
 

 

 

  

 

 مدني قانون

 

 7031/30/71:  تصویب تاریخ

 شورا مجلس مصوبات:  تصویب مرجع

 

 مقدمه

 عموم بطور قوانین اجراء و آثار و انتشار در

 

 به و امضاء را آن روز پنج ظرف باید جمهور رئیس و ابالغ جمهور رئیس به اسالمي شوراي مجلس مصوبات -7ماده

 .نماید منتشر آنرا ساعت 81 مدت ظرف است موظف دولت و نموده ابالغ دولت

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

 .نماید منتشر ساعت هشت و چهل ظرف مذكور مدت انقضاي از پس را پرسي همه

 براي خاصي ترتیب ، قانون خود در آنكه مگر است االجراء الزم كشور سراسر در ، انتشار از پس روز 71 قوانین -0ماده

 .باشد شده مقرر اجرا وقعم

 .آید عمل به رسمي روزنامه در باید قوانین انتشار -0ماده

 خاصي مقررات ، قانون خود در اینكه مگر ندارد اثر خود قبل ما به نسبت قانون و است آتیه به نسبت قانون اثر -8ماده

 .باشد شده اتخاذ موضوع این به نسبت

 استثناء قانون كه مواردي در مگر بود خواهند ایران قوانین مطیع داخله و خارجه اتباع از اعم ایران سكنه كلیه -1ماده

 .باشد كرده

 ولو ایران اتباع كلیه مورد در ارث و، اشخاص اهلیت و طالق و نكاح قبیل از شخصیه احوال به مربوط قوانین -6ماده

 .بود خواهد مجري باشند خارجه در مقیم اینكه

 حقوق حیث از همچنین و خود اهلیت و شخصیه احوال به مربوط مسائل حیث از ایران خاك رد مقیم خارج اتباع -1ماده

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

 خواهد ایران قوانین تابع جهت هر از میكنند یا كرده تملك عهود طبق بر ایران در خارجه اتباع كه منقول غیر اموال -1ماده

 .بود

 . است قانون حكم در باشد شده منعقد دول سایر و ایران دولت بین اساسي قانون طبق بر كه عهودي مقررات -9ماده

 نافذ نباشد قانون صریح مخالف كه صورتي در اندنموده منعقد آنرا كه كساني به نسبت خصوصي قراردادهاي -73ماده

 . است

 

 

 

 اموال در اول جلد 



 

 

 كلي بطور مالكیت و اموال انبی در اول كتاب 

 اموال انواع بیان در - اول باب 

 

 منقول غیر و منقول است قسم دو بر اموال -77ماده

 

 منقول غیر اموال در اول فصل 

 

 واسطه به یا باشد ذاتي آن استقرار اینكه از اعم نمود نقل نتوان دیگر محل به محلي از كه آنست منقول غیر مال -70ماده

 .شود آن محل یا مال خود نقص یا خرابي مستلزم آن نقل كه نحوي به انسان عمل

 همچنین و است منقول غیر شود مي محسوب بنا جزء عرفا و منصوب بنا در كه چه هر و آسیا و ابنیه و اراضي -70ماده

 .باشد شده كشیده بنا یا زمین در دیگر مقاصد یا آب جریان براي كه ها لوله است

 آن نقل كه طوري به باشد رفته بكار زمین یا بنا در كه صورتي در آنها امثال و مجسمه و نقاشي دهپر و آینه -78ماده

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

 تنها باشد شده درو یا چیده آن از قسمتي اگر است منقول غیر است نشده درو یا چیده كه مادام ، حاصل و ثمره -71ماده

 . است منقول قسمت آن

 . است منقول غیر است نشده كنده یا بریده كه مادام قلمه و نهال و آن هايشاخه و اشجار مطلق -76ماده

 و ماشین و گاومیش و گاو قبیل از باشد داده اختصاص زراعت عمل براي را آن مالك كه اشیائي و حیوانات -71ماده

 به آنرا مالك و الزم زراعت عمل از استفاده ، براي كه منقول مال هر ليك بطور و غیره و تخم و زراعت ادوات و اسباب

 و است منقول غیر مال حكم در و محسوب ملك جزو اموال توقیف و محاكم صالحیت جهت از باشد داده تخصیص امر این

 . است دهش داده اختصاص باغ و خانه یا زراعت آبیاري براي كه دیگري حیوان یا و گاو و تلمبه است همچنین

 حق قبیل از غیر ملك به نسبت ارتفاق حق همچنین و سكني و عمري حق مثل منقوله غیر اشیاء از انتفاع حق -71ماده

 است منقول غیر اموال تابع آن امثال و ید خلع تقاضاي قبیل از منقوله غیر اموال به راجعه دعاوي و المجري حق و العبور

. 

 

 منقوله اموال در دوم فصل 

 

 . است منقول آید وارد خرابي آن محل یا خود به اینكه بدون باشد ممكن دیگر محلي به محلي از آن نقل كه اشیائي -79ماده

 است منقول حكم در محاكم صالحیت حیث از مستاجره عین االجاره مال و مبیع ثمن و قرض قبیل از دیون كلیه -03ماده

 .باشد قولهمن غیر اموال از مستاجره عین یا مبیع اینكه ولو

 و میشود ساخته دریاها و رودخانه روي در كه حمامهائي و آسیاها و قایقها و بزرگ و كوچك كشتیهاي انواع -07ماده

 است منقوالت در داخل نباشد عمارتي بناي جزو ساختمان طرز به نظر كه هائيكارخانه كلیه و داد حركت را آنها میتوان

 .آید عمل به خاصه ترتیبات موافق آنها اهمیت به نظر است كنمم مزبوره اشیاء از بعضي توقیف ولي

 باشد شده جدا بنا از خرابي واسطه به یا شده تهیه بنایي براي كه غیره و آجر و سنگ قبیل از بنایي مصالح -00ماده

 . است منقول داخل نرفته بكار بنا در كه مادامي

 سوم فصل 

 ندارد خاص مالك كه اموالي در 



 

 

 

 . بود خواهد آنها به مربوطه قوانین مطابق ندارد خاص مالك كه اموالي از تفادهاس -00ماده

 .نماید تملك نیست مسدود آنها آخر كه را هایيكوچه و عامه شوارع و طرق نمیتواند هیچكس -08ماده

 آب و كاروانسراها و پلها قبیل از ندارد خاصي مالك و است عموم استفاده مورد كه را اموالي تواند نمي هیچكس -01ماده

 استفاده مورد كه چاهائي و قنوات است همچنین و. كند تملك عمومي میدانگاههاي و قدیمه مدارس و عمومي انبارهاي

 . است عموم

 نظامي خاكریزها و خندقها و قالع و استحكامات مثل عمومي انتفاعات یا مصالح براي است معد كه دولتي اموال -06ماده

 و دولتي تلگرافي هاي سیم و دولتي عمارات و ابنیه و اثاثه همچنین و جنگي سفاین و ذخیره و اسلحه و قورخانه و

 عنوان به دولت كه منقوله غیر و منقوله اموال از آنچه بالجمله و آنها امثال و تاریخي آثار و عمومي كتابخانه و هاموزه

 مصالح موافق كه اموالي است همچنین و یستن خصوصي تملك قابل دارد تصرف تحت در ملي منافع و عمومي مصالح

 .باشد یافته اختصاص شهري یا ناحیه یا والیت و ایالت به عمومي

 قوانین و قانون این در مندرجه مقررات مطابق را آنها میتوانند مردم افراد و نمیباشد اشخاص ملك كه اموالي -01ماده

 اراضي مثل میشود نامیده مباحات كنند استفاده آنها از یا و هكرد تملك آنها مختلفه اقسام از یك بهر مربوطه مخصوصه

 .نباشد آنها در زرع و كشت و آبادي و افتاده معطل كه زمینهائي یعني موات

 .رسد مي فقرا بمصارف او قبل از ماذون یا حاكم اذن با المالك مجهول اموال -01ماده

 دوم باب 

 میشود حاصل لاموا به نسبت اشخاص براي كه مختلفه حقوق در 

 

 :باشند دارا را ذیل هايعالقه اموال به نسبت اشخاص است ممكن -09ماده

 (. منفعت یا عین از اعم) مالكیت -7 

 . انتفاع حق -0 

 . غیر ملك به ارتفاق حق -0 

 

 مالكیت در اول فصل 

 

 كرده استثناء قانون كه رديموا در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مایملك به نسبت مالكي هر -03ماده

 .باشد

 . قانون حكم به مگر كرد بیرون نمیتوان آن صاحب تصرف از را مالي هیچ -07ماده

 مالك مال بالتبع باشد شده حاصل عملي نتیجه در یا طبعا كه منقوله غیر و منقوله اموال متعلقات و ثمرات تمام -00ماده

 . است مزبوره اموال

 عملیات واسطه به یا باشد روئیده خود بخودي چه است زمین مالك مال میشود حاصل زمین از هك محصولي و نما -00ماده

 یا اصله صاحب مال محصول و درخت صورت این در كه باشد شده حاصل غیر حبه یا اصله از حاصل نمایا اینكه مگر مالك

 .باشد شده كاشته زمین صاحب رضاي بدون چه اگر بود خواهد حبه

 .شد خواهد آنهم نتایج مالك است مادر مالك كس هر و است مادر تابع ملكیت در حیوانات جنتای -08ماده

 .شود ثابت آن خالف اینكه مگر است مالكیت دلیل مالكیت عنوان به تصرف -01ماده

 .بود نخواهد معتبر نبوده قانوني ناقل یا ملك سبب از ناشي شود ثابت كه تصرفي -06ماده



 

 

 رد براي نمیتواند مشارالیه صورت این در است بوده او مدعي مال سابقا ملك كه كند اقرار يفعل متصرف اگر -01ماده

 ستا شده منتقل او به صحیح ناقل به ملك كه نماید ثابت اینكه مگر كند استناد خود تصرف به مزبور شخص مالكیت ادعاي

. 

 زمین زیر به نسبت است همچنین و رود االب كجا هر تا است آن محاذي فضاي مالكیت مستلزم زمین مالكیت -01ماده

 .باشد كرده استثناء قانون كه را آنچه مگر دارد گرفتن فراز و هوا در تصرف گونه همه حق مالك بالجمله

 زمین آن مالك ملك است زمین زیر در كه حفري و بنا هر همچنین و است زمین روي در كه درخت و بنا هر -09ماده

 .شود ثابت آن الفخ اینكه مگر میشود محسوب

 

 دوم فصل 

 انتفاع حق در 

 

 مالك یا است دیگري ملك آن عین كه مالي از میتواند شخص آن بموجب كه است حقي از عبارت انتفاع حق -83ماده

 .كند استفاده ندارد خاصي

 

 اول مبحث 

 سكني و رقبي و عمري در 

 

 عمر یا و منتفع عمر یا خود عمر بمدت شخص ايبر مالك طرف از عقدي بموجب كه است انتفاعي حق عمري -87ماده

 .باشد شده برقرار ثالثي شخص

 .میگردد قرار بر معیني مدت براي مالك طرف از كه است انتفاعي حق رقبي -80ماده

 به است ممكن حق این و میشود نامیده سكني حق یا سكني باشد مسكني در سكونت از عبارت انتفاع حق اگر -80ماده

 .شود برقرار رقبي طریق به یا عمري طریق

 خواهد مالك فوت تا مزبور حق و بوده مطلق حبس باشد نكرده معین مدتي انتفاع حق براي مالك كه صورتي در -88ماده

 .كند رجوع خود فوت از قبل مالك اینكه مگر بود

 مزبور حق ایجاد حین در كه كرد برقرار توان مي اشخاصي یا شخص باره در فقط را انتفاع حق فوق موارد در -81ماده

 مادامي و شود برقرار اندنیامده بوجود عقد حین در كه هم كساني براي طبعا انتفاع حق است ممكن ولي باشند داشته وجود

 .میگردد زائل حق آنها انقراض از بعد و باقي مزبور حق هستند موجود انتفاع حق صاحبان كه

 لما اینكه از اعم باشد ممكن عین بقاء با آن از استفاده كه شود برقرار بمالي نسبت فقط است ممكن انتفاع حق -86ماده

 3مفروز یا باشد مشاع و منقول غیر یا باشد منقول مزبور

 . است صحت شرط قبض غیره و عمري از اعم حبس در -81ماده

 

 . ننماید تفریط یا عديت آن حفاظت در و نكرده استفاده سوء است انتفاع حق موضوع كه مالي از باید منتفع -81ماده

 شده شرط آن خالف اینكه مگر نیست منتفع عهده بر است انتفاع موضوع كه مالي نگاهداري براي الزمه مخارج -89ماده

 .باشد

 .بود نخواهد آن مسئول مشارالیه شود تلف منتفع تفریط یا تعدي بدون است انتفاع حق موضوع كه مالي اگر -13ماده

 :میشود زایل ذیل موارد در انتفاع حق -17ماده



 

 

 . مدت انقضاء صورت در -7 

 . است انتفاع موضوع كه مالي شدن تلف صورت در -0 

 : است مالك تضررات ضامن منتفع ذیل موارد در -10ماده

 .كند استفاده سوء انتفاع موضوع مال از منتفع كه صورتي در -7 

 انتفاع حق موضوع بر خسارتي موجب رعایت عدم این و یدننما رعایت را مالك طرف از مقرره شرایط كه صورتي در -0 

 .باشد

 انتفاع حق كه باشد جاهل الیه منتقل اگر ولي نمیشود انتفاع حق بطالن موجب بغیر مالك طرف از عین انتقال -10ماده

 . داشت خواهد را معامله فسخ اختیار است بدیگري متعلق

 .بنماید اقتضاء عادت و عرف یا داده قرار مالك كه بود خواهد نحوي به دیگري مال از انتفاع كیفیات سایر -18ماده

 

 دوم مبحث 

 وقف در 

 

 . شود تسبیل آن منافع و حبس مال عین اینكه از عبارتست وقف -11ماده

 از اول طبقه قبول و كند آن معني بر داللت صراحتا كه لفظي بهر واقف طرف از ایجاب به میشود واقع وقف -16ماده

 محصور غیر علیهم موقوف اگر و اوالد بر وقف مثل باشند محصور كه صورتي در آنها قانوني مقام قائم یا لیهمع موقوف

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

 . تاس معتبر معامالت در كه باشد اهلیتي داراي عالوه به و میكند وقف كه باشد مالي مالك باید واقف -11ماده

 مشاع منقول، غیر یا باشد منقول اینكه از اعم شد منتفع آن از بتوان عین بقاء با كه است جائز مالي وقف فقط -11ماده

 . مفروز یا باشد

 پیدا تحقق وقف داد قبض به وقت هر و شود نمي محقق وقف ندهد وقف تصرف به را موقوفه عین واقف اگر -19ماده

 .میكند

 تمام وقف بدهد قبض وقت هر است نكرده وقف از رجوع واقف كه مادامي بلكه نیست شرط فوریت قبض در -63ماده

 .میشود

 تغییري آن در یا كند رجوع آن از نمیتواند واقف و است الزم قبض حصول و صحت نحو به آن وقوع از بعد وقف -67ماده

 ضمن در گر یا كند شریك آنها با یا نماید علیهم موقوف در داخل را كسي یا كند خارج را كسي علیهم موقوف از یا بدهد

 .كند دخالت تولیت عنوان به خود یا دهد قرار متولي آن از بعد نكرده معین متولي عقد

 موقوف اگر و است كافي اولي طبقه قبض و میكنند قبض آنها خود باشند محصور علیهم موقوف كه صورتي در -60ماده

 .میكند قبض حاكم واال وقف متولي باشد عامه مصالح بر وقف یا محصور غیر علیهم

 باشد داده قرار خود براي را تولیت واقف خود اگر و میكنند قبض را موقوفه آنها جانب از محجورین وصي و ولي -60ماده

 . میكند كفایت او خود قبض

 ارتفاق حق آن در كه يملك وقف همچنین و نمود وقف توان مي است دیگري به متعلق موقتا آن منافع كه را مالي -68ماده

 .آید وارد خللي مزبور بحق اینكه بدون است جائز است موجود

 . است دیان اجازه به منوط باشد شده واقع واقف دیان اضرار علت به كه وقفي صحت -61ماده

 . است باطل مشروع غیر مقاصد بر وقف -66ماده



 

 

 و نباشد آن اقباض و اخذ بر قادر تنها واقف اگر لیكن است باطل آن وقف نیست ممكن آن اقباض و قبض كه مالي -61ماده

 . است صحیح باشد آن اخذ به قادر علیه موقوف

 در داخل میشود محسوب موقوفه عین متعلقات و توابع از یا جزء عادت و عرف حسب بر یا" طبعا كه چیزي هر -61ماده

 . است مذكور عبی فصل در كه نحوي به كند استثناء آنرا واقف اینكه مگر است وقف

 .موجود تبع به مگر نیست صحیح معدوم بر وقف -69ماده

 . است باطل معدوم سهم به نسبت و صحیح موجود سهم به نسبت شود واقع" معا معدوم و موجود بر وقف اگر -13ماده

 . نیست صحیح مجهول بر وقف -17ماده

 سایر یا دیون پرداخت یا نماید علیهم موقوف جزء یا علیه موقوف را خود واقف كه معني این به نفس بر وقف -10ماده

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

 . است صحیح آنها امثال و واردین و خدمه و اقوام و اوالد بر وقف -10ماده

 .گردد منتفع میتواند شود واقع علیهم موقوف مصداق یزن واقف خود اگر عامه مصالح بر وقف در -18ماده

 نیز و دهد قرار خود براي معیني مدت در یا الحیوه مادام را موقوفه امور كردن اداره یعني تولیت تواند مي واقف -11ماده

 ای یك به ممكنست موقوفه اموال تولیت. كند اداره واقف خود با" مجتمعا یا" مستقال كه كند معین دیگري متولي تواند مي

 كند شرط میتواند واقف همچنین و كنند اداره" منضما یا" مستقال یك هر كه شود واگذار واقف خود از غیر دیگر نفر چند

 .دهد قرار بداند مقتضي كه را ترتیبي هر موضوع این در یا و كند متولي نصب است شده معین كه متولي یا او خود كه

 در نمیتواند دیگر كرد قبول اگر و كند رد یا قبول را تولیت" بدوا میتواند داده قرار توليم را او واقف كه كسي -16ماده

 .باشد نشده داده قرار متولي اصل از كه صورتیست مثل كرد رد اگر و نماید

 گراندی ای دیگري كند فوت آنها از یك هر باشد داده قرار تولیت استقالل بطور بیشتر یا نفر دو براي واقف هرگاه -11ماده

 و ستنی نافذ دیگران یا دیگري تصویب بدون یك هر تصرف باشد داده قرار اجتماع نحو به اگر و میكنند تصرف" مستقال

 .كنند تصرف" مجتمعا كه مینماید است باقیمانده آنكه ضمیمه را شخصي حاكم آنها از یكي فوت از بعد

 .باشد او اطالع یا بتصویب متولي لاعما كه دهد قرار ناظر متولي بر میتواند واقف -11ماده

 كه صورتي در مگر كند عزل است شده داده قرار متولي وقف عقد ضمن در كه را كسي نمیتواند حاكم یا واقف -19ماده

 .میكند امین ضم حاكم شود ظاهر متولي خیانت اگر و باشد شده شرط عزل حق

 .میشود منعزل گردد وصف آن فاقد متولي و باشد كرده شرط متولي شخص در را مخصوصي وضع واقف اگر -13ماده

 .بود خواهد فقیه ولي نظر طبق موقوفه اداره باشد، نداشته معین متولي كه عامه اوقاف در -17ماده

 گرا و كند رفتار ترتیب همان به باید متولي باشد كرده معین خاصي ترتیب موقوفه كردن اداره براي واقف گاه هر -10ماده

 و هموقوف حفظ و مستحقین بر آن تقسیم و منافع جمعآوري و اجاره و تعمیر به راجع باید متولي باشد دادهن قرار ترتیبي

 .نماید عمل امیني وكیل مثل غیره

 در اگر ولي باشد داده اذن او به وقف ضمن در واقف آنكه مگر كند تفویض دیگري به را تولیت نمیتواند متولي -10ماده

 .بگیرد وكیل میتواند باشد هنشد مباشرت شرط وقف ضمن

 متولي باشد نشده معین التولیه حق اگر و دهد قرار متولي عمل براي سهمي موقوفه منافع از واقف است جائز -18ماده

 . است عمل المثل اجرت مستحق

 را ودخ حصه میتواند علیه موقوف شد معین علیهم موقوف از یك هر حصه و حاصل موقوفه منافع آنكه از بعد -11ماده

 .باشد كرده شرط را تصرف در اذن واقف اینكه مگر باشد نداده اذن متولي چه اگر كند تصرف

 منفعت تحصیل براي كه اموري و موقوفه اصالح و تعمیر مخارج باشد نداده قرار ترتیبي واقف كه صورتي در -16ماده

 . بود خواهد مقدم علیهم موقوف حق بر است الزم



 

 

 اختیار اینكه یا و تفاوت به یا شود تقسیم تساوي به علیهم موقوف مابین موقوفه منافع كه كند شرط میتواند واقف -11ماده

 .كند تقسیم داند مصلحت نحو هر كه بدهد دیگري شخص یا متولي به

 ممكن آن از انتفاع كه طوري به گردد خرابي به منجر كه باشد آن خوف یا شود خراب كه صورتي در وقف بیع -11ماده

 .نشود حاضر آن عمران براي كسي یا باشد متعذر آن عمران كه است جایز صورتي در شدنبا

 فروخته بعض همان نباشد ممكن آن از انتفاع كه طوري به گردد خرابي به مشرف یا خراب موقوفه بعض گاه هر -19ماده

 .میشود فروخته تمام ورتاینص در بشود است باقیمانده كه قسمتي انتفاع سلب سبب بعض خرابي اینكه مگر میشود

 .شود مي تبدیل واقف بغرض قرب با بیع جواز مورد در موقوفه عین -93ماده

 :شد خواهد عمومیه بریات صرف عامه موقوفات منافع ذیل موارد در -97ماده

 . باشد بین در متیقني قدر اینكه مگر باشد المصرف مجهول موقوفه منافع كه صورتي در -7 

 .باشد متعذر است كرده معین واقف كه خاصي مورد در موقوفه منافع رفص كه صورتي در -0 

 

 سوم مبحث 

 مباحات از انتفاع حق در 

 

 . نماید استفاده آنها از مباحات از یك بهر راجعه نظامات و قوانین رعایت با تواند مي كسي هر -90ماده

 

 سوم فصل 

 مجاور امالك به نسبت كامال آثار و احكام در و غیر ملك به نسبت ارتفاق حق در 

 اول مبحث 

 غیر ملك به نسبت ارتفاق حق در 

 

 .دیگري ملك در شخص براي است حقي ارتفاق -90ماده

 كیفیت صورت این در دهند قرار دیگري به نسبت بخواهند كه را حقي هر خود ملك در توانند مي امالك صاحبان -98ماده

 .است شده داده حق نآ مطابق كه عقدیست و داد قرار تابع استحقاق

 زمین یا خانه آن صاحب است بوده دیگري خانه یا زمین باران آب یا آب فاضل مجراي كسي خانه یا زمین گاه هر -91ماده

 .شود معلوم او استحقاق عدم كه صورتي در مگر كند آن از جلوگیري نمیتواند

 یا" عینا چشمه آن به نسبت دیگري اینكه گرم است زمین صاحب ملكیت به محكوم كسي زمین در واقعه چشمه -96ماده

 . باشد داشته حقي" انتفاعا

 ملك یا خانه صاحب داشته مرور حق یا خود ملك به آب مجراي دیگري ملك یا خانه در قدیم از كسي گاه هر -91ماده

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

 .غیره و شرب حق

 بخواهد وقت هر كنند عبور او ملك از كه باشد داده اذن ملك صاحب ولي ندارد غیر ملك در عبور حق كسي اگر -91ماده

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

 همسایه ملك یا بام به خود بام از باران آب یا بگذارد دیگري ملك طرف به را خود ناودان ندارد حق هیچكس -99ماده

 . او اذن به مگر بریزد برف یا و كند جاري



 

 

 خسارت موجب آب عبور كه بنحوي بهمرسد خرابي مجري در و باشد دیگري خانه در شخصي آب مجراي اگر -733ماده

 مجري خرابي اگر چنانچه نماید خود از ضرر دفع باید او خود هبلك كند اجبار مجري صاحب ندارد حق خانه مالك شود خانه

 اینصورت در كند مانع رفع خود باید حق صاحب بلكه كند تعمیر را مجري كه نیست ملزم خانه مالك شود آب عبور مانع

 3 كمل صاحب اذن به مگر ندارد ورود حق ضرورت بدون ولیكن شود زمین یا خانه داخل میتواند مجري تعمیر براي

 و آسیا كردن دایر قبیل از باشد داشته انتفاع حق انحاء از نحوي به است دیگري ملك كه آبي از كسي گاه هر -737ماده

 . باشد دیگري حق استفاده از مانع كه نحوي به دهد تغییر را مجري نمیتواند آن صاحب آن امثال

 همان دیگر جزء در یا دیگر ملك در ارتفاقي حق ملك آن براي و شود منتقل كسي به" جزا یا" كال ملكي گاه هر -730ماده

 .باشد شده تصریح آن خالف اینكه مگر ماند مي باقي خود حال به حق آن باشد موجود ملك

 آن مالك حصه قدر به آنها از كدام هر شركاء مابین ملك آن و باشند منافعي و حقوق داراي ملكي شركاء گاه هر -730ماده

 نفر چند بین است حق داراي كه ملك آن و بوده غیر ملك در عبور حق داراي ملكي اگر اینكه مثل بود خواهد منافع و حقوق

 . داشت خواهد است داشته حق" سابقا كه محلي همان از عبور حق آنها از یك هر شود تقسیم

 حوض یا چشمه از شرب حق كسي اگر اینكه مثل بود خواهد نیز حق آن از انتفاع وسایل مستلزم االرتفاق حق -738ماده

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

 حق صاحب عهده به شود الزم حق آن از تمتع براي كه مخارجي دارد غیر ملك در االرتفاق حق حق كه كسي -731ماده

 .باشد شده داده قراري ان خالف بر ملك صاحب و او بین اینكه مگر میباشد

 قح تعطیل، یا تضییع باعث كه نماید تصرفاتي خود ملك در نمیتواند است غیر االرتفاق حق مورد كه ملكي مالك -736ماده

 .حق صاحب اجازه با مگر باشد مزبور

 ارمقد به یا و دادند قرار كه باشد اياندازه به باید اوست حق متعلق كه غیر ملك در حق صاحب تصرفات -731ماده

 .میكند اقتضاء انتفاع ضرورت آنچه و متعارف

 اذن از بخواهد وقت هر میتواند مالك باشد محض اذن موجب به دیگري ملك از كسي انتفاع كه مواردي تمام در -731ماده

 .باشد موجود قانوني مانع اینكه مگر كند رجوع خود

 

 مجاور امالك به نسبت امالك آثار و احكام در دوم مبحث 

 

 یا قرینه اینكه مگر شود مي محسوب ملك دو آن صاحب مابین مشترك است واقع ملك دو مابین كه دیواري -739ماده

 . باشد موجود آن خالف بر دلیلي

 .كنند مي اختصاص و تصرف بر داللت كه است قرائن جمله از تیر سر وضع و ترصیف طور به بنا -773ماده

 گذاشته تیر سر دیوار روي بر طرف دو هر از یا و باشد ترصیف بطور واردی به متصل بنا طرف دو از هرگاه -777ماده

 .شود ثابت آن خالف اینكه مگر است اشتراك به محكوم دیوار آن باشد شده

 مگر بود خواهد طرف آن صاحب ملكیت به محكوم دیوار تمام باشد یكطرف از فقط اختصاصي قرائن گاه هر -770ماده

 .شود ثابت خالفش اینكه

 .دارند شركت آن در كه است كساني عهده بر مشترك دیوار مخارج -770هماد

 نحو به ضرر دفع اینكه مگر نماید مشترك دیوار تعمیر و بنا بر اجبار را دیگري تواند نمي شركاء از هیچیك -778ماده

 . نباشد ممكن دیگر

 امتناع مشترك مبناي در تصرف اجازه و بناء تجدید از شریكین واحد شود خراب مشترك دیوار كه صورتي در -771ماده

 . كند را دیوار بناي تجدید خود خاص حصه در تواند مي دیگر شریك نماید



 

 

 مي دیگر شریك نماید مضایقه مخارج تحمل از ولي باشد مبنا در دیگري تصرف به راضي شركاء احد گاه هر -776ماده

 االو بود خواهد مشترك دیوار شود ساخته مشترك مصالح با دیدج بناي اگر اینصورت در و كند تجدید را دیوار بناي تواند

 .  است كرده تجدید را بنا كه است شریكي به مختص

 كرده خراب آنكه باید نبوده الزم آن كردن خراب كه صورتي در كند خراب را مشترك دیوار شریك دو از یكي اگر -771ماده

 .كند بنا آنرا مجددا

 یا كند باز رف و دریچه یا بگذارد تیر سر بنا آن روي یا ببرد باال را مشترك دیوار ندارد حق شریك دو از هیچیك -771ماده

 . دیگر شریك اذن به مگر نماید تصرفي نوع هر

 جاي از را تیرها دیگر شریك رضاي بدون تواند نمي باشد داشته سرتیر مشترك دیوار روي بر شركاء از یك هر -779ماده

 .بگذارد دیوار دیگراز بجاي و دهد تغییر خود

 بخواهد وقت هر كند بنا آن روي یا بگذارد تیر سر او دیوار بروي كه دهد اذن همسایه به دیوار صاحب اگر -703ماده

 .باشد كرده سلب خود از را حق این ملزمي بوجه اینكه مگر كند رجوع خود اذن از میتواند

" مجددا تواند نمي دارد بر آنرا بعد و باشد گذارده تیري سر ردیوا روي بر دیوار صاحب اذن به كسي گاه هر -707ماده

 . تصرفات سایر است همچنین و دیوار صاحب از جدید باذن مگر بگذارد

 آنرا كه میشود اجبار آن صاحب گردد بخرابي مشرف كه شود آن نحو و شارع یا غیر بملك متمایل دیواري اگر -700ماده

 .كند خراب

 نمابی دیواري هم با كه كند مجبور را دیگري تواند نمي آنها از یكي شود تقسیم نفر دو بین زمیني یا خانه اگر -700ماده

 .بكشند قسمت دو

 ابقس بحال باید نباشد معلوم تصرف این سابقه و بوده همسایه مختصي دیوار روي عمارتي تیر سر قدیم از اگر -708ماده

 همسایه و كند تجدید آنرا تواند مي عمارت صاحب شود برداشته رتیرس آن نحو و عمارت خرابي بسبب اگر و بماند باقي

 . است بوده شده ایجاد او اجازه بصرف سابق وضعیت نماید ثابت اینكه مگر ندارد ممانعت حق

 حصه در متعارف بطور تواند مي آنها از یك هر دیگري مال فوقاني طبقه و باشد كسي مال تحتاني طبقه هرگاه -701ماده

 یا كف رد تواند مي تحتاني و فوقاني طبقه مالكین از یك هر طبقه دو بین بسقف نسبت لیكن بكند تصرف خود ياختصاص

 . نباشد دیگري حق مزاحم كه نماید تصرف اندازه آن متعارف بطور خود اختصاصي طبقه سقف

 دو هر و باالختصاص غرفه دیوارهاي به نسبت فوقاني صاحب و اطاق دیوارهاي به نسبت تحتاني اطاق صاحب -706ماده

 .شوند مي شناخته متصرف باالشتراك غرفه و اطاق مابین سقف به نسبت

 .شود ثابت آن خالف اینكه مگر است محسوب فوقاني طبقه صاحب ملك فوقاني پله -701ماده

 یوارهاد تعمیر در دتمساع یا تعمیر به اجبار را دیگري نمیتواند فوقاني غرفه و تحتاني طبقه صاحبان از هیچیك -701ماده

 .بنماید آن سقف و

 تحتاني مالك و فوقاني مالك بین كه صورتي در شود خراب فوقاني و تحتاني عمارت مابین واقع سقف هرگاه -709ماده

 ار سقف" تبرعا اگر مالكین از یك هر نباشد موجود آنها بین" سابقا ملزمي داد قرار و نشود حاصل بنا تجدید در موافقت

 به قمتعل شده ساخته مختصه مصالح با اگر و است مشترك سقف باشد شده ساخته مشتركه مصالح با چنانچه مودهن تجدید

 .بود خواهد باني

 بدهد خروجي اذن بدون اگر و بدهد خروجي او اذن بدون همسایه خانه فضاي به را خود خانه ندارد حق كسي -703ماده

 .بود خواهد آن رفع به ملزم

 مي همسایه نكرد اگر و كند عطف آنجا از باید شود همسایه زمین یا خانه فضاي در داخل كسي درخت اخهش اگر -707ماده

 .شود مي غیر ملك داخل كه درخت هايریشه حكم است همچنین و كند قطع خود خانه حد از نشد اگر و كند عطف آنرا تواند

 و متعارف قدر به كه تصرفي مگر شود همسایه رتضر مستلزم كه كند تصرفي خود ملك در تواند نمي كسي -700ماده

 . باشد خود از ضرر رفع یا حاجت رفع براي



 

 

 میتواند لیكن باشد او مختصي ملك دیوار چه اگر كند باز در همسایه خانه به خود خانه دیوار از تواند نمي كسي -700ماده

 شبكه و روزنه جلو میتواند همسایه ولي داردن را او منع حق همسایه و كند باز شبكه یا روزنه خود مختصي دیوار از

 .شود رویت مانع كه بیاویزد پرده یا بكشد دیوار

 آب بردن یا عبور از مانع را دیگر شركاء توانند نمي شریكند مجري یك یا معبر یك در اشخاصیكه از هیچیك -708ماده

 . شوند

 .بود خواهد مابین دیوار حكم در باشد امالك مابین فاصل كه آنها نحو و حفیره و درخت -701ماده

 

 امالك حریم در سوم مبحث 

 

 .دارد ضرورت آن از انتفاع كمال براي كه است آن امثال و نهر و قنات و ملك اطراف اراضي از مقداري حریم -706ماده

 . است گز( 03) زراعت براي و گز( 03) خوردن آب براي چاه حریم -701ماده

 

 مقادیر اگر لیكن است گز( 013) سخت زمین در و گز( 133)رخوه زمین در طرف هر از قنات و چشمه حریم -701ماده

 دهافزو آن به باشد كافي ضرر دفع براي كه اياندازه به نباشد كافي ضرر از جلوگیري براي قبل ماده و ماده این در مذكوره

 .میشود

 بدون است حریم از مقصود آنچه با باشد منافي كه آن در تصرف و تملك و است حریم صاحب ملك حكم در حریم -709ماده

 ولي بكند قنات یا چاه دیگري قنات یا و چشمه حریم در تواند نمي كسي بنابراین و نیست صحیح مالك طرف از اذن

 . است جائز نشود تضرر موجب كه تصرفاتي

 دوم قسمت مدني قانون<-مدني قانون متن

 

 تملك اسباب در دوم كتاب

 : میشود اصلح تملك -783ماده

 .مباحه اشیاء حیازت و موات اراضي باحیاء -7 

 . تعهدات و عقود بوسیله -0 

 شفعه به اخذ بوسیله -0 

 . ارث به -8 

 

 اول قسمت 

 مباحه اشیاء حیازت و موات اراضي احیاء در 

 مباحه و موات اراضي احیاء در اول باب 

 

 است محسوب كردن آباد عرف در كه عملیاتي بوسیله را مباحه و موات اراضي كه آنست زمین احیاي از مراد -787ماده

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

 شود نمي مالكیت موجب و است تحجیر غیره و چاه كندن یا زمین اطراف چیدن سنگ قبیل از احیاء در شروع -780ماده

 .نماید مي احیاء در یتالو حق ایجاد كننده تحجیر براي ولي



 

 

 .شود مي قسمت آن مالك كند احیاء تملك قصد به را قسمتي مباحه و موات اراضي از كس هر -780ماده

 .میباشد نیز آن وسط تملك موجب زمین اطراف احیاء -788ماده

 . نماید رعایت حیث هر از را موضوع این به مربوطه دیگر قوانین باید كننده احیاء -781ماده

 

 مباحات حیازت در دوم باب 

 

  3استیال و تصرف وسایل كردن مهیا یا است ید وضع و تصرف حیازت از مقصود -786ماده

 .میشود آن مالك كند حیازت آن به مربوطه قوانین رعایت با را مباحي مال كس هر -781ماده

 

 ولي میشود نهر آن مالك و كرده ءاحیا را نهر آن رودخانه به كند متصل و بكند نهري مباح زمین در كس هر -781ماده

 . است محسوب تحجیر است نشده رودخانه به متصل كه مادامي

 وارد مزبور مجراي یا نهر در كه مباحي آب كند احداث مجري یا نهر مباحه میاه حیازت قصد به كسي گاه هر -789ماده

 .نمود مشروب زمیني یا كرد جدا نهري آن از نمیتوان مالك اذن بدون و است مجري صاحب ملك شود

 مالك باشد عمل تفاوت موجب كه مخارجي و عمل نسبت به شوند شریك چاه یا مجري كندن در نفر چند گاه هر -713ماده

 .میشود تقسیم آنها بین نسبت بهمان و شوند مي آن آب

 یا پل آن روي یا كند نگت یا وسیع را نهر دهنه یا كند جدا مجرایي مشترك مجراي از نمیتواند شركاء از یكي -717ماده

 3شركاء سایر اذن به مگر كند تصرفي نحو هر یا بكارد درخت آن اطراف یا بسازد آسیاب

 ملك آب آن شود شخص آن مختصي مجراي داخل مشترك نهر آب از شركاء از یكي مفروض نصیب اگر -710ماده

 .بكند تواند مي آن در تصرفي نحو هر و میشود آن مخصوص

 نصیب تساوي به حكم شود اختالف آنها از یك هر نصیب مقدار در و باشد جماعتي مابین مشترك نهري ههرگا -710ماده

 . باشد موجود آنها از بعضي نصیب زیادتي بر دلیلي اینكه مگر میشود آنها

 . باشد نداشته دیگري راه چه اگر مالك اذن بدون ببرد خود ملك به آب غیر ملك از تواند نمي كسي -718ماده

 از خود حوائج سایر و آسیاب و زمین براي یا كند مشروب را خود اراضي مباحه نهرهاي از دارد حق كس هر -711ماده

 . كند جدا نهر آن

 تاخر و تقدم در اراضي صاحبان مابین و شود مشروب آن اطراف اراضي تمام كه نباشد كافي نهر آب گاه هر -716ماده

 درق به است نزدیكتر آب منبع به كه زمیني هر ترتیب رعایت با كند ثابت را خود تقدم حق نتواند هیچیك و شود اختالف

 . داشت خواهد تر پائین زمین بر تقدم حق حاجت

 در دو هر و نباشد محرز دیگري بر یكي تقدم حق و شوند واقع هم محاذي نهر طرف دو در زمین دو گاه هر -711ماده

 گرا و زده قرعه حصه نسبت به آب بردن در تاخر و تقدم براي باید نباشد دو هر يبرا كافي آب و ببرند آب بخواهند یكزمان

 .كنند مي تقسیم حصه نسبت به باشد دو هر براي كافي آب

 مقدم نیز آب در است بوده مقدم آن احیاء كه زمیني باشد مختلف رودخانه اطراف اراضي احیاء تاریخ گاه هر -711ماده

 . باشد آن از تر پائین چه اگر حیاءا در متاخر زمین بر شود مي

 صاحبان براي و باشد زیاد رودخانه آب اگر كند احیاء رودخانه اطراف در زمیني" جدیدا بخواهد كسي گاه هر -719ماده

 او زمین چه اگر ندارد آب بردن حق واال كند مشروب را جدید زمین رودخانه آب از میتواند نباشد تضییقي سابقه اراضي

 .باشد اراضي سایر از باالتر

 مالك كند جاري چشمه یا برسد باب تا بكند چاهي یا قنات تملك قصد به مباحه اراضي یا خود زمین در كس هر -763ماده

 . است محسوب تحجیر نرسیده باب كه مادامي مباحه اراضي در و میشود آن آب



 

 

 

 معادن در سوم باب 

 

 خواهد مخصوصه قوانین تابع آن استخراج و است زمین صاحب ملك باشد شده واقع كسي زمین در كه معدني -767ماده

 .بود

 

 ضاله حیوانات و شده پیدا اشیاء در چهارم باب 

 شده پیدا اشیاء در اول فصل 

 

 نآ تواند مي باشد( نقره شرعي مثقال پنجم یك و مثقال نیم) درهم یك از كمتر آن قیمت كه كند پیدا مالي كس هر -760ماده

 .كند تملك را

 دكن تعریف یكسال باید كننده پیدا باشد، بیشتر یا نقره نخود 70ر6 آن وزن كه درهم یك شده پیدا مال قیمت اگر -760ماده

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

 .بود نخواهد ضامن شود، تلف او تقصیر بدون و هداردنگا امانت بطور را آن كه صورتي در بكند

 به "عادتا كه گفت بتوان كه نحوي به شرعي مقررات برحسب اعالن و نشر از عبارتست شده پیدا اشیاء تعریف -768ماده

 .  است رسیده محل اهالي اطالع

 و كند تملك آنرا میتواند كند پیدا اليم ندارد خاصي مالك و بوده سكنه از خالي كه خرابه یا بیابان در كس هر -761ماده

 رد شده پیدا اشیاء سایر حكم در اینصورت در است حاضر زمان عهد مال كه باشد معلوم اینكه مگر نیست تعریف به محتاج

 .بود خواهد آبادي

 سابق مالكین یا ليفع مالك مال كه بدهد احتمال یا كند پیدا مالي خریده غیر از كه ملكي یا غیر ملك در كسي اگر -766ماده

 قيطری به واال بدهد آنها به باید شد معلوم آنها مالكیت قرائن به و شدند مالكیت مدعي آنها اگر بدهد اطالع آنها به باید است

 .نماید رفتار است مقرر" فوقا كه

 آن قیمت و شود روختهف عادله قیمت به باید شود مي فاسد و بماند باقي نیست ممكن است شده پیدا كه مالي اگر -761ماده

 .بود خواهد شده پیدا مال خود حكم در

 .بود نخواهد ضامن مشارالیه شود تلف كننده پیدا تقصیر بدون تعریف زمان در شده پیدا مال اگر -761ماده

 تاس كننده پیدا مال تملك از بعد و آنست صاحب به متعلق تملك از قبل میشود حاصل شده پیدا مال از كه منافعي -769ماده

. 

