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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «قانون مدنی»

 

شود. پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ میی همهمصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه: 1ماده

ی جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهرئیس 

 .ساعت پس از ابالغ، منتشر نماید ۷۲رسمی موظف است ظرف مدت 

س شورای : در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجل1-1تبصره

 .ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید ۷۲ی رسمی موظف است ظرف مدت اسالمی روزنامه

االجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم 15 قوانین: ۲ماده

 .اجرا مقرر شده باشد

 .می به عمل آیدرس یانتشار قوانین باید در روزنامه: 3ماده

قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی  اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما: 4ماده

 .نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

که قانون استثنا ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی کلیه: 5ماده

 .کرده باشد

ی اتباع ایران، ولو قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه: 6ماده

 .باشند، مجری خواهد بوداین که مقیم در خارجه 

اهلیت خود و همچنین از حیث تباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و ا: ۷ماده

 .و مقررات دولت متبوع خود خواهند بودقوانین حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع 

کنند از هر جهت تابع قوانین ایران اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می: 8ماده

 .خواهد بود

 .انون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون استمقررات عهودی که بر طبق ق: 9ماده

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ را منعقد نمودهآن که کسانی به  نسبت قراردادهای خصوصی: 10ماده

 .است
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 : در بیان انواع اموالباب اول

 .و غیرمنقولاموال بر دو قسم است: منقول : 11ماده

 در اموال غیرمنقول -فصل اول 

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به : 1۲ماده

 .ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شودواسطه

شود، غیرمنقول است و همچنین آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میاراضی و ابنیه و : 13ماده

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

ری که نقل ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوی نقاشی و مجسمه و امثال آنآینه و پرده: 14ماده

 .آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است

. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها استثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول: 15ماده

 .آن قسمت منقول است

 .ریده یا کنده نشده است، غیرمنقول استهای آن و نهال و قلمه، مادام که بمطلق اشجار و شاخه: 16ماده

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و : 1۷ماده

استفاده از عمل زراعت، الزم و مالک آن را به اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای

مر تخصیص داده باشد، از جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است این ا

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

نین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل ، مثل حق عمری و سکنی و همچحق انتفاع از اشیای غیرمنقول: 18ماده

المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول العبور وحقحق

 .است

 در اموال منقوله :فصل دوم

محل آن خرابی وارد آید، منقول  این که به خود یااشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون : 19ماده

 .است

االجاره عین مستأجره از حیث صالحیت محاکم، در حکم منقول ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالکلیه: ۲0ماده

 .است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد

شود و هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میحمامها و آسیاها و های کوچک و بزرگ و قایقانواع کشتی: ۲1ماده

هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقوالت ی کارخانهها را حرکت داد و کلیهتوان آنمی

 .ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آیداست ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن
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ی خرابی از بنا جدا شده باشد مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه: ۲۲ماده

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

 در اموالی که مالک خاص ندارد :فصل سوم 

 .ها خواهد بودطه به آناستفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربو: ۲3ماده

 .ها مسدود نیست تملک نمایدآخر آن هایی را کهتواند طرق و شوارع عامه و کوچههیچ کس نمی: ۲4ماده

 ها و کاروانسراها وی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلمورد استفاده را کهتواند اموالی هیچ کس نمی: ۲5ماده

هایی که مورد است قنوات و چاههای عمومی، تملک کند. و همچنین گاهدیمه و میدانو مدارس قانبارهای عمومی آب

 .استفاده عموم است

ها و خاکریزهای اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قالع و خندق: ۲6ماده

های تلگرافی دولتی اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمنظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین 

ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و کتابخانهو موزه

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

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

را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین  هاتوانند آنباشد و افراد مردم میاموالی که ملک اشخاص نمی: ۲۷ماده

شود مثل ها استفاده کنند مباحات نامیده میآنها تملک کرده و یا از ی آنمخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه

 .ها نباشدهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آناراضی موات یعنی زمین

 .رسدالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میاموال مجهول: ۲8ماده

 تنسبت به اموال اس باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص

 :های ذیل را دارا باشندممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه: ۲9ماده

 ت(مالکیت )اعم از عین یا منفع -1 

 حق انتفاع -۲

 حق ارتفاق به ملک غیر -3

 در مالکیت :فصل اول 

 .کرده باشد گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناهر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه: 30ماده