 

 ضاله حیوانات در دوم فصل 

 

 مزبور حیوان اگر ولي شود یافت متصرف بدون كه است مملوكي حیوان هر از عبارت ضاله یا شده گم حیوان -713ماده

 .نمیگردد محسوب ضاله باشد درنده حیوانات مقابل در خود دفاع از متمكن یا شود یافت آبي نزدیك یا چراگاه در

 وا مقام قائم یا حاكم به باید نشناسد را مالك اگر و كند رد آن مالك به آنرا باید نماید پیدا ضاله ناتحیوا كس هر -717ماده

 . باشد كرده رها تصرف از بعد آنرا چه اگر بود خواهد ضامن واال كند تسلیم

 كندن تسلیم آنرا او مقام قائم یا حاكم به دسترسي با كننده پیدا و شود یافت مسكونه نقاط در گمشده حیوان اگر -710ماده

 كننده پیدا شود یافت مسكونه غیر نقاط در ضاله حیوان هرگاه داشت نخواهد مالك از آنرا نگاهداري مخارج مطالبه حق



 

 

 با نگاهداري مخارج واال باشد نبرده انتفاعي حیوان از اینكه بر مشروط كند مطالبه مالك از را آن نگهداري مخارج میتواند

 . داشت خواهد را یكدیگر به رجوع حق بقیه براي فقط مالك یا كننده پیدا و حتسابا حاصله منافع

 

 دفینه در پنجم باب 

 

 .شود مي پیدا تصادف و اتفاق حسب بر و شده دفن بنایي یا زمین در كه است مالي دفینه -710ماده

 .  است كرده پیدا آنرا كه است كسي ملك نباشد معلوم آن مالك كه دفینه -718ماده

 آنرا و شد دفینه مالكیت مدعي زمین مالك اگر دهد اطالع مالك به باید نماید پیدا دفینه غیر ملك در كسي اگر -711ماده

 .گیرد مي تعلق مالكیت مدعي به دفینه كرد ثابت

 . آنست مستخرج به متعلق شود كشف مباحه اراضي در كه دفینه -716ماده

 ، ساحل به آب كه آنچه و است كرده استخراج آنرا كه است كسي ملك میشود استخراج دریا از كه جواهري -711ماده

 . نماید حیازت را آن كه است كسي ملك میاندازد

 .بیاورد بیرون آنرا كه است كسي مال است كرده اعراض آن از مالك و شده غرق دریا در كه مالي -711ماده

 

 شكار در ششم باب 

 . است تملك موجب كردن شكار -719ماده

 .شود نمي تملك موجب باشد آن در مالكیت عالمت كه دیگري حیوانات و اهلي حیوانات شكار -713ماده

 شخص آن ملك شوند مي جمع آن در كه عسلي زنبور كند تهیه عسل زنبور براي را محلي یا كندو كسي اگر -717ماده

 .شود جمع كبوتر برج در كه كبوتر حكم است همینطور است

 .شد خواهد معین مخصوصه نظامات موجب به شكار به راجع دیگر تمقررا -710ماده

 

 دوم قسمت 

 الزامات و معامالت و عقود در 

 كلي بطور تعهدات و عقود در اول باب 

 

 اآنه قبول مورد و نمایند امري بر تعهد دیگر نفر چند یا یك مقابل در نفر چند یا یك اینكه از است عبارت عقد -710ماده

 . باشد

 

 معامالت و عقود اقسام در اول فصل 

 

 .معلق و منجز ، خیاري ، جائز ، الزم میشوند منقسم ذیل اقسام به معامالت و عقود -718ماده

 .معینه موارد در مگر باشد نداشته آنرا فسخ حق معامله طرفین از هیچیك كه آنست الزم عقد -711ماده

 .كند فسخ بخواهد وقتي ره بتواند طرفین از یك هر كه آنست جائز عقد -716ماده



 

 

 . جائز دیگر طرف به نسبت و باشد الزم یكطرف به است ممكن عقد -711ماده

 .باشد فسخ اختیار ثالثي براي یا آنها از یكي یا طرفین براي كه آنست خیاري عقد -711ماده

 .بود خواهد معلق واال نباشد دیگري امر به موقوف انشاء حسب بر آن تاثیر كه آنست منجز عقد -719ماده

 

 معامله صحت براي اساسي شرایط در دوم فصل 

 

 : است اساسي ذیل شرایط معامله هر صحت براي -793ماده

 .آنها رضاي و طرفین قصد -7 

 . طرفین اهلیت-0 

 . باشد معامله مورد كه معین موضوع -0 

 معامله جهت مشروعیت -8 

 

 .آنها رضاي و طرفین قصد در اول مبحث 

 

 .كند قصد بر داللت كه چیزي به بودن مقرون شرط به انشاء قصد به میشود محقق قدع -797ماده

 .بود خواهد كافي باشد رضا و قصد مبین كه اشاره نباشد ممكن تلفظ آنها از یكي یا طرفین براي كه مواردي در -790ماده

 در مگر گردد حاصل اقباض و قبض مثل باشد رضا و قصد مبین كه عملي بوسیله است ممكن معامله انشاء -790ماده

 .باشد كرده استثناء قانون كه مواردي

 داح كه نحوي به باشد موافق باید نمایند مي معامله انشاء آن بوسیله متعاملین كه دیگر اعمال و اشارات و الفاظ -798ماده

 .بود خواهد باطل معامله واال است داشته را او انشاء قصد دیگر طرف كه كند قبول را عقدي همان طرفین

 . است باطل قصد فقدان واسطه به معامله آن نماید معامله خواب در یا بیهوشي یا مستي حال در كسي اگر -791ماده

 آنرا خالف عقد موقع در اینكه مگر است محسوب شخص آن خود براي معامله آن كند مي معامله كه كسي -796ماده

 نفع به هم تعهدي كند مي خود براي شخص كه معامله ضمن در است ممكن معذالك شود ثابت آن خالف بعد یا نماید تصریح

 . بنماید ثالثي شخص

 .بود خواهد عین صاحب براي معامله آن باشد غیر به متعلق عین معامله مثمن یا ثمن كه صورتي در -791ماده

 طرف از وكالت به یكنفر كه است ممكن نیز و بنماید اقدام غیر از وكالت به آنها از یكي یا طرفین است ممكن -791ماده

 .آورد عمل به را اقدام این متعاملین

 . نیست معامله نفوذ موجب اكراه یا اشتباه نتیجه در حاصل رضاي -799ماده

 . باشد معامله موضوع خود به مربوط كه است معامله نفوذ عدم موجب وقتي اشتباه -033ماده

 عقد عمده علت طرف شخصیت كه مواردي در مگر نمیآورد وارد خللي معامله صحت به طرف شخص در اشتباه -037ماده

 .باشد بوده

 خود آبروي یا مال یا بجان نسبت را او و بوده شعوري با شخص در موثر كه میشود حاصل اعمالي به اكراه -030ماده

 بودن زن یا مرد و خالقا و شخصیت و سن آمیز اكراه اعمال مورد در. نباشد تحمل قابل" عادتا كه نحوي به كند تهدید

 .شود گرفته در باید شخص



 

 

 .شود واقع متعاملین از غیر خارجي شخص طرف از چه اگر است معامله نفوذ عدم موجب اكراه -030ماده

 اكراه موجب اوالد و آباء و زوجه و زوج قبیل از او نزدیك اقوام آبروي یا جان یا نفس در معامله طرف تهدید -038ماده

 . است عرف نظر به بسته اكراه بودن موثر براي درجه نزدیكي تشخیص ماده این دمور در.  است

 خود یا و گذارد اجرا موقع به را خود تهدید نمیتواند كننده تهدید كه بداند است شده تهدید كه شخصي گاه هر -031ماده

 محسوب مكره شخص آن نسازد واقع را معامله و كند رفع خود از را اكراه مشقت بدون اینكه بر باشد قادر مزبور شخص

 .شود نمي

 

 .بود خواهد معتبر اضطراري معامله و نشده محسوب مكره كند معامله به اقدام اضطرار نتیجه در كسي اگر -036ماده

 .نمیشود محسوب اكراه قانوني صالحه مقامات حكم به معامله انشاء به شخص شدن ملزم -031ماده

 .نمیشود محسوب اكراه باشد شده تهدیدي كس آن طرف از آنكه بدون كسي از خوف مجرد -031ماده

 . است معامله نفوذ موجب اكراه رفع از بعد معامله امضاء -039ماده

 

 طرفین اهلیت در دوم مبحث 

 

 . باشند داشته اهلیت معامله براي باید متعاملین -073ماده

 .باشند رشید و اقلع و بالغ باید شوند محسوب اهل متعاملین اینكه براي -077ماده

 . است باطل اهلیت عدم واسطه به نیستند رشید یا عاقل یا بالغ كه اشخاصي با معامله -070ماده

 . نیست نافذ محجورین معامله -070ماده

 

 معامله مورد در سوم مبحث 

 

 .كنند مي ار آن ایفاء یا تسلیم تعهد متعاملین از یك هر كه باشد عملي یا مال باید معامله مورد -078ماده

 .باشد مشروع عقالیي منفعت متضمن و داشته مالیت باید معامله مورد -071ماده

 . است كافي آن به اجمالي علم كه خاصه موارد در مگر نباشد مبهم باید معامله مورد -076ماده

 

 معامله جهت در چهارم مبحث 

 

 باطل معامله واال باشد مشروع باید باشد شده یحتصر اگر ولي شود تصریح آن جهت كه نیست الزم معامله در -071ماده

 . است

 

 . است شده حذف -071ماده

 

 معامالت اثر در سوم فصل 



 

 

 اول مبحث 

 عمومي قواعد در 

 

 رضاي به مگراینكه است االتباعالزم آنها مقام قائم و متعاملین بین باشد شده واقع قانون طبق بر كه عقودي -079ماده

 .شود فسخ قانوني تعل به یا اقاله طرفین

 كلیه به متعاملین بلكه نماید مي ملزم است شده تصریح آن در كه چیزي اجراي به را متعاملین فقط نه عقود -003ماده

 .باشند مي ملزم شود مي حاصل عقد از قانون موجب به یا عادت و عرف موجب به كه هم نتایجي

 مسئول تخلف صورت در كند خودداري امري انجام از كه نماید هدتع یا بكند را امري به اقدام تعهد كسي اگر -007ماده

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

 .باشد ضمان موجب قانون حسب

 دهد اجازه است شده او نفع به تعهد هك كسي به تواند مي حاكم فوق ماده رعایت با تعهد ایفاء عدم صورت در -000ماده

 .نماید محكوم آن مخارج تادیه به را متخلف و دهد انجام را عمل او خود كه

 .شود معلوم آن فساد اینكه مگر است صحت بر محمول باشد شده واقع كه معامله هر -000ماده

 .عرفیه معاني بر است محمول عقود الفاظ -008ماده

 در ذكر منزله به باشد آن منصرف هم تصریح بدون عقد كه طوري به عادت و عرف در يامر بودن متعارف -001ماده

 . است عقد

 

 تعهدات اجراي عدم از حاصله خسارات در دوم مبحث 

 

 براي اینكه مگر نماید خسارت ادعاي نمیتواند دیگر طرف متعاملین از یكي طرف از تعهدات ایفاء عدم مورد در -006ماده

 يم وقتي طرف نبوده مقرر مدتي تعهد ایفاء براي اگر و باشد شده منقضي مزبور مدت و شده مقرر معیني مدت تعهد ایفاء

 . است كرده مطالبه را تعهد انجام كه نماید ثابت و بوده او با انجام موقع اختیار كه نماید خسارت ادعاي تواند

 علت واسطه به انجام عدم كه نماید ثابت نتواند كه میشود خسارت تادیه به محكوم وقتي تعهد انجام از متخلف -001ماده

 .نمود او به مربوط توان نمي كه است بوده خارجي

 جبران به را مدیون 007ماده رعایت با میتواند حاكم باشد نقدي وجه تادیه تعهد موضوع كه صورتي در -001ماده

 دین تادیه در تاخیر از حاصله خسارت

 .نماید محكوم 

 به محكوم برآید خود تعهد عهده از نتواند اوست اقتدار حیطه از خارج آن دفع كه حادثه واسطه به عهدمت اگر -009ماده

 .بود نخواهد خسارت تادیه

 نمي حاكم نماید تادیه خسارت عنوان به مبلغي متخلف تخلف صورت در كه باشد شده شرط معامله ضمن در اگر -003ماده

 .كند محكوم است شده ملزم كه هآنچ از كمتر یا بیشتر به را او تواند

 

 ثالث اشخاص به نسبت عقود اثر در سوم مبحث 

 

 3796 ماده مورد در مگر است موثر آنها قانوني مقام قائم و متعاملین طرفین درباره فقط عقود و معامالت -007ماده

 



 

 

 میشود عقد ضمن در كه شرایطي بیان در چهارم فصل 

 شرط اقسام در اول مبحث 

 

 : نیست عقد مفسد ولي است باطل ذیل مفصله شروط -000ماده

 .باشد مقدور غیر آن انجام كه شرطي -7 

 . نباشد فایده و نفع آن در كه شرطي -0 

 .باشد نامشروع كه شرطي -0 

 

 : است عقد بطالق موجب و باطل ذیل مفصله شروط -000ماده

 .عهد مقتضاي خالف شرط -7 

 .شود عوضین به جهل موجب آن به جهل كه مجهولي شرط -0 

 

 : است قسمت سه بر شرط -008ماده

 . صفت شرط -7 

 نتیجه شرط -0 

 ".نفیا یا" اثباتا فعل شرط -0 

 .معامله مورد كمیت یا كیفیت به راجع شرط از است عبارت صفت شرط 

 .شود شرط خارج در امري تحقق كه است آن نتیجه شرط 

 .شود شرط خارجي شخص بر یا متعاملین از یكي بر فعلي به اقدام عدم یا اقدام كه آنست فعل شرط 

 

 شرط احكام در دوم مبحث 

 

 شرط كه كسي نیست موجود صفت آن شود معلوم و باشد صفت شرط است شده عقد ضمن در كه شرطي گاه هر -001ماده

 .  داشت خواهد فسخ خیار است شده او نفع به

 حاصل اشتراط نفس به نتیجه آن نباشد خاصي سبب به موقوف نتیجه آن حصول كه صورتي در نتیجه شرط -006ماده

 .میشود

 جاب را آن باید است شده شرط بانجام ملتزم كه كسي" نفیا یا" اثباتا باشد فعل شرط عقد ضمن در شرط گاه هر -001ماده

 .مایدبن شرط وفاء به اجبار تقاضاي نموده رجوع حاكم به تواند مي معامله طرف تخلف صورت در و بیاورد

 شخص بوسیله آن انجام ولي مقدور غیر آن انجام به ملتزم اجبار و شود شرط عقد ضمن در فعلي گاه هر -001ماده

 .كند فراهم را فعل آن انجام موجبات ملتزم خرج به تواند مي حاكم باشد مقدور دیگري

 كه نباشد اعمالي جمله از هم شروطم فعل و نباشد ممكن مشروط فعل انجام براي علیه مشروط اجبار گاه هر -009ماده

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

 او نفع بر شرط كه كسي است بوده ممتنع العقد حین كه شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر -083ماده

 . باشد له مشروطه فعل به مستند امتناع اینكه مگر داشت خواهد را معامله فسخ اختیار است شده



 

 

 شود مي الذمه مشغول معامله واسطه به كه آنچه براي متعاملین از یكي كه شود شرط معامله در است ممكن -087ماده

 .بدهد ضامن یا رهن

 له مشروط شود معیوب یا تلف مال آن و دهد رهن را معین مال علیه مشروط كه باشد شده شرط عقد در گاه هر -080ماده

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

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

 را معامله فسخ قح له مشروط نگیرد انجام شرط این و شود داد ضامني كه باشد شده شرط عقد در گاه هر -080ماده

 . داشت خواهد

 این كه آنست مثل اینصورت در كند نظر صرف شرط بان عمل از میتواند شده او نفع به شرط كه معامله طرف -088ماده

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

 .نماید شرط اسقاط بر داللت كه عملي نيیع فعل به یا باشد لفظ به است ممكن شرط از حاصل حق اسقاط -081ماده

 اگر و میشود باطل است شده آن ضمن در كه شرطي بخورد بهم فسخ یا اقاله واسطه به معامله كه صورتي در -086ماده

 .بگیرد له مشروط از را او عوض تواند مي باشد كرده شرط به عمل است بوده شرط انجام به ملزم كه كسي

 

 فضولي معامالت یا است غیر مال آن موضوع كه معامالتي در پنجم فصل 

 

 باشد راضي" باطنا مال صاحب اینكه ولو نیست نافذ وكالت یا وصایت یا والیت عنوان به جز غیر بمال معامله -081ماده

 .میشود نافذ و صحیح معامله صورت این در نمود اجاره آنرا معامله وقوع از پس او مقام قائم یا مالك اگر ولي

 .نماید عقد امضاء بر داللت كه فعلي یا لفظ به میشود حاصل فضولي معامله به نسبت مالك اجازه -081ماده

 .نمیشود محسوب اجازه عقد مجلس در حضور با ولو مالك سكوت -089ماده

 .ندارد اثري واال نباشد رد به مسبوق كه است موثر صورتي در اجازه -013ماده

 .نماید بان رضاي عدم بر داللت كه فعلي یا لفظ بهر شودمی حاصل فضولي معامله رد -017ماده

 بهم را معامله تواند مي مشارالیه باشد اصیل طرف تضرر موجب تاخیر اگر.باشد فوري رد یا اجازه نیست الزم -010ماده

 .بزند

 . است وارث با رد یا اجازه نماید فوت رد یا اجازه از قبل مالك اگر فضولي معامله در -010ماده

 شود منتقل فضولي كننده معامله به انحاء از نحوي به آن از بعد و نماید معامله غیر بمال نسبت كسي گاه هر -018دهما

 .بود نخواهد سابقه معامله نفوذ موجب تملك صرف

 ستا بوده كننده معامله ملك مال آن كه شود معلوم بعد و نماید فضولي بعنوان معامله بمالي نسبت كسي گاه هر -011ماده

 و نفوذ اینصورت در نماید معامله" وكالتا یا" والیتا او قبل از است میتوانسته كننده معامله كه است بوده كسي ملك یا

 .بود خواهد باطل معامله واال است معامل اجازه به موكول معامله صحت

 كند قبول دیگري و خود براي را مالي انتقال یا كند منتقل عقدي یك به را غیر مال و خود مال كسي گاه هر -016ماده

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

 مورد كند رد یا اجازه را فضولي معامله مالك اینكه از قبل است بوده فضولي معامله موضوع كه مالي عین اگر -011ماده

 كرده اجازه را یك هر اینصورت در كند ازهاج بخواهد كه را معامالت از یك هر میتواند مالك شود واقع نیز دیگر معامله

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

 ای اجازه آن عوض از حاصله منافع به نسبت همچنین و است بوده فضولي معامله مورد كه مالي منافع به نسبت -011ماده

 . بود خواهد مؤثر عقد روز از رد



 

 

 را معامله آن مالك و باشد داده متعامل بتصرف است بوده معامله موضوع كه را مالي فضولي معامل گاه هر -019ماده

 . است منافع و عین ضامن متصرف نكند اجازه

 و باشد داشته خود نزد در و گرفته است بوده معامله موضوع كه را مالي عوض فضولي معامل صورتیكه در -063ماده

 . داشت نخواهد دیگر بطرف رجوع حق دیگر كند زهاجا نیز را عوض قبض معامله اجازه با مالك

 به نسبت مشتري نكرد اجازه را معامله مالك گاه هر شود داده مشتري تصرف به فضولي مبیع كه صورتي در -067ماده

 هرب نسبت است همچنین و باشد نكرده استیفاء را منافع چه اگر است ضامن بوده او تصرف در كه مدتي منافع و مال اصل

 .باشد شده حادث مشتري تصرف مدت در كه عیبي

 .كند رجوع فضولي ببایع" قیمتا یا" مثال یا" عینا ثمن استرداد براي كه دارد حق مشتري قبل ماده مورد در -060ماده

 كلیه و ثمن براي كه دارد حق باشد جاهل آن بودن فضولي بر هم مشتري و نكند اجازه را معامله مالك گاه هر -060ماده

 . داشت خواهد را ثمن براي رجوع حق فقط بودن عالم صورت در و كند رجوع فضولي ببایع تغراما

 سوم قسمت مدني قانون<-مدني قانون متن

 

 تعهدات سقوط در ششم فصل 

 

 : میشود ساقط ذیل طریق از بیكي تعهدات -068ماده

 .عهد به وفاء بوسیله -7 

 . اقاله بوسیله -0 

 .ابراء بوسیله -0 

 .تعهد تبدیل سیلهبو -8 

 . تهاتر بوسیله -1 

 .مافیالذمه مالكیت بوسیله -6 

 

 عهد به وفاء در اول مبحث 

 

 اینكه بدون بدهد بدیگري چیزي كسي اگر این بنابر است تبرع عدم در ظاهر بدهد بدیگري مالي كس هر -061ماده

 .كند استرداد میتواند باشد چیز آن مقروض

 دعوي نماید ایفاء آنرا خود میل به متعهد اگر باشد نمي مطالبه حق" قانونا له متعهد براي هك تعهداتي مورد در -066ماده

 3بود نخواهد مسموع او استرداد

 دین كه كسي لیكن و باشد نداشته اجازه مدیون طرف از چه اگر است جائز هم مدیون غیر جانب از دین ایفاء -061ماده

 3ندارد رجوع حق واال دارد باو مراجعه حق باشد اذن با اگر كند مي ادا را دیگري

 رضایت با مگر نیست ممكن دیگري بوسیله باشد شده شرط متعهد شخص مباشرت صورتیكه در فعلي انجام -061ماده

 . له متعهد

" شخصا و باشد مالك طرف از ماذون یا و مالك دهد مي كه را چیزي متعهد كه شود مي محقق وقتي بعهد وفاء -069ماده

 .باشد داشته لیتاه هم



 

 

 نبوده مال آن مالك تادیه حین در كه این بعنوان نمیتواند دیگر نماید تادیه مالي عهد به وفاء مقام در متعهد اگر -013ماده

 در اذن اینكه بدون بوده او درید قانوني مجوز با یا و غیر مال كه كند ثابت كه این مگر بخواهد متعهدله از آنرا استرداد

 .باشد داشته تادیه

 را قبض حق" قانونا كه بكسي یا گردد تادیه دارد وكالت او طرف از كه كسي به یا داین شخص به باید دین -017ماده

 .دارد

 .شود راضي داین كه است صحیح وقتي فوق ماده در مذكور اشخاص بغیر تادیه -010ماده

 از و میشود بري او مقام قائم یا بحاكم آن نداد تصرف بوسیله متعهد كند امتناع آن قبول از حق صاحب اگر -010ماده

 .بود نخواهد آید وارد حق بموضوع است ممكن كه خسارتي مسئول اقدام این تاریخ

 .بود نخواهد معتبر او وجه در تادیه باشد نداشته قبض اهلیت متعهدله اگر -018ماده

 آن چه اگر نماید قبول است تعهد موضوع هك آنچه بغیر دیگري چیز كه نمود مجبور توان نمي را له متعهد -011ماده

 .باشد تعهد موضوع از بیشتر یا معادل" قیمتا شیئي

 .نماید تادیه عهد به وفاء مقام در است شده آن در تصرف از ممنوع حاكم طرف از كه را مالي نمیتواند مدیون -016ماده

 یونمد وضعیت به نظر تواند مي حاكم ولي نماید هدتع موضوع از قسمتي بقبول مجبور را متعدله نمیتواند متعهد -011ماده

 .دهد قرار اقساط قرار یا عادله مهلت

 عهدمت برائت موجب دارد تسلیم حین كه وضعیتي در صاحبش به آن تسلیم باشد معیني عین تعهد موضوع اگر -011ماده

 شده تصریح قانون این در كه رديموا در مگر باشد نشده ناشي متعهد تفریط یا تعدي از نقصان و كسر چه اگر میشود

 چه اگر بود خواهد نقصان و كسر هر مسئول باشد نموده تسلیم در خیرت مطالبه و اجل انقضاء با متعهد اگر ولي است

 .نباشد متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان و كسر

 از لیكن كند ایفاء آن اعالي فرد از كه نیست مجبور متعهد باشد كلي و نبوده شخصي عین تعهد موضوع اگر -019ماده

 .بدهد نمیتواند است محسوب معیوب" عرفا كه هم فردي

 عرف یا باشد مخصوصي داد قرار متعاملین بین اینكه مگر آید بعمل شده واقع عقد كه محلي در باید تعهد انجام -013ماده

 .نماید اقتضاء دیگري ترتیب عادت و

  3باشد شده خالف شرط اینكه رمگ است مدیون بعهده تادیه مخارج -017ماده

 .میباشد مدیون با است دین كدام بابت از تادیه اینكه تشخیص باشد داشته متعدده دیون نفر بیك كسي اگر -010ماده

 

 اقاله در دوم مبحث 

 

 .كنند تفاسخ و اقاله آنرا بتراضي توانند مي طرفین معامله از بعد -010ماده

 .كند معامله زدن بهم بر داللت كه میشود اقعو فعلي یا لفظ بهر اقاله -018ماده

 . آن مورد از مقداري فقط یا شود واقع معامله تمام به نسبت است ممكن اقاله موضوع -011ماده

 مثلي صورت در آن مثل است شده تلف كه چیزي آن بجاي صورت این در نیست اقاله مانع عوضین از یكي تلف -016ماده

 .میشود داده بودن تيقیم صورت در آن قیمت و بودن

 بواسطه كه است كسي مال میشود حادث معامله مورد در اقاله زمان تا عقد زمان از كه منفصله منافع و نماآت -011ماده

 .میشود مالك اقاله نتیجه در كه است كسي مال متصله نماآت ولي است شده مالك عقد

 قیمتي مقدار به اقاله حین در شود آن قیمت ازدیاد موجب كه دكن تصرفاتي معامله مورد در عقد از بعد مالك اگر -011ماده

 3بود خواهد مستحق است شده زیاد او عمل بسبب كه



 

 

 

 ابراء در سوم مبحث 

 

 .مینماید صرفنظر باختیار خود حق از داین كه است این از عبارت ابراء -019ماده

 . باشد داشته اهلیت ءابرا براي متعهد كه میشود تعهد سقوط موجب وقتي ابراء -093ماده

 . است صحیح دین از میت ذمه ابراء -097ماده

 

 تعهد تبدیل در چهارم مبحث 

 

 :میشود حاصل ذیل موارد در تعهد تبدیل -090ماده

 مایندن تراضي اسباب از بسببي میشود آن مقام قائم كه جدیدي بتعهد اصلي تعهد تبدیل به له متعهد و متعهد كه وقتي -7 

 .شود مي بري اصلي تعهد به نسبت متعهد صورت این در

 .نماید ادا را متعهد دین كه كند قبول له متعهد رضایت با ثالث شخص كه وقتي -0 

 . نماید منتقل دیگر بكسي را متعهد الذمه مافي له متعهد كه وقتي -0 

" تاصراح آنرا معامله طرفین كه این مگر گرفت نخواهد تعلق الحق تعهد به سابق تعهد تضمینات تعهد تبدیل در -090ماده

 .باشند كرده شرط

 

 

 تهاتر در پنجم مبحث

 

 هاترت است مقرر ذیل موارد در كه بطریقي بیكدیگر آنها دیون بین باشند مدیون یكدیگر مقابل در نفر دو وقتي -098ماده

 .میشود حاصل

 ود اینكه بمحض این بنابر گردد مي حاصل نمایند تراضي موضوع این در طرفین اینكه بدون و است قهري تهاتر -091ماده

 و شده طرف بر تهاتر بطور مینماید معادله هم با كه اياندازه تا دین دو هر شدند مدیون واحد آن در یكدیگر مقابل در نفر

 .میشوند بري یكدیگر مقابل در آن مقدار به طرفین

 به ولو تادیه مكان و زمان اتحاد با باشد جنس یك از آنها موضوع كه میشود حاصل دیني دو مورد در فقط تهاتر -096ماده

 . سبب اختالف

 .شد نخواهد ضامن ذمه فراغ موجب شود مدیون عنه بمضمون له مضمون ضمان از بعد اگر -091ماده

 موضوع نقل به مربوطه مخارج تادیه با كه میشود حاصل وقتي تهاتر باشد مختلف دینین تادیه محل فقط اگر -091ماده

 .نمایند ساقط را معین محل در تادیه حق طرفین انحاء از بنحوي یا دیگري بمحل محلي از قرض

 رد ثالثي شخص بنفع دین موضوع اگر بنابراین و بود نخواهد موثر تهاتر ثالث اشخاص ثابته حقوق مقابل در -099ماده

 تناداس به تواند نمي دیگر گردد طلبكار ودخ داین از توقیف این از بعد مدیون و باشد شده توقیف قانون مطابق مدیون نزد

 .كند امتناع شده توقیف مال دیهت از تهاتر

 

 مافیالذمه مالكیت ششم مبحث 



 

 

 

 از پس باشد مدیون خود صورت به كسي اگر اینكه مثل میشود بري او ذمه گردد خود مافیالذمه مالك مدیون اگر -033ماده

 .میشود ساقط االرث سهم به نسبت او دین مورث فوت

 

 میشود حاصل قرارداد بدون كه الزاماتي در دوم باب 

 كلیات در اول فصل 

 

 .كند تسلیم بمالك را آن است ملزم كند دریافت است نبوده مستحق كه را چیزي" اشتباها یا" عمدا كه كسي -037ماده

 

 كرده اخذ حق بدون آنرا كه كسي از ددار حق كند تادیه را دین آن میدانست مدیون را خود" اشتباها كه كسي اگر -030ماده

 3 نماید استرداد است

 خود استحقاق بعدم اینكه از اعم آنست منافع و عین ضامن است كرده دریافت حق غیر من را مالي كه كسي -030ماده

 . جاهل یا باشد عالم

 چیز آن و نبوده محق واقع رد لیكن میدانسته محق را خود است كرده.  دریافت حق بدون را چیزي كه كسي اگر -038ماده

 .بود خواهد بان مربوطه احكام تابع و فضولي معامله باشد فروخته را

 در مگر آید بر است شده آن نگاهداري براي كه الزمه مخارج عهد از باید مال صاحب فوق مواد مورد در -031ماده

 .خود استحقاق بعدم متصرف علم صورت

 باید كند اداره دارد اجازه حق كه كسي یا مالك اجازه بدون را آنها امثال و جورمح یا غایب اموال كسي اگر -036ماده

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

 كننده دخالت باشد مال حبصا ضرر موجب دخالت در تاخیر یا دخالت عدم اگر ولي داشت نخواهد مخارج مطالبه حق است

 3 است بوده الزم كردن اداره براي كه بود خواهد مخارجي اخذ مستحق

 

 قهري ضمان در دوم فصل 

 

 : است قهري ضمان موجب ذیل امور -031ماده

 . است غصب حكم در كه آنچه و عصب -7 

 . اتالف -0 

 . تسبیت -0 

 .استیفاء -8 

 

 غصب در اول مبحث 

 

 . است غصب حكم در هم مجوز بدون غیر مال بر ید اثبات عدوان نحو به است غیر حق بر یالاست غصب -031ماده

 غاصب كند پیدا مال آن بر تسلط او خود آنكه بدون شود مانع خود مال در تصرف از را مالك شخصي گاه هر -039ماده

 .بود خواهد ضامن تسبیت یا اتالف صورت در لیكن نمیشود محسوب



 

 

 غاصب حكم در انكار تاریخ از گردد منكر اوست دست در آنها امثال و ودیعه به یا عاریه به مالي كه يكس اگر -073ماده

 . است

 و بدهد آنرا قیمت یا مثل باید باشد شده تلف عین اگر و نماید رد آن صاحب به عینا را مغصوب مال باید غاصب -077ماده

 .بدهد آنرا بدل باید نباشد ممكن عین رد دیگري علت به اگر

 از و بوده موجود مثل اگر و بدهد را االداء حین قیمت باید غاصب نشود پیدا آن مثل و بوده مغصوب مال گاه هر -070ماده

 .بدهد آنرا قسمت آخرین باید باشد افتاده مالیت

 زمین آن در لكما اذن بدون را غیر درخت یا سازد بنائي دیگري به متعلقه مصالح با خود زمین در كسي گاه هر -070ماده

 .نمایند تراضي قیمت اخذ به اینكه مگر بخواهد آنرا نزع یا قلع میتواند درخت یا مصالح صاحب كند غرس

 مگر داشت نخواهد را زیادي قیمت مطالبه حق غاصب شود زیاد مغصوب مال قیمت غاصب عمل نتیجه در اگر -078ماده

 . است غاصب خود به متعلق زاید عین اینصورت در كه باشد عین زیادتي آن اینكه

 بفعل مستند چند هر باشد شده وارد مغصوب بمال او تصرف زمان در كه است عیبي و نقص هر مسئول غاصب -071ماده

 . نباشد او

 بغاصبیت چه اگر است ضامن سابق غاصب مثل نیز شخص آن كند غصب غاصب از را مغصوب مال كسي اگر -076ماده

 .باشد جاهل اولي غاصب

 یا اولي غاصب از را مغصوب مال از قسمتي یا تمام قیمت یا مثل عین شدن تلف صورت در و عین میتواند مالك -071ماده

 .كند مطالبه بخواهد كه بعدي غاصبین از یك هر از

 غاصب به رجوع حق شخص آن است شده تلف او درید مغصوب مال كه غاصبي به كند رجوع مالك گاه هر -071ماده

 به میتواند نیز مشارالیه نماید رجوع است شده تلف او ید در مال كه كسي آن بغیر دیگري بغاصب اگر ولي ندارد دیگر

 ید در مال كه كسي به شود منتهي تا كند رجوع خود الحقین از بیكي یا و كند رجوع است شده تلف او ید در مال كه كسي

 . است شده تلف او نزد در مغصوب الم كه است مستقر كسي عهده بر ضمان كلي بطور و است شده تلف او

 حق بگیرد غاصبین از یكي از را مغصوب مال از قسمتي یا تمام مالك اگر -079ماده

 .ندارد دیگر غاصبین به ماخوذ قدر به رجوع 

 اگر است ضامن خود مابعد و خود تصرف زمان منافع اندازه به غاصبین از یك هر مغصوب مال منافع به نسبت -003ماده

 هرب میتواند است برآمده خود الحق غاصبین تصرف زمان منافع عهده از كه غاصبي لیكن باشد نكرده منفعت ستیفاءا چه

 .كند رجوع او تصرف زمان به نسبت یك

 دیگر غاصبین به رجوع حق كند ابراء مغصوب مال قیمت یا مثل به نسبت را غاصبین از یكي ذمه مالك گاه هر -007ماده

 همان داراي و میشود مالك مقام قائم آنكس دهد انتقال انحاء از بنحوي آنان از بیكي را خود حق اگر يول.  داشت نخواهد

 . است بوده دارا مالك كه بود خواهد حقي

 بود نخواهد آنها حصه از دیگران ذمه ابراء موجب او تصرف زمان منافع به نسبت غاصبین از یكي ذمه ابراء -000ماده

 . داشت نخواهد بالحقین رجوع حق كند ابراء عین منافع به نسبت را بینغاص از یكي اگر لیكن

 بهر فوق مواد مقررات طبق بر میتواند مالك و است ضامن نیز آنكس بخرد غاصب از را مغصوب ملك كسي اگر -000ماده

 مطالبه حال هر در اآنر منافع همچنین و مال قیمت یا مثل آن شدن تلف صورت در و عین كرده رجوع مشتري و بایع از یك

 .نماید

 از مالك كه آنچه در بیكدیگر مشتري و بایع از یك هر رجوع حكم باشد غصب به عالم مشتري كه صورتي در -008ماده

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

 به خسارات و ثمن به نسبت میتواند نیز او دباش نموده رجوع او به مالك و بوده غصب به جاهل مشتري اگر -001ماده

 حق كند بایع به رجوع قیمت یا مثل به نسبت مالك اگر و باشد شده تلف مشتري خود نزد مبیع چه اگر كند رجوع بایع

 . داشت نخواهد را بمشتري رجوع



 

 

 بمقدار باشد ثمن ارمقد بر زیاد است داده بمالك مبیع تلف صورت در غضب بر عالم مشتري كه عوضي اگر -001ماده

 3دارد رجوع حق ثمن بمقدار نسبت ولي كند بایع به رجوع نمیتواند زیاده

" فوقا كه غصب مال بیع به راجعه احكام باشد بیع از غیر دیگري معامله به مغصوب مال بر ایادي ترتیب اگر -006ماده

 3 بود خواهد مجري شده ذكر

 

 اتالف در - دوم مبحث 

 

 كرده تلف عمد روي از اینكه از اعم بدهد آنرا قیمت یا مثل باید و آنست ضامن كند تلف را غیر لما كس هر -001ماده

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

 هعهد از باید نباشد ممكن اگر و نماید بناء اول صورت بمثل آنرا باید كند خراب را كسي بناي یا خانه كسي اگر -009ماده

 . برآید قیمت

 گرا ولیكن بدهد آنرا كشته و زنده قیمت تفاوت باید بكشد آن صاحب اذن بدون را بغیر متعلق حیوان كسي اگر -003ماده

 . نیست ضامن كند ناقص یا بكشد نفس از دفاع براي

 

 تسبیب در - سوم مبحث 

 

 هعهد از باید باشد شده آن عیب یا نقص سبب اگر و بدهد آنرا قیمت یا مثل باید بشود مالي تلف بسب كس هر -007ماده

 .برآید آن قیمت نقص

 ببمس نه است مسئول مباشر بشود مال آن شدن تلف مباشر دیگري و كند ایجاد را مالي تلف سبب یكنفر گاه هر -000ماده

 . باشد او به مستند فاتال" عرفا كه بنحوي باشد اقوي سبب اینكه مگر

 اینكه بر مشروط میشود وارد آن شدن خراب از كه است خساراتي مسئول كارخانه یا عمارت یا دیوار صاحب -000ماده

 یا مالك -008ماده 3 است شده تولید او مواظبت عدم از یا و بوده آن بر مطلب مالك كه گردد حاصل عیبي نتیجه در خرابي

 باشد كرده تقصیر حیوان حفظ در اینكه مگر میشود وارد حیوان آن ناحیه از كه نیست تيخسارا مسئول حیوان متصرف

 . بود خواهد وارده خسارات مسئول عمل آن فاعل گردد ضرر منش كسي عمل بواسطه حیوان اگر حال هر در لیكن

 خواهد طرفي متوجه مسئولیت آنها امثال و اتومبیل دو یا آهن راه قطار دو یا كشتي دو بین تصادم صورت در -001ماده

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

 . بود خواهند

 

 استیفاء در چهارم مبحث 

 

" عادتا آنشخص ای و بوده اجرتي عمل آن براي" عرفا كه نماید بعملي اقدام دیگري امر حسب بر كسي هرگاه -006ماده

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

 المثل اجرت مستحق مال صاحب كند منفعت استیفاء غیر مال از ضمني یا صریح اذن حسب بر كسي هرگاه -001ماده

 . است بوده نيمجا انتفاع در اذن كه شود معلوم اینكه مگر بود خواهد

 

 مختلفه معینه عقود در - سوم باب 



 

 

 بیع در - اول فصل 

 بیع احكام در - اول مبحث 

 

 . معلوم بعوض عین تملك از عبارتست بیع -001ماده

 داد به بیع است ممكن. میشود واقع قبول و ایجاب به بیع عقد آن قیمت و مبیع در مشتري و بایع توافق از پس -009ماده

 .گردد اقعو نیز ستد و

 .باشد بیع معني در صریح باید عبارات و الفاظ قبول و ایجاب در -083ماده

 دیهت براي یا مبیع از قسمتي یا تمام تسلیم براي كه است ممكن نیز و مشروط یا باشد مطلق است ممكن بیع -087ماده

 .شود داده قرار اجلي ثمن از قسمتي یا تمام

 یا مساحت یا ذرع یا عدد یا كیل یا وزن به آن مقدار تعیین و باشد معلوم باید مبیع وصف و جنس و مقدار -080ماده

 . است بلد عرف تابع مشاهده

 دهنش ذرع یا كیل یا نشده شمرده مبیع هنوز چه اگر میشود واقع بیع شود فروخته معین مقدار بشرط مبیع اگر -080ماده

 .باشد

 ثمن و قطعي بیع باشد نگشته معین موعدي قیمت تادیه یا مبیع تسلیم ايبر یا نشده ذكر شرطي بیع عقد در اگر -088ماده

 یا شرطي وجود تجارتي معامالت در تجارت عادت و عرف یا محل عادت و عرف حسب بر اینكه مگر است محسوب حال

 .باشد نشده ذكري بیع قرارداد در چه اگر باشد معهود موعدي

 

 معامله طرفین در - دوم مبحث 

 

 نیز را ثمن یا مبیع در تصرف براي اهلیت معامله براي قانوني اهلیت بر عالوه باید مشتري و بایع از یك هر -081ماده

 .باشد داشته

 . نیست نافذ مكره عقد و باشد طرفین رضاي به مقرون باید بیع عقد -086ماده

 كسي بوسیله یا معاینه از رغی طریقي به" شخصا اینكه بر مشروط نماید فروش و خرید میتواند كور شخص -081ماده

 .نماید مرتفع را خود جهل معامله طرف ولو دیگر

 

 مبیع در - سوم مبحث 

 

 هك چیزي یا ندارد عقالیي منفعت یا و مالیت كه چیزي یا و است ممنوع" قانونا آن فروش و خرید كه چیزي بیع -081ماده

 .باشد تسلیم بر قادر خود مشتري اینكه مگر است باطل ندارد آن تسلیم بر قدرت بایع

 سفك بیم كه نحوي به شود اختالف تولید علیهم موقوف بین كه موردي در مگر نیست صحیح وقف مال بیع -089ماده

 . است مقرر وقف به راجع مبحث در كه مواردي در همچنین و گردد موقوفه مال خرابي به منجر یا رود دماء

 است ممكن همچنین و االجزاءمتساوي شیئي از كلي بطور معین مقدار یا مشاع یا باشد مفروز است ممكن مبیع -013ماده

 .باشد الذمه في كلي

 وصف و جنس و مقدار كه است صحیح وقتي بیع باشد عدیده افراد بر صادق یعني كلي مبیع كه صورتي در -017ماده

 .بشود ذكر مبیع

 . است مذكور فضولي معامالت در كه طوري به مالك اجازه از بعد مگر نیست نافذ فضولي بیع -010ماده



 

 

 بعضي اگر و است باطل بیع نباشد جنس آن از واقع در و شود فروخته خاصي جنس عنوان به معین چیز گاه هر -010ماده

 .دارد فسخ حق مشتري مابقي به نسبت و است باطل بعض آن به نسبت باشد جنس غیر از آن از

 مشتري واال شود تسلیم نمونه مطابق مبیع تمام باید صورت این در آید لبعم نمونه روي از بیع است ممكن -018ماده

 . داشت خواهد فسخ خیار

 مشتري است مقدار آن از كمتر كه شود معلوم بعد و باشد شده فروخته معین مساحت داشتن شرط به ملكي اگر -011ماده

 صورت دو هر در اینكه مگر كند فسخ آنرا تواندمی بایع است بیشتر كه شود معلوم اگر و داشت خواهد را معامله فسخ حق

 . نمایند تراضي نقیصه یا زیاده محاسبه به طرفین

 نماید مبیع در آن دخول بر داللت قرائن یا شود شمرده مبیع تابع یا جزء عادت و عرف حسب بر كه چیزي هر -016ماده

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

 صریحا اینكه مگر نمیشود بیع در داخل نشود شمرده مبیع تابع از یا جزء عادت و عرف حسب بر كه چیزي هر -011ماده

 .باشد شده ذكر عقد در

 بطوریكه باشد ناب به ملصق چه هر و مجري و ممر خانه بیع در و اشجار ، باغ بیع در فوق ماده دو به نظر -011ماده

 در حمل و درخت بیع در میوه و زمین بیع در زراعت عكس بر و میشود بمشتري متعلق نمود نقل خرابي بدون آنرا نتوان

 رفینط حال هر در. شود شمرده توابع از عرف حسب بر یا باشد شده تصریح اینكه مگر نمیشود بمشتري متعلق حیوان بیع

 .كنند اضيتر فوق ترتیب بعكس میتوانند عقد

 شده تصریح آنكه مگر بود نخواهد بیع در داخل شیئي آن باشد مشكوك" عرفا مبیع در شیئي دخول گاه هر -019ماده

 .باشد

 .است جائز نیز مبیع از آن استثناء است جایز" مستقال آن فروش كه چیزي هر -063ماده

 . است باطل عبی نداشته وجود مبیع كه شود معلوم معین عین بیع در اگر -067ماده

 

 بیع آثار در - چهارم مبحث 

 

 : است ذیل قرار از باشد شده واقع" صحیحا كه بیعي آثار -060ماده

 .میشود ثمن مالك بایع و مبیع مالك مشتري بیع وقوع مجرد به -7 

 .میدهد قرار ثمن درك ضامن را مشتري و مبیع درك ضامن را بایع بیع عقد -0 

 .مینماید ملزم مبیع سلیمت به را بایع بیع عقد -0 

 .میكند ملزم ثمن تادیه به را مشتري بیع عقد -8 

 

 ثمن و مبیع ملكیت در - اول فقره 

 

 شودنمی انتقال مانع ثمن تادیه یا مبیع تسلیم براي اجلي وجود یا متبایعین براي فسخ خیار وجود بیع عقد در -060ماده

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

 . داشت خواهد

 ثلم است صحت شرط قبض كه بیعي در و خیار انقضاء تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالكیت خیاري بیع در -068ماده

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

 .ندارد تملك در اثري فاسد بیع -061ماده



 

 

 ینع ضامن شود ناقص یا تلف اگر و نماید رد صاحبش به آنرا باید كند قبض را مالي فاسد بیع به كسي گاه هر -066ماده

 .بود خواهد آن منافع و

 

 تسلیم در - دوم فقره 

 

 بضق و باشد انتفاعات و تصرفات انحاء از متمكن كه نحوي به مشتري تصرف به مبیع دادن از عبارتست تسلیم -061ماده

 .مبیع بر مشتري استیالء از است عبارت

 "عمال هنوز آنرا مشتري چه اگر باشد شده گذاشته مشتري اختیار تحت مبیع كه میشود حاصل وقتي تسلیم -061ماده

 .باشد نكرده تصرف

 .گویند تسلیم آنرا" عرفا كه باشد نحوي به باید و است مختلفه كیفیات به مبیع اختالف به تسلیم -069ماده

 زمان در نه است شرط موعد آن در تسلیم بر قدرت باشند داده قرار موعدي مبیع تسلیم براي معامله طرفین اگر -013ماده

 .عقد

 . است معتبر اجازه زمان در تسلیم بر قدرت است مالك اجازه به موقوف كه بیعي در -017ماده

 بر قدرت كه بعض به باشد نداشته دیگر بعض به نسبت و داشته تسلیم رب قدرت بایع مبیع بعض به نسبت اگر -010ماده

 . است باطل دیگر بعض به نسبت و است صحیح داشته تسلیم

 . ثمن در است همچنین و نیست جدید قبض به محتاج باشد بوده مشتري تصرف در" قبال مبیع اگر -010ماده

 .كند قبض اذن بدون را مبیع تواندمی مشتري و نیست شرط بایع اذن قبض حصول در -018ماده

 رد تسلیم مقتضي عادت و عرف اینكه مگر است شده واقع آنجا در بیع عقد كه شود تسلیم محلي در باید مبیع -011ماده

 .باشد شده معین تسلیم براي مخصوصي محل بیع ضمن در یا و باشد دیگر محل

 .میشود تسلیم به باراج ممتنع ثمن یا مبیع تسلیم در تاخیر صورت در -016ماده

 مگر شود بتسلیم حاضر دیگر طرف تا كند خودداري ثمن یا مبیع تسلیم از دارد حق مشتري و بایع از یك هر -011ماده

 .شود تسلیم باید باشد حال كه ثمن یا مبیع از كدام هر صورت این در باشد موجل ثمن یا مبیع اینكه

 موجب به مگر داشت نخواهد آنرا استرداد حق نماید مشتري تسلیم خود بمیل را مبیع ثمن اخذ از قبل بایع اگر -011ماده

 . خیار مورد در فسخ

.  داشت خواهد فسخ حق بایع نكند بشرط عمل و بدهد رهن یا ضامن ثمن براي كه باشد شده ملتزم مشتري اگر -019ماده

 .دارد فسخ حق مشتري نكند شرط به عمل و بدهد ضامن مبیع درك براي كه باشد شده ملتزم بایع اگر و

 مبیع اگر و دارد را آن استرداد حق بایع باشد موجود او نزد مبیع عین و شود مفلس مشتري كه صورتي در -013ماده

 .كند امتناع آن تسلیم از میتواند باشد نشده تسلیم هنوز

 است بایع بعهده غیره و كردن نوز و شمردن اجرت ، تسلیم محل به آن نقل اجرت قبیل از مبیع تسلیم مخارج -017ماده

 .  است مشتري عهده بر ثمن تسلیم مخارج

 بر عقد در یا و شده ذكر كه باشد ترتیبي برخالف تسلیم محل یا معامله مخارج بابت از عادت عرف گاه هر -010ماده

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

 .دهند تغییر

 .شود مي شمرده مبیع توابع و اجزاء كه باشد هم چیزي آن شامل باید تسلیم -010ماده

 دارد حق مشتري آید در آنمقدار از كمتر تسلیم وقت در و بوده معین مقدار حیث از مبیع معامله حال در گاه هر -018ماده

 عینم مقدار از زیاده مبیع اگر و نماید قبول موجود نسبت به ثمن از ايحصه تادیه با را موجود قیمت یا كند فسخ را بیع كه

 . است بایع مال زیاده باشد



 

 

 معین مقدار بودن شرط به و نمیشود ممكن ضرر بدون آن تجزیه كه باشد فرش یا خانه قبیل از مبیع اگر -011ماده

 خواهد فسخ حق بایع دوم صورت در و مشتري اولي صورت در آید در بیشتر یا كمتر تسلیم حین در ولي شده فروخته

 . داشت

 كه را متعارف مصارف و معامله مخارج ثمن بر عالوه باید بایع شود فسخ معامله قبل ماده دو مورد در اگر -016ماده

 . بدهد است نموده مشتري

 ستردم مشتري به باید ثمن و منفسخ بیع شود تلف بایع طرف از اهمال و تقصیر بدون تسلیم از قبل مبیع اگر -011ماده

 خواهد مشتري مال از تلف اینصورت در كه باشد نموده رجوع او مقام قائم یا حاكم به تسلیم براي بایع اینكه مگر گردد

 .بود

 .نماید فسخ را معامله كه داشت خواهد حق مشتري شود حاصل نقصي مبیع در تسلیم از قبل اگر -011ماده

 و ندارد بایع بر حقي مشتري باشد مشتري عمل از ناشي آن نقص یا مبیع شده تلف فوق ماده دو ردمو در اگر -019ماده

 .كند تادیه را ثمن باید

 

 درك ضمان در - سوم فقره 

 

 دهنش ضمان به تصریح چه اگر است ضامن بایع آید در للغیر مستحق" جزا با" كال مبیع ثمن قبض از بعد اگر -093ماده

 .باشد

 جهل صورت در و دارد مسترد را مبیع ثمن باید بایع مبیع از بعض یا كل آمدن بر للغیر مستحق صورت در -097ماده

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

 دعق از بعد چه اگر برآید بعض یا كل به نسبت است نموده اخذ كه ثمني تمام عهده از باید بایع قبل ماده مورد در -090ماده

 .باشد شده حاصل قیمتي كسر مبیع در علل از بعلتي بیع

 .بود خواهد مجري 078 ماده مقررات باشد شده حاصل مبیع در مشتري عمل از كه زیادتي به راجع -090ماده

 

 ثمن تادیه در - چهارم فقره 

 

 .نماید تادیه است شده مقرر بیع عقد در كه شرایطي طبق بر و محل در و موعد در را ثمن باید مشتري -098ماده

 

 تاخیر خیار به راجعه مقررات طبق بر كه داشت خواهد حق بایع نكند تادیه مقرر موعد در را ثمن مشتري اگر -091ماده

 .بخواهد ثمن تادیه به را مشتري اجبار حاكم از یا فسخ را معامله ثمن

 

 آن به راجعه احكام و خیارات در - پنجم مبحث 

 خیارات در - اول فقره 

 

 :ذیلند قرار از خیارات -096ماده

 . مجلس خیار -7 

 .حیوان خیار -0 



 

 

 . شرط خیار -0 

 . ثمن تاخیر خیار -8 

 . وصف تخلف و رویت خیار -1 

 .غبن خیار -6 

 . عیب خیار -1 

 . تدلیس خیار -1 

 .صفقه تبعض خیار -9 

 . شرط تخلف خیار -73 

 مجلس خیار در - اول 

 

 .دارند را معامله فسخ اختیار اندنشده متفرق كه مادام و المجلس في عقد از بعد متبایعین از یك هر -091ماده

 

 حیوان خیار در - دوم 

 

 .دارد را معامله فسخ اختیار عقد حین از روز سه تا مشتري باشد حیوان مبیع اگر -091ماده

 شرط خیار در - سوم 

 

 اختیار خارجي شخص یا دو هر یا مشتري یا بایع براي معین مدت در كه شود شرط است ممكن بیع عقد در -099ماده

 . باشد معامله فسخ

 

 . است متعاملین داد قرار تابع واال است محسوب عقد تاریخ از آن ابتداء باشد نشده ذكر خیار مدت ابتداء اگر -833ماده

 . است باطل بیع هم و خیار شرط هم باشد نشده معین مدت شرط خیار براي اگر -837ماده

 

 ثمن تاخیر خیار در - چهارم 

 

 دهنش معین اجلي متایعین بین مبیع تسلیم یا ثمن تادیه براي و بوده آن حكم در یا و خارجي عین مبیع گاه هر -830ماده

 بایع هب را منث تمام مشتري نه و نماید مشتري تسلیم را مبیع بایع نه مدت این در و بگذرد بیع تاریخ از روز سه اگر باشد

 .شود مي معامله فسخ در مختار بایع بدهد

 او خیار است بوده بیع التزام مقصود كه گردد معلوم قرائن به و نماید ثمن مطالبه انحاء از بنحوي بایع اگر -830ماده

 .شد خواهد ساقط

 یگرد بدهد بایع به را ثمن شتريم یا كند مشتري تسلیم را بیع تمام بیع تاریخ از روز سه ظرف در بایع گاه هر -838ماده

 .باشد برگشته مشتري به ثمن و بایع به مبیع انحاء از نحوي به ثانیا چه اگر بود نخواهد فسخ اختیار بایع براي

 . داشت نخواهند فسخ خیار نمود امتناع آن اخذا از بایع و بدهد كه كرد حاضر را ثمن مشتري اگر -831ماده



 

 

 .باشد نمي اختیار این مبیع تسلیم در تاخیر جهت از مشتري براي و است بایع مخصوص تاخیر خیار -836ماده

 .كند نمي ساقط را بایع خیار ندارد قبض حق كه كسي به آن دادن یا ثمن بعض تسلیم -831ماده

 .ودش مي ساقط تاخیر خیار حواله تحقیق از بعد دهد حواله را ثمن بایع یا بدهد ضامن ثمن براي مشتري اگر -831ماده

 است زماني از خیار ابتداء شود مي قیمت كم یا و فاسد روز سه از كمتر در كه باشد چیزهایي از مبیع گاه هر -839 ماده

 .گردد مي قیمت كسر یا فساد به مشرف مبیع كه

 

 وصف تخلف و رویت خیار در - پنجم 

 

 نباشد است شده ذكر كه اوصافي داراي اگر ندید از بعد بخرد وصف به فقط آنرا و ندیده را مالي كسي گاه هر -873ماده

 .نماید قبول هست كه نحو بهمان یا كند فسخ را بیع كه میشود مختار

 یعبا فقط باشد دارا است شده ذكر كه اوصافي غیر مبیع و باشد دیده آنرا مشتري ولي ندیده را مبیع بایع اگر -877ماده

 .  داشت خواهد فسخ خیار

 بعض آن و باشد خریده نمونه روي از یا وصف به را دیگر بعض و دیده را مبیع از بعضي مشتري گاه هر -870ماده

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

 كه شود لوممع رویت از بعد و كند معامله سابق رویت اعتماد به و دیده سابقا را مالي متبایعین از یكي گاه هر -870ماده

 . داشت خواهد فسخ اختیار ندارد را سابقه اوصاف مزبور مال

 .باشد طرفین بین مقرره اوصاف با مطابق كه بدهد جنسي باید بایع و نیست رؤیت خیار كلي بیع در -878ماده

 . است فوري رؤیت از بعد وصف تخلف و رویت خیار -871ماده

 

 غبن خیار در - ششم 

 

 .كند فسخ را معامله تواند مي غبن به علم از بعد باشد داشته فاحش غبن معامله در كه تعاملینم از یك هر -876ماده

 .نباشد مسامحه قابل" عرفا كه است فاحش صورتي در غبن -871ماده

 . داشت نخواهد فسخ خیار است بوده عادله بقیمت عالم معامله حین در مغبون اگر -871ماده

 . گردد منظور باید نیز معامله شرایط غبن مقدار تعیین در -879ماده

 . است فوري غبن به علم از بعد غبن خیار -803ماده

 مغبون اینكه مگر شود نمي ساقط غبن خیار بدهد را قیمت تفاوت است كرده مغبون را خود طرف كه كسي اگر -807ماده

 .گردد راضي قیمت تفاوت اخذ به

 

 عیب خیار در - هفتم 

 

 فسخ یا ارش اخذ یا معیوب مبیع قبول در است مختار مشتري بوده معیوب مبیع كه شود ظاهر معامله از بعد اگر -800ماده

 . معامله

 .باشد عقد حین در موجود و مخفي عیب كه میشود ثابت مشتري براي وقتي عیب خیار -800ماده



 

 

 ناشي علم عدم این اینكه از ماع است نبوده آن بر عالم بیع زمان در مشتري كه است محسوب مخفي وقتي عیب -808ماده

 .  است نشده آن ملتفت مشتري ولي بوده ظاهر اینكه یا است بوده مستور واقعا عیب كه باشد آن از

 . است سابق عیب حكم در شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد كه عیبي -801ماده

 .شود مختلف امكنه و ازمنه حسب بر است ممكن بنابراین و شود مي عادت و عرف حسب بر عیب تشخیص -806ماده

 :میگردد معین ذیل بطریق شود داده باو باید كه تفاوتي كند ارش اختیار مشتري عیب ظهور مورد در اگر -801ماده

 حال رد آن قیمت اگر. شود معین خبره اهل توسط به معیوبي حال در آن حقیقي قیمت و عیبي بي حال در مبیع حقیقي قیمت 

 حال در مبیع قیمت و قیمت این بین تفاوت است شده مقرر طرفین بین بیع زمان در كه باشد قیمتي با ساويم عیبي بي

 بیعم قیمت بین نسبت باشد معامله ثمن از زیادتر یا كمتر معیوبي حال در مبیع قیمت اگر و. بود خواهد ارش مقدار معیوبي

 وانبعن را بقیه و نگاهداشته نسبت بهمان مقرر ثمن از باید بایع و شده معین عیبي بي حال در آن قیمت و معیوبي حال در

 .كند رد بمشتري ارش

 . است معتبر قیمتها وسط حد خبره اهل بین اختالف صورت در -801ماده

 : بگیرد ارش تواند مي فقط و كند فسخ را بیع نمیتواند مشتري ذیل موارد در -809ماده

 . غیر به آن كردن منتقل یا مشتري نزد مبیع شدن تلف صورت در -7 

 .نه یا باشد مشتري بفعل تغییر اینكه از اعم شود پیدا مبیع در تغییري كه صورتي در -0 

 حادث مشتري به مختص خیار زمان در اینكه مگر شود حادث آن در دیگري عیب مبیع قبض از بعد كه صورتي در -0 

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

 . داشت خواهد نیز را رد حق مشتري باشد قدیم عیب نتیجه در قبض از بعد حادث عیب اگر -803دهما

 نهاآ از بعضي و باشد شده معین علیحده یك هر قیمت اینكه بدون شود فروخته چیز چند عقد یك در صورتیكه در -807ماده

 كندب نمیتواند تبعیض و بگیرد ارش و نگاهدارد را تمام یا دارد مسترد را ثمن و كند رد آنرا تمام باید مشتري آید در معیوب

 . بایع رضاي به مگر

 نمي مشتریها از یكي شود ظاهر عیبي مبیع در و باشد متعدد مشتري و یكنفر بایع عقد یك در كه صورتي در -800ماده

 اتفاق مبیع رد در اگر نابراینب و بایع رضاي با مگر دارد نگاه را خود سهم دیگري و كند رد بتنهایي را خود سهم تواند

 . داشت خواهد ارش حق آنها از یك هر فقط نكردند

 .كند قبول ارش اخذ به را دیگري و رد را یكي سهم تواند مي مشتري باشد متعدد بایع عقد یك در اگر -800ماده

 یعب باشد نداشته قیمت عمبی بعض اگر و است باطل بیع نداشته قیمت و مالیت" اصال مبیع كه شود ظاهر اگر -808ماده

 .دارد فسخ اختیار صفقه تبعض جهت از باقي به نسبت مشتري و است باطل بعض آن به نسبت

 . است فوري بان علم از بعد عیب خیار -801ماده

 بفروشد عیوب تمام با یا كرده سلب خود از را عیوب عهده باینكه باشد كرده تبري مبیع عیوب از بایع اگر -806ماده

 نسبت فقط باشد كرده تبري خاصي عیب از بایع اگر و داشت نخواهد بایع به رجوع حق عیب ظهور صورت در مشتري

 .ندارد مراجعه حق عیب بهمان

 . است شخصي مبیع مثل شخصي ثمن عیب احكام حیث از -801ماده

 

 تدلیس خیار در - هشتم 

 

 .شود لهمعام طرف فریب موجب كه عملیاتي از است عبارت تدلیس -801ماده



 

 

 يشخص ثمن به نسبت بایع است همچنین و داشت خواهد را بیع فسخ حق مشتري باشد نموده تدلیس بایع اگر -809ماده

 . مشتري تدلیس صورت در

 . است فوري بان علم از بعد تدلیس خیار -883ماده

 

 صفقه تبعض خیار در - نهم 

 

 در باشد باطل جهات از بجهتي مبیع بعض به سبتن بیع عقد كه میشود حاصل وقتي صفقه تبعض خیار -887ماده

 هب نسبت و كند قبول است شده واقع بیع كه قسمتي نسبت به یا نماید فسخ را بیع داشت خواهد حق مشتري اینصورت

 .كند استرداد را ثمن است بوده باطل بیع كه قسمتي

 : میشود حساب ذیل طریقب برگردد مشتري به باید كه ثمن از قسمتي صفقه تبعض مورد در -880ماده

 كه قیمتي و مزبور قیمت بین كه نسبتي هر و میشود قیمت" منفردا گرفته قرار مشتري ملكیت به كه مبیع از قسمت آن 

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

 تقسیط ثمن حال هر در ولي نباشد بان عالم معامله حین در مشتري كه خیاراست موجب قتيو صفقه تبعض -880ماده

 .میشود

 

 شرط تخلف خیار در - دهم 

 

 . است شده ذكر 081 الي 008 مواد در كه است بطوري شرط تخلف خیار احكام -888ماده

 

 كلي بطور خیارات احكام در - دوم فقره 

 

 .شود مي وراث به منتقل فوت از بعد خیارات از یك هر -881ماده

 منتقل صورت این در شود داده قرار له مشروط شخص به اختصاص و مباشرت قید به است ممكن شرط خیار -886ماده

 .شد نخواهد وارث به

 

 .شد نخواهد ورثه به منتقل باشد شده متعاملین از غیر شخصي براي خیار شرط هرگاه -881ماده

 .نمود شرط عقد ضمن در میتوان را خیارات از يبعض یا تمام سقوط -881ماده

 .میشود حاصل نماید آن بر داللت كه فعلي یا لفظ بهر فسخ -889ماده

 به علم با دارد خیار كه مشتري آنكه مثل است فعلي امضاي باشد معامله رضاي از كاشف" نوعا كه تصرفاتي -813ماده

 .بگذارد رهن یا بفروشد را مبیع خیار

 . است فعلي فسخ باشد معامله زدن بهم از كاشف" نوعا كه فاتيتصر -817ماده

 .شود مي منفسخ معامله نماید فسخ دیگري و كند امضاء آنها از یكي و باشند داشته خیار دو هر متعاملین اگر -810ماده

 رب شود ناقص یا لفت متعاملین یا بایع خیار زمان در و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در -810ماده

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



 

 

 ناقله تصرفات عدم كه این مگر شود نمي باطل اجاره شود فسخ بیع و باشد داده اجاره را مبیع مشتري گاه هر -818ماده

 . است باطل اجاره تصور این در كه شده شرط" ضمنا یا" صریحا مشتري بر منفعت و عین در

 دگذار رهن كسي نزد اینكه مثل دهد قرار غیر حق متعلق را مبیع از قسمتي یا تمام مشتري بیع عقد از پس اگر -811ماده

 .باشد شده خالف شرط اینكه مگر شد نخواهد مزبور شخص حق زوال موجب معامله فسخ

 كه ثمن خیرت و حیوان و مجلس خیار مگر باشد موجود است ممكن الزمه معامالت جمیع در خیار انواع تمام -816ماده

 . است بیع مخصوص

 . شود ثابت آن در خیارات از یكي اینكه مگر است الزم بیع هر -811ماده

 

 شرط بیع در - دوم فصل 

 

 كند رد مشتري به را ثمن مثل تمام معیني مدت در بایع گاه هر كه نمایند شرط میتوانند متعاملین بیع عقد در -811ماده

 دكر رد را ثمن مثل بعض گاه هر كه كنند شرط میتوانند همچنین و باشد داشته مبیع تمام به نسبت را معامله فسخ خیار

 و بود خواهد متعاملین داد قرار تابع خیار حق حال هر در باشد داشته مبیع بعض یا تمام به نسبت را معامله فسخ خیار

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

 بین هك شرایطي به بایع اگر بنابراین بایع براي خیار قید با میشود مشتري ملك مبیع عقد مجرد به شرط بیع در -819ماده

 اگر و دگرد مي مبیع قطعي مالك مشتري و شده قطعي بیع ننماید عمل است شده مقرر مبیع استرداد براي مشتري و او

 افعمن و نماآت ولي شد خواهد بایع مال مبیع فسخ حین از كند استرداد را مبیع و ننماید عمل مزبوره بشرایط بایع بالعكس

 از حاصله

 . است مشتري مال فسخ حین تا عقد حین 

 .بنماید یرهغ و انتقال و نقل قبیل از باشد خیار منافي كه تصرفي مبیع در نمیتواند مشتري شرط بیع در -863ماده

 را معامله او مقام قائم یا بحاكم ثمن تسلیم با تواند مي بایع كند امتناع ثمن اخذ از خیار زمان در مشتري اگر -867ماده

 .كند فسخ

 بوده هك ترتیبي بهمان ورثه مقابل در بیع فسخ حق شود منتقل او ورثه به مشتري فوت بواسطه بشرط مبیع اگر -860ماده

 .بود خواهد باقي است

 .بود نخواهد مجري آن در بیع احكام است نبوده بیع حقیقت بایع قصد كه شود معلوم شرط بیع در اگر -860ماده

 

 معاوضه در - سوم فصل 

 

 میكند اخذ دیگر طرف از كه دیگر مال بعوض میدهد مالي طرفین از یكي آن بموجب كه است عقدي معاوضه -868ماده

 .باشد ثمن دیگري و مبیع نعوضی از یكي اینكه مالحظه بدون

 

 . نیست جاري بیع خاصه احكام معاوضه در -861ماده

 

 اجاره در - چهارم فصل 

 



 

 

 اجاره و موجر را دهنده اجاره میشود مستاجره عین منافع مالك مستاجر آن موجب به كه است عقدي اجاره -866ماده

 .گویند مستاجره عین را اجاره مورد و مستاجر را كننده

 .باشد یاانسان حیوان یا اشیاء است ممكن اجاره مورد -861ماده

 

 اشیاء اجاره در - اول مبحث 

 

 . است باطل اجاره واال شود معین باید اجاره مدت اشیاء اجاره در -861ماده

 باشد نشده ذكر مدت ابتداي اجاره عقد در اگر و شده مقرر طرفین بین كه شود مي شروع روزي از اجاره مدت -869ماده

 . است محسوب عقد وقت زا

 . است شرط مستاجره عین تسلیم بر قدرت اجاره صحت در -813ماده

 .باشد ممكن آن اصل بقاء با مستاجره عین از انتفاع باید اجاره صحت براي -817ماده

 . است باطل مردد یا مجهول عین اجاره و باشد معین باید مستاجره عین -810ماده

 .باشد آن منافع مالك باید ولي باشد مستاجره عین مالك موجر كه نیست الزم -810ماده

 .باشد شده شرط آن خالف اجاره عقد در اینكه مگر دهد اجاره بدیگري را مستاجره عین میتواند مستاجر -818ماده

 . شریك اذن به است موقوف مستاجره عین تسلیم لیكن است جائز مشاع مال اجاره -811ماده

 اجبار تعذر صورت در و میشود اجبار مؤجر امتناع صورت در و كند مستاجر تسلیم را مستاجره عین باید موجر -816ماده

 .دارد فسخ خیار مستاجر

 .بكند آنرا از مطلوبه استفاده بتواند مستاجر كه نماید تسلیم حالتي در را مستاجره عین باید را موجر -811ماده

 نحوي بهمان یا كند فسخ را اجاره میتواند مستاجر بوده معیوب رهاجا حال در مستاجره عین شود معلوم هرگاه -811ماده

 مستاجر نرسد ضرري مستاجر به كه بنحوي كند عیب رفع موجر اگر ولي كند قبول اجرت تمام با را اجاره است بوده كه

 .ندارد فسخ حق

 .باشد انتفاع در صعوبت یا منفعت نقصان موجب كه است عیبي میشود اجاره فسخ موجب كه عیبي -819ماده

 اثناء در عیب اگر و است خیار موجب شود حادث مستاجره عین در منفعت قبض از قبل و عقد از بعد كه عیبي -813ماده

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

 .میشود باطل اجاره دنمو عیب رفع نتوان و شده خارج انتفاع قابلیت از عیب واسطه به مستاجره عین گاه هر -817ماده

 موجر تواند مي و ندارد فسخ حق مستاجر آید در معیوب داده موجر كه فردي و باشد كلي عین اجاره مورد اگر -810ماده

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

 شده تلف بمقدار نسبت تلف زمان از شود تلف" ابعض یا" كال حادثه بواسطه مستاجره عین اجاره مدت در اگر -810ماده

 سبين تقلیل مطالبه فقط یا كند فسخ بقیه به نسبت را اجاره دارد حق مستاجر آن بعض تلف صورت در و شود مي منفسخ

 .نماید االجاره مال

 .باشد یجاراست از مستاجر مقصود منافي كه دهد تغییري مستاجره عین در اجاره مدت در نمیتواند موجر -818ماده

 مستاجر باشد موجر ضرر موجب آن در تاخیر كه آید الزم تعمیراتي مستاجره عین در اجاره مدت در اگر -811ماده

" ابعض یا" كال مستاجره عین از نتواند تعمیر زمان از قسمتي یا تمام مدت در چه اگر گردد مزبوره تعمیرات مانع نمیتواند

 . داشت خواهد را جارها فسخ حق اینصورت در نماید استفاده



 

 

 آنكه مگر است مالك عهده به است الزم آن از انتفاع امكان براي مستاجره عین در كه مخارجي كلیه و تعمیرات -816ماده

 عین از انتفاع امكان براي كه ادواتي و آالت است همچنین و باشد جاري آن خالف بر بلد عرف یا شده خالف شرط

 .باشد مي الزم مستاجره

 اردد فسخ حق موجر نباشد آن منع بر قادر موجر و نماید تفریط یا تعدي مستاجره عین به نسبت مستاجر گاه هر -811ماده

. 

 از قبل كه صورتي در گردد مستاجر مزاحم آن منافع یا مستاجره عین در حقي ادعاء بدون ثالثي شخص اگر -811ماده

 رجوع مزاحم خود به المثل اجرت مطالبه و مزاحمت رفع براي ندمیتوا ننمود فسخ اگر و دارد فسخ حق مستاجر باشد قبض

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

 عین نمیتواند مزاحم باشد آن منافع یا مستاجره عین به نسبت حق مدعي مینماید مزاحمت كه شخصي اگر -819ماده

 .دو هر مستاجر و مالك طرفیت با حق اثبات از بعد مگر نماید انتزاع اجرمست ید از را مزبور

 .نكند تفریط یا تعدي و كرده رفتار متعارف نحو به مستاجره عین استعمال در -"اوال:  باید مستاجر -893ماده

 اوضاع از كه صودهمق منافع در تعیین عدم صورت در و شده مقرر اجاره در كه مصرفي همان براي مستاجره عین -"ثانیا 

 .نماید استعمال میشود استنباط احوال و

 .بپردازد باید نقدا موعد تعیین عدم صورت در و كند تادیه است مقرر طرفین بین كه مواعدي در را ماالالجاره -" ثالثا 

 ندك منفعتي دهاستفا تواند مي مستاجر نبوده منظور آن خصوصیت به است شده تعیین اجاره در كه منفعتي اگر -897ماده

 .باشد معینه منفعت از كمتر یا مساوي ضرر حیث از كه

 شود مي استباط احوال و اوضاع از یا باشد شده ذكر دراجاره كه موردي غیر در را مستاجره عین مستاجر اگر -890ماده

 . داشت خواهد را اجاره فسخ حق موجر نباشد ممكن آن منع و كند استعمال

 یا" الك او تعدي یا تفریط بدون مستاجره عین اگر كه معني این به نیست ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر -890ماده

 یا طتفری نتیجه در نقص چه اگر است ضامن نماید تعدي یا تفریط مستاجر اگر ولي بود نخواهد مسئول شود تلف" بعضا

 .باشد نشده حاصل تعدي

 اذن بدون را مستاجره عین مستاجر آن انقضاء از پس اگر و یشودم طرف بر مدت انقضاء محض به اجاره عقد -898ماده

 استیفاء مستاجر چه اگر بود خواهد المثل اجرت مستحق مزبور مدت براي موجر دارد نگاه خود تصرف در مدتي مالك

 گرم باشد كرده منفعت استیفاء كه بدهد المثل اجرت باید وقتي دارد نگاه تصرف در مالك اجازه با اگر و باشد نكرده منفعت

 .نماید استفاده" مجانا كه باشد داده اجازه مالك اینكه

 .بود نخواهد فوق ماده در مذكور المثل اجرت مسئول ضامن باشد شده داده ضامني اجاره مال تادیه براي اگر -891ماده

 بین كه شرایطي از فتخل به نسبت و میشود باطل تلف تاریخ از مستاجره عین شدن تلف بواسطه اجاره عقد -896ماده

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

 منافع مالك خود عمر مدت براي فقط موجر اگر ولیكن نمیشود باطل مستاجر یا موجر فوت بواسطه اجاره عقد -891ماده

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

 .گردد

 را نقل صورت در فسخ حق موجر اینكه مگر است باقي خود بحال اجاره شود منتقل بدیگري مستاجره عین اگر -891ماده

 .باشد كرده شرط خود براي

 .نمیگردد باطل او فوت به اجاره دهد اجاره را موقوفه مال وقف صرفه مالحظه با متولي گاه هر -899ماده

 خیار با منافي اجاره اگر و دهد اجاره ندارد خیار حق بایع كه مدتي براي را مبیع تواند مي مشتري شرط بیع در -133دهما

 هدخوا باطل باشد بایع حق با منافي كه حدي تا اجاره واال دارد محفوظ را بایع حق آن نحو یا خیار جعل بوسیله باشد بایع

 .بود

 شده معین مبلغ فالن سالي یا ماه یا روز قرار از هم ماالالجاره و نشده ذكر صریح بطور مدت اجاره عقد در اگر -137ماده

 در مزبوره مدتهاي از بیش را مستاجره عین مستاجر اگر و بود خواهد صحیح یكسال یا یكماه یا یكروز براي اجاره باشد



 

 

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

 .بود خواهد طرفین بین مقرر اجرت و مستحق تصرف زمان

 . داشت نخواهد آنرا قیمت مطالبه حق نماید تعمیراتي موجر اذن بدون مستاجره عین در مستاجر اگر -130ماده

 از یك هر كند اشجار غرس یا ابن وضع كرده اجاره كه زمیني یا خانه در موجر اجازه بدون مستاجر گاه هر -130ماده

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

 . است مستاجر عهده بر شود حاصل

 كندن یا كردن خراب به را مستاجر نمیتواند موجر بوده غرس یا بنا در مجاز اجاره عقد بموجب مستاجر گاه هر -138ماده

 را زمین المثل اجرت مطالبه حق موجر بماند باقي مستاجر تصرف در درخت یا بنا اگر مدت انقضاء از بعد و كند اجبار آن

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

 

 حاصل او بموت است نشده مستقر مستاجر ذمه بر آن پرداخت موعد یدننرس علت به كه االجاره مال اقساط -131 ماده

 .نمیشود

  

 شرط دیگر طور اجاره عقد در اینكه مگر است مستاجر بعهده باشد كه قبیل هر از زراعت آفت عقار اجاره در -136 ماده

 .باشد شده

 

 حیوانات اجاره در - دوم مبحث 

 

 هب باید محمول یا راكب كه محلي و مسافت بیان به یا است اجاره مدت تعیین به یا منفعت تعیین حیوان اجاره در -131ماده

 .شود حمل آنجا

 نمیتواند مستاجر ولي نیست الزم محمول یا راكب تعیین شود معلوم اجاره مدت بیان به منفعت كه موردي در -131ماده

 . است الزم محمول یا راكب تعیین باشد شده ینمع محل و مسافت بیان به منفعت اگر و كند حمل متعارف مقدار بر زیاده

 از معیني مقدار نرساند بمقصد را محمول معین وقت در موجر اگر كه شود شرط است ممكن حیوان اجاره در -139ماده

 .شود كم االجاره مال

 .ودب خواهد كافي يمعین نوع به آن تعیین بلكه باشد معیني حیوان مستاجره عین كه نیست الزم حیوان اجاره در -173ماده

 حیواني بنابراین است بوده طرفین قصد كه شود استعمال مقصودي همان براي باید است اجاره مورد كه حیواني -177ماده

 چهارم قسمت مدني قانون<-مدني قانون متن. نمود استعمال باركشي براي تواند نمي است شده داده اجاره سواري براي كه

 

 خاصاش اجاره در - سوم مبحث 

 

 اجرت االجاره مال و اجیر میشود واقع اجاره مورد كه كسي و مستاجر كند مي اجاره كه كسي اشخاص اجاره در -170ماده

 .شود مي نامیده

 : است ذیل قرار از اشخاص اجاره عمده اقسام -170ماده

 .قبیل هر از كارگران و خدمه اجاره -7 

 .هوا یا آب یا خشكي راه از اعم تجارهال مال یا اشخاص نقل و حمل متصدیان اجاره -0 

 



 

 

 كارگر و خدمه اجاره در - اولفقره 

 

 . معیني امر انجام براي یا معیني مدت براي مگر شود اجیر تواند نمي كارگر یا خادم -178ماده

 شده معین آن قرار از مزد كه بمدتي بود خواهد محدود اجاره مدت شود اجیر مدت انتهاء تعیین بدون كسي اگر -171ماده

 ای روز بیك محدود اجاره مدت باشد شده معین مبلغ فالن سالي یا ماه یا هفته یا روز قرار از اجیر مزد اگر بنابراین است

 راجی مدت انقضاء از پس اگر ولي میشود طرف بر اجاره مزبور مدت انقضاء از پس و بود خواهد یكسال یا یكماه یا یكهفته

 موجر و او بین اجاره زمان در همانطوریكه به حاصله بمراضات نیز اجیر دارد نگاه را او موجر و دهد دوام خود بخدمت

 .شد خواهد اجرت مستحق بود مقرر

 

 نقل و حمل متصدي اجاره در - دوم فقره 

 

 كه اشیائي نگاهداري و حفاظت براي باشد هوا یا آب یا خشكي راه از اینكه از اعم نقل و حمل متصدیان تعهدات -176ماده

 ضایع یا تلف مسئول تعدي یا تفریط صورت در بنابراین است مقرر داران امانت براي كه است همان میشود سپرده بانها

 .بود خواهد آنان به اشیاء تحویل تاریخ از مسئولیت این و شود مي داده آنها به حمل براي كه بود خواهند اشیائي شدن

 

 .بود خواهد مجري نیز نقل و حمل متصدیان مورد در 139 ماده مفاد -171ماده

 

 مساقات و مزارعه در - پنجم فصل 

 مزارعه در اول مبحث 

 

 زراعت آنرا كه دهد مي دیگر بطرف معیني مدت براي را زمیني طرفین احد آن بموجب كه است عقدي مزارعه -171ماده

 .كند تقسیم را حاصل و كرده

 معین غیره و نصف یا ثلث یا ربع قبیل از اشاعه نحو به باید عامل و مزارع از یك هر حصه مزارعه عقد در -179ماده

 .شد نخواهد جاري مزارعه احكام باشد دیگر نحو به اگر و گردد

 مقابل بطرف نیز دیگري مال حاصل از حصه بر عالوه طرف دو از یكي كه شود شرط است جائز مزارعه در -103ماده

 .بدهد

 هر مشاع حصه نیز صورت این در عامل یا باشد مزارع مال عوامل و بذر از یك ره است ممكن مزارعه عقد در -107ماده

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

 یا باشد بوده منافع مالك كه است الزم ولي باشد آنهم مالك زمین متصرف كه نیست الزم مزارعه عقد در -100ماده

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

 و باشد آب تحصیل یا اصالح به محتاج چه اگر باشد قابل مقصود زرع براي باید است مزارعه مورد كه زمیني -100ماده

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

 . داشت خواهد

 زراعت مطلق براي عقد یا و معلوم بلد عرف حسب بر اینكه مگر باشد معین مزارعه عقد در باید زرع نوع -108ماده

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

 .الزم است عقدي مزارعه عقد -101ماده



 

 

 .كند فسخ را معامله غبن صورت در میتواند مزارع و عامل مالك از یك هر -106ماده

 دنباش ممكن مانع رفع و شود خارج انتفاع قابلیت از قبیل این از دیگر علل یا آب فقدان واسطه به زمین گاه هر -101ماده

 .شود مي منفسخ مزارعه عقد

 مي سخف بر مختار عامل كند غصب آنرا شود عامل تسلیم مزارعه مورد زمین اینكه از قبل ثالثي شخص اگر -101ماده

 .ندارد فسخ حق شود واقع تسلیم از بعد غصب اگر ولي شود

 اینصورت در باشد شده شرط عامل مباشرت اینكه مگر نمیشود باطل آنها احد یا متعاملین بفوت مزارعه عقد -109ماده

 . شود مي منفسخ او بفوت

 او فوت به مزارعه عقد باشد داده بمزارعه آنرا و بوده زمیني منافع مالك خود عمر مدت به كسي گاه هر -103ماده