 .توان بیرون کرد مگر به حکم قانونهیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی: 31ماده
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ی عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه: 3۲ماده

 .مالک اموال مزبوره است

ی شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطهمینما و محصولی که از زمین حاصل : 33ماده

ی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه

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

 .اج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شدنت: 34ماده

 .تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود: 35ماده

 .تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود: 36ماده

تواند برای رد رف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیاگر متص: 3۷ماده

ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده 

 .است

 ت تا هر کجا باال رود و همچنین است نسبت به زیر زمینمالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن اس: 38ماده

 .گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشدبالجمله مالک حق همه

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین : 39ماده

 .مگر این که خالف آن ثابت شودشود محسوب می

 در حق انتفاع :فصل دوم

تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می: 40ماده

 .خاصی ندارد استفاده کند

 در عمری و رقبی و سکنی :مبحث اول 

برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک  اعُمر: 41ماده

 .شخص ثالثی برقرار شده باشد

 .گرددحق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می ارُقب: 4۲ماده

شود و این حق ممکن است به کنی نامیده میاگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق س: 43ماده

 .طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک : 44ماده

 .خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند
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توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور ی شخص یا اشخاصی میع را فقط دربارهدر موارد فوق حق انتفا: 45ماده

اند برقرار شود و وجود نیامده وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به

 .گرددا حق زایل میهمادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که : 46ماده

 .باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروزمال مزبور منقول 

 .در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است: 4۷ماده

 .از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننمایدمنتفع باید : 48ماده

ی منتفع نیست مگر اینکه خالف آن شرط بر عهده مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است: 49ماده

 .باشد

 .تفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بودمن اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط: 50ماده

 :شودحق انتفاع در موارد ذیل زایل می: 51ماده

 در صورت انقضا مدت -1

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

 :در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است: 5۲ماده

 .ده کنددر صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفا -1

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

 .باشد

الیه، جاهل باشد که حق شود، ولی اگر منتقلانتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطالن حق انتفاع نمی: 53ماده

 .فسخ معامله را خواهد داشتدیگری است، اختیار انتفاع متعلق به 

 .سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید: 54ماده

 در وقف :مبحث دوم 

 .تسبیل شودوقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن : 55ماده

واقف به هر لفظی که صراحتاً داللت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از  شود به ایجاب از طرفوقف واقع می: 56ماده

علیهم غیرمحصور یا ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوفموقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن

 .وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است
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 .اهلیتی باشد که در معامالت، معتبر استکند و به عالوه دارای مالی باشد که وقف میواقف باید مالک : 5۷ماده

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع : 58ماده

 .باشد یا مفروز

شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا ف محقق نمیاگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وق: 59ماده

 .کندمی

قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام در: 60ماده

 .شودمی

در آن  تواند از آن رجوع کند یاوقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، الزم است و واقف نمی: 61ماده

ها شریک کند یا اگر علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنتغییری بدهد یا از موقوف

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

ی اولی کافی است و اگر کنند و قبض طبقهمی قبض هاعلیهم محصور باشند خود آندر صورتی که موقوف: 6۲ماده

 .کندغیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، واال حاکم قبض میعلیهم موقوف

کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده ها موقوفه را قبض میولی و وصی محجورین، از جانب آن: 63ماده

 .کندت میباشد قبض خود او کفای

توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می: 64ماده

 .ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید

 .ستصحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان ا: 65ماده

 .وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است: 66ماده

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن : 6۷ماده

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

شود، داخل در توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میهر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از : 68ماده

 .وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است

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

 .سهم معدوم، باطل است موجود، صحیح و نسبت بهمعاً واقع شود نسبت به سهم  ،اگر وقف بر موجود و معدوم: ۷0ماده

 .وقف بر مجهول صحیح نیست: ۷1ماده
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علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر علیه یا جز موقوفوقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف: ۷۲ماده

 .وتمخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از ف

 .استها صحیح وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن: ۷3ماده

 .تواند منتفع گرددعلیهم واقع شود، میدر وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف: ۷4ماده

یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز  تالحیاتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادامواقف می: ۷5ماده

مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا  تواند متولی دیگری معین کند که مستقالً یامی

ط کند تواند شرچند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقالً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می

 .است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهدکه خود او یا متولی که معین شده 

تواند رد تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیکسی که واقف او را متولی قرار داده می:۷6ماده

 .ت که از اصل، متولی قرار داده نشده باشدنماید و اگر رد کرد مثل صورتی اس

ها فوت کند، دیگری یا هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یک از آن: ۷۷ماده

 کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذمیدیگران مستقالً تصرف 

 .نماید که مجتمعاً تصرف کنندی آن که باقی مانده است میها، حاکم شخصی را ضمیمهنیست و بعد از فوت یکی از آن

 .تصویب یا اطالع او باشد تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی بهواقف می: ۷8ماده

ی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولواقف یا حاکم نمی: ۷9ماده

 .کندحق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می

 .شوداگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می: 80ماده

 .ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بودشد، ادارهدر اوقاف عامه که متولی معین نداشته با: 81ماده

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر : 8۲ماده

حفظ موقوفه و آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع

 .غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در متولی نمی: 83ماده

 .تواند وکیل بگیردمباشرت نشده باشد می ضمن وقف شرط

التولیه معین نشده باشد متولی متولی قرار دهد و اگر حق جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل: 84ماده

 .المثل عمل استمستحق اجرت

ی تواند حصهعلیه میعلیهم معین شد، موقوفی هر یک از موقوفبعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه: 85ماده

 .صرف را شرط کرده باشدخود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در ت
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در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصالح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت الزم : 86ماده

 .علیهم، مقدم خواهد بوداست بر حق موقوف

به تفاوت و یا این که علیهم به تساوی تقسیم شود یا تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفواقف می: 8۷ماده

 .داند تقسیم کنداختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن : 88ماده

 .ن آن حاضر نشودنباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمرا

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته : 89ماده

مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمی

 .شودمی

 .شوداز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میعین موقوفه در مورد جو: 90ماده

 :در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 91ماده

 .قدر متیقنی در بین باشد المصرف باشد مگر این کهدر صورتی که منافع موقوفه، مجهول -1

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

 در حق انتفاع از مباحات :مبحث سوم 

 .ها استفاده نمایداز مباحات، از آنتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک هر کس می: 9۲ماده

 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار امالک، نسبت به امالک مجاور :فصل سوم 

 در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر :مبحث اول 

 .ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری: 93ماده

، بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت توانند در ملک خود هر حقی را کهصاحبان امالک می: 94ماده

 .کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است

ی دیگری بوده است صاحب آن خانه یا ی کسی مجرای فاضالب یا آب باران زمین یا خانههر گاه زمین یا خانه: 95ماده

 .تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شودزمین نمی

گری نسبت به آن چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیچشمه: 96ماده

 .عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد
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هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک : 9۷ماده

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

 .ناودان و حق شرب و غیره

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت : 98ماده

 .تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقاتبخواهد می

ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه  هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف: 99ماده

 .جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او

ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب اگر مجرای آب شخصی، در خانه: 100ماده

مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر 

نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق 

تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می

 .رد مگر به اذن صاحب ملکورود ندا

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و : 101ماده

 .ی حق دیگری باشدتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهامثال آن، صاحب آن نمی

االرتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق هر گاه ملکی کالً یا جزئاً: 10۲ماده

 .ماند مگر این که خالف آن تصریح شده باشدهمان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می

ا به قدر ههر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن: 103ماده

حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای 

 .ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشتحق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن

ز آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض االرتفاق مستلزم وسایل انتفاع احق: 104ماده

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

ی صاحب حق االرتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، الزم شود به عهدهکسی که حق: 105ماده

 .که بین او و صاحب ملک، بر خالف آن، قراری داده شده باشدگر اینباشد ممی

تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل االرتفاق غیر است نمیمالک ملکی که مورد حق: 106ماده

 .ی صاحب حقحق مزبور باشد مگر با اجازه

اند و یا به مقدار ای باشد که قرار دادهت باید به اندازهتصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوس: 10۷ماده

 .کندمتعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می
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تواند هر وقت بخواهد از در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می: 108ماده

 .اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد

 در احکام و آثار امالک نسبت به امالک مجاور :مبحث دوم

شود مگر این که قرینه یا دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می: 109ماده

 .دلیلی بر خالف آن موجود باشد

 .کندو اختصاص میبنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که داللت بر تصرف : 110ماده

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته : 111ماده

 .شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خالف آن ثابت شود

به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر  هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم: 11۲ماده