 .شود مي منفسخ

 .شود مي آن از خود حصه مالك عامل زرع ثمره ظهور از بعد -107ماده

 است باطل عقد باشد تنها عامل یا مزارع مال ثمره تمام كه شود شرط اگر مزارعه عقد در -100ماده

 یا آب یا زمین مالك كه دیگر طرف و است بذر صاحب مال حاصل تمام شود باطل علتي به مزارعه عقد اگر -100ماده

 عامل و مزارع بین مشترك بذر اگر. بود خواهد المثل اجرت مستحق بوده مالك كه آنچه نسبت به است بوده عمل صاحب

 . شود مي تقسیم آنها بین بذر نسبت به نیز المثل اجرت و حاصل باشد

 به حاكم دهد انجام او بجاي را عمل كه نباشد كسي و كند ترك نراآ عمل ابتداء در یا اثناء در عامل گاه هر -108ماده

 حق مزارع امكان عدم صورت در و دهد مي ادامه عامل بخرج را عمل یا و میكند انجام به اجبار را عامل مزارع تقاضاي

 .دارد فسخ

 . است المثل اجرت مستحق مزارع شود منقضي مدت و نكند زراعت عامل اگر -101ماده

 متوجه دیگر ضرر یا شود كم حاصل حیث این از و ننماید زراعت در مواظبت متعارف بطور عامل گاه هر -106ماده

 آنرا غیر عامل و باشد شده قید معیني زرع مزارعه عقد در گاه هر -101ماده. بود خواهد تفاوت ضامن عامل گردد مزارع

 .شود مي رفتار 100 ماده طبق بر و باطل مزارعه نماید زرع

 مستحق دیگر طرف و است بذر مالك مال حاصل شود فسخ ثمره ظهور از قبل مدت اثناء در مزارعه گاه هر -101دهما

 .بود خواهد اجرتالمثل

 شریك بوده مقرر آنها بین كه نسبتي به عامل و مزارع از یك هر شود فسخ ثمره ظهور از بعد مزارعه هرگاه -109ماده

 هك خود االمالك مصالح سایر و عمل و زمین اجرتالمثل اخذ به یك هر حاصل برداشت تا فسخ تاریخ از لیكن هستند ثمره در

 .بود خواهد مستحق گیرد مي تعلق دیگر طرف به مقرر حصه به

 به آنرا یا كند ازاله را زراعت كه دارد حق مزارع باشد نرسیده زرع اتفاقا و شود منقضي مزارعه مدت هرگاه -183ماده

 .نماید اءابق اجرتالمثل اخذ

 ريبدیگ زمین تسلیم یا معامله انتقال براي ولي شود شریك دیگري با یا بگیرد اجیر زراعت براي میتواند عامل -187ماده

 . است الزم مزارع رضاي

 ای طرفین تعیین برحسب زمین مخارج سایر باشد شده شرط آن خالف اینكه مگر است مالك عهده به زمین خراج -180ماده

 . است متعارف

 

 مساقات در -دوم مبحث 

 

 مي واقع ثمره از معین مشاع حصه مقابل در عامل یا آن امثال و درخت صاحب بین كه ایست معامله مساقات -180ماده

 .آن غیره و گل وبرگ میوه از است اعم ثمره و شود



 

 

 خواهد المثل اجرت ستحقم عامل و است مالك مال ثمره تمام شود فسخ یا باشد باطل مساقات كه مورد هر در -188ماده

 .بود

 مگر بود خواهد مرعي نیز مساقات عقد مورد در است شده ذكر قبل مبحث در كه مزارعه به راجعه مقررات -181ماده

 .نماید شركت دیگري با یا واگذار بدیگري را معامله مالك اجازه بدون تواند نمي عامل اینكه

 

 مضاربه در -ششم فصل 

 

 و كرده تجارت آن با دیگر طرف اینكه قید با دهد مي سرمایه متعاملین احد آن بموجب كه است عقدي مضاربه -186ماده

 .میشود نامیده مضارب عامل و مالك سرمایه صاحب باشند شریك آن سود در

 .باشد نقد وجه باید سرمایه -181ماده

 .باشد غیره و ثلث یا ربع قبیل از كل از مشاع جزء باید منافع در مضارب و مالك از یك هر حصه -181ماده

 و بوده معلوم" منجزا عرف در اینكه مگر شود معین مضاربه عقد در باید فوق ماده در مزبوره هاي حصه -189ماده

 . گردد بان منصرف عقد در سكوت

 .جایز است عقدي مضاربه -113ماده

 :میشود منفسخ ذیل علل از بیكي مضاربه عقد -117ماده

 . طرفین احد سفه یا نجنو یا موت درصورت - 7 

 . مالك شدن مفلس صورت در - 0 

 . ربح و سرمایه تمام شدن تلف صورت در - 0 

 .بوده طرفین منظور كه تجارتي امكان عدم صورت در - 8 

 انقضاء از پس لیكن نمیشود عقد لزوم موجب مدت تعیین باشد شده معین مدت تجارت براي مضاربه در هرگاه -110ماده

 . مالك جدید اجازه با مگر بكند معامله میتواندن مضارب مدت

 كه را تجارتي قسم هر میتواند عامل باشد نشده شرط خاصي تجارت یعني باشد مطلق مضاربه صورتیكه در -110ماده

 .كند رعایت را متعارف باید تجارت طرز در ولي بنماید بداند صالح

 . مالك اجازه با مگر نماید واگذار بغیر را آن یا كند مضاربه دیگري با سرمایه بهمان نسبت نمیتواند مضارب -118ماده

 كه را اعمالي اگر ولي آورد بجا است زمان و بلد معمول و متعارف تجارت نوع براي كه را اعمالي باید مضارب -111ماده

 .بود نخواهد آن اجرت مستحق دهد انجام شخصا خود كند رجوع اجیر به بایستي عرف طبق بر

 . تعدي یا تفریط صورت در مگر شود نمي مضاربه مال ضامن و است امین حكم در مضارب -116ماده

 مضاربه معامله اینصورت در باشد مالك مال منافع تمام كه گذارد قرار و بدهد تجارت براي مالي كسي اگر -111ماده

 . است داده انجام" تبرعا را ملع عامل كه شود معلوم اینكه مگر بود خواهد المثل اجرت مستحق عامل و نمیشود محسوب

 شد نخواهد مالك متوجه تجارت از حاصله خسارات یا و بود خواهد سرمایه ضامن مضارب كه شود شرط اگر -111ماده

 .كند تملیك بمالك مجانا تلف یا خسارت بمقدار خود مال از مضارب كه باشد شده شرط لزوم بطور اینكه مگر است باطل عقد

 حق و جاري مضاربه احكام قبل ماده اخیر قسمت شرط رعایت با است ممكن مدت به حساب یا جاري حساب در -119ماده

 .بگیرد تعلق بان المضاربه

 . است مقرر طرفین بین عقد بموجب كه است مقرراتي و شرایط تابع مضاربه شد مذكور" فوقا آنكه از بغیر -163ماده

 



 

 

 جعاله در -هفتم فصل 

 

 غیر یا باشد معین طرف اینكه از اعم عملي مقابل در معلوم اجرت اداء به شخصي التزام از ستا عبارت جعاله -167ماده

 . معین

 .میگویند جعل را اجرت و عامل را طرف و جاعل را ملتزم جعاله در -160ماده

 او شده گم كس هر كه شود ملتزم كسي اگر بنابراین نیست الزم الجهات جمیع من اجرت بودن معلوم جعاله در -160ماده

 . است صحیح جعاله بود خواهد او مال آن از معیني مشاع حصه كند پیدا را

 .باشد نامعلوم آن كیفیات و مردد هم عمل است ممكن عامل تعیین لزوم عدم از گذشته جعاله در -168ماده

 ولي كنند رجوع وانندت مي طرفین از یك هر است نرسیده اتمام به عمل كه مادامي و جایز است تعهدي جعاله -161ماده

 .بدهد را عامل عمل المثل اجرت باید نماید رجوع عمل اثناء در جاعل اگر

 جعاله و باشد بوده جاعل باالصاله مقصود اجزاء از یك هر و بوده متعدد اجزاء داراي عمل جعاله در گاه هر -166ماده

 باشد جاعل طرف از فسخ اینكه از اعم بود اهدخو مستحق است كرده كه عملي نسبت به المسمي اجرت از عامل گردد فسخ

 . عامل خود طرف از یا

 . باشد داده انجام یا كرده تسلیم را جعاله متعلق كه میگردد جعل مستحق وقتي عامل -161ماده

 .میگردد جعل مستحق خود عمل مقدار نسبت به یك هر دهند انجام را عمل هم شركت به متعدد عاملین اگر -161ماده

 امانت او دست در كند رد جاعل به تا رسد مي عامل بدست كه وقتي از است شده واقع آن براي جعاله كه مالي -169ماده

 . است

 . است باطل عقالئي غیر عمل بر یا و نامشروع عمل بر جعاله -113ماده

 

 شركت در - هشتم فصل 

 شركت احكام در - اول مبحث 

 

 .اشاعه بنحو واحد شیئي در متعدد مالكین حقوق اجتماع از است عبارت شركت -117ماده

 

 . قهري یا است اختیاري شركت -110ماده

 

 ولقب یا اختیاري مزج قبیل از شركاء عمل نتیجه در یا میشود حاصل عقود از عقدي نتیجه در یا اختیاري شركت -110ماده

 .اینها نحو و نفر چند عمل ازاء در مشاعا مالي

 

 .میشود حاصل ارث یا امتزاج نتیجه در كه است مالكین حقوق اجتماع قهري شركت -118ماده

 در آنها از نفر چند یا یك براي اینكه مگر میباشد سهیم ضرر و نفع در خود سهم نسبت به شركاء از یك هر -111ماده

 .باشد شده منظور زیادتري سهم عملي مقابل

 .بود خواهد ركاءش بین مقرره شرایط تابع مشترك اموال كردن اداره طرز -116ماده

 اداره الزمه كه را عملي هر میتواند است شده ماذون مشترك اموال كردن اداره به عقد ضمن در كه شریكي -111ماده

 . تعدي یا تفریط صورت در مگر بود نخواهد خود اعمال از حاصله خسارات مسئول بهیچوجه و دهد انجام است كردن



 

 

 در كه باشد شده داده الزم عقد ضمن در اذن اینكه مگر كنند رجوع خود ناذ از میتوانند وقت همه شركاء -111ماده

 .ندارند رجوع حق است باقي شركت كه مادام اینصورت

 از یك هر باشد اقدام در ماذون استقالل بطور یك هر كه بنحوي باشد متعدد شركاء بعهده شركت كردن اداره اگر -119ماده

 .كند اقدام است الزم كردن اداره رايب كه اعمالي به منفردا میتواند آنها

 ردهك اقدام بتنهایي كه مدیري كند اقدام دیگري بدون نمیتواند مدیران از یكي كه باشد شده مقرر شركاء بین اگر -113ماده

 براي فعلي امكان دیگر ماذونین براي چه اگر بود خواهد ضامن شركاء مقابل در دیگر شركاء امضاء عدم صورت در باشد

 . باشد نبوده موجود كردن اداره امر در لهمداخ

 مقررات تابع و بوده فضولي باشد اذن حدود از خارج یا اذن بدون كه صورتي در شركاء از یك هر تصرفات -117ماده

 .بود خواهد فضولي معامالت

 . است ضامن نماید شركت اموال در تصرف اذن حدود از خارج در یا اذن بدون كه شریكي -110ماده

 .كند منتقل ثالثي بشخص" كال یا" جزئا را خود سهم دیگر شركاء رضایت بدون تواند مي شركاء از یك هر -110هماد

 صورت در مگر شود نمي آن نقص و تلف ضامن و است امین حكم در اوست ید در الشركه مال كه شریكي -118ماده

 . تعدي یا تفریط

 او به رجوع حق فقط طلبكاران و بوده مسئول كرده معامله آنها با كه اشخاصي مقابل در ماذون غیر شریك -111ماده

 .دارند

 رجوع تواند مي بخواهد وقت هر شركاء از یك هر باشد نشده معین مدت الزمي عقد ضمن در شركت براي اگر -116ماده

 .كند

 : میشود مرتفع ذیل طرق از بیكي شركت -111ماده

 . تقسیم صورت در -7 

 . شركت مال تمام شدن تلف صورت در -0 

 : باشند نمي مشتركه اموال تصرف در ماذون شركاء ذیل موارد در -111ماده

 . رجوع امكان صورت در آن از رجوع یا ماذونیت مدت انقضاء صورت در -7 

 .شركاء از یكي شدن محجور یا فوت صورت در -0 

 

 شركت اموال تقسیم در - دوم مبحث 

 

 تقسیم كه مواردي در مگر بنماید را مشترك مال تقسیم تقاضاي بخواهد وقت هر دتوان مي المال شریك هر -119ماده

 .باشند شده تقسیم عدم بر ملتزم ملزمي بوجه شركاء یا ممنوع قانون این بموجب

 آید عملب آنها از نفر چند یا یك سهم نسبت به فقط تقسیم است ممكن باشند نفر دو از بیش شركاء كه صورتي در -193ماده

 .بماند باقي باشاعه دیگران هامس و

 در و میآید عمل به نمایند تراضي شركاء كه بنحوي تقسیم باشند راضي مشترك مال بتقسیم شركاء تمام گاه هر -197ماده

 نصورتای در كه نباشد ضرر بر مشتمل تقسیم اینكه بر مشروط كند مي تقسیم به اجبار حاكم شركاء بین توافق عدم صورت

 .باشد بتراضي باید تقسیم و ستنی جائز اجبار

 طرف از تقاضا صورتیكه در باشد ضرر بي دیگر بعض براي و مضر شركاء از بعضي براي تقسیم گاه هر -190ماده

 یمتقس بر اجبار متضرر شریك بشود متضرر غیر طرف از تقاضا عكس بر اگر و شود مي اجبار دیگر طرف باشد متضرر

 .نمیشود



 

 

 .نباشد مسامحه قابل" عادتا كه مقداري به قیمت فاحش نقصان از است عبارت میشود تقسیم از مانع كه ضرري -190ماده

 بر شركاء از نفر چند یا یك و شود تعمیر یا تنقیه به محتاج و كرده پیدا خرابي آن امثال یا مشترك قنات گاه هر -198ماده

 رد نمایند رجوع بحاكم میتوانند متضرر شركاء یا شریك نمایند امتناع تعمیر یا تنقیه در شركت از دیگر شركاء ضرر

 هب موقع باقتضاي را ممتنع شریك ضرر دفع و نزاع ماده قلع براي تواند مي حاكم نباشد تقسیم قابل ملك اگر اینصورت

 .كند اجبار خود سهم بیع یا اجاره یا تعمیر یا تنقیه در شركت

 ممنوع تقسیم باشد مالیت از شركاء از نفر چند یا یك حصه یا ركمشت مال تمام افتادن متضمن تقسیم گاه هر -191ماده

 .نمایند تراضي شركاء چه اگر است

 . نیست اموال باقي تقسیم با مالزم آنها از بعضي در اجباري قسمت باشد متعدد مشترك اموال كه صورتي در -196ماده

 . نیست جایز علیهم وقوفم بین موقوفه مال تقسیم ولي است جایز وقف از ملك تقسیم -191ماده

 بر دباش قیمتي اگر و شود مي افراز شركاء سهام نسبت به باشد مثلي مشترك مال اگر كه آنست تقسیم ترتیب -191ماده

 .میگردد معین بقرعه آنها حصص شركاء بین تراضي عدم صورت در تعدیل یا افراز از بعد و شود مي تعدیل قیمت حسب

 رجوع آن از دیگران رضاي بدون نمیتواند ازشركاء هیچیك و است الزم شد واقع" صحیحا آنكه از بعد تقسیم -199ماده

 .كند

 شركاء یا شریك نبوده آن به عالم تقسیم حین در كه شود ظاهر عیبي شركاء از نفر چند یا یك حصه در هرگاه -633ماده

 .بزنند بهم را تقسیم دارند حق مزبور

 .شود مي باطل تقسیم است شده واقع غلط به قسمت كه شود وممعل تقسیم از بعد گاه هر -637ماده

 مال كه صورتي در است بوده غیر مال شده تقسیم اموال از معیني مقدار كه شود معلوم تقسیم از بعد گاه هر -630ماده

 . است باطل واال صحیح تقسیم باشد بتساوي" مفروزا حصص تمام در غیر

 .شود مي قسمت همان مخصوص تقسیم از بعد آنست متعلقات از كه قسمتي هر مجراي و ممر -630ماده

 مزبور حق تقسیم از بعد ولي بشود ملك آن تقسیم از مانع تواند نمي دارد ارتفاق حق دیگري ملك در كه كسي -638ماده

 .میماند باقي خود بحال

 یا مجري حق تقسیم از عدب باشد دیگر شریك حصه عبور محل یا آب مجراي شركاء از بعضي حصه گاه هر -631ماده

 . ارتفاقي حقوق سایر است همچنین و باشد شده شرط آن سقوط اینكه مگر شود نمي ساقط عبور

 بكارطل است بوده دیني میت بر كه شود معلوم تقسیم از بعد یا و شود تقسیم دیون اداء از قبل میت تركه گاه هر -636ماده

 براي تواند مي طلبكار باشد شده معسر وراث از نفر چند یا یك اگر و كند رجوع او سهم نسبت به وراث از یك بهر باید

 .نماید رجوع دیگر وراث به نیز معسرین یا معسر سهم

 

 ودیعه در - نهم فصل 

 كلیات در -اول مبحث 

 

. داردنگاه" مجانا آنرا آنكه براي میسپارد دیگري به را خود مال نفر یك آن موجب به كه است عقدي ودیعه -631ماده

 .گویند مي امین یا مستودع را گیر ودیعه و مودع گذار ودیعه

 .باشد فعل به چه اگر است الزم امین قبول ودیعه در -631ماده

" ضمنا یا" صراحتا مالك طرف از یا و باشد مالك مقام قائم یا مالك كه گذارد ودیعه به را مالي میتواند كسي -639ماده

 .باشد مجاز

 اهلیت معامله براي كه دیگر كسي از را مالي كسي اگر و باشند داشته معامله براي اهلیت باید طرفین ودیعه در -673ماده

 . است ضامن شود تلف یا ناقص او درید اگر و نماید رد او ولي به آنرا باید كند قبول ودیعه عنوان به ندارد



 

 

 .جایز است عقدي ودیعه -677ماده

 

 امین تعهدات در - دوم مبحث 

 

 كه طوري به آنرا باشد نشده تعیین ترتیبي اگر و كند حفظ نموده مقرر مالك كه طوري به را ودیعه مال امین -670ماده

 . است ضامن واال كند حفظ است متعارف مال آن به نسبت

 مالز را ترتیب آن تغییر مال حفظ براي از امین و باشد نموده مقرر ترتیبي ودیعه مال حفاظت براي مالك گاه هر -670ماده

 .  است ضامن صورت این در كه باشد كرده تغییر از نهي" صریحا مالك اینكه مگر دهد تغییر تواند مي بداند

 . تفریط یا تعدي صورت در مگر باشد نمي است شده سپرده او به كه مالي نقصان یا تلف ضامن امین -678ماده

 . است خارج او اقتدار از آن فعد كه باشد نمي وقایعي مسئول ، حفظ مقام در امین -671ماده

 و نشده مترتب او به امین احكام امتناع تاریخ از كند امتناع آن رد از امین و شود مطالبه ودیعه مال رد گاه هر -676ماده

 .نباشد او فعل به هستند نقص یا عیب آن چه اگر شود حادث ودیعه مال در كه است عیبي یا نقص هر و تلف ضامن

 اجازه با مگر گردد منتفع آن از انحاء از نحوي به یا كند ودیعه در تصرفي حفاظت جهت از غیر تواند نمي امین -671ماده

 . است ضامن واال گذار امانت ضمني یا صریح

 ضامن واال كند باز آنرا ندارد حق باشد شده سپرده امین به مختوم پاكت یا بسته سر جعبه در ودیعه مال اگر -671ماده

 . است

 .نماید رد است كرده دریافت كه را مالي عین باید امین -679ماده

 آن در كه نواقصي به نسبت و دارد مسترد است موجود دادن پس موقع كه حال بهمان را ودیعه مال باید امین -603ماده

 . نیست ضامن نباشد امین عمل به مربوط و شده حاصل

 ار آنچه باید باشد كرده اخذ آن بجاي دیگري چیز یا قسمت شارالیهم و شود گرفته امین از" قهرا ودیعه مال اگر -607ماده

 رجوع قاهر به" مستقیما دارد حق و نبوده آن بقبول مجبور گذار امانت ولي بدهد گذار امانت به است گرفته عوض در كه

 .كند

 نبوده مال بودن ودیعه به عالم هچ اگر برآید آن قیمت یا مثل عهده از باید كند تلف را ودیعه مال امین وارث اگر -600ماده

 .باشد

 . است مالك مال ودیعه از حاصله منافع -600ماده

 نماذو كه كسي به یا او قانوني مقام قائم یا است كرده دریافت او از آنرا كه كسي به فقط را ودیعه مال باید امین -608ماده

 نداشته دسترس دارد اخذ حق كه كسي به و كند رد آنرا بخواهد ضرورتي واسطه به اگر و دارد مسترد باشد مي اخذ در

 .نماید رد حاكم به باید باشد

 نباشد معلوم مالك اگر و كند رد حقیقي مالك به آنرا امین باید گردد محقق ودیعه مال بودن للغیر مستحق هرگاه -601ماده

 .است المالك مجهول موال احكام تابع

 به مگر كند رد نمیتواند را ودیعه امین و باطل گذار امانت فوت به ودیعه ذاردگ ودیعه به را خود مال كسي اگر -606ماده

 .  او وراث

 .شود رد حاكم به باید ودیعه مال آنها بین توافق عدم و وراث تعدد صورت در -601ماده

 و منفسخ هودیع عقد شود محجور گذار امانت اگر" مثال گردد حاصل تغییري گذار امانت شخص احوال در اگر -601ماده

 .دارد را محجور اموال كردن اداره حق كه كسي به مگر نمود مسترد توان نمي را ودیعه

 .شود مسترد مالك به حجر رفع از پس باید مال آن باشد شده گذارده ودیعه به محجوري مال اگر -609ماده



 

 

 رد آن مالك به مزبور سمت رفع از پس باید مال آن گذارد ودیعه والیت یا قیمومت سمت به را مالي كسي اگر -603ماده

 .گردد مي مسترد بعدي ولي یا قیم به صورت این در كه باشد نشده حجر رفع مالك از اینكه مگر شود

 مال آن به نسبت را او قانون این مقررات و باشد متصرف مستودع از غیر عنواني به را غیر مال كسي گاه هر -607ماده

 علیه وليم یا صغیر بمال نسبت ولي یا قیم مستاجره عین به نسبت مستاجر بنابراین است عمستود مثل باشد داده قرار امین

 و او مطالبه تاریخ از باسترداد مالك استحقاق صورت در و تعدي یا تفریط صورت در مگر باشد نمي ضامن آنها امثال و

 .نباشد او فعل به مستند چه گرا بود خواهد عیبي یا نقص هر و تلف مسئول متصرف رد امكان با متصرف امتناع

 مسئول وقتي واردین البسه یا اسباب اشیاء به نسبت آنها امثال و حمامي و مهمانخانه صاحب و كاروانسرادار -600ماده

 .باشد ایداع حكم در بلد عرف طبق بر اینكه یا و باشد شده ایداع آنها نزد البسه یا اسباب و اشیاء كه باشند مي

 

 گذار امانت تعهدات در - سوم مبحث 

 

 .بدهد او به است كرده ودیعه مال حفظ براي دار امانت كه را مخارجي باید گذار امانت -600ماده

 . است گذار امانت عهده بر باشد مخارجي مستلزم مال رد گاه هر -608ماده

 پنجم قسمت مدني قانون<-مدني قانون متن

 

 عاریه در - دهم فصل

 

 منتفع" مجانا او مال عین از كه میدهد اجازه دیگر طرف به طرفین احد آن موجب به كه است عقدي عاریه -601ماده

 .گویند مستعیر را گیرنده عاریه و معیر را دهنده عاریه. شود

 . نباشد عین مالك چه اگر دهد مي عاریه كه باشد مالي منفعت مالك باید اهلیت بر عالوه دهنده عاریه -606ماده

 از مقصود كه منفعتي. گردد عاریه عقد موضوع میتواند شد منتفع آن از اصلش ابقاء به بتوان هك چیزي هر -601ماده

 .باشد عقالئي و مشروع كه است منفعتي است عاریه

 .شود مي منفسخ طرفین از یك هر موت به و جائز است عقدي عاریه -601ماده

 نخواهد وارده خسارت مسئول معیر كند خسارتي ولیدت مستعیر براي كه باشد عیوبي داراي عاریه مال هرگاه -609ماده

 .شود مي جاري نیز آنها امثال و موجر و مودع مورد در حكم همین. شود محسوب مسبب" عرفا اینكه مگر بود

 . تعدي یا تفریط صورت در مگر باشد نمي عاریه مال نقصان یا تلف ضامن مستعیر -683ماده

 و باشد نموده استعمال اذن مورد غیر در اینكه مگر نیست عاریه مال استعمال زا ناشي منقصت مسئول مستعیر -687ماده

 .باشد كرده استفاده متعارف خالف بر و بوده مطلق عاریه اگر

 . نباشد او عمل به مربوط چه اگر بود خواهد نقصاني و كسر هر مسئول باشد شده ضمان شرط مستعیر بر اگر -680ماده

 .بود خواهد منقصت این ضامن باشد شده نیز استعمال صرف از ناشي منقصت ضمان رطش مستعیر بر اگر -680ماده

 یا تفریط و نشده ضمان شرط چند هر است ضامن مستعیر مسكوك غیر و مسكوك از اعم نقره و طال عاریه در -688ماده

 . باشد نكرده هم تعدي

 .  دشو رعایت 603تا 606 و 608 مواد مفاد باید عاریه رد در -681ماده

 است عادت و عرف تابع آن نگاهداري مخارج و است مستعیر عهده بر عاریه مال از انتفاع براي الزمه مخارج -686ماده

 . باشد شده خاصي شرط اینكه مگر



 

 

 .معیر اذن به مگر دهد غیر تصرف به نحوي هیچ به را عاریه مال تواند نمي مستعیر -681ماده

 

 قرض در - یازدهم فصل 

 

 كه كند مي تملیك دیگر طرف به را خود مال از معیني مقدار طرفین احد آن موجب به كه است عقدي قرض -681ماده

 .بدهد را الردیوم قیمت مثل رد تعذر صورت در و نماید رد وصف جنس و مقدار حیث از آنرا مثل مزبور طرف

 . است مقترض لما از شود ناقص یا تلف تسلیم از بعد است قرض موضوع كه مالي اگر -689ماده

 .باشد كرده تنزل یا ترقي قیمتا چه اگر كند رد است كرده قرض كه را مالي مثل باید مقترض -613ماده

 را خود طلب مدت انقضاء از قبل تواند نمي مقرض باشد شده معین اجلي ملزمي وجه به قرض اداء براي اگر -617ماده

 .كند مطالبه

 .دهد مي قرار اقساطي یا مهلت مقترض براي احوال و اوضاع مطابق حاكم مطالبه موقع در -610ماده

 

 

  1/73/67. گردید حذف -610ماده

 

 

 گروبندي و قمار در - دوازدهم فصل 

 

 از كه تعهداتي كلیه مورد در حكم همین. بود نخواهد مسموع آن به راجعه دعاوي و باطل گروبندي و قمار -618ماده

 .  اریستج باشد شده تولید نامشروع معامالت

 آنها مورد در قبل ماده مفاد و جایز گروبندي شمشیرزني و تیراندازي در همچنین و سواري حیوانات دوانیدن در -611ماده

 .نمیشود رعایت

 

 وكالت در - سیزدهم فصل 

 كلیات در - اول مبحث 

 

 .نماید مي خود نایب امري انجام براي را دیگر طرف طرفین از یكي آن موجب به كه است عقدي وكالت -616ماده

 . است وكیل بقبول منوط وكالت تحقق -611ماده

 .میشود واقع كند آن بر داللت كه فعلي یا لفظ بهر" قبوال و" ایجابا وكالت -611ماده

 . اجرت با یا باشد مجاني است ممكن وكالت -169ماده

 . خاصي امور یا امر براي و دمقی یا باشد موكل امور تمام براي و مطلق بطور است ممكن وكالت -663ماده

 .بود خواهد موكل اموال كردن اداره به مربوط فقط باشد مطلق وكالت كه صورتي در -667ماده



 

 

 امر آن انجام براي كه باشد كسي باید هم وكیل آورد بجا آنرا بتواند موكل خود كه شود داده امري در باید وكالت -660ماده

 . باشد داشته اهلیت

 .دهد انجام است خارج او وكالت حدود از كه را عملي تواند نمي وكیل -660ماده

 وكیل حق اخذ در وكیل همچنین و نماید آن بر داللت قرائن اینكه مگر نیست حق قبض در وكیل محاكمه در وكیل -668ماده

 .بود خواهد مرافعه در

 .كند آن بر تدالل قطعي قرینه اینكه مگر نیست ثمن قبض در وكالت بیع در وكالت -661ماده

 وكیل تعهدات در - دوم مبحث 

 

 خواهد مسئول گردد مي محسوب آن مسبب وكیل" عرفا كه شود متوجه موكل به خسارتي وكیل تقصیر از هرگاه -666ماده

 .بود

 او به بالصراحه موكل كه آنچه از و نماید مراعات را موكل مصلحت خود اقدامات و تصرفات در باید وكیل -661ماده

 .نكند تجاوز اوست اختیار داخل عادت و عرف و قرائن حسب بر یا داده راختیا

 .كند رد او به است كرده دریافت او بجاي كه را آنچه و بدهد موكل به را خود وكالت مدت حساب باید وكیل -661ماده

 دیگران یا دیگري بدون دتوان نمي آنها از هیچیك باشد شده معین وكیل نفر چند یا دو امر انجام براي گاه هر -669ماده

 را امر آن بتنهایي تواند مي كدام هر اینصورت در باشد داشته وكالت" مستقال یك هر اینكه مگر بنماید امر آن در دخالت

 .آورد بجا

 .میشود باطل دیگري وكالت آنها از یكي موت به باشند وكیل اجتماع نحو به نفر دو كه صورتي در -613ماده

 . باشد وكالت بعدم تصریح اینكه مگر هست نیز آن مقدمات و لوازم در وكالت مستلزم امر هر در وكالت -617ماده

 توكیل در وكیل قرائن داللت به یا صریحا اینكه مگر دهد وكالت دیگري به امر آن براي تواند نمي امري در وكیل -610ماده

 . باشد

 از یك هر كند واگذار ثالثي شخص به دارد وكالت آن در كه را امري انجام نداشته توكیل در وكالت كه وكیل اگر -610ماده

 .بود خواهد مسئول شود مي محسوب مسبب كه خساراتي به نسبت موكل مقابل در ثالث شخص و وكیل

 

 موكل تعهدات در - سوم مبحث 

 

 .دهد انجام ، است كرده خود وكالت حدود در وكیل كه را تعهداتي تمام باید موكل -618ماده

 اعمال اینكه مگر داشت نخواهد تعهد هیچگونه موكل است شده داده انجام وكالت حدود از خارج در كه آنچه مورد در 

 .كند اجازه" ضمنا یا" صراحتا را وكیل فضولي

 مگر بدهد را وكیل اجرت همچنین و است نموده خود وكالت انجام براي وكیل كه را مخارجي تمام باید موكل -611ماده

 .باشد شده مقرر دیگر طور وكالت قدع در اینكه

 ابعت نباشد داد قرار آن مقدار یا الوكاله حق به نسبت اگر و بود خواهد طرفین بین قرارداد تابع وكیل الوكاله حق -616ماده

 . است المثل اجرت مستحق وكیل نباشد مسلمي عادت اگر است عادت و عرف

 . باشد اجرت با كه است این بر محمول باشد نشده تصریح آن بودن اجرت با یا مجاني وكالت در اگر -611ماده

 

 وكالت انقضاء مختلفه طرق در - چهارم مبحث 



 

 

 

 : شود مي مرتفع ذیل طریق به وكالت -611ماده

 . موكل عزل به -7 

 . موكل استعفاي به -0 

 . موكل یا وكیل جنون به یا موت به -0 

 شرط الزمي عقد ضمن در عزل عدم با وكیل وكالت اینكه مگر كند عزل را لوكی بخواهد وقت هر تواند مي موكل -619ماده

 .باشد شده

 . است نافذ موكل به نسبت بنماید خود وكالت حدود در او به عزل خبر رسیدن از قبل وكیل كه اموري تمام -613ماده

 داشته وكالت آنچه در تواند مي است قيبا خود اذن به موكل است معلوم كه مادامي داد استعفا وكیل اینكه از بعد -617ماده

 .كند اقدام

 و باشد نمي آنها در توكیل از مانع حجر كه اموري در مگر شود مي وكالت بطالن موجب موكل محجوریت -610ماده

 .نباشد آن در اقدام از مانع حجر كه اموري در مگر وكیل محجوریت است همچنین

 كه عملي كلي بطور یا دهد انجام خود است وكالت مورد كه را عملي موكل یا برود بین از وكالت متعلق گاه هر -610ماده

 يم منفسخ وكالت بفروشد خود بود داده وكالت آن فروش براي كه را مالي اینكه مثل آورده بجا باشد وكیل وكالت با منافي

 .شود

 

 عقدي ضمان در - چهاردهم فصل 

 كلیات در - اول مبحث 

 

 .بگیرد عهده به است دیگري ذمه بر كه را مالي شخصي اینكه از است رتعبا ضمان عقد -618ماده

 .میگویند اصلي مدیون یا عنه مضمون را ثالث شخص و له مضمون را دیگر طرف ضامن را متعهد 

 . نیست شرط اصلي مدیون رضاي ضمان در -611ماده

 . باشد داشته اهلیت معامله براي باید ضامن -616ماده

 . است صحیح میت و محجور از دنش ضامن -611ماده

 . كرد ضمانت ضامن از است ممكن -611ماده

 . است صحیح كند قبول له مضمون كه كدام هر ضمانت شوند شخصي ضامن نفر چند گاه هر -619ماده

 بوده جاهل ضامن تمكن بعدم ضمان وقت در له مضمون اگر لیكن باشد مالدار ضامن كه نیست شرط ضمان در -693ماده

 . داشت نخواهد خیاري له مضمون شود ملي غیر عقد از بعد ضامن اگر ولي كند فسخ را ضمان عقد تواند مي دباش

 .  است باطل ، است نشده ایجاد آن سبب هنوز كه دیني ضمان -697ماده

 پرداخت تعهد موجل دین در تواند مي همچنین و كند معین اجلي آن تادیه براي ضامن است ممكن حال دین در -690ماده

 .بنماید آنرا فوري

 .نباشد رهني اصلي دین چه اگر كند رهن مطالبه ضامن از ضمان عقد در تواند مي له مضمون -690ماده

 ضامن كسي اگر بنابراین نیست شرط مینماید را آن ضمانت كه دیني شرایط و اوصاف و مقدار به ضامن علم -698ماده

 یدترد نحو به دین چند از یكي ضمانت لیكن است صحیح ضمان است مقدار چه دین آن بداند اینكه بدون بشود شخص دین

 . است باطل



 

 

 .  نیست الزم عنه مضمون یا له مضمون شخص به ضامن تفصیلي معرفت -691ماده

 . باشد موجود آن در فسخي شرط چه اگر نمود ضمانت است ممكن را دیني هر -696ماده

 . است جایز آن آمدن در للغیر مستحق صورت در ثمن یا مبیع درك به سبتن بایع یا مشتري از عهده ضمان -691ماده

 

 له مضمون و ضامن بین ضمان اثر در - دوم مبحث 

 

 .شود مي مشغول له مضمون به ضامن ذمه و بري عنه مضمون ذمه شد واقع صحیح بطور ضمان اینكه از بعد -691ماده

 ممكن تادیه به التزام ولي است باطل ضامنم من نداد مدیون اگر كه كند قید ضامن اینكه مثل ضمان در تعلیق -699ماده

 .باشد معلق است

 موجب ضامنم من باشد مدیون عنه مضمون اگر كه كند قید ضامن اینكه مثل آن صحت شرط به ضمان تعلیق -133ماده

 .نمیشود آن بطالن

 به ضامن اعسار صورت در مگر كنند فسخ را آن توانند نمي له مضمون یا ضامن و الزم است عقدي ضمان -137ماده

 مقررات از تخلف صورت در یا و له مضمون بدین نسبت فسخ حق بودن صورت در یا است مقرر 693ماده در كه طوري

 .عقد

 اگر كند ضامن از را خود طلب مطالبه مدت انقضاء از قبل تواند نمي له مضمون باشد داشته مدت ضمان گاه هر -130ماده

 .باشد حال دین چه

 . باشد موجل دین چه اگر دارد را خود طلب مطالبه حق له مضمون حال ضمان در -130ماده

 . است بوده موجل كه شود معلوم قرائن به آنكه مگر است حال به محمول مطلق ضمان -138ماده

 

 .میشود حال ضامن فوت به موجل ضمان -131ماده 

 

 ( 1/73/67. )شد حذف -136ماده

 

 . باشد دین اصل از ابراء مقصود اینكه مگر نمیشود بري ضامن كند بري را عنه مضمون ذمه له مضمون اگر -131ماده

 .میشود بري ضمان از خیار یا اقاله سبب به بیع فسخ صورت در است مبیع درك ضامن كه كسي -131ماده

 

 عنه مضمون و ضامن بین ضمان اثر در - سوم مبحث 

 

 ملتزم عنه مضمون كه صورتي در میتواند ولي دین اداء از بعد مگر ندارد عنه ونمضم به رجوع حق ضامن -139ماده

 .كند رجوع باشد شده منقضي هم مزبور مدت و نماید تحصیل را او برائت معیني مدت در كه باشد شده

 دین كه ستآن مثل نماید قبول شخص آن و بدهد را دین كه كسي به كند حواله له مضمون رضایت با ضامن اگر -173ماده

 .  ضامن عهده به له مضمون حواله است همچنین و دارد عنه مضمون به رجوع حق و است كرده ادا را

 و داشت نخواهد له مضمون به رجوع حق ضامن بپردازد ثانیا را آن عنه مضمون و كند تادیه را دین ضامن اگر -177ماده

 .دارد مسترد است گرفته كه را آنچه له مضمون از تواند مي عنه مضمون و كند مراجعه عنه مضمون به باید



 

 

 .دارد عنه مضمون به رجوع حق باشد او وارث ضامن و شود فوت له مضمون هرگاه -170ماده

 دین چه اگر كند مطالبه مدیون از تواند نمي داده آنچه بر زیاده باشد داده دین از كمتر له مضمون به ضامن اگر -170ماده

 .شدبا كرده كمتر به صلح را

 داده عنه مضمون اذن به كه صورتي در مگر ندارد زیاده به رجوع حق بدهد بداین دین از زیادتر ضامن اگر -178ماده

 .باشد

 مطالبه مدیون از تواند نمي است نشده حال دین كه مادام بدهد آنرا موعد از قبل ضامن و داشته مدت دین هرگاه -171ماده

 .كند

 مدت ضمان چند هر نماید عنه مضمون به رجوع تواند مي كند ادا ضامن وقت هر باشد حال دین كه صورتي در -176ماده

 . باشد داده موجل ضمان به اذن عنه مضمون آنكه مگر باشد نرسیده آن موعد و داشته

 . دباش نداده ادا در اذن عنه مضمون به ضامن چند هر شود مي بري ضامن كند ادا را دین عنه  مضمون هرگاه -171ماده

 .شوند مي بري دو هر عنه مضمون و ضامن كند ابراء دین از را ضامن له مضمون هرگاه -171ماده

 .ندارد عنه مضمون به رجوع حق ضامن بدهد را دین مجانا دیگري یا ابراء را ضامن له مضمون هرگاه -179ماده

 .اردند عنه مضمون به رجوع حق باشد كرده ضمانت تبرع قصد به كه ضامني -103ماده

 

 ضامنین بین ضمان اثر در - چهارم مبحث 

 

 از یك بهر له مضمون باشند كرده ضمانت تسهیم نحو به قرض یك براي و شخص یك از متعدد اشخاص گاه هر -107ماده

 اذن كه دیگر ضامنین از یك بهر نماید تادیه را قرض تمام ضامنین از یكي اگر و دارد رجوع حق او سهم قدر به فقط آنها

 .كند رجوع او سهم قدر به تواند مي باشد داده دیهتا

 به ضامني هر طریق بهمین و كند رجوع خود عنه مضمون به باید و ندارد اصلي مدیون به رجوع حق ضامن -100ماده

 .برسد اصلي مدیون به تا كند مي رجوع خود عنه مضمون

 تنیس مبطل التزام به تعلیق اینصورت در شود تزممل دیگري دین تادیه به الزمي عقد ضمن در كسي است ممكن -100ماده

 . نماید او تادیه بعدم معلق مدیون دین تادیه به را خود التزام كسي اینكه مثل

 

 حواله در - پانزدهم فصل 

 

 .میگردد منتقل ثالثي شخص ذمه به مدیون ذمه از شخصي طلب آن موجب به كه است عقدي حواله -108ماده

 .گویند مي علیه محال را ثالث شخص ، محتال را كارطلب ، محیل را مدیون 

 . علیه محال قبول و محتال رضاي با مگر شود نمي محقق حواله -101ماده

 .بود نخواهد جاري آن در حواله احكام نباشد محتال مدیون محیل حواله مورد در اگر -106ماده

 در قبولي از پس علیه محال اینصورت در باشد لمحی به مدیون علیه محال كه نیست الزم حواله صحت براي -101ماده

 . است ضامن حكم

 . نیست شرط علیه محال مالئت حواله صحت در -101ماده

 و فسخ را حواله تواند مي محتال باشد او اعسار به جاهل محتال و بوده معسر علیه محال حواله وقت در هرگاه -109ماده

 .كند رجوع محیل به



 

 