 .این که خالفش ثابت شود

 .ی کسانی است که در آن شرکت دارندمخارج دیوار مشترک بر عهده: 113ماده

تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو هیچ یک از شرکا نمی: 114ماده

 .دیگری ممکن نباشد

ی تصرف در مبنای مشترک در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه: 115ماده

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

نماید شریک دیگر هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه : 116ماده

تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد می

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

م نبوده، باید آن که خراب اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن الز: 11۷ماده

 .کرده مجدداً آن را بنا کند

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را باال ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز : 118ماده

 .کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر

تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای یر داشته باشد نمیهر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرت: 119ماده

 .خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد : 1۲0ماده

 .وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشدتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به می
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تواند مجدداً هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی: 1۲1ماده

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

شود که شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میاگر دیواری متمایل به ملک غیر یا : 1۲۲ماده

 .آن را خراب کند

تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین ها نمیاگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن: 1۲3ماده

 .دو قسمت بکشند

ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال همسایه بوده و سابقه اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی: 1۲4ماده

تواند آن را تجدید کند و سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می

 .همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است

تواند به طور متعارف ها میی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنی تحتانی مال کسی باشد و طبقههر گاه طبقه: 1۲5ماده

تواند ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میدر حصه

 .ف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشدی اختصاصی خود، به طور متعاردر کف یا سقف طبقه

باالختصاص و هر دو  صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه: 1۲6ماده

 .شوندنسبت به سقف مابین اطاق و غرفه باالشتراک متصرف شناخته می

 .فوقانی محسوب است مگر این که خالف آن ثابت شودی ی فوقانی، ملک صاحب طبقهپله: 1۲۷ماده

تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر ی فوقانی نمیی تحتانی و غرفههیچ یک از صاحبان طبقه: 1۲8ماده

 .دیوارها و سقف آن بنماید

ین مالک فوقانی و مالک تحتانی، هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که ب: 1۲9ماده

ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن

تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، 

 .بودمتعلق به بانی خواهد 

ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی کسی حق ندارد از خانه: 130ماده

 .بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود

ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد اگر شاخه: 131ماده

های درخت که ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشهرا عطف کند و اگر نشد از حد خانهتواند آن همسایه می

 .شودداخل ملک غیر می

تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای کسی نمی: 13۲ماده

 .رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
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ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن ی خود به خانهواند از دیوار خانهتکسی نمی: 133ماده

تواند جلوی روزنه تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میمی

 .بیاویزد که مانع رؤیت شودو شبکه دیوار بکشد یا پرده 

توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی: 134ادهم

 .آب شوند

 .ها که فاصل مابین امالک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بوددرخت و حفیره و نحو آن: 135ماده

 در حریم امالک: مبحث سوم 

 .اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم، مقداری از اراضی: 136ماده

 .( گز است30( گز و برای زراعت )۲0حریم چاه برای آب خوردن ): 13۷ماده

( گز است لیکن اگر مقادیر ۲50( گز و در زمین سخت )500حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ): 138ماده

ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازهو ماده ین مادهمذکوره در ا

 .شودافزوده می

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است : 139ماده

تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ن کسی نمیبدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر ای

 .ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است

 :شودتملک حاصل می: 140ماده

 به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه -1

 ی عقود و تعهداتبه وسیله -۲

 ی اخذ به شفعهبه وسیله -3

 به ارث -4

 در احیای اراضی موات و مباحه :باب اول 

ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله: 141ماده

 .زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند است از قبیل

شود چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمیکندن شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا : 14۲ماده

 .نمایدتحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می ولی برای

 .شوداحیا کند مالک آن قسمت می هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک: 143ماده
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 .باشدای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز مییاح: 144ماده

 .احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید: 145ماده

 در حیازت مباحات :باب دوم 

 .وسایل تصرف و استیال مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن: 146ماده

 .شودآن می هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک: 14۷ماده 

شود ولی هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می: 148ماده

 .شودمادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می

هر یا مجرای مزبور وارد هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در ن: 149ماده

 .توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمودشود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد : 150ماده

 .شودمیها تقسیم شوندو به همان نسبت بین آنمالک آب می

ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنهیکی از شرکا نمی: 151ماده

 .یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا

رای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مج: 15۲ماده

 .تواند بکندشود و هر نحو تصرفی در آن میمی مخصوص آن

ها اختالف شود، حکم به تساوی هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن: 153ماده

 .باشد ها موجودشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها مینصیب آن

 .تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشدکسی نمی: 154ماده

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از : 155ماده

 .آن، نهر جدا کند

نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر هر گاه آب نهر کافی : 156ماده

اختالف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر 

 .تر خواهد داشتحاجت، حق تقدم بر زمین پایین

طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در  ، در دوهر گاه دو زمین: 15۷ماده

، به نسبت حصه قرعه زده یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب

 .کنندو اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می
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تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم هر گاه : 158ماده

 .تر از آن باشدمتأخر در احیا، اگر چه پایینشود بر زمین می

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان : 159ماده

تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و اال حق بردن آب ندارد اگر چه ی تضییقی نباشد میاضی سابقهار

 .زمین او باالتر از سایر اراضی باشد

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند : 160ماده

 .شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب استمالک آب آن می

 در معادن :باب سوم

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد : 161ماده

 .بود

 و حیوانات ضالهدر اشیای پیداشده : باب چهارم 

 در اشیای پیداشده :فصل اول 

تواند آن را تملک نخود نقره باشد، می 6/1۲هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن : 16۲ماده

 .کند

نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف  6/1۲اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن : 163ماده

زبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری کند و اگر در مدت م

 .در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود

کند که تعریف،  یک سال، علم حاصل دتمی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان : در صورتی که پیداکننده163-1تبصره

 .شودصاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می فایده است و یا از یافتنبی

مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً  تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعالن بر حسب: 164ماده

 .رسیده است به اطالع اهالی محل

تواند آن را تملک کند هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می: 165ماده

تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا و محتاج به 

 .خواهد بودشده در آبادی 

ی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین اگر کس: 166ماده

ها د به آنها معلوم شد بایآن ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیتها اطالع بدهد، اگر آنسابق است باید به آن

 .بدهد واال به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید
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شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می: 16۷دهما

 .آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود

 .اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود: 168ماده

شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال ه از مال پیدا شده حاصل میمنافعی ک: 169ماده

 .پیداکننده است

 در حیوانات ضاله: فصل دوم 

شده )ضاله( عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در حیوان گم: 1۷0ماده

 .گرددشود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیچراگاه یا نزدیک آبی یافت 

مقام هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم: 1۷1ماده

 .شداو تسلیم کند واال ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده با

مقام او، آن را تسلیم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائماگر حیوان گم: 1۷۲ماده

مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود  ینکند حق مطالبه

باشد و اال ا از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده تواند مخارج نگاهداری آن رپیداکننده می

 .مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت

 در دفینه :باب پنجم 

 .شودحسب اتفاق و تصادف پیدا می دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر: 1۷3ماده

 .ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده استدفینه: 1۷4ماده

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطالع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و : 1۷5ماده

 .گیردلق میآن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تع

 .دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است: 1۷6ماده

را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل شود ملک کسی است که آن جواهری که از دریا استخراج می: 1۷۷ماده

 .است که آن را حیازت نمایداندازد ملک کسی می

 .مال کسی است که آن را بیرون بیاورد ده و مالک از آن اعراض کرده استمالی که در دریا غرق ش: 1۷8ماده

 در شکار: باب ششم 

 .شکار کردن، موجب تملک است: 1۷9ماده

 .شوددر آن باشد موجب تملک نمیشکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که عالمت مالکیت : 180ماده
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شوند ملک آن شخص تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میاگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل : 181ماده

 .است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود

 .معین خواهد شد مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه: 18۲ماده

 در عقود و تعهدات به طور کلی :باب اول 

چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول عقد عبارت است از این که یک یا : 183ماده

 .ها باشدآن

 در اقسام عقود و معامالت :فصل اول

 .شوند: الزم، جایز، خیاری، منجز و معلقعقود و معامالت به اقسام ذیل منقسم می: 184ماده

 .آن را نداشته باشد مگر در موارد معینهعقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ : 185ماده

 .بخواهد آن را فسخ کند عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی: 186ماده

 .عقد ممکن است که نسبت به یک طرف الزم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز: 18۷ماده

 .ثالثی اختیار فسخ باشدای ها یا برعقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن: 188ماده