 .شود مي مشغول علیه محال ذمه و بريداده حواله كه دیني از محیل ذمه الهحو تحقیق از پس -103ماده

 استپرداخته كه مقداري بهمان میتواند حواله وجه اداء از بعد نبوده محیل مدیون علیه محال كه صورتي در -107ماده

 .نماید محیل به رجوع

 109 ماده مورد در مگر كند فسخ آنرا نمیتواند لیهع محال و محتال و محیل از هیچیك و الزم است عقدي حواله -100ماده

 .باشد شده شرط فسخ خیار كه صورتي در یا و

 ار ثمن بایع كه باشد داده حواله مشتري یا بدهد شخصي به را ثمن مشتري كه باشد داده حواله بایع بیع در اگر -100ماده

 يول دارد مسترد باید باشد كرده اخذ را ثمن محتال اگر و شود مي باطل حواله گردد معلوم بیع بطالن بعد و بگیرد كسي از

 كدیگربی تواند مي مشتري یا بایع و بري علیه محال لیكن نبوده باطل حواله شود منفسخ اقاله یا فسخ واسطه به بیع اگر

 رجوع

  بود خواهد جاري نیز تعهدات سایر مورد در ماده این مفاد. كند 

 

 كفالت در - شانزدهم فصل 

 

 .كند مي تعهد را ثالثي شخص احضار دیگر طرف مقابل در طرفین احد آن موجب به كه است عقدي كفالت -108ماده

 .میگویند له مكفول را دیگر طرف و مكفول را ثالث شخص ، كفیل را متعهد 

 .میشود واقع له مكفول و كفیل رضاي به كفالت -101ماده

 كافي له مكفول طرف از حق دعوي بلكه نیست شرط مكفول عهده رب حقي ثبوت به كفیل علم كفالت صحت در -106ماده

 .باشد آن منكر مكفول چه اگر است

 .باشد معلوم آن مدت باید بودن موقت صورت در و موقت یا باشد مطلق است ممكن كفالت -101ماده

 .شود كفیل كفیل دیگري شخص است ممكن -101ماده

 از قبل موقت كفالت در ولي كند تقاضا را مكفول احضار تواند مي خواهدب وقت هر له مكفول مطلق كفالت در -109ماده

 .ندارد مطالبه حق موعد رسیدن

 مكفول عهده بر كه حقي عهده از باید واال نماید حاضر است كرده تعهد كه مكاني و زمان در را مكفول باید كفیل -183ماده

 .آید بر شود مي ثابت

 عمل است شده ملتزم كه نحوي به باید بدهد مكفول احضار عدم صورت در مالي كه باشد شده ملتزم كفیل اگر -187ماده

 .كند

 به رفمنص عقد اینكه مگر كند تسلیم عقد محل در را مكفول باید كفیل باشد نشده معین تسلیم محل كفالت در اگر -180ماده

 .باشد دیگر محل

 .میشود داده باشد كافي مكفول كردن رحاض براي كه مهلتي كفیل به باشد غایب مكفول اگر -180ماده

 هل مكفول بر آن قبول كند تسلیم اندكرده كه شرایطي خالف بر یا مقرر مكان و زمان غیر در را مكفول كفیل اگر -178ماده

 نماید متسلی تقاضاي طرفین بین مقرر خالف بر له مكفول اگر همچنین و میشود بري كفیل كرد قبول اگر لیكن نیست الزم

 . نیست بقبول ملزم لكفی

 آن باید و است كفیل حكم در كند خارج او رضاي بدون او مقام قائم یا ذیحق اقتدار تحت از را شخصي كس هر -181ماده

 .آید بر شود ثابت او بر كه حقي عهده از باید واال كند حاضر را شخص

 : میشود بري كفیل ذیل موارد در -186ماده

 . است شده متعهد كه نحوي به مكفول كردن حاضر صورت در -7 



 

 

 .شود حاضر شخصا مقرر موقع در مكفول كه صورتي در -0 

 .شود بري دارد او بر له مكفول كه حقي از انحاء از نحوي به مكفول ذمه كه صورتي در -0 

 .نماید بري را كفیل له مكفول كه صورتي در -8 

 .شود منتقل يدیگر به انحاء از نحوي به له مكفول حق كه صورتي در -1 

 . مكفول فوت صورت در -6 

 تواند مي كفیل نماید امتناع آن قبول از له مكفول و كند حاضر مقرره شرایط مطابق را خود مكفول كفیل گاه هر -181ماده

 .نماید اثبات حاكم نزد احضار یا و حاكم نزد معتبر شهادت با را له مكفول امتناع و مكفول احضار

 .شود نمي كفیل برائت موجب له مكفول فوت -181ماده

 .یشودنم بري دیگران مقابل در آنها از بیكي او تسلیم به نماید كفالت شخصي از نفر چند مقابل در یكنفر گاه هر -189ماده

 ره و كند حاضر را خود مكفول باید كفیل هر هكذا و او كفیل دیگري و باشد كفیل كفیل شخصي كه صورتي در -113ماده

 186 ماده در مزبوره جهات از بیكي كه كدام هر و میشوند بري سایرین و او كرد حاضر را اصلي مكفول كه آنها از كدام

 .میشوند بري هم او بعد ما هاي كفیل شد بري

 به یا و نماید ادا است او عهده به كه را حقي احضار از تمكن عدم با كفیل و بوده مكفول اذن به كفالت گاه هر -117ماده

 رجوع حق نباشد مكفول اذن به هیچیك اگر و كند اخذ داده كه را آنچه كرده رجوع مكفول به تواند مي كند حق اياد او اذن

 . داشت نخواهد

 

 صلح در - هفدهم فصل 

 

 واقع آن غیر و معامله مورد در احتمالي تنازع از جلوگیري یا و موجود تنازع رفع مورد در یا است ممكن صلح -110ماده

 .شود

 .باشند داشته صلح مورد در تصرف و معامله اهلیت باید طرفین صلح صحت براي -110ماده

 .باشد مشروع غیر كه امري بر صلح جز است نافذ صلح هر -118ماده

 .شود نمي محسوب اقرار صلح درخواست بنابراین است جایز نیز دعوي انكار با صلح -111ماده

 . شود واقع صلح مورد است ممكن شود مي تولید جرم از كه خصوصي حقوق -116ماده

 . است جائز نیز بالعوض صلح -111ماده

 خاصه احكام و شرایط لیكن دهد مي است شده واقع آن بجاي كه را معامله نتیجه چند هر معامالت مقام در صلح -111ماده

 اینكه بدون بود خواهد عبی نتیجه همان آن نتیجه عوض مقابل در باشد عین صلح مورد اگر بنابراین ندارد را معامله آن

 .شود مجري آن در بیع خاصه احكام و شرایط

 .باشد بیع مقام در چند هر نیست صلح در شفعه حق -119ماده

 خیار به فسخ موارد در مگر خورد نمي هم بر و باشد شده واقع جائزه عقود مقام در چه اگر الزمست عقد صلح -163ماده

 . اقاله یا

 چه گرا كند فسخ آنرا نمیتواند هیچیك و است طرفین بین قاطع باشد تسامح به مبني یا تنازع دمور در كه صلحي -167ماده

 . خیار اشتراط یا شرط تخلف صورت در مگر باشد غبن ادعاء به

 . است باطل صلح باشد شده واقع اشتباهي صلح مورد در یا و مصالحه طرف در اگر -160ماده

 . نیست نافذ اكراه به صلح -160ماده



 

 

 . است فسخ خیار موجب صلح در تدلیس -168ماده

 . است صحیح معامله بطالن از ناشي دعوي صلح ولي است باطل باطله معامله بر مبتني دعوي صلح -161ماده

 در داخل دعاوي كلیه باشند داده خاتمه صلح به را خود فرضیه و واقعیه دعاوي تمام كلي بطور طرفین اگر -166ماده

 .نگردد آن شامل قرائن حسب به صلح اینكه مگر نباشد معلوم صلح حین در دعوي منشاء چه گرا است محسوب صلح

 . است باطل صلح است بوده منتفي صلح موضوع كه گردد معلوم صلح از بعد اگر -161ماده

 یا ساله همه معیني نفقه كه شود متعهد گیرد مي كه الصلحي مال عوض در طرفین احد است ممكن صلح عقد در -161ماده

 .دشو واقع ثالث اشخاص یا شخص نفع به یا مصالحه طرفین نفع به است ممكن تعهد این كند تادیه معین مدت تا ماهه همه

 منتفع فوت از بعد كه نمود شرط است ممكن باشد شده واقع كه كس هر نفع به قبل ماده در مذكوره تعهد در -169ماده

 . شود داده او وراث به نفقه

 هاینك مگر شود نمي فسخ نفقه متعهد افالس یا ورشكستگي به شود مي واقع فوق ماده دو طبق بر كه لحيص -113ماده

 .باشد شده شرط

 

 رهن در - هیجدهم فصل 

 

 را دیگر طرف و راهن را دهنده رهن. میدهد بداین وثیقه براي را مالي مدیون آن موجب به كه است عقدي رهن -117ماده

 .گویند مي مرتهن

 قبض استمرار ولي شود داده میگردد معین طرفین بین كه كسي تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون مال -110ماده

 . نیست معامله صحت شرط

 .شود واقع رهن مورد تواند نمي نیست قانوني انتقال و نقل قابل كه مالي هر -110ماده

 . است طلبا منفعت و دین رهن و باشد معین عین باید مرهون مال -118ماده

 فسخ قابل است ذمه اشتغال موجب كه عقدي ولو شود داده رهن است ممكن باشد ذمه در كه مالي هر براي -111ماده

 .باشد

 باید مرتهنین اینصورت در بدهد رهن دارد نفر چند یا بدو كه دین چند یا دو مقابل در را مالي یكنفر است ممكن -116ماده

 كه طلبي مقابل در یكنفر به را مال یك نفر دو است ممكن همچنین و باشد كسي چه صرفت در رهن كه كنند معین تراضي به

 .بدهند رهن دارد آنها از

 راهن مقرر موعد در اگر كه كند وكیل را مرتهن راهن است ممكن علیحده عقد موجب به یا رهن عقد ضمن در -111ماده

 وكالت دهد قرار است ممكن نیز و كند استیفاء را خود طلب نآ قیمت یا مرهونه عین از مرتهن ننموده اداء را خود قرض

 .شود داده ثالث شخص به وكالت كه است ممكن باالخره و باشد او ورثه با مرتهن فوت از بعد مزبور

 . است باطل ندارد را مرهونه عین فروش حق مرتهن كه باشد شده شرط اگر -111ماده

 حاضر دین اداء و آن فروش براي هم راهن و باشد نداشته وكالت هونهمر عین فروش براي مرتهن گاه هر -119ماده

 .بكند دیگر نحو به دین اداء یا بیع به اجبار تا مینماید رجوع حاكم به مرتهن نگردد

 . داشت خواهد رجحان دیگري طلبكار هر بر مرتهن رهن قیمت از خود طلب استیفاء براي -113ماده

 حاصل عكس بر اگر و است آن مالك مال مازاد شود فروخته مرتهن طلب از بیش تيقیم به مرهون مال اگر -117ماده

 .كند رجوع براهن نقیصه براي باید مرتهن باشد كمتر فروش

 .شود مي شریك اغرماء به مرتهن باشد شده مفلس راهن اگر قبل ماده اخیر قسمت مورد در -110ماده



 

 

 تا را آن تمام تواند مي مرتهن و نماید مطالبه را رهن از مقداري ندارد قح كند ادا را دین از مقداري راهن اگر -110ماده

 .باشد شده مقرر دیگري ترتیب مرتهن و راهن بین اینكه مگر نگاهدارد دین كامل تادیه

 . است جائز طرفین تراضي به دیگر بمال رهن تبدیل -118ماده

 داخل نیز رهن در شود مي محسوب مبیع جزو متعلقات عنوان به صریح قید بدون بیع عقد در كه چیزي هر -111ماده

 .بود خواهد

 در و بود خواهد رهن جزء باشد متصل كه صورتي در شود حاصل آن در است ممكن كه زیادتي و رهن ثمره -116ماده

 .باشد شده مقرر دیگري ترتیب طرفین بین عقد ضمن اینكه مگر است براهن متعلق باشد منفصل كه صورتي

 بر را آن بخواهد وقت هر تواند مي مرتهن بنابراین و است الزم براهن نسبت و جایز مرتهن به نسبت رهن عقد -111ماده

 را رهن شود بري آن از قانوني انحاء از نحوي به یا و نماید ادا را خود دین اینكه از قبل تواند نمي راهن ولي زند هم

 .دارد مسترد

 رهن كه نماید تقاضا تواند مي راهن مرتهن فوت صورت در ولي نمیشود فسخمن رهن مرتهن یا راهن موت به -111ماده

 طرف از مزبور شخص تراضي عدم صورت در. شود داده میشود معین ورثه و او تراضي به كه ثالثي شخص تصرف به

 .میشود معین حاكم

 در مگر بود نخواهد آن نشد ناقص یا تلف مسئول مرتهن بنابراین و است محسوب امانت مرتهن درید رهن -119ماده

 . تقصیر صورت

 آن ضامن ننماید رد را آن مطالبه وجود با اگر لیكن است امانت مرتهن درید رهن مدیون ذمه برائت از بعد -193ماده

 .باشد نكرده تقصیر چه اگر بود خواهد

 بدل و بدهد را آن بدل هكنند تلف باید شود تلف دیگري شخص یا راهن خود عمل واسطه به مرهونه عین اگر -197ماده

 .بود خواهد رهن مزبور

 .بود نخواهد فوق ماده در مزبور بدل شامل 111 ماده در مذكور وكالت -190ماده

 . مرتهن اذن به مگر باشد مرتهن حق منافي كه كند تصرفي رهن در تواند نمي راهن -190ماده

 هم مرتهن حقوق منافي و باشد نافع رهن براي كه ريدیگ تصرفات یا بدهد تغییراتي رهن در تواند مي راهن -198ماده

 . است حاكم با اجازه منع صورت در ، كند منع را او بتواند مرتهن اینكه بدون آورد عمل به نباشد

 

 هبه در - نوزدهم فصل 

 

 طرف بواه كننده تملیك كند مي تملیك دیگري كس به مجانا را مالي یكنفر آن موجب به كه است عقدي هبه -191ماده

 .گویند مي موهوبه عین است هبه مورد كه را مالي ، متهب را دیگر

 .باشد داشته اهلیت خود مال در تصرف و معامله براي باید واهب -196ماده

 .كند مي هبه كه باشد مالي مالك باید واهب -191ماده

 قبض و او وكیل یا باشد متهب دخو قبض مباشر اینكه از اعم متهب قبض و قبول با مگر شود نمي واقع هبه -191ماده

 .ندارد اثري واهب اذن بدون

 . است معتبر ولي قبض سفیه یا مجنون یا صغیر به هبه در -199ماده

 . نیست قبض به محتاج باشد متهب ید در موهوبه عین كه صورتي در -133ماده

 عمل یا كند هبه او به را مالي متهب كه كند شرط تواند مي واهب بنابراین و باشد معوض است ممكن هبه -137ماده

 . آورد بجا" مجانا را مشروعي



 

 

 .میشود باطل هبه كند فوت متهب یا واهب قبض از قبل اگر -130ماده

 : ذیل موارد در مگر كند رجوع هبه از موهوبه عین ابقاء به میتواند واهب نیز قبض از بعد -130ماده

 .باشد بواه اوالد یا مادر یا پدر متهب كه صورتي در -7 

 .باشد شده داده هم عوض و بوده معوض هبه كه صورتي در -0 

 به متهب اینكه مثل" قهرا خواه شود واقع غیر حق متعلق یا شده خارج متعب ملكیت از موهوبه عین كه صورتي در -0 

 .شود داده رهن به موهوبه عین اینكه مثل" اختیارا خواه شود مهجور فلس واسطه

 خواهد متهب مال باشد منفصل اگر و واهب مال باشد متصل اگر موهوبه عین نماآت واهب جوعر صورت در -138ماده

 .بود

 . نیست ممكن رجوع متهب یا واهب فوت از بعد -131ماده

 .ندارد رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه -136ماده

 .ندارد عرجو حق بدهد دیگري به صدقه عنوان به را مالي كسي اگر -131ماده

 

 شفعه اخذ در - سوم قسمت 

 

 به بیع قصد به را خود حصه شریك دو از یكي و باشد مشترك نفر دو بین تقسیمي قابل منقول غیر مال گاه هر -131ماده

 قح این. كند تملك را مبیعه حصه و بدهد او به است داده مشتري كه را قیمتي دارد حق دیگر شریك كند منتقل ثالث شخص

 .گویند مي شفیع را آن صاحب و عهشف حق را

 .بود نخواهد شفعه حق شود فروخته زمین بدون درخت و بنا هرگاه -139ماده

 دیگري بفروشد مجري یا ممر حق با را خود ملك آنها از یكي و باشد مشترك مجري یا ممر در نفر دو ملك اگر -173ماده

 شفعه حق دیگري بفروشد مجري یا ممر بدون را ملك اگر ولي نباشد شریك" مشاعا ملك خود در چه اگر دارد شفعه حق

 .ندارد

 .ندارد شفعه حق علیهم موقوف یا متولي باشد وقف شریك دو از یكي حصه اگر -177ماده

 هب نسبت توان مي را شفعه حق نباشد شفعه قابل دیگر بعض و شفعه قابل آن بعض و بوده متعدد مبیع اگر -170ماده

 .نمود اجرا ثمن از بعض آن حصه قدر به تاس شفعه قابل كه بعضي

 . نیست شفعه حق فاسد بیع در -170ماده

 . نیست شفعه به اخذ از مانع بیع بودن خیاري -178ماده

 ندك نظر صرف آن از باید یا مزبور حق صاحب نمود اجرا مبیع از قسمت بیك نسبت فقط توان نمي را شفعه حق -171ماده

 .نماید اجرا مبیع تمام به نسبت یا

 مي باطل ، باشد نموده شفعه مورد به نسبت بیع عقد از بعد و آن از قبل مشتري كه را معامله هر شفعه به اخذ -176ماده

 .نماید

 هشفع به اخذ موقع در اگر لیكن بایع نه است درك ضامن مشتري كند مي تملك شفعه بحق كه شریكي مقابل در -171ماده

 . داشت نخواهد مشتري به رجوع حق شفیع باشد نشده داده مشتري تصرف به هنوز شفعه مورد

 و نیست ضامن باشد شده حادث او ید در شفعه به اخذ از قبل كه تلفي و خرابي و عیب به نسبت مشتري -171ماده

 .باشد نكرده تفریط یا تعدي كه صورتي در مطالبه و شفعه به اخذ از بعد است همچنین

 هك صورتي در و مشتري مال باشد منفصل كه صورتي در میشود حاصل مبیع در شفعه به اخذ از قبل كه نماآتي -179ماده

 .كند قلع كاشته كه را درختي یا كرده كه را بنایي میتواند مشتري ولي است شفیع مال باشد متصل



 

 

 شفعه به اخذ موقع در شفیع است گرفته ارش مشتري و بوده معیوب البیع حین مبیع كه شود معلوم گاه هر -103ماده

 بیع عقد ضمن در كه است همان مبیع بدرك راجع بایع مقابل در مشتري حقوق. گذارد مي كسر ثمن از را ارش مقدار

 . است شده مذكور

 . است فوري شفعه حق -107ماده

 واقع نماید مزبور حق از كردن نظر صرف بر داللت كه چیزي بهر آن اسقاط و است اسقاط قابل شفعه حق -100ماده

 .شودمی

 .میشود منتقل او وراث یا وارث به شفیع موت از بعد شفعه حق -100ماده

 اجرا خود سهم به نسبت فقط را آن توانند نمي وراث باقي كند اسقاط را خود حق وراث از نفر چند یا یك گاه هر -108ماده

 ششم قسمت مدني قانون<-مدني نونقا متن. نمایند اجرا مبیع تمام به نسبت یا كنند نظر صرف آن از یا باید و نمایند

 

 ارث و وصایا در - چهارم قسمت 

 وصایا در - اول باب 

 كلیات در - اول فصل 

 

 . عهدي و تملیكي:  است قسم دو بر وصیت -101ماده

 دیگري به فوتش از بعد زمان براي خود مال از را منفعتي یا عین كسي اینكه از است عبارت تملیكي وصیت -106ماده

 تصرفات یا اموري یا امر انجام براي را نفر چند یا یك شخصي اینكه از است عبارت عهدي وصیت. كند تملیك" مجانا

 وصیت مورد ، له موصي است شده او نفع به تملیكي وصیت كه كسي ، موصي كننده وصیت. نماید مي مامور دیگري

 .شود مي نامیده وصي میشود داده قرار صغیر بر یا ثلث مورد بر ولي عهدي وصیت موجب به كه كسي و به موصي

 . موصي فوت از پس له موصي قبول با مگر شود نمي محقق وصیت موجب به تملیك -101ماده

 . نیست شرط قبول شود المنفعهعام امور یا فقرا براي وصیت اینكه مثل باشد محصور غیر له موصي هرگاه -101ماده

 صورتي در حتي كند رجوع خود صیت و از تواند مي موصي و نیست وثرم موصي فوت از قبل له موصي قبول -109ماده

 .باشد كرده قبض را به موصي له موصي كه

 فوت از قبل له موصي اگر بنابراین است معتبر موصي فوت از بعد وصیت قبول یا رد له موصي به نسبت -103ماده

 قبض را به موصي و قبول را آن فوت از بعد اگر و دكن قبول را آن تواند مي فوت از بعد باشد كرده رد را نیت و موصي

 . نیست الزم ثانوي قبول فوت از بعد باشد كرده قبول فوت از قبل اگر لیكن كند رد را آن تواند نمي دیگر كرد

 .بود خواهد ولي با وصیت قبول یا رد باشد مجنون یا صغیر له موصي اگر -107ماده

 يقسمت به نسبت وصیت صورت این در كند قبول به موصي از قسمتي به نسبت را وصیت تواند مي له موصي -100ماده

 .میشود باطل دیگر قسمت به نسبت و صحیح شده قبول كه

 نكرده اعالم آنها به را خود قبول یا رد له موصي كه مادام كند تصرف به موصي در تواند نمي موصي ورثه -100ماده

 . است

 .نماید معین را خود تصمیم كه كند مي مجبور را له موصي حاكم باشد رثهو تضرر موجب اعالم این تاخیر اگر 

 قبل اگر و كند رد را وصایت است زنده موصي كه مادام تواند مي وصي لیكن نیست شرط قبول عهدي وصیت در -108ماده

 .باشد بوده وصایت بر جاهل چه اگر ندارد رد حق آن از بعد نكرد رد موصي فوت از

 

 موصي رد - دوم فصل 



 

 

 

 .باشد التصرف جائز وصیت مورد به نسبت باید موصي -101ماده

 است هالكت موجب كه قبیل این از دیگر اعمال یا كند مسموم یا مجروح را خود كشي خود قصد به كسي گاه هر -106ماده

 وصیت نشد موت به منتهي" اتفاقا هرگاه و است باطل هالكت صورت در وصیت آن نماید وصیت آن از پس و گردد مرتكب

 .بود خواهد نافذ

 . نیست نافذ مزبور وصیت كند محروم ارث از را خود ورثه از نفر چند یا یك وصیت موجب به كسي اگر -101ماده

 .كند رجوع خود وصیت از تواند مي موصي -181ماده

 . است صحیح دوم وصیت نماید اول وصیت خالف بر وصیتي" ثانیا موصي اگر -109ماده

 

 به موصي در - مسو فصل 

 

 . است باطل مشروع غیر امر در مال صرف به وصیت -183ماده

 . است باطل مالك اجازه با ولو غیر بمال وصیت و باشد موصي ملك باید به موصي -187ماده

 

 به موصي در - سوم فصل 

 

 .نمود وصیت است نشده موجود هنوز كه را مالي است ممكن -180ماده

 همس به نسبت فقط كند اجازه ورثه از بعض اگر و وراث اجازه به مگر نیست نافذ تركه ثلث بر زیاده به وصیت -180ماده

 . است نافذ او

 ورثه مال مازاد باشد تركه ثلث از بیش آن قیمت اگر شود مي تقویم مال آن باشد معیني مال به موصي گاه هر -188ماده

 .كند ثلث از اجازه اینكه مگر است

 .وصیت حین در او دارائي اعتبار به نه شود مي معین وفات حین در موصي دارائي اعتبار به ثلث میزان -181ماده

 :میشود اخراج ثلث از ذیل طریق به معین مدت در یا" دائما باشد ملكي منافع به موصي هرگاه -186ماده

 شده تقویم وصیت مدت در نبود المنفعه مسلوب مالحظه با مزبور ملك سپس میشود تقویم آن منافع با ملك عین" بدوا 

 .شود مي حساب ثلث از قیمت دو بین تفاوت

 وبمحس ثلث از منافع مالحظه با ملك قیمت باشد نداشته قیمتي ملك عین جهه بدین و بوده ملك دائمي منافع به موصي اگر 

 .شود مي

 . باشد شده مقرر ردیگ طور وصیت در اینكه مگر است ورثه با فرد تعیین باشد كلي به موصي اگر -181ماده

" مشاعا كه تركه از مقدار همان در ورثه با له موصي ثلث یا ربع مثل باشد تركه مشاع جزء به موصي اگر -181ماده

 .بود خواهد شریك

 مانبه نكنند اجازه را ثلث بر زیاده ورثه باشد كرده اموري به وصیت معیني ترتیب به ثلث بر زیاده موصي اگر -189ماده

 تمام به وصیت اگر و شد خواهد باطل ثلث بر زاید و ثلث میزان تا شود مي خارج تركه از است كرده وصیت كه ترتیبي

 .میشود كسر همه از زیاده باشد یكدفعه

 

 له موصي در - چهارم فصل 



 

 

 

 . است شده وصیت او براي كه بشود چیزي مالك بتواند و باشد موجود باید له موصي -113ماده

 .شود متولد زنده اینكه بر است منوط او تملك لیكن است صحیح حمل يبرا وصیت -117ماده

 .باشد ارث مانع جرم اینكه مگر میرسد او ورثه به به موصي شود سقط جرمي نتیجه در حمل اگر -110ماده

 طور موصي اینكه مگر شود مي تقسیم بالسویه آنها بین به موصي باشند محصور و متعدد لهم موصي اگر -110ماده

 .باشد داشته مقرر گردی

 

 وصي در - پنجم فصل 

 

 كنند وصیت به عمل" مجتمعا باید اوصیاء تعدد صورت در - نماید معین وصي نفر چند یا یك تواند مي موصي -118ماده

 .  یك هر استقالل به تصریح صورت در مگر

 شدبا وصي دومي كرد فوت اولي اگر كه طریق این به كند معین وصي ترتیب نحو به را نفر چند میتواند موصي -111ماده

 .هكذا و باشد سومي كرد فوت دومي اگر و

 قعمو تا بود خواهد كبیر با وصایا اجراء صورت این در. داد قرار وصي كبیر نفر یك اتفاق به توان مي را صغیر -116ماده

 .  صغیر رشد و بلوغ

 بود خواهد طریقي به ناظر اختیارات حدود. نماید عینم وصي عملیات در نظارت براي را یكنفر تواند مي موصي -111ماده

 .شود معلوم قرائن از یا است داشته مقرر موصي كه

 در مگر نمیشود ضامن و دارد را امین حكم باشد مي او ید در وصیت حسب بر كه اموالي به نسبت وصي -111ماده

 . تفریط یا تعدي صورت

 . است منعزل و ضامن واال كند رفتار موصي وصایاي طبق بر باید وصي -119ماده

 .كند معین وصي صغیر بر ندارد حق دیگر كس پدري جد و پدر از غیر -163ماده

 

 ارث در - دوم باب 

 وراث مختلفه طبقات و ارث موجبات در - اول فصل 

 

 . سبب و نسب:  است امر دو ارث موجب -167ماده

 : اندطبقه سه برند مي ارث نسب موجب به كه اشخاصي -160ماده

 .اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر -7 

 . آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد -0 

 . آنها اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام -0 

 .نباشد كسي قبل طبقه وارثین از كه برند مي ارث وقتي بعد طبقه وارثین -160ماده

 .باشد زنده دیگري فوت حین در كه است زوجین از یك هر ندبر مي ارث سبب موجب به اشخاصیكه جمله از -168ماده

 از بعضي اینكه مگر برد مي ارث موجبات آن تمام جهت به شود جمع ارث متعدده موجبات واحد شخص در اگر -161ماده

 .برد مي مانع عنوان جهت از فقط صورت این در كه باشد دیگري مانع آنها



 

 

 . است حاكم به راجع متوفي هترك امر وارث نبودن صورت در -166ماده

 

 ارث تحقق در - دوم فصل 

 

 .میكند پیدا تحقق مورث فرضي بموت یا حقیقي بموت ارث -161ماده

 تعلق میت بتركه كه دیوني و حقوق اداء از پس مگر شود نمي مستقر متوفي تركه به نسبت ورثه مالكیت -161ماده

 .گرفته

 : است ذیل قرار از شود اداء آن تقسیم از قبل باید و گیرد مي علقت میت تركه به كه دیوني و حقوق -169ماده

 . است رهن متعلق كه عیني مثل تركه اعیان به است متعلق كه حقوقي و میت كفن قیمت -7 

 . متوفي مالي واجبات و دیون -0 

 .آنها اجازه با ثلث بر زیاده و ورثه اجازه بدون تركه ثلث تا میت وصایاي 

 وراث بین باشد اگر مابقي و شود تادیه است مقرر مزبوره ماده در كه بترتیبي باید قبل ماده در مزبوره حقوق -113ماده

 .گردد تقسیم

 نافذ مزبوره معامالت است نشده تادیه متوفي دیون كه مادام نمایند معامالتي تركه اعیان به نسبت ورثه گاه هر -117ماده

 .دزنن هم بر آنرا توانند مي دیان و نبوده

 ندهز شخصي چنین" عادتا كه مدتي انقضاي یا او فوت ثبوت از بعد مگر نمیشود تقسیم مفقوداالثر غایب اموال -110ماده

 .نمیماند

 مزبور اشخاص نباشد معلوم هیچیك خیرت و تقدم و مجهول برند مي ارث یكدیگر از اشخاصیكه فوت تاریخ اگر -110ماده

 .میبرند ارث یكدیگر از اینصورت در كه شود واقع هدم یا غرق سبب به وتم آنكه مگر نمیبرند ارث یكدیگر از

 تاخر و تقدم حیث از دیگري و معلوم آنها از یكي فوت تاریخ و بمیرند باشد توارث آنها بین اشخاصیكه اگر -118ماده

 .میبرد ارث دیگري آن از است مجهول فوتش تاریخ آنكه فقط باشد مجهول

 

 ارث موانع از جمله و شرایط در - سوم فصل 

 

 حین او نطفه كه میبرد ارث صورتي در باشد حملي اگر و است مورث فوت حین در بودن زنده وراثت شرط -111ماده

 .بمیرد تولد از پس فورا چه اگر شود متولد هم زنده و بوده منعقد الموت

 

 .شود نمي وراثت حكم والدت حین حیوه در شك با -116ماده

 .شد خواهد رعایت است مقرر نسب اثبات براي كه قانوني امارت نطفه انعقاد زمان در اختالف تصور در -111ماده

 دیگر وراث از بعضي یا تمام ارث از مانع شود متولد وراثت قابل اگر كه باشد حملي مورث موت حین در هرگاه -111ماده

 بخواهند آنها و نباشد وراث سایر از هیچیك ارث از مانع حمل اگر و شود معلوم او حال تا نمیاید بعمل ارث تقسیم میگردد

 از یك هر حصه و گذارند كنار باشد طبقه همان از پسر دو حصه مساوي كه ايحصه حمل براي باید كنند تقسیم را تركه

 .شود معلوم حمل حال تا است" مراعا وراث

 محقق كه صورتي در شود معلوم او حال تا شودمی گذارده كنار او سهم باشد االثري مفقود غایب وراث بین اگر -119ماده

 .میرسد او بورثه یا او بخود اال و میگردد بر وراث سایر به او حصه است مرده مورث از قبل گردد



 

 

 قتل اینكه از اعم میشود ممنوع او ارث از بكشد" عمدا را خود مورث كه كسي بنابراین است ارث موانع از قتل -113ماده

 . دیگري بشركت یا باشد" منفردا و بالتسبیب یا باشد بالمباشره

 .بود نخواهد مجري فوق ماده مفاد باشد دفاع براي یا قانون حكم به مورث عمدي قتل صورتیكه در -117ماده

 هچ اگر نمیبرند ارث كافر وراث باشد مسلم كافري متوفاي ورثه بین در اگر و نمیبرد ارث مسلم از كافر -مكرر -117ماده

 .باشند مسلم بر مقدم درجه و قهطب لحاظ از

 و پدر از شده واقع لعان او انكار بسبب كه فرزندي همچنین و نمیبرند ارث یكدیگر از شوهر و زن لعان از بعد -110ماده

 ارث او از مادري خویشان و مادر همچنین و خود مادري خویشان و مادر از مزبور فرزند لیكن نمیبرد ارث او از پدر

 .میبرند

 پسر از پدري ارحام و پدر همچنین و پدر ارحام از لیكن میبرد ارث او از پسر كند رجوع لعان از بعد پدر هرگاه -110ماده

 . نمیبرند ارث

 از بیكي نسبت آنست ثمره طفل كه رابطه حرمت اگر لیكن برد نمي ارث آنان اقوام و مادر و پدر از ولدالزنا -118ماده

 . بالعكس و میبرد ارث او اقوام و طرف این از فقط طفل نباشد زنا شبهه یا اكراه طهبواس بدیگري نسبت و ثابت ابوین

 كسي اوالد بنابراین نمیباشند ارث از محروم میشوند ممنوع ارث از 113 ماده بموجب كه كساني اقوام و اوالد -111ماده

 . نشود آنان حرمان عثبا نزدیكتري وارث اگر میبرد ارث خود مقتول جد از باشد كشته را خود پدر كه

 

 حجب در - چهارم فصل 

 

 .میشود محروم" جزئا یا" كال ارث بردن از دیگر وارث بودن بواسطه كه است وارثي حالت حجب -116ماده

 : است قسم دو بر حجب -111ماده

 ارث از متوفي خواهر یا برادر بودن واسطه به كه برادرزاده مثل میگردد محروم ارث اصل از وارث كه آنست اول قسم 

 .گردند مي محروم ارث از ابویني برادر بودن با كه برادراني یا میشود محروم

 صورتیكه در ربع به نصف از شوهر حصه تنزل مثل میگردد نازل ادني بحد اعلي حد از وارث فرض كه آنست دوم قسم 

 -111ماده. باشد اوالد او زوج يبرا كه صورتي در ثمن به ربع از زن حصه تنزل همچنین و باشد اوالد زوجه براي

 مگر نمایند مي محروم ارث از را بعد طبقه وراث از طبقه هر بنابراین است بمیت اقربیت رعایت ارث اصل از حجب ضابطه

 .میبرند ارث دو هر اینصورت در كه ببرد ارث مقامي قائم سمت به بتواند دورتر وارث كه موردي و 906 ماده مورد در

 مادر یا پدر مقام قائم بروند پائین كه قدر هر او اوالد اوالد نباشد اوالدي میت براي اگر اولي طبقه وراث نبی در -119ماده

 محروم ارث از را ابعد میت به اقرب اوالد بین در ولي میبرند ارث باشد زنده كه متوفي ابوین از یك هر با و بوده خود

 .مینماید

 پدر مقام قائم بروند پائین كه قدر هر اخوه اوالد نباشد خواهر یا برادر متوفي ايبر اگر دوم طبقه وراث بین در -193ماده

 ار ابعد بمتوفي اقرب اخوه اوالد یا اجداد بین در لیكن میبرند ارث باشد زنده كه متوفي اجداد از یك هر با بوده خود مادر یا

 .میباشد ريمج نیز سوم طبقه وارث مورد در ماده این مفاد. میكند محروم ارث از

 : ندارد ارث از حاجت ذیل وراث -197ماده

 .زوجه و زوج -دختر -پسر -مادر -پدر 

 : است ذیل موارد در فرض بعض از حجب -190ماده

 رمگ میشوند محروم ثلث یك از بیش بردن از میت ابوین صورت این در باشد اوالد اوالد یا اوالد میت براي كه وقتي - الف 

 از زوج همچنین و ببرد سدس یك از بیش رد یا قرابت بعنوان ابوین از یك هر است ممكن كه 939 و 931 ماده مورد در

 .میشود محروم ثمن یك از بیش بردن از زوجه و ربع یك از بیش بردن



 

 

 میشود محروم سدس یك از بیش بردن از میت مادر اینصورت در باشد خواهر یا برادر چند میت براي كه وقتي - ب 

 : اینكه بر مشروط

 .باشند خواهر چهار یا خواهر دو یا برادر یك یا برادر دو الاقل - اوال 

 .باشد زنده آنها پدر -ثانیا 

 . قتل بسبب مگر نباشد ممنوع ارث از -ثالثا 

 .باشند تنها ابي یا ابویني -رابعا 

 

 فرض صاحبان و فرض در - پنجم فصل 

 

 .برند مي ارث قرابت به گاهي و فرض به گاه بعضي و قرابت به بعضي فرض به بعضي وراث -190ماده

 آنها سهم كه هستند كساني قرابت صاحبان و است معین تركه از آنان سهم كه هستند اشخاصي فرض صاحبان -198ماده

 . نیست معین

 .تركه سدس و ثلث ، ثلث دو ، ثمن ، ربع ، نصف: از است عبارت میشود نامیده فرض كه معینه سهام -191ماده

 . زوجه و زوج و مادر: از عبارتند میبرند ارث فرض به كه اشخاصي -196ادهم

 خواهرهاي و خواهر دخترها، و دختر، پدر،: از عبارتند میبرند ارث قرابت به گاهي و بفرض گاه اشخاصیكه -191ماده

 .امي كالله و ابویني یا ابي

 . میبرند ارث ابتبقر فقط فوق ماده دو در مذكورین از بغیر دیگر وراث -191ماده

 : است تركه نصف وارث سه فرض -199ماده

 .باشد دیگر شوهر از چه اگر متوفاه براي اوالد نبودن صورت در شوهر -7 

 .باشد منحصر فرزند اگر دختر -0 

 .باشد بفرد منحصر كه صورتي در تنها ابي یا ابویني خواهر -0 

 : است تركه ربع وارث دو فرض -933ماده

 .اوالد داشتن با زن فوت صورت در شوهر -7 

 .اوالد بدون شوهر فوت صورت در هازوجه یا زوجه -0 

 .اوالد داشتن با شوهر فوت صورت در است هازوجه یا زوجه فریضه ، ثمن -937ماده

 : است تركه ثلث دو وارث دو فرض -930ماده

 . ذكور اوالد نبودن صورت در بیشتر و دختر دو -7 

 .برادر نبودن با تنها ابي یا ابویني تربیش و خواهر دو -0 

 : است تركه ثلث وارث دو فرض -930ماده

 .باشد نداشته اخوه و اوالد میت كه صورتي در متوفي مادر -7 

 . باشد یكي از بیش صورتیكه در امي كالله -0 

 : است تركه سدس وارث سه فرض -938ماده

 .باشد تنها اگر امي كالله و مادر و پدر 



 

 

 آن در قرابتي صاحب اگر و میرسد قرابت بصاحبان بقیه و میبرد را خود حصه فرض صاحب هر میت تركه از -931ماده

 رد آنها به كه زوجه و زوج مورد در مگر میشود رد فرض بصاحب باقي نباشد درجه در فرض باصاحب مساوي طبقه

 .شود مي رد او به فریضه از زائد نباشد زوج از بغیر وارثي متوفي براي اگر لیكن نمیشود

 

 وراث مختلفه طبقات االرث سهم در - ششم فصل 

 اولي طبقه االرث سهم در - اول مبحث 

 

 تمام انفراد صورت در ابوین از یك هر نباشد موجود باشند كه درجه هر از اوالد اوالد یا اوالد متوفي براي اگر -936ماده

 باشد داشته حاجب مادر اگر لیكن میبرد ثلث دو پدر و ثلث یك مادر ندباش زنده دو هر میت مادر و پدر اگر و میبرد را ارث

 . است پدر مال بقیه و مادر به متعلق تركه از سدس

 : میشود تقسیم ذیل بطریق تركه باشد داشته اوالد نفر چند یا یك و نداشته ابوین متوفي اگر -931ماده

 .میرسد او به تركه تمام دختر خواه پسر خواه باشد بیكي منحصر فرزند اگر 

 .میشود تقسیم بالسویه آنها بین تركه ، دختر تمام یا پسر تمام ولي باشند متعدد اوالد اگر 

 .برد مي دختر برابر دو پسر ، دختر بعضي و پسر آنها از بعضي و باشند متعدد اوالد اگر 

 تركه سدس مادر و پدر از یك هر فرض دختر یك با باشند موجود او ابوین دو هر یا متوفي مادر یا پدر گاه هر -931ماده

 حاجب مادر اینكه مگر شود تقسیم آنها فرض نسبت به وراث تمام بین باید مابقي و بود خواهد آن نصف دختر فرض و

 .نمیبرد چیزي مابقي از مادر صورت این در كه باشد داشته

 خواهد تركه ثلث دو دخترها تمام فرض دختر چند با باشند موجود او ابوین دو هر یا متوفي مادر یا پدر گاه هر -939ماده

 سبتن به ورثه تمام بین باشد اگر مابقي و سدس یك مادر و پدر از یك هر فرض و میشود تقسیم آنها بین بالسویه كه بود

 .نمیبرد چیزي باقي از مادر صورت این در باشد داشته حاجب مادر اینكه مگر میشود تقسیم آنها فرض

 .نمیبرند ارث او اوالد اوالد یكنفر، به چه گر باشد داشته اوالد میت گاههر -973ماده

 اول طبقه وارث جزو طریق بدین و بوده اوالد مقام قائم او اوالد اوالد باشد نداشته بالواسطه اوالد میت هرگاه -977ماده