 .امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بودعقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به : 189ماده

 در شرایط اساسی برای صحت معامله :فصل دوم

 :شرایط ذیل اساسی استبرای صحت هر معامله : 190ماده

 هاقصد طرفین و رضای آن -1

 طرفیناهلیت  -۲

 .موضوع معین که مورد معامله باشد -3

 مشروعیت جهت معامله -4

 هادر قصد طرفین و رضای آن: مبحث اول 

 .شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کندعقد محقق می: 191ماده

 .اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی استدر مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، : 19۲ماده

ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در انشاء معامله ممکن است به وسیله: 193ماده

 .استثناء کرده باشدمواردی که قانون 
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نمایند باید موافق باشد به نحوی که میی آن، انشاء معامله الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله: 194ماده

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

 .ی فقدان قصد باطل استاگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه: 195ماده

محسوب است مگر این که در موقع عقد، خالف آن را کند آن معامله برای خود آن شخص معامله می کسی که: 196ماده

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

 .به نفع شخص ثالثی بنماید

 .متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین: 19۷ماده

ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از ممکن است طرفین یا یکی از آن: 198ماده

 .اقدام را به عمل آورد طرف متعاملین، این

 .وذ معامله نیستی اشتباه یا اکراه، موجب نفرضای حاصل در نتیجه: 199ماده

 .اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد: ۲00ماده

آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی: ۲01ماده

 .عقد بوده باشد

در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود شود که مؤثر اکراه به اعمالی حاصل می: ۲0۲ماده

آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه

 .شخص باید در نظر گرفته شود

 .خارجی غیر از متعاملین واقع شوداکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص : ۲03ماده

او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک : ۲04ماده

 .. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف استاست

تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شده است بداند که تهدیدکننده نمیهر گاه شخصی که تهدید : ۲05ماده

شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره 

 .شودمحسوب نمی

 .ی اضطراری معتبر خواهد بودمحسوب نشده و معاملهی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره اگر کسی در نتیجه: ۲06ماده

 .شودی قانونی، اکراه محسوب نمیملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه: ۲0۷ماده

 .شودمجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی: ۲08ماده

 .اکراه موجب نفوذ معامله استامضای معامله بعد از رفع : ۲09ماده
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 در اهلیت طرفین :مبحث دوم 

 .متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند: ۲10ماده

 .برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند: ۲11ماده

 .عدم اهلیت باطل استی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه: ۲1۲ماده

 .معامله محجورین نافذ نیست: ۲13ماده

 در مورد معامله :مبحث سوم 

 .کنندمورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می: ۲14ماده

 .مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد: ۲15ماده

 .مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است: ۲16ماده

 در جهت معامله :مبحث چهارم 

در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد واال معامله باطل : ۲1۷ماده

 .است

 .معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل استهر گاه معلوم شود که : ۲18ماده

نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالیل اقامه  -مکرر : ۲18ماده 

ی ادر نماید، که در این صورت بدون اجازهتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صاموال خود را دارد، دادگاه می

 .دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت

 در اثر معامالت: فصل سوم  

 در قواعد عمومی :مبحث اول 

االتباع است مگر این که به رضای ها الزممقام آنعقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم: ۲19ماده

 .به علت قانونی فسخ شود طرفین اقاله یا

ی نماید بلکه متعاملین به کلیهعقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می: ۲۲0ماده

 .باشندشود ملزم مینتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول اگر کسی تعهد اقدام به امری را : ۲۲1ماده

ی تصریح باشد و یا خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله

 .ضمان باشدبرحسب قانون، موجب 
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تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه کم میی فوق، حادر صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده: ۲۲۲ماده

 .ی مخارج آن محکوم نمایددهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه

 .هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود: ۲۲3ماده

 .الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه: ۲۲4ماده

ی ذکر در متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله: ۲۲5ماده

 .عقد است

 در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات: مبحث دوم 

مگر این که  تواند ادعای خسارت نمایددر مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی: ۲۲6ماده

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

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

ی شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهتعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میمتخلف از انجام : ۲۲۷ماده

 .توان مربوط به او نمودعلت خارجی بوده است که نمی

مدیون را به جبران  ۲۲1ی تواند با رعایت مادهی وجه نقدی باشد، حاکم میدر صورتی که موضوع تعهد، تأدیه: ۲۲8ماده

 .تأخیر در تأدیه دین محکوم نمایدخسارت حاصله از 

ی تعهد خود بر آید، اقتدار اوست، نتواند از عهدهی ای که دفع آن خارج از حیطهی حادثهاگر متعهد به واسطه: ۲۲9ماده

 .محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود

سارت تأدیه نماید، حاکم اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خ: ۲30ماده

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

 در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث :مبحث سوم 

 .196ی ها مؤثر است مگر در مورد مادهقانونی آنمقام ی طرفین متعاملین و قائممعامالت و عقود فقط درباره: ۲31ماده

 شوددر بیان شرایطی که در ضمن عقد می :فصل چهارم 

 در اقسام شرط :مبحث اول 

 :شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۲3۲ماده

 .شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 1

 .شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .۲
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 .شرطی که نامشروع باشد. 3

 :عقد استو موجب بطالن شروط مفصله ذیل باطل : ۲33ماده

 شرط خالف مقتضای عقد -1

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

 :شرط بر سه قسم است: ۲34ماده

 شرط صفت -1

 شرط نتیجه -۲

 شرط فعل اثباتاً یا نفیاً -3

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

 .ی در خارج، شرط شودشرط نتیجه آن است که تحقق امر

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

 در احکام شرط: مبحث دوم 

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که : ۲35ماده

 .فسخ خواهد داشتشرط به نفع او شده است خیار 

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل : ۲36ماده

 .شودمی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به : ۲3۷ماده

 .تقاضای اجبار به وفای شرط بنمایدتواند به حاکم رجوع نموده خلف، طرف معامله میجا بیاورد و در صورت ت

آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام: ۲38ماده

 .کندرا فراهم انجام آن فعل موجبات  تواند به خرج ملتزمدیگری مقدور باشد، حاکم می

علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که هر گاه اجبار مشروط: ۲39ماده

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

العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین: ۲40ماده

 .له باشدمشروط شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل
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شود میالذمه ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول: ۲41ماده

 .رهن یا ضامن بدهد

علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط: ۲4۲ماده

ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهله اختیار فسخ مشروط

 .فسخ نداردله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار مشروط

له حق فسخ معامله را شرط انجام نگیرد مشروطهر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این : ۲43ماده

 .خواهد داشت

شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است  تواند از عمل به آنطرف معامله که شرط به نفع او شده می: ۲44ماده

 .نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیستکه این شرط درمعامله قید 

 .اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط شرط نماید: ۲45ماده

شود و ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میدر صورتی که معامله به واسطه: ۲46ماده

 .له بگیرد او را از مشروطتواند عوض به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می که ملزماگر کسی 

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

اطناً راضی معامله به مال غیر، جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال ب: ۲4۷ماده

 .شودمقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میباشد ولی اگر مالک یا قائم

 .لفظ یا فعلی که داللت بر امضای عقد نمایدشود به ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میاجازه: ۲48ماده

 .شودمجلس عقد، اجازه محسوب نمیسکوت مالک ولو با حضور در : ۲49ماده

 .اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثری ندارد: ۲50ماده

 .شود به هر لفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای به آن نمایدی فضولی حاصل میرد معامله: ۲51ماده

رف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر ط: ۲5۲ماده

 .بزند

 .ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث استدر معامله: ۲53ماده

ی فضولی منتقل کنندههر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله: ۲54ماده

 .ی سابقه نخواهد بودد، صرف تملک موجب نفوذ معاملهشو
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کننده هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله: ۲55ماده

ید در این صورت توانسته است از قِبل او والیتاً یا وکالتاً معامله نماکننده میبوده است یا ملک کسی بوده است که معامله

 .ی معامل است واال معامله باطل خواهد بودنفوذ و صحت معامله موکول به اجازه

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند : ۲56ماده

 .معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است

ی فضولی را اجازه یا رد کند ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معاملهاگر عین مالی که موضوع معامله :۲5۷ماده

تواند هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می

 .طل خواهد بودکرد، معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن با

ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه نسبت به منافع مالی که مورد معامله: ۲58ماده

 .یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود

ه را هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامل: ۲59ماده

 .، ضامن عین و منافع استاجازه نکند، متصرف

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و : ۲60ماده

 .مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت

که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به در صورتی : ۲61ماده

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

 .هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد

 .ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثالً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کندمادهدر مورد : ۲6۲ماده