 سلن هر یعني آید مي بعمل نسل حسب بر اوالد اوالد بین ارث تقسیم. میبرد ارث باشد زنده كه ابوین از یك هر با و محسوب

 نسل یك ادافر بین تقسیم در. میبرند دختر اوالد برابر دو پسر اوالد بنابراین میرسد بمیت او بتوسط كه میبرد را كسي حصه

 .میبرد دختر برابر دو پسر

 ابعد میت به اقرب اینكه رعایت با میبرند ارث فوق ماده در مذكور بطریق بروند پائین كه چه هر تا اوالد اوالد -970ماده

 .میكند محروم را

 عبارت فرض این و میبرد را خود فرض باشد زنده كه زوجین از یك هر مبحث این در مذكوره صور تمام در -970ماده

 تركه ربع از و باشد نداشته اوالد اوالد یا اوالد میت كه صورتي در زوجه براي آن ربع و زوج براي تركه نصف از است

 مواد مقررات طبق بر تركه مابقي و باشد داشته اوالد اوالد یا اوالد میت كه صورتي در زوجه براي آن ثمن و زوج ايبر

 .میشود تقسیم وراث سایر مابین قبل

 نتینب و بنت بر نقص نكند را آنها تمام نصیب كفایت میت تركه فرض صاحبان نفر چندین بودن واسطه به اگر -978ماده

 بردب قرابت بعنوان را زیاده كه نباشد وارثي و باشد زیادتي فرض صاحبان نصیب كردن موضوع از پس اگر و میشود وارد

 داشته حاجب اگر مادر و مطلقا زوجه و زوج لیكن میشود تقسیم فوق مواد مقررات طبق بر فرض صاحبان بین زیاده این

 .نمیبرد چیزي زیادي از باشد

 او بزرگ پسر به او شمشیر و شخصي رختهاي و قرآن همچنین و كرده مي استعمال معموال میت كه انگشتري -971ماده

 .نباشد اموال این به منحصر میت تركه اینكه بر مشروط شود كسر چیزي حیث این از او حصه از اینكه بدون میرسد

 



 

 

 دوم طبقه االرث سهم در - دوم مبحث 

 

 . رسد مي ثانویه طبقه بوارث او هترك نباشد اولي طبقه وارث میت براي گاه هر -976ماده

 ذیل مواد طبق بر آنها بین تركه باشند متعدد اگر و میبرد را ارث تمام باشد تنها اگر دوم طبقه وراث از یك هر -971ماده

 .میشود تقسیم

 ارث حصه ابي اخوه ابویني اخوه نبودن صورت در نمیبرند ارث ابي اخوه باشد داشته ابویني اخوه میت اگر -971ماده

 .كند نمي محروم ارث از را امي اخوه هیچكدام ابي اخوه و ابویني اخوه. میبرند را آنها

 هاآن بین تركه باشند ابي خواهر چند و ابویني خواهر چند یا ابي برادر چند یا ابویني برادر چند میت وارث اگر -979ماده

 ذكور حصه باشند ابي خواهر و برادر چند یا ابویني هرخوا و برادر چند میت وارث اگر -903ماده. میشود تقسیم بالسویه

 .بود خواهد اناث برابر دو

 تقسیم بالسویه آنها بین تركه باشند امي خواهر و برادر چند یا امي خواهر چند یا امي برادر چند وراث اگر -907ماده

 .میشود

 :میشود ذیل بطریق تقسیم باشند هم با امي اخوه و ابویني اخوه هرگاه -900ماده

 فوق در مذكور بطریق كه است ابي یا ابویني اخوه مال بقیه و میبرد را تركه سدس باشد یكي امي خواهر یا برادر اگر 

 اخوه مال قیهب و كنند مي تقسیم بالسویه خود بین و گرفته تعلق آنها به تركه ثلث باشد متعدد امي كالله اگر. مینمایند تقسیم

 .نمایند مي تقسیم فوق در مذكور مقررات قمطاب كه است ابي یا ابویني

 :میشود تقسیم ذیل بطریق تركه باشد جدات یا اجداد ورثه هرگاه -900ماده

 بيا صورتیكه در باشند متعدد جدات و اجداد اگر. میگیرد تعلق او به تركه تمام امي یا ابي از اعم باشد تنها جده یا جد اگر 

 امي هجد یا وجد ابي جده یا جد اگر. میگردد تقسیم بالسویه آنها بین باشند امي همه گرا و میبرد اناث برابر دو ذكور باشند

 دو و میشود تقسیم بالسویه آنها بین ثلث آن امي اجداد تعداد صورت در و میرسد امي جده یا جد به تركه ثلث باشند هم با

 .بود خواهد اناث حصه برابر دو ثلث دو آن از ذكور حصه تعدد صورت در و میرسد ابي جده یا جد به دیگر ثلث

 در و دارند قرابت پدر طرف از كه میرسد وراثي به تركه ثلث دو باشد داشته هم با كالله و اجداد میت هرگاه -908ماده

 خود بین و دارند قرابت مادر طرف از كه میرسد وراثي به ثلث یك و بود خواهد اناث برابر دو ذكور حصه آن تقسیم

 اهدخو تعلق باو تركه سدس فقط باشد امي خواهر یك یا برادر یك فقط مادري خویش اگر لیكن مینمایند یمتقس بالسویه

 . گرفت

 با و شده آنها مقام قائم اخوه اوالد خواهر نه و باشد برادر نه میت براي اگر فوق مواد در مذكوره صور تمام در -901ماده

 مي ار كسي حصه نسل هر یعني میآید بعمل نسل حسب بر اخوه اوالد به تنسب ارث تقسیم صورت این در میبرند ارث اجداد

 صهح امي كالله اوالد و تنها ابي یا ابویني اخوه حصه ابي یا ابویني اخوه اوالد بنابراین میرسد میت به او بواسطه كه برد

 كالله

 از گرا و برد مي اناث برابر دو ذكور باشند نهات ابي یا ابویني اخوه اوالد اگر نسل یك افراد بین تقسیم در. میبرند را امي 

 .كنند مي تقسیم بالسویه باشند امي كالله

 .نمیبرد ارث ابي كالله امي و ابي و ابویني كالله اجتماع صورت در -906ماده

 فرض این و میبرد تركه اصل از را خود فرض باشد كه زوجین از یك هر مبحث این در مذكور مواد تمام در -901ماده

 خود فرض كالله یا اجداد از اعم هم مادر به متقربین.  زوجه براي آن ربع و زوج براي تركه اصل نصف از است عبارت

 اجداد بر یا ابي یا ابویني كالله بر نقص گردد موجود نقصي زوجه یا زوج ورود واسطه به هرگاه. میبرند تركه اصل از را

 .شود مي وارد ابي

 

 سوم طبقه وارث رثاال سهم در - سوم مبحث 



 

 

 

 .میرسد سوم طبقه وراث به او تركه نباشد دوم طبقه وراث میت براي هرگاه -901ماده

 ذیل مواد طبق بر آنها بین تركه باشند متعدد اگر و میبرد را ارث تمام باشد تنها اگر سوم طبقه وراث از یك هر -909ماده

 .میشود تقسیم

 اخوال یا اعمام نبودن صورت در برند نمي ارث ابي اخوال یا اعمام باشد داشته يابوین اخوال یا اعمام میت اگر -903ماده

 .میبرند را آنها حصه ابي اخوال یا اعمام ابویني

 همه هك صورتي در میشود تقسیم بالسویه آنها بین تركه باشند عمه نفر چند یا عمو نفر چند متوفي وارث هرگاه -907ماده

 بالسویه را تركه باشند امي همه كه صورتي در باشند هم با عمه و عمو هرگاه. باشند امي مهه یا ابي همه یا ابویني آنها

 .بود خواهد اناث برابر دو ذكور حصه ابي یا ابویني همه كه صورتي در و نمایند مي تقسیم

 او به تركه سدس شندبا تنها اگر امي عمه یا عم باشند هم با ابي یا ابویني اعمام و امي اعمام كه صورتي در -900ماده

 یا بوینيا اعمام به تركه باقي و كنند مي تقسیم بالسویه خود مابین را ثلث این و تركه ثلث باشند متعدد اگر و میگیرد تعلق

 .میبرند اناث برابر دو ذكور تقسیم در كه میرسد ابي

 همه خواه شود مي تقسیم بالسویه آنها ینب تركه باشند هم با خاله نفر چند یا دائي نفر چند متوفي وارث هرگاه -900ماده

 .باشند امي همه خواه و ابي همه خواه ابویني

 را تركه سدس باشد یكي اگر امي طرف باشند امي خاله و دائي یا ابویني یا ابي خاله و دائي میت وراث اگر -908ماده

 ابي ای ابویني هايخاله و دائي مال مابقي و ندكن مي تقسیم بالسویه خود بین و برند مي آنرا ثلث باشند متعدد اگر و میبرد

 .نمایند مي تقسیم بالسویه خود بین هم آنها كه است

 تعلق اعمام به آن ثلث دو باخوال تركه ثلث باشد اخوال نفر چند یا یك یا اعمام نفر چند یا یك میت براي اگر -901ماده

 اگر و رسدمی باو اخوال حصه سدس باشد امي یكنفر اخوال بین گرا لیكن میاید بعمل بالسویه اخوال بین ثلث تقسیم. میگیرد

 ثلث ود تقسیم در. میاید بعمل بالسویه آنها بین تقسیم اخیر صورت در و میشود داده بانها حصه آن ثلث باشند امي نفر چند

 اگر و میرسد او به عماما حصه سدس باشد امي یكنفر اعمام بین اگر لیكن بود خواهد اناث برابر دو ذكور حصه اعمام بین

 و دسس پنج تقسیم در. كنند مي تقسیم بالسویه را ثلث آن اخیر صورت در و میرسد بانها حصه آن ثلث باشند امي نفر چند

 .بود خواهد اناث برابر دو ذكور حصه ابي یا ابویني اعمام بین میماند باقي اعمام حصه از كه ثلث دو یا

 یك با ابویني عموي پسر یك به وارث انحصار صورت در مگر نمیبرند ارث آنها اوالد الاخو یا اعمام وجود با -906ماده

 خاله یا خال ابویني عموي پسر با اگر لیكن میكند محروم ارث از را عمو عمو پسر اینصورت در فقط كه تنها ابي عموي

 .نمیبرد ارث عمو پسر تنها ابي ولو باشند متعدد اعمام یا باشد

 كسي نصیب نسل هر نصیب و میبرند ارث آنها بجاي آنها اوالد اخوال نه و باشد اعمام نه میت براي ههرگا -901ماده

 .میشود متصل بمیت او بواسطه كه بود خواهد

 فرض این و میبرد تركه اصل از را خود فرض باشد كه زوجین از یك هر مبحث این در مزبوره موارد تمام در -901ماده

 برد مي تركه اصل از را خود نصیب هم مادر به متقرب. زوجه براي آن ربع و زوج براي تركه اصل نصف از است عبارت

 .میشود وارد پدر به متقربین بر باشد هم نقصي اگر و است پدر به متقرب مال تركه باقي

 ذكور از كه دباش وراثي جمله از و بوده خنثي وارث اگر قبل مبحث دو و مبحث این در مذكوره موارد تمام در -909ماده

 : میشود معین ذیل بطریق او االرث سهم میبرند اناث برابر دو آنها

 از ریكدخت االرث سهم باشد داشته غلبه اناثیت عالئم اگر و خود طبقه از پسر یك االرث سهم باشد غالب رجولیت عالئم اگر 

 خواهد را خود طبقه از دختر یك و پسر یك االرث سهم مجموع نصف نباشد غالب عالئم از هیچیك اگر و میبرد را خود طبقه

 . برد

 

 زوجه و زوج میراث در - چهارم مبحث 

 



 

 

 .میبرند ارث یكدیگر از نباشند ارث از ممنوع و بوده دائمي آنها زوجیت كه زوجین -983ماده

 . تاس شده ذكر 901 و 901 -970 مواد در كه است بطوري یكدیگر تركه از زوجه و زوج االرث سهم -987ماده

 .میشود تقسیم بالسویه آنان همه بین دارد بزوجه تعلق كه تركه ثمن یا ربع زوجات تعدد صورت در -980ماده

 ارث او از دیگري بمیرد عده انقضاء از قبل كه آنها از یك هر كند مطلقه رجعي بطالق را خود زن شوهر اگر -980ماده

 .نمیبرند ارث یكدیگر از باشد بائن طالق یا و بوده عده انقضاء از بعد آنها از یكي فوت اگر لیكن میبرد

 او زوجه بمیرد مرض بهمان طالق تاریخ از یكسال ظرف در و دهد طالق را خود زن مرض حال در شوهر اگر -988ماده

 .باشد نكرده شوهر زن اینكه بر مشروط باشد بائن طالق چه اگر میبرد ارث

 اگر لیكن نمیبرد ارث او از زن بمیرد دخول از قبل مرض همان در و كند عقد را زني مرض حال در مردي اگر -981ماده

 .میبرد ارث او از زن بمیرد مرض آن از یافتن صحت از بعد یا دخول از بعد

 : ذیل اموال از زوجه لیكن برد مي ارث زوجه اموال تمام از زوج -986ماده

 .باشد كه قبیل هر از منقوله اموال از -7 

 . اشجار و ابنیه از -0 

 فرض با اشجار و ابنیه كه آنست تقویم طریقه و آنها عین از نه و برد مي ارث اشجار و ابنیه قیمت از زوجه -981ماده

 .گردد مي تقویم اجرت بدون زمین در بقاء استحقاق

 آنها عین از ار خود حق تواند مي زن كند امتناع اشجار و ابنیه قیمت اداء از ورثه قبل ماده مورد در هرگاه -981ماده

 .نماید استیفاء

 زن لیكن برد مي را خود متوفات زن تركه تمام شوهر زوجه یا زوج از بغیر دیگر وارث هیچ نبودن صورت در -989ماده

-مدني قانون متن. بود خواهد 166 ماده تابع و بالوارث اشخاص مال حكم در شوهر تركه بقیه و را خود نصیب فقط

 هفتم قسمت مدني قانون<

 

 مختلفه مقررات در -سوم كتاب 

 

 مانند باشد شایع و زیاد" نوعا آن نظائر و اشباه كه است مالي از عبارت شده ذكر قانون این در كه مثلي -913ماده

 .باشد مي عرف با معني این تشخیص معذالك است آن مقابل قیمتي و آن نحو و حیوانات

 .دیگري حق یا بمال نسبت است عارفمت یا اذن حدود از نمودن تجاوز ، تعدي -917ماده

 . است الزم غیر مال حفظ براي متعارف یا قرارداد بموجب كه عملي ترك از است عبارت تفریط -910ماده

 .تعدي و تفریط از است اعم تفصیر -910ماده

 . است معتبر رشد كه مواردي در سفه به همچنین و شود مي منفسخ طرفین احد بموت جائزه عقود كلیه -918ماده

 . است معتبر ، شده واقع قانون این از قبل كه اموري كلیه مورد در قانون این مقررات -911ماده

 

 اشخاص در - دوم جلد 

 كلیات در - اول كتاب 

 

 .میشود تمام او مرگ با و شروع انسان شدن متولد زنده با، حقوق بودن دارا براي اهلیت -916ماده



 

 

 .شود متولد زنده اینكه بر مشروط میگردد عمتمت مدني حقوق از حمل -911ماده

 این براي اینكه مگر كند اجرا را خود حقوق نمیتواند هیچكس لیكن بود خواهد مدني حقوق از متمتع انسان هر -911ماده

 .باشد داشته قانوني اهلیت امر

 .كند سلب خود از را مدني حقوق از قسمتي یا تمام اجراء حق یا و تمتع حق كلي بطور میتواند هیچكس -919ماده

 زا استفاده از باشد حسنه اخالق یا و قوانین مخالف كه حدودي در یا و كند حریت سلب خود از نمیتواند هیچكس -963ماده

 .نماید صرفنظر خود حریت

 :بود خواهند متمتع مدني حقوق از نیز خارجه اتباع ذیل موارد در جز -967ماده

 كرده سلب خارجه اتباع از" صراحتا آنرا یا و نموده ایران اتباع به منحصر" صراحتا را آن قانون كه حقوقي مورد در -7 

 . است

 .نكرده قبول آنرا خارجه تبعه متبوع دولت قانون كه شخصي احوال به مربوط حقوق مورد در -0 

 .باشد شده ایجاد ایراني جامعه نظر نقطه از" صرفا كه مخصوصه حقوق مورد در -0 

 تبعه یكنفر اگر معذلك بود خواهد او متبوع دولت قانون حسب بر كردن معامله براي كس هر اهلیت صتشخی -960ماده

 نبوده اهلیت واجد عمل آن انجام براي خود متبوع دولت قانون مطابق صورتیكه در دهد انجام حقوقي عمل ایران در خارجه

 از نظر قطع كه صورتي در شد خواهد محسوب لیتاه واجد عمل آن انجام براي شخص آن است داشته ناقصي اهلیت یا و

 نسبت اخیر حكم. داد تشخیص اهلیت داراي عمل آن انجام براي را او بتوان نیز ایران قانون مطابق او خارجي تابعیت

 در واقع منقول غیر اموال انتقال و نقل به مربوط یا و بوده ارثي حقوق یا و خانوادگي حقوق به مربوط كه حقوقي باعمال

 .بود نخواهد شامل میباشد ایران خارج

 .بود خواهد شوهر متبوع دولت قوانین تابع آنها بین مالي و شخصي روابط نباشند دولت یك تبعه زوجین اگر -960ماده

 در كه باشد مسلم بمادر فقط طفل نسبت اینكه مگر است پدر متبوع دولت قانون تابع اوالد و ابوین بین روابط -968ماده

 .بود خواهد مادر متبوع دولت قانون تابع او مادر و طفل بین روابط تصور این

 .بود خواهد علیه مولي متبوع دولت قوانین طبق بر قیم نصب و قانوني والیت -961ماده

 در اشیاء آن كه بود خواهد مملكتي قانون تابع منقول غیر یا منقول اشیاء بر حقوق سایر و مالكیت و تصرف -966ماده

 است ممكن كه بحقوقي نمیتواند دیگر مملكت به مملكتي از منقول شیئي شدن نقل و حمل معذلك باشند مي عواق آنجا

 .آورد وارد خللي باشند كرده تحصیل آن به نسبت شیئي اولي وقوع محل قانون مطابق اشخاص

 قوانین قبیل از اصلیه ینقوان حیث از فقط است واقع ایران در كه خارجه اتباع منقول غیر یا منقول تركه -961ماده

 مایدن تملیك وصیت بموجب است میتوانسته متوفي كه قسمتي تشخیص و آنها االرث سهم مقدار و وراث تعیین به مربوطه

 .بود خواهد متوفي متبوع دولت قانون تابع

 ای" صریحا آنرا و ودهب خارجه اتباع متعاقدین اینكه مگر است عقد وقوع محل قانون تابع عقود از ناشي تعهدات -961ماده

 .باشند قرارداده دیگري قانون تابع" ضمنا

 .باشند مي خود تنظیم محل قانون تابع تنظیم طرز حیث از اسناد -969ماده

 طرفین كه نمایند مبادرت نكاح عقد اجراي به میتوانند وقتي ایران در خارجه دول قونسولي یا سیاسي مامورین -913ماده

 در باید نكاح حال هر در باشد داده آنها به را اجازه این نیز مزبور دولت قوانین و بوده آنها تبوعم دولت تبعه دو هر عقد

 .شود ثبت احوال سجل دفاتر

 آنجا در كه بود خواهد محلي قانون تابع محاكمات اصول به راجعه قوانین و محاكم صالحیت حیث از دعاوي -917ماده

 .بود نخواهد ایراني محكمه صالحیت رافع اجنبي محكمه در دعوي همان بودن مطرح میشود اقامه

 ایران در نمیتوان را خارجه در شده تنظیم االجراء الزم رسمي اسناد همچنین و خارجه محاكم از صادره احكام -910ماده

 .باشد شده صادر آنها اجراي به امر ایران قوانین مطابق اینكه مگر نمود اجرا



 

 

 قانون به گردد رعایت فوق مواد طبق بر یا و قانون این اول جلد 1 ماده مطابق باید كه خارجه قانون اگر -910ماده

 .باشد شده ایران قانون به احاله اینكه مگر نیست احاله این رعایت به مكلف محكمه باشد داده احاله دیگري

 المللي بین عهود مخالف كه دمیشو گذارده اجرا بموقع حدي تا قانون این 918 تا 960 مواد و 1 ماده مقررات -918ماده

 .نباشد مخصوصه قوانین با مخالف یا و كرده امضاء آنرا ایران دولت كه

 بواسطه یا و بوده حسنه اخالق خالف بر كه را خصوصي قراردادهاي یا و خارجي قوانین نمیتواند محكمه -911ماده

 اجراء چه اگر گذارد اجرا موقع به میشود سوبمح عمومي نظم با مخالف دیگر بعلت یا جامعه احساسات كردن دار جریحه

 .باشد مجاز" اصوال مزبور قوانین

 

 تابعیت در - دوم كتاب 

 

 : میشوند محسوب ایران تبعه ذیل اشخاص -916ماده

 داركم كه است مسلم كساني خارجي تبعیت. باشد مسلم آنها خارجي تبعیت كه اشخاصي باستثناي ایران ساكنین كلیه -7 

 .نباشد ایران دولت اعتراض مورد هاآن تابعیت

 .باشند شده متولد خارجه در یا ایران در اینكه از اعم است ایراني آنها پدر كه كساني -0 

 .باشند معلوم غیر آنان مادر و پدر و شده متولد ایران در كه كساني -0 

 .اندآمده بوجود شده متولد ایران در آنها از یكي كه خارجي مادر و پدر از ایران در كه كساني -8 

 الاقل تمام سال هیجده سن به رسیدن از پس بالفاصله و آمده بوجود است خارجه تبعه كه پدري از ایران در كه كساني -1 

 ونقان مطابق كه بود خواهد مقرراتي طبق بر ایران تابعیت به آنها شدن قبول واال باشند كرده اقامت ایران در دیگر یكسال

 .  است مقرر ایران یتتابع تحصیل براي

 .كند اختیار ایراني شوهر كه خارجي تبعه زن هر -6 

 .باشد كرده تحصیل را ایران تابعیت كه خارجي تبعه هر -1 

 .بود نخواهند 1 و 8فقره مشمول خارجه قنسولي و سیاسي نمایندگان از متولد اطفال -تبصره 

 خود پدر تابعیت بخواهند تمام سال 71 سن به رسیدن از پس 916 ماده 8 بند در مذكور اشخاص گاه هر - الف -911ماده

 ودخ تبعه را آنها كه این به دایر پدرشان متبوع دولت تصدیق ضمیمه به كتبي درخواست سال یك ظرف باید كنند قبول را

 .نمایند تسلیم خارجه امور وزارت به شناخت خواهد

 باقي خود پدر تابعیت به بخواهند تمام سال 71 سن به سیدنر از پس 916 ماده 1 بند در مذكور اشخاص هرگاه - ب 

 اهدخو خود تبعه را آنها كه این به دایر پدرشان متبوع دولت تصدیق ضمیمه به كتبي درخواست سال یك ظرف باید بمانند

 .نمایند تسلیم خارجه امور وزارت به شناخت

 ایراني اتباع از متولد اطفال آنها متبوع مملكت در كه اندشده متولد دولي اتباع از ایران در كه اطفالي به نسبت -911ماده

 متقابله معامله كنند مي اجازه به منوط ایران تبعیت به را آنها رجوع و داشته محسوب خود تبعه مقررات موجب به را

 .شد خواهد

 :كنند تحصیل را ایران تابعیت میتوانند باشند ذیل شرایط داراي كه اشخاصي -919ماده

 .باشند رسیده تمام سال هجده سن به -7 

 .باشند بوده ساكن ایران در متناوب یا متوالي از اعم پنجسال -0 

 .نباشند نظامي خدمت از فراري -0 

 . باشند نشده محكوم سیاسي غیر جنایت یا مهم جنحه به مملكتي هیچ در -8 



 

 

 . است ایران خاك در اقامت حكم در ایران دولت خدمت براي خارجه در اقامت مدت ماده این دوم فقره مورد در 

 عیال داراي كه اشخاصي همچنین و باشند كرده شایاني مساعدت یا خدمت ایران المنفعه عام امور به كه كساني -913ماده

 به ورود تقاضاي و باشند مي المنفعهعام امور در متخصص و علمي عالي مقامات داراي یا و دارند اوالد او از و ایراني

 ایران اسالمي جمهوري دولت تابعیت به را آنها ورود دولت صورتیكه در مینمایند را ایران اسالمي جمهوري دولت ابعیتت

 .شوند قبول ایران تبعیت به وزیران هیئت تصویب با است ممكن اقامت شرط رعایت بدون بداند صالح

 

 . است شده حذف -917ماده

 

 حق ناياستث به است مقرر ایرانیان براي كه حقوقي كلیه از بنمایند یا نموده انيایر تابعیت تحصیل كه اشخاصي -910ماده

 لیكن میشوند مند بهره خارجه سیاسي موریتم گونه هر یا و وزارت كفالت و وزارت و جمهوري ریاست مقام به رسیدن

 : تابعیت صدور تاریخ از دهسال از پس مگر گردند نائل ذیل مقامات به نمیتوانند

 .او معاونین و جمهوري ریاست -7 

 قضائیه قوه ریاست و نگهبان شوراي در عضویت -0 

 فرمانداري و استانداري و وزارت كفالت و وزارت -0 

 .اسالمي شوراي مجلس در عضویت -8 

 شهر و شهرستان و استان شوراهاي عضویت -1 

 .سیاسي وریتمام یا و پست گونه هر احراز نیز و خارجه امور وزارت در استخدام -6 

 . قضاوت -1 

 .انتظامي نیروي و سپاه و ارتش در فرماندهي رده عالیترین -1 

 .امنیتي و اطالعاتي مهم پستهاي تصدي -9 

 منضمات داراي و شده تسلیم خارجه امور وزارت به والت یا حكام توسط به یا" مستقیما باید تابعیت درخواست -910ماده

 : باشد ذیل

 .او اوالد و عیال و كننده تقاضا هویت اداسن مصدق سواد -7 

 شغل ای كافي مكنت داشتن و سابقه سوء نداشتن و ایران در كننده تقاضا اقامت مدت تعیین به دائر نظمیه نامه تصدیق -0 

 به آنرا و تكمیل را كننده تقاضا شخص به راجعه اطالعات لزوم صورت در خارجه امور وزارت معاش تامین براي معین

 تقاضا شدن قبول صورت در كند اتخاذ مقتضي تصمیم آن رد یا قبول در مزبور هیئت تا نمود خواهد ارسال وزراء هیئت

 .شد خواهد تسلیم كننده درخواست به تابعیت سند

 وندمیش شناخته ایران دولت تبعه مینمایند ایران تابعیت تحصیل قانون این طبق بر كه كسي صغیر اوالد و زن -918ماده

 هجده سن به رسیدن تاریخ از یكسال ظرف در صغیر اوالد و شوهر تابعیت سند صدور تاریخ از یكسال ظرف در نز ولي

 به لیكن كند قبول را پدر یا و شوهر سابق مملكت تابعیت و داده خارجه امور وزارت به كتبي اظهاریه میتوانند تمام سال

 .شود ضمیمه 911 ماده در مذكور تصدیق باید اناث و ذكور از اعم اوالد اظهاریه

 اندرسیده تمام سال هجده سن به تقاضانامه تاریخ در كه او اوالد درباره بهیچوجه پدر ایراني تابعیت تحصیل -911ماده

 .باشد نمي موثر

 اول تابعیت به ایراني شوهر فوت یا طالق از بعد میتواند شود مي ایراني ازدواج نتیجه در كه ایراني غیر زن -916ماده

 خود سابق شوهر از كه مرده شوهر زن هر ولي كند مطلع" كتبا را خارجه امور وزارت اینكه بر مشروط نماید رجوع خود

 مطابق كه زني حال هر در و كند استفاده حق این از نرسیده تمام سال هیجده سن به او اوالد كه مادام نمیتواند دارد اوالد

 داده خارجه اتباع به حق این كه درحدودي مگر داشت نخواهد منقوله غیر والام داشتن حق میشود خارجه تبعه ماده این



 

 

 ارث به بعدا یا بوده است جایز آن داشتن خارجه اتباع براي كه آنچه از بیش منقول غیر اموال داراي گاه هر و باشد شده

 در ملك شدن دارا یا ایران ابعیتت از خروج تاریخ از یكسال ظرف در باید برسد او به حد آن از بیش منقولي غیر اموال

 بفروش محل العموم مدعي نظارت با مزبور اموال واال كند منتقل ایران اتباع به انحاء از بنحوي را مازاد مقدار ارث مورد

 .شد خواهد داده آنها به قیمت فروش مخارج وضع از پس و رسیده

 قانون مطابق اینكه مگر ماند خواهد باقي خود ایراني ابعیتت به نماید مي مزاوجت خارجه تبعه با كه ایراني زن -911ماده

 یا و شوهر وفات از بعد صورت هر در ولي شود تحمیل زوجه به ازدواج عقد وقوع بواسطه شوهر تابعیت ، زوج مملكت

 صلیها تابعیت تفریق سند یا و شوهر فوت تصدیق ورقه انضمام به خارجه امور وزارت به درخواست تقدیم صرف به تفریق

 .  گرفت خواهد تعلق او به" مجددا آن به راجعه امتیازات و حقوق جمیع با زن

 زن مورد این در بگذارد مخیر زوج تابعیت و اصلي تابعیت حفظ بین را زن زوج مملكت تابعیت قانون هرگاه -7تبصره 

 تقدیم بشرط باشد داشته دست در دخو تقاضاي براي هم موجهي علل و شود دارا را زوج مملكت تابعیت بخواهد كه ایراني

 .گردد موافقت او تقاضاي با است ممكن خارجه امور وزارت به كتبي تقاضانامه

 هك صورتي در را منقول غیر اموال داشتن حق میكنند تحصیل را خارجي تابعیت ازدواج اثر بر كه ایراني زنهاي -0تبصره 

 امور هاي وزارتخانه نمایندگان از متشكل كمیسیوني با امر این تشخیص. ندارند گردد خارجي اقتصادي سلطه موجب

 نموده ترك را خود تابعیت كه ایرانیاني خروج قسمت در آن تبصره و 911 ماده مقررات.  است اطالعات و كشور و خارجه

 .بود نخواهد مزبور زنان شامل اند

 :ذیل بشرایط مگر كنند ترك را خود تبعیت نمیتوانند ایران اتباع -911ماده

 .باشند رسیده تمام سال 01 سن به -7 

 .دهد اجازه را آنان تابعیت از خروج وزراء هیئت -0 

 مي دارا ایران در كه منقول غیر اموال بر را خود حقوق تابعیت ترك تاریخ از یكسال ظرف در كه نمایند تعهد" قبال -0 

 باتباع انحاء از بنحوي بدهد خارجه اتباع به آنرا تملك ازهاج ایران قوانین ولو شوند دارا بالوراثه است ممكن یا و باشند

 بیرك یا صغیر مزبور اطفال اینكه از اعم مینمایند تابعیت ترك ماده این طبق بر كه كسي اطفال و زوجه كنند منتقل ایراني

 .باشد هم آنها شامل وزرا هیئت اجازه اینكه مگر نمیگردند خارج ایراني تبعیت از باشند

 .باشند داده انجام را خود السالح تحت تخدم -8 

 بر هعالو مینمایند خارجي تابعیت قبول و ایران تابعیت ترك بتقاضاي مبادرت ماده این طبق بر كه كساني - الف تبصره 

 ترك سند صدور تاریخ از ماه سه مدت ظرف باید است مقرر آنان باره در ماده این از( 0) بند ضمن كه مقرراتي اجراي

 اموالشان فروش و آنها اخراج به امر صالحه مقامات نشوند خارج مزبور مدت ظرف چنانچه شوند خارج ایران از تتابعی

 .میباشد خارجه امور وزارت موافقت به موكول یكسال تا حداكثر فوق مقرره مهلت تمدید و نمود خواهند صادر

 فاقد هك نیز را او فرزندان تابعیت ترك شوهر بي انيایر زن تابعیت ترك تصویب ضمن تواند مي وزیران هیئت - ب تبصره 

 نیز مذكور زن فرزندان. دهد اجازه محجورند دیگري جهات به یا و دارند تمام سال 71 از كمتر و هستند پدري جد و پدر

 .نمایند تابعیت ترك تقاضاي مادر درخواست از بتابعیت میتوانند باشند نرسیده تمام سال 01 سن به كه

 باشد كرده تحصیل خارجي تابعیت شمسي 7013 تاریخ از بعد قانوني مقررات رعایت بدون كه ایراني تبعه هر -919ماده

 نظارت با او منقوله غیر اموال كلیه حال عین در ولي شود مي شناخته ایران تبعه و بوده یكن لم كان او خارجي تبعیت

 به اشتغال از بعالوه و شد خواهد داده او به آن یمتق فروش مخارج وضع از پس و رسیده بفروش محل العموم مدعي

 محروم دولتي مشاغل گونه هر و بلدي و والیتي و ایالتي هاي انجمن و مقننه مجالس عضویت و وزارت معاونت و وزارت

 .بود خواهد

 را ماده این مشمولین خارجي تابعیت خارجه امور وزارت پیشنهاد به مصالحي به بنا میتواند وزیران هیات - تبصره 

 الحاقي.) داد میتوان اقامت یا ایران به ورود اجازه خارجه امور وزارت موافقت با اشخاص گونه این به. بشناسد برسمیت

 (.77/77/7001 قانون موجب

 خود هاصلی تبعیت به بخواهند و باشند كرده تابعیت تبدیل مقررات موافق پدرشان یا خود كه كسي ایران اتباع از -993ماده

 .نداند صالح را آنها تابعیت دولت آنكه مگر شد خواهند قبول ایران تابعیت به درخواست بمجرد نمایند رجوع



 

 

 تتابعی ترك یا تابعیت تقاضاي كه كساني مورد در دفتري مخارج اخذ و تابعیت قانون اجراي به مربوط تكالیف -997ماده

 وزراء هیئت بتصویب كه اي نامه آئین موجب به دارند را لياص تابعیت بر بقاء تقاضاي و ایران اسالمي جمهوري دولت

 .شد خواهد معین رسید خواهد

 

 احوال سجل اسناد در - سوم كتاب 

 

 .میشود معین است مقرر امر این براي كه دفاتري بموجب كس هر احوال سجل -990ماده

 احوال سجل بدائره است مقرر خصوصه اتنظام یا قوانین موجب به كه بطریقي و مدت ظرف در باید ذیل امور -990ماده

 : شود داده اطالع

 .شود واقع حمل تاریخ از ششم ماه از بعد كه جنین هر سقط همچنین و طفل هر والدت -7 

 . منقطع و دائم از اعم ازدواج -0 

 . مدت بذل همچنین و رجعي و بائن از اعم طالق -0 

 . شخص هر وفات -8 

 سجل دفتر در باید میشود صادر قانون این دوم جلد از پنجم كتاب مقررات طبق بر كه غایب فرضي موت حكم -998ماده

 .شود ثبت احوال

 . محكمه حكم بموجب مگر نیست ممكن است شده ثبت احوال سجل دفاتر در كه مطالبي تغییر -991ماده

 دفتر در كه كسي هویت یا گردد ثابت محكمه در است شده اظهار احوال سجل دایره به كه مطالبي صحت عدم اگر -996ماده

 دفاتر در باید مراتب گردد ابطال غایب فرضي فوت حكم یا و شود معین است شده قید الهویه مجهول بعنوان احوال سجل

 .شود قید احوال سجل مربوطه

 معین الاحو سجل اداره نظامنامه بموجب كه مخصوصي هاي نام اتخاذ.باشد خانوادگي نام داراي باید كس هر -991ماده

 . است ممنوع میشود،

 قوانین حدود در و كرده دعوي اقامه میتواند باشد كرده اتخاذ حق بدون دیگري را او خانوادگي اسم كه كس هر -991ماده

 است كرده ثبت احوال سجل دفاتر در كه را خود خانوادگي نام كسي اگر. بخواهد را غاصب خانوادگي نام تغییر مربوطه

 نظامات یا قوانین در كه طریقي به و مدت ظرف در میتواند نفع ذي هر دهد تغییر امر این به وطهمرب مقررات مطابق

 .كند اعتراض است مقرر مخصوصه

 محسوب رسمي سند است شده اظهار احوال سجل دایره به قانوني مدت در آنها والدت اشخاصیكه والدت سند -999ماده

 .بود خواهد

 . است مقرر مخصوصه هاينظامنامه و قوانین بموجب احوال سجل به راجع مطالب سایر -7333ماده

 بموجب كه را وظایفي خود ماموریت حوزه مقیم ایرانیان به نسبت باید خارجه در ایران قونسولي مامورین -7337ماده

 .دهند انجام است مقرر احوال سجل دوایر بعهده جاریه نظامات و قوانین

 

 اقامتگاه در - چهارم كتاب 

 

 آنجا در نیز او امور مهم مركز و داشته سكونت آنجا در شخص كه است محلي از عبارت شخصي هر اقامتگاه -7330دهما

 اشخاص اقامتگاه.  است محسوب اقامتگاه او امور مركز باشد او امور مهم مركز از غیر شخصي سكونت محل اگر باشد

 .بود خواهد آنها عملیات مركز حقوقي



 

 

 .باشد داشته اقامتگاه یك از بیش تواندنمی هیچكس -7330ماده

 همانب نیز او امور مهم مركز اینكه بر مشروط میاید بعمل دیگر محل در حقیقي سكونت بوسیله اقامتگاه تغییر -7338ماده

 .باشد یافته انتقال محل

 همچنین و ندارد وميمعل اقامتگاه او شوهر كه زني معذلك است شوهر اقامتگاه همان دار شوهر زن اقامتگاه -7331ماده

 هداشت نیز علیحده شخصي اقامتگاه میتواند كرده اختیار علیحده مسكن محكمه اجازه با یا و خود شوهر رضایت با كه زني

 .باشد

 . آنهاست قیم یا ولي اقامتگاه همان محجور و صغیر اقامتگاه -7336ماده

 .دارند ثابت وریتمام آنجا در كه است ،محلي دولتي مامورین اقامتگاه -7331ماده

 . است آنها ساخلو محل هستند ساخلو در كه نظامي افراد اقامتگاه -7331ماده

 داشته سكونت خود مخدوم یا كارفرما منزل در میكنند خدمت یا كار دیگري نزد معموال كه كبیر اشخاص اگر -7339ماده

 .دبو خواهد آنها مخدوم یا كارفرما اقامتگاه همان آنها اقامتگاه باشند

 محلي معامله آن از حاصله تعهدات اجراي براي آنها از یكي یا معامله طرفین قراردادي یا معامله ضمن اگر -7373ماده

 اقامتگاه است شده انتخاب كه محلي همان معامله بان راجعه بدعاوي نسبت باشد كرده انتخاب خود حقیقي اقامتگاه از غیر

 اقامتگاه از غیر را محلي اخطار و احضار و دعوي اوراق ابالغ براي تیكهصور در است همچنین و شد خواهد محسوب او

 . كند معین خود حقیقي

 

 االثر مفقود غایب در - پنجم كتاب 

 

 .نباشد خبري بهیچوجه او از و گذشته مدیدي بالنسبه مدت او غیبت از كه است كسي مفقوداالثر غایب -7377ماده

 تصدي حق قانونا كه نباشد هم كسي و باشد نكرده معین تكلیفي خود اموال اداره يبرا مفقوداالثر غایب اگر -7370ماده

 مدعي طرف از فقط امین تعیین تقاضاي و میكند معین امین یكنفر او اموال اداره براي محكمه باشد داشته را او امور

 .میشود قبول امر این در نفع ذي اشخاص و العموم

 .نماید دیگر تضمینات یا ضامن تقاضاي میكند معین كه نيامی از میتوانند محكمه -7370ماده

 باین مزبور وارث و نماید معین دیگري امین نمیتواند محكمه بدهد كافیه تضمینات غایب وراث از یكي اگر -7378ماده

 .شد خواهد معین سمت

 . است مقرر قیم براي كه است همان ، گردد مي معین قبل مواد بموجب كه امیني هاي مسئولیت و وظایف -7371ماده

 تقسیم الموت حین موجود وراث بین او اموال شود مسلم مفقوداالثر غایب فوت تاریخ هم و فوت هم گاه هر -7376ماده

 .باشد كرده فوت ببعد غایب فوت تاریخ از آنها نفر چند یا یك چه اگر گردد مي

 دهبو محقق تاریخ آن در او فوت كه را تاریخي باید محكمه گردد ثابت فوت تاریخ تعیین بدون غایب فوت اگر -7371ماده

 .میشود تقسیم ، اندبوده موجود مزبور تاریخ در وراثیكه بین غائب اموال صورت این در كند معین

 .شود صادر غایب فرضي موت حكم كه میگردد رعایت نیز موردي در فوق ماده مفاد -7371ماده

 مدتي است رسیده او حیات از كه خبري آخرین تاریخ از كه میشود ادرص موردي در غایب فرضي موت حكم -7379ماده

 .نمیماند زنده شخصي چنین عادتا كه باشد گذشته

 : نمیشود فرض زنده غایب شخص عادتا كه است محسوب مواردي جمله از ذیل موارد -7303ماده

 غایب سن مزبور مدت انقضاء در و گذشته است رسیده غایب حیات از كه خبري آخرین تاریخ از تمام دهسال كه وقتي -7 

 .باشد گذشته پنجسال و هفتاد از



 

 

 انعقاد تاریخ از تمام سال سه و مفقود جنگ زمان در و بوده مسلح قشون جزء عناوین از بعنواني یكنفر كه وقتي -0 

 تمخ تاریخ از پنجسال ورمزب مدت باشد نشده صلح انعقاد به منتهي جنگ گاه هر برسد او از خبري اینكه بدون بگذرد صلح

 .شود مي محسوب جنگ

 لفت تاریخ از تمام سال سه است شده تلف مسافرت آن در كشتي آن كه بوده كشتي در بحري سفر حین یكنفر كه وقتي -0 

 .برسد خبري مسافر آن از اینكه بدون باشد گذشته كشتي شدن

 میشود محسوب كشتي حركت روز از آن مبداء كه ذیل يمدتها انقضاء با اگر قبل ماده اخیر فقره مورد در -7307ماده

 آن وجود از و برنگشته كرده حركت آنجا از كه بندري به مقصد بدون حركت صورت در و باشد نرسیده بمقصد كشتي

 : میشود محسوب شده تلف كشتي نباشد خبري بهیچوجه

 . یكسال فارس خلیج داخل و خزر بحر در مسافرت براي - الف 

 . سال دو آزوف بحر و سیاه بحر -( مدیترانه) سفید بحر احمر بحر - هند اقیانوس - عمان بحر در مسافرت براي - ب 

 . سال سه بحار سایر در مسافرت براي - ج 

 و گشته مرگ خطر دچار است مذكور 7303 ماده 0 و 0 فقره در آنچه بغیر ايواقعه نتیجه در كسي اگر -7300ماده

 از پنجسال كه نمود صادر را او فرضي موت حكم میتوان وقتي باشد شده مفقود طیاره و بوده رهطیا در یا و شده مفقود

 .باشد رسیده مفقود حیات از خبري اینكه بدون بگذرد مرگ بخطر شدن دچار تاریخ

 در كه نماید صادر را غایب فرضي موت حكم میتواند وقتي محكمه 7300 و 7307 و 7303 مواد مورد در -7300ماده

 منتشر یكماه بفاصله كدام هر متوالي دفعه سه در اعالني تهران كثیراالنتشار هايروزنامه از یكي و محل جراید از یكي

 هر. برسانند محكمه باطالع دارند خبر اگر كه نماید دعوت باشند داشته خبري غایب از است ممكن كه را اشخاصي و كرده

 .میشود داده او فرضي موت حكم نشود ثابت غایب یاتح و بگذرد اعالن اولین تاریخ از یكسال گاه

 این مفاد.  اندمرده واحد آن در آنها همه كه میشود این بر فرض شوند تلف حادثه یك در متعدد اشخاص اگر -7308ماده

 این اول جلد 118 و 110 مواد مقررات اجراء از مانع ماده

 .بود نخواهد قانون 

 ار او دارائي كه نمایند تقاضا محكمه از نیز او فرضي موت حكم صدور از قبل میتوانند مفقوداالثر غایب وراث -7301ماده

 سال دو ثانیا و باشد نكرده معین خود اموال كردن اداره براي را كسي مزبور غائب اوال اینكه بر مشروط بدهد آنها بتصرف

 7300 ماده رعایت ماده این مورد در.  باشد ممعلو او ممات یا حیات اینكه بدون باشد گذشته غائب خبر آخرین از تمام

 . است حتمي یكسال مدت باعالن راجع

 در یا و غایب مراجعت صورت در تا بدهد دیگر كافیه تضمینات یا و ضامن باید وراث قبل ماده مورد در -7306ماده

 تا مزبور تضمینات برآیند ثالث اشخاص حق یا و اموال عهده از باشند داشته او اموال بر حقي ثالث اشخاص صورتیكه

 .بود خواهد باقي غائب فرضي موت حكم صدور موقع

 ایدب اندكرده تصرف وراثت بعنوان را او اموال كسانیكه شود پیدا غائب اگر نیز فرضي فوت حكم صدور از بعد -7301ماده

 . دارند مسترد شدمیبا موجود غایب شدن پیدا حین مزبور اموال منافع یا و عوض یا اعیان از كه را آنچه

 او مدت كه منقطعه یا دائم زوجه نفقه باید میشود معین مفقوداالثر غایب اموال كردن اداره براي كه امیني -7301ماده

 نفقه میزان در اختالف صورت در نماید تادیه غایب دارائي از را غایب اوالد و باشد كرده تعهد زوج را او نفقه و نگذشته

 . است محكمه بعهده آن تعیین

 با صورت این در كند طالق تقاضاي میتواند او زن و باشد مفقوداالثر غایب تمام سال چهار شخصي گاه هر -7309ماده

 .میدهد طالق را او حاكم 7300 ماده رعایت

 دارد رجوع حق طالق به نسبت نماید مراجعت عده مدت انقضاء از قبل و طالق وقوع از پس غائب شخص اگر -7303ماده

 هشتم قسمت مدني قانون<-مدني قانون متن. ندارد رجوع حق مزبور مدت انقضاء از بعد ولي

 

 قرابت در - ششم كتاب



 

 

 

 .سببي قرابت و نسبي قرابت است قسم دو بر قرابت -7307ماده

 : است ذیل طبقات بترتیب نسبي قرابت -7300ماده

 .اوالد اوالد و اوالد مادر و پدر - اول طبقه 

 .آنها اوالد و خواهر و برادر و داداج - دوم طبقه 

 . آنها اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام - سوم طبقه 

 اب مادر و پدر قرابت اول طبقه در مثال میگردد معین طبقه آن در نسلها بعده نسبي قرابت بعد و قرب درجات طبقه هر در 

 جده و وجد خواهر و برادر قرابت دوم طبقه در هكذا و بود دخواه دوم درجه در اوالد اوالد به نسبت و اول درجه در اوالد

 قرابت سوم طبقه در و بود خواهد دوم طبقه از دوم درجه در پدر جد و خواهر و برادر اوالد و دوم طبقه از اول درجه در

 . است طبقه آن از دوم درجه در آنها اوالد درجه و سوم طبقه از اول درجه در خاله و عمه و دائي و عمو

 قرابت درجه همان به و خط همان در باشد داشته نسبي قرابت نفر یك با كه درجه بهر و خط هر در كس هر -7300ماده

 شوهر خواهر و برادر و مرد آن اول درجه اقرباي مرد یك زن مادر و پدر بنابراین داشت خواهد او زوجه یا زوج با سببي

 .بود خواهند زن آن دوم درجه سببي اقرباي از زن یك

 

 طالق و نكاح در - هفتم كتاب 

 نكاح در - اول باب 

 خواستگاري در - اول فصل 

 

 .نمود خواستگاري توان مي باشد نكاح موانع از خالي كه را زني هر -7308ماده

 ازدواج موقع براي طرفین بین كه مهریه از قسمتي یا تمام چه اگر نمیكند زوجیت علقه ایجاد ازدواج وعده -7301ماده

 كند امتناع وصیت از تواند مي نشده جاري نكاح عقد كه مادام مرد و زن از یك هر بنابراین باشد شده پرداخت گردیده مقرر

 خسارتي مطالبه وصلت از امتناع صرف جهت از یا و كرده ازدواج به مجبور را او بهیچوجه تواند نمي دیگر طرف و

 .نماید

 

 . شد حذف -7306 ماده

 

 براي او ابوین یا دیگر بطرف كه را هدایائي منظور وصلت خوردن بهم صورت در تواند مي نامزدها از كی هر -7301ماده

 داشته نگاه عادتا كه بود خواهد هدایائي قیمت مستحق نباشد موجود هدایا عین اگر. كند مطالبه است داده منظور وصلت

 .باشد شده تلف دیگر طرف تقصیر بدون هدایا آن اینكه مگر میشود

 بخورد بهم نامزدها از یكي فوت اثر در منظور وصلت كه موردي در بقیمت رجوع حیث از قبل ماده مفاد -7301ماده

 .بود نخواهد مجري

 

 . شد حذف -7309 ماده

 

 از بصحت طبیب تصدیق كه كند تقاضا مقابل طرف از منظور وصلت انجام براي میتواند طرفین از یك هر -7383ماده

 .دهد ارائه سل و سوزاك و سفلیس قبیل از همم مسریه امراض



 

 

 

 ازدواج براي صحي قابلیت - دوم فصل 

 

 . است ممنوع بلوغ از قبل نكاح -7387ماده

 .باشد مي صحیح علیه مولي مصلحت رعایت شرط به و ولي اجازه با بلوغ از قبال نكاح عقد -تبصره 

 

 . شد حذف -7380ماده

 

 

 است او پدري جد یا پدر اجازه به موقوف باشد رسیده بلوغ سن به چه اگر نكرده شوهر هنوز كه دختري نكاح -7380ماده

 با میتواند دختر صورت این در و ساقط او اجازه كند مضایقه اجازه دادن از موجه علت بدون پدري جد یا پدر هرگاه و

 از اجازه اخذ از پس شده داده قرار آنها بین كه مهري و نكاح شرایط و نماید ازدواج او با میخواهد كه مردي كامل معرفي

 .نماید اقدام ازدواج ثبت به نسبت و مراجعه ازدواج دفتر به خاص مدني دادگاه

 دختر و بوده ممكن غیر" عادتا نیز آنها از استیذان و نباشند حاضر محل در پدري جد یا پدر كه صورتي در -7388ماده

 .نماید ازدواج به اقدام واندت مي وي باشد، داشته ازدواج به احتیاج نیز

 .باشد مي خاص مدني دادگاه در فوق موارد احراز به منوط دفترخانه در ازدواج این ثبت - تبصره 

 

 نكاح موانع در - سوم فصل 

 

 : باشد زنا یا شبهه از حاصل قرابت چه اگر است ممنوع ذیل نسبي اقارب با نكاح -7381ماده

 .برود باال كه قدر هر جدات و ادرم با و اجداد و پدر با نكاح -7 

 .برود پائین كه قدر هر اوالد با نكاح -0 

 .برود پائین كه قدر هر تا آنها اوالد و خواهر و برادر با نكاح -0 

 . جدات و اجداد و مادر و پدر خاالت و عمات و خود خاالت و عمات با نكاح -8 

 :اینكه بر مشروط است نسبي ابتقر حكم در نكاح حرمت حیث از رضاعي قرابت -7386ماده

 .باشد شده حاصل مشروع حمل از زن شیر - اوال 

 .باشد شده مكیده پستان از مستقیما شیر - ثانیا 

 زن شیر یا دیگر غذاي بین در اینكه بدون باشد خورده كامل شیر متوالي دفعه 71 یا و روز شبانه یك الاقل طفل - ثالثا 

 .بخورد را دیگر

 .باشد او تولد از سال دو شدن تمام از قبل طفل خوردن شیر - رابعا 

 شیر از مقداري روز شبانه در طفل اگر بنابراین باشد شوهر یك از و زن یك از است خورده طفل كه شیري مقدار - خامسا 

 زن كی اگر همچنین و. باشد یكي زن دو آن شوهر چه اگر نمیشود حرمت موجب بخورد دیگر زن شیر از مقداري و زن یك

 دختر آن یا و پسر آن باشد داده شیر دیگر بشوهر متعلق شیر از را یك هر كه باشد داشته رضاعي پسر یك و دختر یك

 .نمیباشد ممنوع حیث این از آنها بین ازدواج و نبوده رضاعي خواهر و برادر



 

 

 : است دائمي ممنوع مصاهره بواسطه ذیل اشخاص بین نكاح -7381ماده

 .رضاعي و نسبي از اعم باشد كه درجه هر از او زن جدات و درما و مرد بین -7 

 قرابت چند هر است بوده او احفاد از یكي زن یا پسر زن یا اجداد از یكي زن یا و پدر زن سابقا كه زني و مرد بین -0 

 .باشد رضاعي

 شده واقع زناشویي شوهر و زن بین اینكه بر مشروط رضاعي ولو باشد كه درجه هر از زن اوالد از اناث با مرد بین -0 

 .باشد

 .باشد منقطع بعقد چه اگر است ممنوع خواهر دو بین جمع -7381ماده

 .خود زن اجازه با مگر بگیرد را خود زن خواهر دختر یا و زن برادر دختر نمیتواند هیچكس -7389ماده

 عده در یا طالق عده در كه را زني یا و نكاح حرمت و زوجیت علقه بوجود علم با را دار شوهر زن كس هر -7313ماده

 .میشود موبد حرام شخص آن بر مطلقا زن آن و باطل عقد كند عقد خود براي نكاح حرمت و بعده علم با است وفات

 فوق مذكوره امور از یكي یا بتمام جهل روي از عقد كه است جاري نیز موردي در فوق ماده در مذكور حكم -7317ماده

 .نمیشود حاصل ابدي حرمت ولي باطل عقد نزدیكي وقوع عدم و جهل صورت در باشد شده واقع هم نزدیكي و بوده

 . است ابدي حرمت موجب میشود حاصل بالعان كه تفریقي -7310ماده

 . است ابدي حرمت موجب بحرمت علم با و است باطل احرام حال در عقد -7310ماده

 . است ابدي حرمت موجب است رجعیه و هعد در كه زني یا دار شوهر زن با زناي -7318ماده

 ليو است صحیح نكاح با نزدیكي حكم در نكاح مانعیت حیث از باشد نكاح بر سابق اگر زنا و بشبهه نزدیكي -7311ماده

 . نیست سابق نكاح مبطل

 .كند تزویج را او دختر یا خواهر یا مادر نمیتواند كند شنیع عمل پسري با كسي اگر -7316ماده

 بزوجیت دائم بعقد اینكه مگر میشود حرام مرد آن بر شده مطلقه و بوده یكنفر زوجه متوالي مرتبه سه كه زني -7311ماده

 . باشد شده حاصل فراق فوت یا فسخ یا طالق بواسطه او با نزدیكي وقوع از پس و آمده در دیگري مرد

 .میشود موبد حرام شخص آن بر باشد شده مطلقه است عددي آن تاي شش كه طالق نه به كه شخصي هر زن -7311ماده

 . نیست جایز مسلم غیر با مسلمه نكاح -7319ماده

 طرف از مخصوص اجازه به موكول ندارد قانوني مانع كه هم مواردي در خارجه تبعه با ایراني زن ازدواج -7363ماده

 . است دولت

 خارجه تبعه كه زني با را دولتي محصلین و رسمي مامورین و مستخدمین از بعضي ازدواج میتواند دولت -7367ماده

 .نماید مخصوص اجازه به موكول باشد

 

 نكاح صحت شرایط - چهارم فصل 

 

 .نماید ازدواج قصد بر داللت صریحا كه بالفاظي قبول و ایجاب به میشود واقع نكاح -7360ماده

 .دارند عقد حق قانونا كه اشخاصي طرف از یا و شود صادر زن و مرد خود طرف از ممكنست قبول و ایجاب -7360ماده

 .باشد قاصد و بالغ و عاقل باید عاقد -7368ماده

 . است عقد صحت شرط قبول و ایجاب عرفي توالي -7361ماده

 بطور اینكه بر مشروط میشود واقع نیز الل طرف از باشاره عقد باشند الل دو هر یا متعاقدین از یكي گاه هر -7366ماده

 .باشد عقد شاءان از حاكي وضوح



 

 

 نكاح صحت شرط نباشد شبهه دیگر طرف شخص در طرفین از هیچیك براي كه بنحوي شوهر و زن تعیین -7361ماده

 . است

 . است بطالن موجب عقد در تعلیق -7361ماده

 مشروط است جایز صداق به نسبت خیار شرط دائم نكاح در ولي است باطل نكاح بعقد نسبت فسخ خیار شرط -7369ماده

 .باشد نشده ذكر مهر اصال كه آنست مثل فسخ از بعد و باشد معین آن مدت اینكه بر

 اینكه مگر است نافذ كند اجازه را عقد كره زوال از بعد مكره گاه هر و است عقد نفوذ شرط زوجین رضاي -7313ماده

 .باشد قصد فاقد عاقد كه بوده بدرجه اكراه

 

 نكاح در وكالت - پنجم فصل 

 

 . دهد بغیر وكالت نكاح عقد براي تواند مي زن و مرد از یك هر -7317ماده

 اذن این اینكه مگر كند تزویج خود براي را موكله تواند نمي وكیل شود داده اطالق بطور وكالت صورتیكه در -7310ماده

 .باشد شده داده باو صریحا

 متوقف عقد صحت كند تخلف كرده معین یگرد خصوصیات یا مهر یا بشخص راجع موكل كه آنچه از وكیل اگر -7310ماده

 .بود خواهد موكل تنفیذ بر

 نكرده را موكل مصلحت مراعات وكیل و بوده قید بدون وكالت كه است جاري نیز موردي در فوق ماده حكم -7318ماده

 .باشد

 

 منقطع نكاح در - ششم فصل 

 

 . شدبا شده واقع معیني مدت براي كه است منقطع وقتي نكاح -7311ماده

 .شود معین كامال باید منقطع نكاح مدت -7316ماده

 . است شده مقرر آتي فصل در و ارث باب در كه همانست او مهر به و زن بوراثت راجع احكام منقطع نكاح در -7311ماده

 

 مهر در -هفتم فصل 

 

 .داد قرار مهر توان مي باشد نیز تملك قابل و داشته مالیت كه را چیزي هر -7311ماده

 .باشد معلوم بشود آنها جهالت رفع كه حدي تا طرفین بین باید مهر -7319ماده

 . است طرفین بتراضي منوط مهر مقدار تعیین -7313ماده

 مهر و نكاح بود خواهد باطل نكاح معین مدت در مهر تادیه عدم صورت در كه شود شرط نكاح عقد در اگر -7317ماده

 . است باطل شرط ولي صحیح

 .بنماید آن در بخواهد كه تصرفي نوع هر میتواند شود مي مهر مالك زن ، عقد بمجرد -7310ماده

 .داد قرار اقساطي یا مدت توان مي مهر از قسمتي یا تمام تادیه براي -7310ماده



 

 

 ای و عیوب تسلیم از قبل و عقد از بعد یا و بوده معیوب عقد از قبل گردد معلوم و باشد معین عین مهر گاه هر -7318ماده

 . است تلف و عیب ضامن شوهر شود تلف

 رمه اینكه بر مشروط كند امتناع دارد شوهر مقابل در كه وظایفي ایفاء از نشده تسلیم باو مهر تا تواند مي زن -7311ماده

 .بود نخواهد نفقه حق مسقط امتناع این و باشد حال او

 حكم از تواند نمي دیگر نمود قیام دارد شوهر مقابل در كه ئفيوظا بایفاء خود باختیار مهر اخذ از قبل زن اگر -7316ماده

 .شد نخواهد ساقط دارد مهر مطالبه براي كه حقي معذالك كند استفاده قبل ماده

 عقد از بعد میتوانند طرفین و است صحیح نكاح باشد شده شرط مهر عدم یا نشده ذكر مهر دائم نكاح در اگر -7311ماده

 خواهد مهرالمثل مستحق زوجه شود واقع نزدیكي آنها بین معین مهر بر تراضي از قبل اگر و نندك معین بتراضي را مهر

 . بود

 مهري هیچگونه مستحق زن بمیرد نزدیكي از قبل و مهر تعیین از قبل زوجین از یكي اگر قبل ماده مورد در -7311ماده

 . نیست

 تواند مي ثالث شخص یا شوهر صورت این در شود داده ثيثال شخص یا بشوهر مهر تعیین اختیار است ممكن -7319ماده

 .كند معین بخواهد قدر هر را مهر

 .نماید معین مهرالمثل از بیشتر نمیتواند زن شود داده زن به مهر تعیین اختیار اگر -7393ماده

 و اماثل به نسبت او وضعیت و صفات سایر و خانوادگي شرافت حیث از زن حال باید مهرالمثل تعیین براي -7397ماده

 .شود گرفته نظر در غیره و محل معمول همچنین و اقارب اقران

 از بیش شوهر اگر و بود خواهد مهر نصف مستحق زن دهد طالق را خود زن نزدیكي از قبل شوهر گاه هر -7390ماده

 .كند استرداد قیمتا یا مثال یا عینا را نصف از مازاد دارد حق باشد داده قبال را مهر نصف

 مستحق زن دهد طالق را خود زن مهر تعیین و نزدیكي از قبل شوهر و باشد نشده ذكر عقد در مهر گاه هر -7390ماده

 .بود خواهد مهرالمثل مستحق دهد طالق آن از بعد اگر و است مهرالمتعه

 . شود مي مالحظه فقر و غنا حیث از مرد حال مهرالمتعه تعیین براي -7398ماده

 . است بطالن موجب عقد در مهر عدم منقطع احنك در -7391ماده

 او با مدت آخر تا شوهر اگر است همچنین و نمیشود مهر سقوط موجب مدت اثناء در زن موت منقطع نكاح در -7396ماده

 .نكند نزدیكي

 .بدهد را مهر نصف باید ببخشد را نكاح مدت تمام نزدیكي از قبل شوهر گاه هر منقطع نكاح در -7391ماده

 مهر اگر و ندارد مهر حق زن نشده واقع نزدیكي و بوده باطل منقطع یا دائم از اعم نكاح عقد كه صورتي در -7391هماد

 .نماید استرداد را آن میتواند شوهر گرفته را

 . است مهرالمثل مستحق زن نزدیكي وقوع و نكاح بفساد زن جهل صورت در -7399ماده

 زن دوم و اول صورت در باشد غیر ملك یا باشد نداشته مالیت یا باشد لمجهو مهرالمسمي صورتیكه در -7733ماده

 .نماید اجازه مال صاحب اینكه مگر بود خواهد آن قیمت یا مثل مستحق سوم صورت در و بود خواهد مهرالمثل مستحق

 عنن ، فسخ موجب صورتیكه در مگر ندارد مهر حق زن شود فسخ بجهتي نزدیكي از قبل نكاح عقد گاه هر -7737ماده

 . است مهر نصف مستحق زن نكاح فسخ وجود با صورت این در كه باشد

 

 بیكدیگر نسبت زوجین تكالیف و حقوق در - هشتم فصل 

 

 مقابل در زوجین تكالیف و حقوق و موجود طرفین بین زوجیت روابط شد واقع صحت بطور نكاح همینكه -7730ماده

 .میشود برقرار همدیگر



 

 

 .یكدیگرند با معاشرت بحسن مكلف وهرش و زن -7730ماده

 .نمایند معاضدت بیكدیگر خود اوالد تربیت و خانواده مباني تشیید در باید زوجین -7738ماده

 . است شوهر خصائص از خانواده ریاست زوجین روابط در -7731ماده

 . است شوهر بعهده زن نفقه دائم عقد در -7736ماده

 مخاد و باشد متناسب زن وضعیت با متعارف بطور كه البیت اثاث و غذا و البسه و نمسك از است عبارت نفقه -7731ماده

 .اعضاء نقصان یا مرض بواسطه او احتیاج یا خادم بداشتن زن عادت صورت در

 .بود نخواهد نفقه مستحق كند امتناع زوجیت وظایف اداي از مشروع مانع بدون زن گاه هر -7731ماده

 اگر لیكن باشد شده واقع نشوز حال در طالق اینكه مگر است شوهر عهده بر عده زمان در عیهرج مطلقه نفقه -7739ماده

 زمان تا اینصورت در كه خود شوهر از حمل صورت در مگر ندارد نفقه حق زن باشد بائن طالق یا نكاح فسخ جهت از عده

 . داشت خواهد نفقه حق حمل وضع

 .ندارد نفقه حق زن وفات عده در -7773ماده

 را نفقه میزان محكمه اینصورت در كند رجوع بمحكمه نفقه دادن از شوهر استنكاف صورت در میتواند زن -7777ماده

 .كرد خواهد محكوم آن بدادن را شوهر و معین

 .شد خواهد رفتار 7709ماده مطابق نباشد ممكن قبل ماده در مذكور حكم اجراء اگر -7770ماده

 .باشد شده جاري آن بر مبني عقد آنكه یا شده شرط اینكه مگر ندارد نفقه قح زن انقطاع عقد در -7770ماده

 .باشد شده داده بزن منزل تعیین اختیار آنكه مگر نماید سكني میكند تعیین شوهر كه منزلي در باید زن -7778ماده

 میتواند زن باشد زن براي شرافتي یا مالي یا بدني ضرر خوف متضمن منزل یك در شوهر با زن بودن اگر -7771ماده

 كه مادام و داد نخواهد شوهر بمنزل بازگشت حكم محكمه مزبور ضرر مظنه ثبوت صورت در و كند اختیار علیحده مسكن

 .بود خواهد شوهر عهده بر نفقه است معذور مزبور بمنزل بازگشتن در زن

 شود مي معین طرفین بتراضي زن سكناي محل نیافته خاتمه زوجین بین محاكمه كه مادام فوق ماده مورد در -7776ماده

 اقربائي صورتیكه در و نمود خواهد معین زنرا منزل طرفین نزدیك اقرباي نظر جلب با محكمه تراضي عدم صورت در و

 . كرد خواهد معین را اطمیناني مورد محل محكمه خود نباشد

 منع باشد زن یا خود حیثیات یا خانوادگي حمصال منافي كه صنعتي یا حرفه از را خود زن تواند مي شوهر -7771ماده

 .كند

 .بكند خواهد مي كه را تصرفي هر خود دارائي در تواند مي مستقال زن -7771ماده

 عقد یا ازدواج عقد ضمن در نباشد مزبور عقد مقتضاي با مخالف كه شرطي هر میتوانند ازدواج عقد طرفین -7779ماده

 بر ای نماید انفاق ترك یا شود غائب معیني مدت در یا بگیرد دیگر زن شوهر گاه هر شود شرط اینكه مثل بنماید دیگر الزم

 رد وكیل و وكیل زن شود تحمل قابل غیر یكدیگر با آنها زندگاني كه نماید رفتاري سوء یا كند سوءقصد زن حیات علیه

 .سازد مطلقه را خود نهایي حكم صدور و محكمه در شرط تحقق اثبات از پس كه باشد توكیل

 

 نكاح عقد انحالل در - دوم باب 

 

 .شود -مي منحل انقطاع عقد در مدت بذل به یا طالق به یا فسخ به نكاح عقد -7703ماده

 

 نكاح فسخ امكان مورد در - اول فصل 

 



 

 

 خفس حق موجب مقابل طرف براي باشد ادواري یا مستمر اینكه از اعم استقرار بشرط زوجین از یك هر جنون -7707ماده

 . است

 :بود خواهد زن براي فسخ حق موجب باشد زناشوئي وظیفه ایفاء از مانع كه مرد در ذیل عیوب -7700ماده

 . نشود رفع حاكم به زن رجوع تاریخ از یكسال مدت گذشتن از بعد اینكه بشرط عنن -7 

 خصاء -0 

 .باشد نداده انجام را زناشوئي عمل یكبار ولو اینكه شرط به عنن -0 

 .نباشد زناشوئي عمل به قادر كه اي اندازه به تناسلي آلت بودن مقطوع -8 

 : بود خواهد مرد براي فسخ حق موجب زن در ذیل عیوب -7700ماده

 . قرن -7 

 . جذام -0 

 . برص -0 

 افضاء -8 

 .گیري زمین -1 

 . چشم دو هر از نابینائي -6 

 . است داشته وجود عقد حال در مزبور عیب كه ستا مرد براي فسخ حق موجب صورتي در زن عیوب -7708ماده

 .بود خواهد زن براي فسخ حق موجب شود حادث هم عقد از بعد گاه هر مرد در عنن و جنون -7701ماده

 داشت نخواهد فسخ حق عقد از بعد بوده دیگر طرف در مذكوره بامراض عالم عقد از قبل كه زوجین از یك هر -7706ماده

. 

 او با نزدیكي از كه داشت خواهد حق زن گردد مقاربتي امراض از یكي به مبتال عقد از بعد شوهر هرگاه -7701ماده

 .بود نخواهد نفقه حق مانع مزبور بعلت امتناع و نماید امتناع

 وصف فاقد مذكور طرف كه شود معلوم عقد از بعد و شده شرط خاصي صفت طرفین از یكي در گاه هر -7701ماده

 شده واقع آن بر متبانیا عقد یا شده تصریح عقد در مذكور وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل رفط براي بود مقصود

 .باشد

 میتواند زن نفقه بدادن او الزام و محكمه حكم اجراء امكان عدم و نفقه دادن از شوهر استنكاف صورت در -7709ماده

 . نفقه دادن از شوهر عجز صورت در است همچنین. نمایدمی بطالق اجبار را او شوهر حاكم و كند رجوع بحاكم طالق براي

 كه شود ثابت محكمه براي صورتیكه در نماید طالق تقاضاي و مراجعه شرع حاكم به میتواند زن زیر مورد در -7703ماده

 صورت در و نماید طالق به اجبار را زوج حرج و ضرر از جلوگیري براي میتواند است حرج و عسر موجب زوجیت دوام

 .میشود داده طالق شرع حاكم اذن به نشدن میسر

 اقطس او خیار نكند فسخ را نكاح فسخ بعلت اطالع از بعد دارد فسخ حق كه طرفي اگر و است فوري فسخ خیار -7707ماده

 نظرب بوده الزم خیار از استفاده امكان براي مدتیكه تشخیص باشد داشته آن فوریت و فسخ بحق علم اینكه بشرط میشود

 . است عادت و عرف

 . نیست شرط است مقرر طالق براي كه ترتیباتي رعایت نكاح فسخ در -7700ماده

 

 طالق در - دوم فصل 

 كلیات در - اول مبحث 



 

 

 

 .دهد طالق را خود زن بخواهد كه وقت هر میتواند مرد -7700ماده

 .گردد واقع بشنوند را قطال كه عادل مرد نفر دو الاقل حضور در و طالق بصیغه باید طالق -7708ماده

 . است باطل بشرط معلق طالق و باشد منجر باید طالق -7701ماده

 . باشد مختار و قاصد و عادل و بالغ باید دهنده طالق -7706ماده

 .دهد طالق را او زن علیه مولي مصلحت صورت در میتواند دائمي مجنون ولي -7701ماده

 .نمود اجرا وكیل بتوسط را طالق صیغه است ممكن -7701ماده

 خارج زوجیت از شوهر طرف از آن بذل یا مدت بانقضاء منقطعه زن و است دائم عقد مخصوص طالق -7709ماده

 .میشود

 از قبل طالق یا باشد حامل زن اینكه مگر نیست صحیح نفاس حال در یا زنانگي عادت مدت در زن طالق -7783ماده

 .كند حاصل نتواند زن بودن زنانگي عادت از اطالع كه بطوري دباش غائب شوهر یا شود واقع زن با نزدیكي

 . باشد حامل یا یائسه زن اینكه مگر نیست صحیح مواقعه طهر در طالق -7787ماده

 با نزدیكي آخرین تاریخ از كه است صحیح وقتي شود نمي زنانگي عادت سن اقتضاي وجود با كه زني طالق -7780ماده

 .باشد گذشته ماه سه زن

 

 طالق اقسام در - دوم مبحث 

 

 رجعي و بائن:  است قسم دو بر طالق -7780ماده

 . نیست رجوع حق شوهر براي بائن طالق در -7788ماده

 : است بائن طالق ذیل موارد در -7781ماده

 .شود واقع نزدیكي از قبل طالقیكه -7 

 . یائسه طالق -0 

 .باشد دهنكر بعوض رجوع زن كه مادام مبارات و خلع طالق -0 

 . دجدی نكاح نتیجه در یا باشد رجوع نتیجه در وصلت اینكه از اعم آید بعمل متوالي وصلت سه از بعد كه طالق سومین -8 

 بگیرد طالق دهد مي بشوهر كه مالي مقابل در دارد خود شوهر از كه كراهتي بواسطه زن آنستكه خلع طالق -7786ماده

 .باشد مهر از كمتر یا و بیشتر یا و آن معادل یا مهر عین مزبور مال اینكه از اعم

 .نباشد مهر میزان بر زائد باید عوض صورت این در ولي باشد طرفین از كراهت آنستكه مبارات طالق -7781ماده

 . است رجوع حق عده مدت در شوهر براي رجعي طالق در -7781ماده

 رجوع بقصد مقرون اینكه بر مشروط كند رجوع بر اللتد كه شود مي حاصل فعلي یا لفظ بهر طالق در رجوع -7789ماده

 .باشد

 

 عده در - سوم مبحث 

 



 

 

 اختیار دیگر شوهر نمیتواند است شده منحل او نكاح عقد كه زني آن انقضاي تا كه مدتي از است عبارت عده -7713ماده

 .كند

 این در كه نبیند زنانگي عادت سن اقتضاي با زن اینكه مگر است طهر سه نكاح فسخ عده و طالق عده -7717ماده

 . است ماه سه او عده صورت

 اینكه مگر است طهر دو حامل غیر در منقطع نكاح مورد در آن انقضاء و مدت بذل و نكاح فسخ و طالق عده -7710ماده

 . است روز پنج و چهل اینصورت در كه نبیند زنانگي عادت سن اقتضاي با زن

 . است حمل وضع تا حامله زن مورد در آن انقضاء و مدت بذل و نكاح فسخ و طالق عده -7710ماده

 در كه باشد حامل زن اینكه مگر است روز ده و ماه چهار حال هر در منقطع در چه و دائم در چه وفات عده -7718ماده

 ده و ماه چهار از حمل وضع و شوهر فوت بین فاصله اینكه بر مشروط است حمل وضع موقع تا وفات عده صورت این

 .بود خواهد روز ده و ماه چهار همان عده مدت واال باشد بیشتر روز

 نكاح فسخ عده نه و دارد طالق عده نه یائسه زن همچنین و نشده واقع نزدیكي خود شوهر و او بین كه زني -7711ماده

 .شود رعایت باید مورد هر در وفات عده ولي

 .نگاهدارد وفات عده طالق تاریخ از باید باشد داده طالق را او حاكم و بوده مفقوداالثر غایب او شوهر كه زني -7716ماده

 .نگاهدارد طالق عده باید كند نزدیكي كسي با شبهه به كه زني -7711ماده

 

 اوالد در - هشتم كتاب 

 نسب در- اول باب 

 

 از كمتر تولد زمان تا نزدیكي تاریخ از اینكه بر مشروط است شوهر به ملحق زوجیت زمان در متولد طفل -7711ماده

 .باشد نگذشته ماه ده از بیشتر و ماه شش

 و نكرده شوهر هنوز مادر اینكه بر مشروط است شوهر به ملحق شود متولد نكاح انحالل از بعد كه طفلي هر -7719ماده

 زمان تا نزدیكي ریختا از كه شود ثابت كه آن مگر باشد نگذشته ماه دو از بیش طفل والدت روز تا نكاح انحالل تاریخ از

 .باشد گذشته ماه ده از بیش یا و ماه شش از كمتر والدت

 طفل گردد متولد او از طفلي و كند شوهر مجددا زن و شود منحل نزدیكي از پس نكاح عقد صورتیكه در -7763ماده

 طفل الحاق قبل وادم مطابق كه صورتي در است ممكن شوهر آن به او الحاق قبل مواد مطابق كه شود مي ملحق بشوهري

 .كند داللت آن خالف بر قطعیه امارات آنكه مگر است دوم بشوهر ملحق طفل باشد ممكن شوهر دو بهر

 مسموع او از ولد نفي دعوي باشد نموده خود ابوت به اقرار ضمنا یا صریحا شوهر گاه هر قبل مواد مورد در -7767ماده

 . بود نخواهد

 براي طفل تولد از شوهر یافتن اطالع تاریخ از پس عادتا مدتیكه در باید ولد نفي ويدع قبل مواد مورد در -7760ماده

 یافتن اطالع تاریخ از ماه دو انقضاء از پس مزبور دعوي حال هر در و گردد اقامه باشد مي كافي دعوي اقامه امكان

 .بود نخواهد مسموع طفل تولد از شوهر

 يبنوع باشند نموده مشتبه او براي را تولد تاریخ و نبوده طفل تولد حقیقي ختاری از مطلع شوهر موردیكه در -7760ماده

 از ماه دو نفي دعوي زمان مرور مدت شود مطلع تولد حقیقي تاریخ از شوهر بعدها و باشد او به طفل الحاق موجب كه

 .بود خواهد خدعه كشف تاریخ

 .نباشد مشتبه طفل مادر چه اگر است جاري نیز شبهه به نزدیكي از متولد طفل مورد در قبل مواد احكام -7768ماده

 اشتباه در دو هر صورتیكه در و بوده اشتباه در كه شود مي بطرفي ملحق فقط بشبهه نزدیكي از متولد طفل -7761ماده

 .بود خواهد دو بهر ملحق اندبوده



 

 

 وجود بر جاهل كه ابوین از یك بهر لطف نسبت باشد باطل طفل ابوین بین نكاح مانعي وجود بواسطه گاه هر -7766ماده

 . است مشروع دو بهر نسبت طفل نسب دو هر جهل صورت در. بود خواهد نامشروع بدیگري نسبت و مشروع بوده مانع

 .نمیشود زاني به ملحق زنا از متولد طفل -7761ماده

 

 اطفال تربیت و نگاهداري در - دوم باب 

 

 . است ابوین تكلیف هم و حق هم اطفال نگاهداري -7761ماده

 حضانت اینمدت انقضاء از پس داشت خواهد اولویت او والدت تاریخ از سال دو تا مادر طفل نگاهداري براي -7769ماده

 .بود خواهد مادر با آنها حضانت هفتم سال تا كه اناث باطفال نسبت مگر است پدر با

 دخواه پدر با حضانت حق كند شوهر بدیگري یا شود جنونب مبتال است او با طفل حضانت مدتیكه در مادر اگر -7713ماده

 .بود

 براي و بوده طفل پدر متوفي چند هر بود خواهد است زنده آنكه با طفل حضانت ابوین از یكي فوت صورت در -7717ماده

 .باشد كرده معین قیم او

 صورت در كند امتناع او نگاهداري از است آنها بعهده طفل حضانت مدتیكه در ندارند حق ابوین از هیچیك -7710ماده

 طفل ينگاهدار المعموم مدعي بتقاضاي یا و اقربا از یكي یا قیم تقاضاي یا دیگري بتقاضاي باید حاكم ابوین از یكي امتناع

 و پدر بخرج را حضانت نباشد موثر یا ممكن الزام كه صورتي در و كند الزام است او بعهده حضانت كه ابوین از یك بهر را

 .كند تامین مادر بخرج باشد شده فوت پدر گاه هر

  

 : گردد مي اصالح زیر بشرح 77/6/16 تاریخ در( 7710)ماده 

  

 یا و جسماني صحت ، اوست حضانت تحت طفل كه مادري یا پدر اخالقي انحطاط یا مواظبت عدم اثر در هرگاه -7710ماده

 حوزه سرئی بتقاضاي یا او قیم بتقاضاي یا طفل اقرباي بتقاضاي میتواند محكمه ، باشد خطر معرض در طفل اخالقي تربیت

 .كند اتخاذ بداند مقتضي طفل حضانت براي كه را تصمیمي هر قضائي

 : است والدین از یك هر اخالقي انحطاط یا و مواظبت عدم مصادیق از ذیل موارد 

 . قمار و مخدر مواد ، الكل به آور زیان اعتیاد -7 

 .فحشاء و اخالقي فساد به اشتهارد -0 

 . قانوني پزشكي تشخیص با رواني بیماریهاي به ابتال -0 

 . قاچاق و گري تكدي فحشاء، و فساد مانند اخالقي ضد مشاغل در ورود به او اجبار یا طفل از استفاده سوء -8 

 . متعارف حد از خارج جرح و ضرب تكرار -1 

 هك ابوین از یك هر باشند نداشته سكونت منزل یك در طفل ابوین دیگر جهت بهر یا طالق بعلت تیكهصور در -7718ماده

 در بان مربوطه جزئیات سایر و مالقات مكان و زمان تعیین دارد را خود طفل مالقات حق باشد نمي او حضانت تحت طفل

 . است محكمه با ابوین بین اختالف صورت

 علت وجود صورت در مگر گرفت اوست با حضانت كه مادري از یا و پدر از یا و ابوین از نمیتوان را طفل -7711ماده

 . قانوني

 .نباشد ممكن مادر شیر بغیر طفل تغذیه صورتیكه در مگر بدهد شیر خود طفل به كه نیست مجبور مادر -7716ماده

 .كند احترام هاآن به باید باشد كه سني هر در و بوده خود ابوین مطیع باید طفل -7711ماده



 

 

 را هاآن نباید و كنند اقدام مقتضي حسب بر خویش اطفال بتربیت خود توانائي حدود در كه هستند مكلف ابوین -7711ماده

 .بگذارند مهمل

 تنبیه تادیب حدود از خارج را خود طفل نمیتوانند حق این باستناد ولي دارند را خود طفل تنبیه حق ابوین -7719ماده

 .نمایند

 

 پدري جد و پدر قهري والیت در - سوم ببا 

 

 در مجنون یا رشید غیر طفل است همچنین و میباشد خود پدري جد و پدر قهري والیت تحت صغیر طفل -7713ماده

 .باشد صغر به متصل او جنون یا رشد عدم كه صورتي

 .دارند والیت اوالد به نسبت پدري جد و پدر از یك هر -7717ماده

 مولي اموال در تصرف از ممنوع بعلتي یا محجور آنها از یكي و باشد داشته پدر جد هم و پدر هم طفل گاه هر -7710ماده

 .شود مي ساقط او قانوني والیت گردد علیه

 .میباشد او قانوني نماینده ولي علیه مولي مالي حقوق و اموال به مربوطه امور كلیه در -7710ماده

 مرتكب او اموال مورد در یا و باشد نداشته را علیه مولي اموال كردن اداره تلیاق طفل قهري ولي گاه هر -7718ماده

 لیهع مولي اموال در او خیانت یا لیاقت عدم ثبوت از بعد العموم مدعي بتقاضاي یا طفل اقرباي بتقاضاي گردد میل و حیف

 طفل ولي كه است جاري نیز ورديم در حكم همین میكند منضم بولي امین نفر یك حاكم محكمه در العموم مدعي بطرفیت

 .نباشد علیه مولي اموال كردن اداره به قادر آن امثال یا مرض یا سن كبر بواسطه

 براي قیمي قیم بتعیین راجعه مقررات مطابق است مكلف العموم مدعي شود محجور طفل قهري ولي گاه هر -7711ماده

 .كند معین طفل

 مكلف العموم مدعي باشد موجود قویه امارات طفل بدارائي نسبت قهري ولي امانت عدم براي كه مواردي در -7716ماده

 او امانت عدم صورتیكه در كرده رسیدگي مورد این در محكمه بخواهد را او عملیات به رسیدگي ابتدایي محكمه از است

 .نماید مي رفتار 7718 ماده مطابق شد معلوم

 يكس و كند رسیدگي علیه مولي بامور نتواند كه علتي بهر حبس یا غیبت بواسطه منحصر قهري ولي گاه هر -7711ماده

 و علیه مولي اموال اداره و تصدي براي العموم مدعي پیشنهاد به امین یكنفر حاكم باشد نكرده معین خود طرف از هم را

 .كرد خواهد معین موقتا او به راجعه امور سایر

 معین وصي میباشند او والیت تحت كه خود اوالد براي میتواند دیگري وفات از بعد پدري جد و پدر از یك هر -7711ماده

 .نماید اداره را آنها اموال و كرده مواظبت آنها تربیت و نگاهداري در خود فوت از بعد تا كند

 .كند معین وصي خود علیه مولي براي دیگري حیات با نمیتواند پدري وجد پدر از هیچیك -7719ماده

 براي را خود فوت بعد وصي تعیین اختیار كرده معین وصایت بسمت كه كسي به پدري جد یا پدر تاس ممكن -7793ماده

 .بدهد علیه مولي

 یا نكند اقدام او امور اداره یا و علیه مولي تربیت یا نگاهداري به قهري ولي طرف از منصوب وصي اگر -7797ماده

 .میشود منعزل نماید خود وظایف انجام از امتناع

 .كند معین مسلم غیر وصي خود علیه مولي امور براي تواند نمي مسلم ولي -7790ماده

 او براي قیمي شود مجنون یا سفیه" بعدا اگر و میشود خارج والیت تحت از شد رشید و كبیر طفل همینكه -7790ماده

 .شود مي معین

-مدني قانون متن. میشود یدهنام طفل خاص ولي آنان از یكي طرف از منصوب وصي و پدري جد و پدر -7798ماده

 نهم قسمت مدني قانون<



 

 

 

 خانواده در - نهم كتاب

 انفاق به الزام در - سوم فصل 

 

 فصل همین طبق بر و شده مقرر هفتم كتاب از اول باب از هشتم فصل بموجب كه همانست زوجه نفقه احكام -7791ماده

 .میشود مقرر

 .یكدیگرند اتفاق به ملزم نزولي یا صعودي از اعم عمودي خط در بينس اقارب فقط اقارب بین روابط در -7796ماده

 .دساز فراهم را خود معیشت وسائل شغلي به اشتغال بوسیله نتواند و بوده ندار كه است نفقه مستحق كسي -7791ماده

 ضعو در حیث این از اینكه بدون بدهد نفقه بتواند یعني باشد نفقه دادن از متمكن كه است انفاق به ملزم كسي -7791ماده

 فتهگر نظر در جامعه در او شخصي زندگاني وضع و تعهدات كلیه باید تمكن تشخیص براي. گردد مضیقه دچار خود معیشت

 .شود

 رعایت با است پدري اجداد بعهده انفاق به او قدرت عدم یا پدر فوت از پس است پدر عهده بر اوالد نفقه -7799ماده

 و زنده هم مادر گاه هر.  است مادر عهده بر نفقه آنها قدرت عدم یا و پدري اجداد و پدر نبودن صورت در فاالقرب االقرب

 چند اگر و است النفقه واجب پدري جدات و مادري جدات و اجداد عهده به فاالقرب االقرب رعایت با نباشد انفاق به قدر یا

 .كنند تادیه متساوي بحصه باید را نفقه باشند مساوي اقربیت درجه حیث از مزبور جدات و اجداد از نفر

 .  است اوالد اوالد و اوالد بعهده فاالقرب االقرب رعایت با ابوین نفقه -7033ماده

 به الزام حیث از كه باشد داشته اقارب نزولي عمودي خط در هم و صعودي عمودي خط در هم یكنفر گاه هر -7037ماده

 مادر و پدر نفقه مستحق اگر بنابراین كنند تادیه متساوي بحصه مزبور اقارب ایدب را او نفقه هستند مساوي درجه در انفاق

 گرا همچنین و بدهد سهمي مادر اینكه بدون كنند تادیه" متساویا او اوالد و پدر باید را او نفقه باشد داشته بالفصل اوالد و

 .بدهند" متساویا والدا و مادر باید را او نفقه باشد داشته بالفصل اوالد و مادر نفقه مستحق

 بر مقدم نزولي عمودي خط در اقارب بدهد را آنها همه نفقه نتواند منفق و باشند متعدد النفقه واجب اقارب اگر -7030ماده

 .بود خواهند صعودي عمودي خط در اقارب

 بر مقدم زوجه دیگر النفقه واجب نفر چند یا یك و زوجه بودن صورت در -7030ماده

 .بود خواهد سایرین 

 درجه گرفتن نظر در با حاجب رفع بقدر البیت اثاث و غذا و البسه و مسكن از است عبارت اقارب نفقه -7038ماده

 . منفق استطاعت

 نباشد ممكن اوست عهده بر نفقه پرداخت كه كسي الزام چنانچه ، نفقه پرداخت از استنكاف یا غیبت موارد در -7031ماده

 در دهد قرار مخارج متكفلین یا آنها اختیار در نفقه مقدار به او اموال از تواند مي النفقه بواج افراد مطالبه با دادگاه

 زا و بپردازد قرض بعنوان را آنها نفقه توانند مي دادگاه اجازه با دیگري یا مادر نباشد اختیار در منفق اموال كه صورتي

 ( 0/77/68 بتاریخ 77976 شماره رسمي مهروزنا در منتشره اصالحي. ) كند مطالبه غایب یا مستنكف شخص

 طلب مزبور نفقه بابت از او طلب و نماید دعوي اقامه خود گذشته زمان نفقه براي میتواند حال هر در زوجه -7036ماده

 میتوانند آتیه به نسبت فقط اقارب ولي بود خواهد غرما بر مقدم زن شوهر ورشكستگي یا افالس صورت در و بوده ممتاز

 .نمایند نفقه مطالبه

 

 قیمومت و حجر در - دهم كتاب 

 كلیات در - اول فصل 

 



 

 

 : هستند ممنوع خود مالي حقوق و اموال در تصرف از و محجور ذیل اشخاص -7031ماده

 . صغار -7 

 .رشید غیر اشخاص -0 

 . مجانین -0 

 .نباشد عقالئي خود مالي حقوقي و اموال در او تصرفات كه است كسي رشید غیر -7031ماده

 

 . شد حذف -7039 ماده

 

 یا رشد عدم آنكه مگر نمود محجور رشد عدم یا جنون بعنوان بلوغ سن به رسیدن از بعد نمیتوان را هیچكس -7073ماده

 .باشد شده ثابت او جنون

 . است قمري تمام سال نه دختر در و قمري تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن -7تبصره 

 .باشد شده ثابت او رشد كه داد او به میتوان صورتي در است شده بالغ كه را صغیري اموال -0تبصره 

 . است حجر مجب باشد كه درجه بهر جنون -7077ماده

 ممیز صغیر معذالك است اثر بال و باطل باشد او مالي حقوق و اموال به مربوط كه تاحدي صغیر اقوام و اعمال -7070ماده

 . مباحات حیازت و بالعوض صلح و هبه ولقب مثل كند بالعوض تملك میتواند

 بنماید خود مالي حقوق و اموال در تصرفي هیچ نمیتواند جنون حال در ادواري مجنون و مطلقا دائمي مجنون -7070ماده

 او افاقه آنكه بر مشروط است نافذ مینماید افاقه حال در ادواري مجنون كه حقوقي اعمال لكن خود قیم یا ولي اجازه با ولو

 .باشد مسلم

 اجازه این آنكه از اعم او قیم یا ولي اجازه با مگر نیست نافذ خود اموال در رشید غیر تصرفات و معامالت -7078ماده

 . است نافذ هم اجازه بدون باشد كه قبیل هر از بالعوض تملكات معذلك و عمل انجام از بعد یا باشد شده داده قبال

 شدن تلف یا ناقص مسئول مجنون یا صغیر بدهد مجنون یا و ممیز غیر صغیر رفبتص را مالي كسي گاه هر -7071ماده

 .بود نخواهد مال آن

 .  است ضامن شود ضرر باعث رشید غیر یا مجنون یا صغیر گاه هر -7076ماده

 كتاب زا سوم باب در كه بطوري است آنان قیم یا ولي بعهده رشید غیر اشخاص و مجانین و صغار اموال اداره -7071ماده

 . است مقرر بعد مواد و هشتم

 

 آن ترتیب و قیم نصب موارد در - دوم فصل 

 

 : میشود قیم نصب ذیل اشخاص براي -7071ماده

 .ندارند خاص ولي كه صغاري براي -7 

 .باشند نداشته خاص ولي و بوده آنها صغر بزمان متصل آنها رشد عدم یا جنون كه رشید غیر اشخاص و مجانین براي -0 

 .نباشد آنها صغر بزمان متصل آنها رشد عدم یا جنون كه رشید غیر اشخاص و مجانین براي -0 

 به را مراتب شود معین قیم آنها اوالد براي باید قبل ماده بموجب كه مواردي در است مكلف ابوین از یك هر -7079ماده

 .آورد بعمل قیم نصب براي الزم اقدام كه نماید تقاضا او از ، داده اطالع او نماینده یا و خود اقامت حوزه دادستان



 

 

 با كه است اقربائي بعهده قبل ماده در مقرر تكلیف انجام آنها اطالع عدم یا ابوین از هیچیك نبودن صورت در -7003ماده

 .مینمایند زندگي یكجا در قیم به محتاج شخص

 مكلف نیز زوجه یا زوج باشد داشته شوهر یا زن شود قیم نصب او براي باید 7071 ماده بموجب كسي اگر -7007ماده

 .بود خواهند 7079 ماده در مقرر تكلیف انجام به

 شود قیم نصب او براي باید 7071 ماده مطابق كه شخصي بوجود انحاء از بنحوي دادستان كه موردي هر در -7000ماده

 مزبور مدني دادگاه آن به میداند مناسب قیمومت براي كه را اشخاصي و رجوع خاص مدني دادگاه به باید گردید مسبوق

 و میكند صادر را او نصب حكم و معین قیم بسمت را نفر چند یا یك مزبور اشخاص میان از خاص مدني دادگاه. كند معرفي

 تراختیا حدود باید دادگاه اینصورت در نماید معین ناظر بعنوان را نفر چند یا یك قیم بر عالوه میتواند مذكور دادگاه نیز

 خواهد دادسرا از را دیگري اشخاص ندید معتمد اند شده معرفي كه را اشخاصي خاص مدني دادگاه اگر. كند تعیین را ناظر

 . خواست

. دارد ارسال خاص مدني دادگاه به را خبره نظریات كرده خبره به رجوع"  قبال باید دادستان مجانین مورد در -7000ماده

 مكلف دادستان نیز رشید غیر اشخاص مورد در شود قیم نصب تا میكند رجوع دادگاه هب دادستان جنون اثبات صورت در

 در دید مسلم را سفاهت كه صورتي در و آورده بدست او سفاهت باب در كافیه اطالعات مطلعین بوسیله" قبال كه است

 .نماید رجوع اهدادگ به قیم نصب براي رشد عدم حكم صدور از پس و نماید دعوي اقامه خاص مدني دادگاه

 مدعي بعهده نشده معین قیم آنها براي كه مادام رشید غیر اشخاص و مجانین و صغار اموال در نظارت و حفظ -7008ماده

 . شد خواهد معین عدلیه وزارت نظامنامه بموجب العموم مدعي نظارت و حفظ طرز بود خواهد العموم

 العموم مدعي گردید معین قیم او براي شرع محكمه بتوسط و رصاد یكنفر رشد عدم یا جنون حكم كه همین -7001ماده

 عمده بالنسبه معامالت طرف است ممكن او دارائي بوضعیت نظر كه كسي هر حجر انتشار نماید اعالن آنرا حجر میتواند

 . است الزامي گردد واقع

 دشو ثبت مخصوص دفتر در باید میگردند محجور سفه یا جنون بعلت رشد و كبر از بعد كه اشخاصي اسامي -7006ماده

 . است آزاد عموم براي مزبور بدفتر مراجعه

 توسط قانون مطابق او نصب كه شناخت خواهند قیمومت به رسمي اسناد دفاتر و ادارات و محاكم را كسي فقط -7001ماده

 .باشد آمده بعمل دادگاه

 براي 7071ماده مطابق باید كه ایرانیاني به نسبت تواند مي وي جانشین یا و ایران قنسولي ایران خارج در -7001ماده

 قیم نصب از پس روز 73 تا باید و كند قیم نصب" موقتا اند مقیم یا ساكن او ماموریت حوزه در و شود نصب قیم آنها

 كه میگردد قطعي وقتي مزبور قیم نصب. بفرستند دادگستري وزارت به خارجه امور وزارت وسیله به را خود عمل مدارك

 .كند تنفیذ را او جانشین یا كنسول تصمیمي تهران خاص مدني دادگاه

 و صغار امور در عمومي مدعیان دخالت مورد در مربوطه نظامات و قوانین بموجب كه اختیاراتي و وظایف -7009ماده

 .بود خواهد قنسولي مامورین بعهده ایران خارج در است مقرر رشید غیر اشخاص و مجانین

 آن مملكت در را خود ماموریت قنسولي مامور كه دولتي و ایران دولت بین منعقده قراردادهاي و عهود در اگر -7003ماده

 با كه حدي تا را ماده دو آن مفاد مذكور مامورین باشد شده اتخاذ فوق ماده دو مقررات خالف بر ترتیبي میكند اجرا دولت

 .كرد خواهند اجرا نباشد مخالف داد قرار یا عهدنامه مقررات

 : شوند معین قیمومت بسمت نباید ذیل اشخاص -7007ماده

 .هستند قیومیت یا والیت تحت خود كسانیكه -7 

 : باشند شده محكوم قطعي حكم بموجب ذیل هايجنحه از یكي یا جنایت ارتكاب بعلت كسانیكه -0 

 ورشكستگي - باطفال نسبت جنحه - فتع منافیات یا - ناموس هتك - اختالس - كالهبرداري - امانت در خیانت - سرقت 

 .بتقصیر

 . است نشده تصفیه آنها ورشكستگي عمل هنوز و صادر آنها ورشكستگي حكم كسانیكه -0 

 .باشند اخالق بفساد معروف كسانیكه -8 



 

 

 .باشند داشته محجور بر دعوائي او اول طبقه اقربا را خود كسیكه -1 

 .بود خواهند سایرین بر مقدم محجور اقربا قیمومت براي صالحیت داشتن با -7000ماده

 .كند قبول را قیمومت سمت خود شوهر رضایت بدون نمیتواند زن -7000ماده

 .نماید تفكیك را آنها وظایف میتواند كند معین قیمومت براي را یكنفر از بیش محكمه صورتیكه در -7008ماده

 

 اشخاص و مجانین و صغار امور در العموم مدعي نظارت آن حدود و قیم مسئولیت و وظائف و اختیارات در -سوم فصل 

 رشید غیر

 

 است قیم با او مالي حقوق و اموال به مربوطه امور كلیه در او قانوني نمایندگي و علیه مولي شخص مواظبت -7001ماده

. 

 نسخه یك كرده تهیه او دارائي كلیه از جامعي صورت علیه مولي مالي امور در مداخله از قبل است مكلف قیم -7006ماده

 باید او نماینده یا دادستان و بفرستد ، دارد سكونت آن حوزه در علیه مولي كه دادستاني براي خود امضاي به را آن از

 .آورد بعمل الزمه تحقیقات علیه مولي دارائي بمیزان نسبت

 خارج است ممكن كه را مبلغي علیه مولي دارائي صورت مالحظه از بعد باید او نماینده یا العموم مدعي -7001ماده

 قیم نماید معین شود الزم است ممكن مزبور دارائي كردن اداره براي كه را مبلغي و گردد آن بر بالغ علیه مولي سالیانه

 .العموم مدعي تصویب با مگر كند خرج مزبور مبالغ از بیش نمیتواند

 مال آن تلف یا نقصان از كه است خساراتي و ضرر مسئول بنماید علیه مولي مال حفظ در تقصیر كه قیمي -7001ماده

 .نباشد قیم تعدي یا بتفریط مستند تلف یا نقصان چه اگر شده حاصل

 یا و نكرده قید او دارائي صورت جزو بوده علیه بمولي متعلق كه را مالي" عامدا قیم كه شود معلوم هرگاه -7009ماده

 است ممكن حیث این از كه بود خواهد خساراتي و ضرر هر مسئول نشود یدق مزبور صورت در مال آن كه است شده باعث

 .شد خواهد معزول قیم بوده نیت سوء روي از مزبور عمل صورتیكه در بعالوه شود وارد علیه مولي به

 منتقل دبخو را علیه مولي مال اینكه از اعم كند معامله خود با علیه مولي طرف از قیومت بسمت نمیتواند قیم -7083ماده

 .دهد انتقال او به را خود مال یا كند

 مدیون آن نتیجه در كه كند معامله یا گذارد رهن یا و بفروشد را علیه مولي منقول غیر اموال نمیتواند قیم -7087ماده

 العموم مدعي تصویب حتمي شرط اخیر صورت در العموم مدعي تصویب و علیه مولي غبطه لحاظ با مگر شود علیه مولي

 . العموم مدعي تصویب با مگر كند قرض احتیاج و ضرورت بدون علیه مولي براي نمیتواند نیز و باشد مي قیم ئتمال

 . العموم مدعي تصویب با مگر دهد خاتمه بصلح را علیه مولي به مربوط دعوي نمیتواند قیم -7080ماده

 راجع تضمیناتي قیم از كه كند تقاضا خاص نيمد دادگاه از میتواند دادستان موجه موجبات وجود صورت در -7080ماده

 از دنش حاضر تضمین نوع تعیین براي قیم هرگاه. است دادگاه بنظر تضمین نوع تعیین بخواهد علیه مولي اموال اداره به

 . میشود عزل قیمومیت

 از یكماه ظرف در هرگاه و بدهد او نماینده یا العموم بمدعي را خود تصدي حساب یكمرتبه سالي الاقل باید قیم -7088ماده

 . میشود معزول العموم مدعي بتقاضاي ندهد حساب العموم مدعي مطالبه تاریخ

 هرگاه. بدهد خود سابق علیه مولي به حجر رفع یا رشد و كبر از پس را خود تصدي زمان حساب باید قیم -7081ماده

 . شود داده بعدي مقی به باید تصدي زمان حساب یابد خاتمه حجر رفع از قبل او قیمومت

 از كه اشتغالي مقدار و قیم كار رعایت با مزبور میزان كند اجرت مطالبه قیمومت امر انجام براي میتواند قیم -7086ماده

 .میگردد تعیین علیه مولي عایدي میزان و دارد اقامت آنجا در قیم كه محلي و میشود حاصل او براي قیمومت امر



 

 

 یا هیئت یا موثق اشخاص به" بعضا یا" كال را علیه مولي امور در نظارت اعمال اندمیتو العموم مدعي -7081ماده

 مسئول خیانت یا تقصیر صورت در شده تعیین نظارت اعمال براي كه مؤسسه یا هیئت یا شخص. نماید واگذار مؤسسه

 . بود خواهند علیه بمولي وارده خسارت و ضرر

 

 قیم عزل موارد در - چهارم فصل 

 

 : میشود معزول قیم ذیل موارد در -7081ماده

 .شود سلب او از صفت این یا و بوده امانت صفت فاقد قیم كه شود معلوم اگر -7 

 :گردد محكوم قطعي حكم بموجب و شده ذیل هاي جنحه از یكي مرتكب یا و جنایت مرتكب قیم اگر -0 

 هب ورشكستگي - اطفال به نسبت جنحه - عفت نافیاتم - ناموس هتك - اختالس - كالهبرداري - امانت در خیانت - سرقت 

 .  تقلب یا تقصیر

 .كند اداره را علیه مولي مالي امور نتواند بدینجهت شود بحبس محكوم فوق علل از غیر بعلتي قیم اگر -0 

 . شود اعالن ورشكسته قیم اگر -8 

 .شود معلوم علیه مولي اموال اداره در قیم توانائي یا لیاقت عدم اگر -1 

 . العموم مدعي تقاضاي با 7088 و 7080 و 7009 مواد مورد در -6 

 .میشود منعزل گردد رشد فاقد یا مجنون قیم اگر -7089ماده

 مدعي تعقیب مورد او بشخص نسبت جنایت یا جنحه یا علیه مولي اموال به مربوطه امور در قیم هرگاه -7013ماده

 .كرد خواهد معین علیه مولي اموال اداره براي دیگري قیم"موقتا عمومال مدعي بتقاضاي محكمه شود واقع العموم

 را مراتب باید كند شوهر اختیار است شده معین قیمومت بسمت كه علیه مولي مادر ولو شوهري بي زن هرگاه -7017ماده

 نماینده یا دادستان اینصورت رد.  دهد اطالع او نماینده یا خود اقامت حوزه دادستان به نكاح انعقاد تاریخ از یكماه ظرف در

 .كند ناظر ضم یا و جدید قیم تعیین تقاضاي زن آن جدید وضعیت رعایت با میتواند او

 العموم مدعي ندهد اطالع و نماینده یا العموم مدعي به مقرر مدت در را خود ازدواج قیم اگر قبل ماده مورد در -7010ماده

 . بكند را او عزل تقاضاي میتواند

 

 قیمومت تحت از خروج در - پنجم فصل 

 

 .میشود مرتفع قیمومت شده قیم تعیین موجب كه سبب زوال از پس -7010ماده

 تقاضانامه نماید، تقاضا دیگري ذینفع شخص هر یا علیه مولي خود است ممكن را قیمومت تحت از خروج -7018ماده

 خاص مدني دادگاه به او نماینده یا دارد سكونت نجاآ در علیه مولي كه ايحوزه دادستان توسط یا" مستقیما است ممكن

 . شود داده حوزه همان

 آورده بعمل الزمه تحقیقات علت رفع به نسبت" قبال است مكلف او نماینده یا العموم مدعي قبل ماده مورد در -7011ماده

 مي اعالن 7001 ماده مطابق آنها حجر كه كساني مورد در. نماید عقیده اظهار محكمه در تحقیقات از حاصله نتیجه مطابق

 .گردد اعالن باید نیز حجر رفع شود

 .شود قید محجور آن اسم مقابل در و 7006 ماده در مذكور دفتر در باید محجور هر حجر رفع -7016ماده

 



 

 

 مدني قانون 

 دعوي اثبات ادله در - سوم جلد 

 

 به محتاج كه شود امري مدعي دفاع مقام در هرگاه علیه مدعي و كند اثبات آنرا باید باشد حقي مدعي كس هر -7011ماده

 . است او عهده به امر اثبات باشد دلیل

 : است ذیل قرار از دعوي اثبات دالئل -7011ماده

 .اقرار -7 

 . كتبي اسناد -0 

 . شهادت -0 

 . امارات -8 

 . قسم -1 

 

 اقرار در - اول كتاب 

 اقرار شرایط در - اول باب 

 

 .خود ضرر بر غیر براي است حقي به اخبار از است عبارت راراق -7019ماده

 .نماید آن بر داللت كه لفظي بهر میشود واقع اقرار -7063ماده

 . است صحیح باشد اقرار از حاكي" صریحا كه الل شخص اشاره -7067ماده

 غیر و دیوانگي حال در مجنون و صغیر اقرار بنابراین باشد مختار و قاصد و عاقل و بالغ باید كننده اقرار -7060ماده

 . نیست مؤثر مكره و قاصد

 . نیست مؤثر مالي امور در سفیه اقرار -7060ماده

 . نیست نافذ دیان ضرر بر خود اموال به سبت - ورشكسته و مفلس اقرار -7068ماده

 نمي اثر منش یگراند حقوق حفظ بمالحظه خود اموال به راجعه امور در ورشكستگي و افالس مدعي اقرار -7061ماده

 .گردد معین او افالس عدم یا افالس تا. شود

 .بشود است شده اقرار او بنفع كه آنچه داراي بتوان باید قانون حسب بر لیكن نیست شرط اهلیت مقرله در -7066ماده

 .بود خواهد مؤثر او ورثه درباره متوفي بنفع اقرار -7061ماده

 .  نیست مؤثر معلق اقرار -7061ماده

 .ندارد اثري نیست صحیح قانون حسب بر یا و نباشد ممكن" عادتا یا" عقال كه امري به اقرار -7069ماده

 .شود متولد زنده كه است مؤثر صورتي در حمل براي اقرار -7013ماده

 نفر دو زا یكي براي اقرار مثل باشد معلوم الجمله في اگر و ندارد اثري اقرار باشد مجهول بكلي اگر مقرله -7017ماده

 . است صحیح معین

 اثري او حق در مزبور اقرار كند تكذیب را اقرار مفاد اگر لیكن نیست شرط مقرله تصدیق اقرار صحت در -7010ماده

 . داشت نخواهد



 

 

 كسي" ثانیا باشد ممكن قانون و عادت حسب بر نسبت تحقق" اوال كه است صحیح صورتي در نسب به اقرار -7010ماده

 .دنباش بین در منازعي آنكه بشرط شده او فرزندي بر اقرار كه صغیري مورد در مگر كند تصدیق شده اقرار او نسب به كه

 . نیست اقرار صحت مانع اقرار سبب در مقرله مقر اختالف -7018ماده

 

 اقرار آثار در - دوم باب 

 

 .بود خواهد خود اقرار به ملزم كند غیر براي حقي به اقرار كس هر -7011ماده

 . داشت نخواهد اثري اقرار آن شود ثابت حاكم نزد اقرار كذب اگر -7016ادهم

 دهشنی بوده غلط یا اشتباه بر مبني یا فاسد او اقرار كند ادعا مقر اگر لیكن نیست مسموع اقرار از بعد انكار -7011ماده

 وجه بگرفتن اقرار بگوید اینكه مثل باشد قبول قابل كه كند ذكر عذري خود اقرار براي صورتیكه در است همچنین و میشود

 . نیست اقرار به مضر نشده اثبات كه مادامي مذكوره دعاوي لیكن نشده وصول كه بوده حواله یا سند مقابل در

 موردي در مگر نیست نافذ دیگري حق در و است نافذ مقام قائم و شخص آن بخود نسبت فقط كس هر اقرار -7011ماده

 . باشد داده رقرا ملزم آنرا قانون كه

 دعوي اصل كه كرد اثبات شهود بشهادت میتوان صورتي در را محكمه از خارج در واقع شفاهي اقرار -7019ماده

 .باشد موجود اقرار وقوع بر قرائني و ادله یا و باشد اثبات قابل شهود بشهادت

 . است شفاهي اقرار حكم در كتبي اقرار -7013ماده

 . است كتبي اقرار بمنزله تجار دفتر در دین قید -7017ماده

 كه آن از قسمتي از و كرده تجزیه آنرا نمیتواند مقرله باشد وصفي یا قید به مفید محكمه در اقرار موضوع اگر -7010ماده

 .كند صرفنظر آن دیگر جزء از و نماید استفاده ضرر بر است او بنفع

 علیه مدعي اینكه مثل باشند داشته یكدیگر با تامي رتباطيا كه باشد االثر مختلف جزء دو داراي اقرار اگر -7010ماده

 .شد خواهد اقدام 7708 ماده مطابق شود رد مدعي و نموده مدعي از وجه اخذ به اقرار

 

 

 اسناد در - دوم كتاب 

 

 .باشد اسستناد قابل دفاع یا دعوي مقام در كه نوشته هر از است عبارت سند -7018ماده

 . داشت خواهد را شهادت اعتبار فقط و نمیشود محسوب دسن شهادتنامه -7011ماده

 . عادي و رسمي:  است نوع دو بر سند -7016ماده

 حدود در رسمي مورینم سایر نزد در یا رسمي اسناد دفاتر یا و امالك و اسناد ثبت اداره در كه اسنادي -7011ماده

 . ستا رسمي باشند شده تنظیم قانوني مقررات طبق بر و آنها صالحیت

 .نباشد قوانین مخالف كه است معتبر صورتي در سند مفاد -7011ماده

 . است عادي اسناد سایر 7011ماده در مذكور اسناد از غیر -7019ماده

 در ثالث اشخاص به نسبت آنها اعتبار و است معتبر آنان مقام قائم و وراث و طرفین درباره رسمي اسناد -7093ماده

 .باشد كرده حتصری قانون كه است صورتي

 



 

 

 : است معتبر آنان مقام قائم و وراث و طرفین درباره داشته را رسمي اسناد اعتبار مورد دو در عادي اسناد -7097ماده

 .نماید تصدیق الیه - منتسب از آنرا صدور است شده اقاله او علیه بر سند كه طرفي اگر -7 

 . است كرده مهر یا امضاء الواقع في كرده تردید یا تكذیب آنرا هك طرفي را مزبور سند كه شود ثابت محكمه در هرگاه -0 

 میتواند طرف و نیست مسموع تردید و انكار دارد را رسمي اسناد اعتبار كه اسنادي یا رسمي اسناد مقابل در -7090ماده

 . است افتاده باراعت از قانوني جهات از بجهتي مزبور اسناد كه نماید ثابت یا كند مزبور اسناد به جعلیت ادعاي

 اشتهند را سند آن تنظیم صالحیت مورم لیكن شده تهیه اسناد تنظیم رسمي مورینم از یكي بوسیله سند هرگاه -7090ماده

 دباش طرف مهر یا امضاء داراي صورتیكه در مزبور سند باشد نكرده سند تنظیم در را قانوني مقرره ترتیبات رعایت یا و

 . است عادي

 . كند نمي خارج رسمیت از را سند میگیرد تعلق اسناد به كه تمبر بحق راجعه مقررات رعایت دمع -7098ماده

 قوانین مطابق اسناد آن كه داد خواهد را اعتباري همان خارجه هاي كشور در شده تنظیم اسناد به ایران محاكم -7091ماده

 :اینكه بر مشروط باشد مي دارا شده تنظیم آنجا در كه كشوري

 . باشد نیفتاده اعتبار از قانوني علل از بعلتي مزبوره اسناد -" اوال 

 .نباشد ایران حسنه اخالق یا عمومي بنظم مربوطه قوانین با مخالف آنها مفاد -"ثانیا 

 .بشناسد معتبر را ایران در شده تنظیم اسناد عهود یا خود قوانین بموجب شده تنظیم آنجا در اسناد كه كشوري -"ثالثا 

 مزبور ركشو قنسولي و سیاسي نماینده یا شده تنظیم آنجا در سند كه كشوري در ایران قنسولي یا سیاسي نماینده -"عاراب 

 . است یافته تنظیم محل قوانین موافق سند كه باشد كرده تصدیق ایران در

 در هخارج قنسولي یا سیاسي هنمایند بتوسط خود تنظیم محل قوانین با قبل ماده در مزبور اسناد موافقت هرگاه -7096ماده

 تهران خارج در یا و خارجه امور وزارت كه است این بر متوقف ایران محاكم در سند شدن قبول باشد شده تصدیق ایران

 .باشد كرده تصدیق را خارجه نماینده امضاء والیات و ایاالت حكام

 تجارتي مطالبات و محاسبات از دعوي كه يصورت در دیگر تاجر بر تاجري دعوي موارد در تجارتي دفاتر -7091ماده

 .باشد شده تنظیم تجارت قانون مطابق مزبوره دفاتر اینكه بر مشروط میشود محسوب دلیل باشد شده حاصل

 هب كسي اگر لیكن شود قبول امارات و قرائن جزء است ممكن فقط ندارد سندیت تاجر غیر مقابل در تاجر دفتر -7091ماده

 بي نكهآ مگر كند رد است او ضرر بر كه آنچه و قبول است او نفع بر كه را آنچه كرده تفكیك نمیتواند ردك استناد تاجر دفتر

 .كند ثابت اوست ضرر بر كه را آنچه اعتباري

 : نمیشود محسوب دلیل ذیل مفصله موارد در تجارتي دفتر -7099ماده

 .دارد تراشیدگي یا اندكرده داخل بدفتر جدیدي اوراق شود مدلل صورتیكه در -7 

 .باشد دفتر صاحب نفع بر كه شود كشف اغتشاشي و ترتیبي بي دفتر در كه وقتي -0 

 .باشد شده مدلل محكمه در جهات از بجهتي" سابقا دفتر اعتباري بي كه وقتي -0 

 . دارد سندیت او ضرر بر نیست دلیل آن صاحب نفع بر تجارتي دفتر كه مواردي در -7033ماده

 .  است دلیل كننده امضاء ضرر بر باشد سندي یا نوشته روي در كه امضائي -7037ماده

 اعتباري بي از حكایت كه باشد مندرجاتي بوده كننده ابراز دست در كه سندي ظهور یا حاشیه یا ذیل در هرگاه -7030ماده

 تهنداش امضاء و تاریخ چه اگر ستا محسوب معتبر مزبوره مندرجات نماید سند مفاد از قسمتي یا تمام افتادن اعتبار از یا

 .باشد شده باطل دیگر نحو یا و كشیدن خط بوسیله یا و

 طرف امضاء به ممضي قبل ماده در مذكوره مندرجات بطالن صورتیكه در -7030ماده

 .بود خواهد بالاثر مزبوره مندرجات شود ثابت محكمه در آن بطالن آنكه یا و كند قبول آنرا بطالن طرف یا و بوده 



 

 

 امضاء علیه بر نامه تعهد آن باشد شده علیحده نوشته در و نشده نامه تعهد خود در تعهدي امضاي هرگاه -7038ماده

 . است مربوط معامله یا تعهد كدام به كه باشد مصرح نوشته در صورتیكه در است دلیل كننده

 درباره فقط تاریخ عادي اسناد در ولي ثثال اشخاص علیه بر حتي است معتبر تنظیم تاریخ رسمي اسناد در -7031ماده

 . است معتبر شده وصیت او بنفع كه كسي و آنان ورثه و داشته آنها تنظیم در شركت كه اشخاصي

 

 شهادت در - سوم كتاب

 شهادت موارد در - اول باب 

 

  است شده حذف 7031-7031 -7036 مواد 

 

 آن مندرجات یا مفاد با مخالف كه دعوي شده محرز محكمه رد آن اعتبار كه سندي یا رسمي سند مقابل در -7039ماده

 .گردد نمي اثبات شهادت به باشد

 . است شده حذف 7077 و 7073ماده

 . بود نخواهد جاري ذیل موارد در فوق در مذكور احكام -7070ماده

 یا مقدار ولي بوده موجود ويدع اصل بر دلیلي اینكه مثل باشد دلیل تكمیل یا تقویت براي شاهد اقامه كه مواردي در -7 

 .گردد اقامه مبلغ یا مقدار تعیین بر شهادت و باشد مجهول مبلغ

 خود مال كسي كه كشتي غرق و زلزله و سیل و حریق قبیل از نیست ممكن سند گرفتن حادثه بواسطه كه مواردي در -0 

 . نیست ممكن موقع آن در مال صاحب براي سند تحصیل و سپرده بدیگري را

 ها خانه قهوه و ها مهمانخانه در اشخاص كه اموالي مثل نمیباشد معمول سند تحصیل" عادتا كه تعهداتي بكلیه نسبت -0 

" عادتا آن براي كه تعهداتي انجام همچنین قابله و اطباء الزحمه حق مثل و سپارند مي نمایشگاهها و كاروانسراها و

 .باشد سند بموجب تعهد اصل چه اگر شده تعهد آن نحو و بمقاطعه كه كارهائي مثل نیست معمول سند تحصیل

 .باشد شده تلف یا مفقود منتظره غیر حوادث بواسطه سند كه صورتي در -8 

 .نباشد ایقاعات و عقود در داخل كه دیگري امور و قهري ضمان موارد در -1 

 شود نمي پذیرفته ذیل اشخاص شهادت -7070ماده

 .دهند قرار خود شغل را ديتك كسانیكه و ولگرد اشخاص -7 

 .اخالق فساد به معروف اشخاص -0 

 .باشد داشته دعوي در شخصي نفع كه كسي -0 

 . دیوانگي حال در دیوانه شهادت -8 

 نباشد محرز آنها شرعي عدالت كه كساني -1 

 . است شرط مولد طهارت و ایمان - عدالت - عقل - بلوغ: شاهد در -مكرر -7070ماده

 .شود احراز دادگاه براي شرعي طرق از یكي با باید شاهد لتعدا -تبصره 

 مگر نمود استماع اطالع مزید براي است ممكن فقط اندنرسیده تمام سال پانزده سن به كه را اطفالي شهادت -7078ماده

 .باشد شناخته معتبر را اطفال قبیل این شهادت قانون كه مواردي در

 



 

 

 شهادت شرایط در - دوم باب 

 

 .تردید و شك بطور نه باشد یقین و قطع روي از باید شهادت -7071ماده

 ضرري باشد ادعا از كمتر یا موافق معني در و مخالف لفظ در اگر ولي باشد دعوي با مطابق باید شهادت -7076ماده

 .ندارد

 در مگر بود نخواهد اثر لقاب دهند شهادت اختالف به شهود اگر بنابراین باشد، متحد" مفادا باید شهود شهادت -7071ماده

 .آید بدست متقیني قدر آنها اظهارات مفاد از صورتیكه

 .ندارد اشكالي نباشند شهادت موضوع در اختالف موجب اگر امر خصوصیات در شهود اختالف -7071ماده

 اثر ترتیب او بشهادت است داده شهادت خالف بر شود معلوم یا كند رجوع خود شهادت از شاهد صورتیكه در -7079ماده

 .نمیشود داده

 

 و بیماري مثل دیگري مانع بواسطه یا یافته وفات اصل شاهد كه است مسموع صورتي در برشهادت شهادت -7003ماده

 .شود حاضر نتواند غیره و حبس و سفر

 

 امارات در - چهارم كتاب

 

 :میشود شناخته امري بر دلیل ضيقا نظر در یا قانون حكم به كه است احوالي و اوضاع از عبارت اماره -7007ماده

 قبیل از قانون این در مذكور امارات مثل داده قرار امري بر دلیل آنرا قانون كه است اماراتي قانوني امارات -7000ماده

 .دیگر قوانین در مصرحه امارات سایر و آنها غیر و 7719 و 7711 -7733 و 739 و 01 مواد

 مگر است معتبر نیست اثبات قابل شهود شهادت به كه باشد دعاوي از چه اگر اويدع كلیه در قانوني امارات -7000ماده

 .باشد موجب آن خالف بر دلیل آنكه

 قابل صورتي در و مورد خصوص در احوالي و اوضاع از است عبارت شده واگذار قاضي بنظر كه اماراتي -7008ماده

 .كند تكیل را دیگر هادل یا باشد اثبات قابل شهود بشهادت دعوي كه است استناد

 

 درقسم - پنجم كتاب

 

 علیه مدعي انكار مورد كه را خود بدعوي حكم میتواند مدعي است اثبات قابل شهود شهادت به كه دعاوي درد -7001ماده

 .نماید او قسم به منوط است

 حكم باشد آن نحو ای تعهد یا دین سقوط مدعي صورتیكه در میتواند نیز علیه مدعي فوق ماده موارد در -7006ماده

 .كند مدعي قسم به منوط را بدعوي

 یا عمل كه نماید دیگر طرف از قسم تقاضاي میتواند صورتي در قبل ماده دو مورد در علیه مدعي یا مدعي -7001ماده

 وصي یا ولي بر را قسم نمیتوان مجنون و صغیر بر دعاوي در بنابراین. باشد طرف آن شخص به منتسب دعوي موضوع

 نهمچنی و هستند باقي قیمومت یا وصایت یا بوالیت مادامیكه آنهم آنها شخص از صادره اعمال به نسبت كرد متوجه قیم یا

 .باشد طرف یك به منتسب امر كه مواردي كلیه در است



 

 

 یا ایدنم یاد قسم باید یا كند اثبات را طرف دعوي بطالن نتواند صورتیكه در است شده او متوجه قسم كه كسي -7001ماده

 مدعي حاكم حكم به مدعي سوگند با نماید رد دیگر بطرف آنرا نه و كند مي یاد قسم نه اگر و كند رد دیگر بطرف را قسم

 .گردد مي محكوم است شده آن براي قسم تقاضاي كه ادعائي به نسبت علیه

 كه دارد مقرر مؤثر احوال و اوضاع و طرفین شخصیت و دعوي موضوع اهمیت به نظر میتواند دادگاه -مكرر -7001ماده

 .نماید تغلیظ دیگري بنحو آنرا یا شود یاد مذهبي خاص تشریفات انجام با قسم

 .میشودن محسوب ناكل بخورد قسم و نكند قبول را تغلیظ یا خاص تشریفات شده متوجه او به قسم كه كسي چنانچه -تبصره 

 .باشد نافذ اقرارش كند اقرار اگر كه گردد مي متوجه كسي به قسم -7009ماده

 .كند یاد قسم موكل بجاي نمیتواند وكیل و است توكیل قابل قسم تقاضاي -7003ماده

 .شد نخواهد پذیرفته طرف از باشد قسم با منافي كه اظهاري هیچگونه و است دعوي قاطع قسم -7007ماده

 . است مؤثر آنها مقام قائم و اندبوده دعوي طرف كه اشخاصي به نسبت فقط قسم -7000ماده

 از میتواند حاكم نباشد ثابت حاكم نظر در آن بقاء و شده ثابت حق اصل كه صورتي در متوفي بر دعوي در -7000ماده

 به را قسم نمیتواند است شده قسم مطالبه او از كه كسي مورد این در. كند یاد قسم خود حق بقاء بر كه بخواهد مدعي

 .بود نخواهد جاري است رسمي سند دعوي مدرك كه موردي در ماده این حكم. كند رد علیه مدعي

 مقابل طرف از است او ادعاي مورد كه آنچه به نسبت میتواند استكرده اقرار كه كسي 7010 ماده مورد در -7008ماده

 . است شده محرز محكمه در آن اعتبار كه باشد سندي یا رسمي سند مدعي دعوي مدرك اینكه مگر. كند قسم تقاضاي

 اثبات براي قانون این سوم جلد چهارم تا اول كتابهاي در مذكور دالئل كه است ممكن وقتي قسم به توسل -7001دهما

 قسم به منوط است علیه مدعي انكار مورد كه را خود دعوي به حكم تواند مي مدعي صورت این در. نباشد موجود مدعي

 .نماید او