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و : ۲63ماده

 .فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن،کلیه

 در سقوط تعهدات :فصل ششم 

 :شودتعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می: ۲64ماده

 ی وفای به عهدبه وسیله -1

 ی اقالهبه وسیله -۲

 ی ابراءبه وسیله -3

 ی تبدیل تعهدبه وسیله -4
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 ی تهاتربه وسیله -5

 الذمهی مالکیت مافیبه وسیله -6

 در وفای به عهد :مبحث اول 

بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که  هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است: ۲65ماده

 .تواند استرداد کندمقروض آن چیز باشد می

خود آن را ایفا نماید دعوی  باشد اگر متعهد به میلدر مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی: ۲66ماده

 .استرداد او مسموع نخواهد بود

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین : ۲6۷ماده

 .کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارددیگری را ادا می

ی دیگری ممکن نیست مگر با شده باشد به وسیله در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط انجام فعلی: ۲68ماده

 .رضایت متعهدله

دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و می شود که متعهد، چیزی را کهعهد وقتی محقق میوفای به: ۲69ماده

 .شخصاً هم اهلیت داشته باشد

تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیاگر متعهد در مقام وفای : ۲۷0ماده

نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که 

 .اذن در تأدیه داشته باشد

 .که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد شخص داین یا به کسیدین باید به : ۲۷1ماده

 .ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شودتأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده: ۲۷۲ماده

د و شومقام او بری میی تصرف دادن آن به حاکم یا قائموسیلهاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به: ۲۷3ماده

 .از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود

 .اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود: ۲۷4ماده

ر چه آن توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگمتعهدله را نمی: ۲۷5ماده

 .شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد

 .در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نمایدتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف مدیون نمی: ۲۷6ماده

تواند نظر به وضعیت میتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم متعهد نمی: ۲۷۷ماده

 .مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد
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اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت : ۲۷8ماده

شده شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نمتعهد می

باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده 

 .کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشدباشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه 

هد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفا کند، لیکن از اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متع: ۲۷9ماده

 .تواند بدهدفردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا : ۲80ماده

 .عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید

 .ی مدیون است مگر این که شرط خالف شده باشدعهدهرج تأدیه بهمخا: ۲81ماده

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون : ۲8۲ماده

 .باشدمی

 در اقاله :مبحث دوم 

 .کنند توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخبعد از معامله، طرفین می: ۲83ماده

 .شود که داللت بر به هم زدن معامله کنداقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می: ۲84ماده

 .موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن: ۲85ماده

در صورت  تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن: ۲86ماده

 .شودبودن داده میبودن و قیمت آن در صورت قیمیمثلی 

شود مال کسی است که به نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می: ۲8۷ماده

 .شودی اقاله، مالک میی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجهواسطه

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار : ۲88ماده

 .قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود

 در ابرا: مبحث سوم 

 .ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید: ۲89ماده

 .شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشدابرا وقتی موجب سقوط تعهد می: ۲90ماده

 .ی میت از دین صحیح استابرای ذمه: ۲91ماده

 در تبدیل تعهد: مبحث چهارم 
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 :شودتبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می: ۲9۲ماده

شود به سببی از اسباب، تراضی مقام آن میقائموقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که  -1

 .شودنمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می

 .وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید -۲

 .دیگر منتقل نماید کسی ی متعهد را بهالذمهمافیمتعهدله  که وقتی -3

نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را  تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلقدر : ۲93ماده

 .باشندصراحتاً شرط کرده 

 در تهاتر :مبحث پنجم 

ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن: ۲94ماده

 .شودیتهاتر حاصل م

گردد. بنابراین به محض این تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می :۲95ماده

نمایند به طور تهاتر ای که با هم معادله میکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه

 .شوندقابل یکدیگر بری میبرطرف شده و طرفین به مقدار آن در م

ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه شود که موضوع آنتهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می: ۲96ماده

 .ولو به اختالف سبب

 .ی ضامن نخواهد شدعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهله به مضموناگر بعد از ضمان، مضمون: ۲9۷ماده

ی مخارج مربوط به نقل شود که با تأدیهفقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میاگر : ۲98ماده

 .، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایندموضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین

ین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابرادر مقابل حقوق ثابته: ۲99ماده

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

 .شده امتناع کندتوقیفی مال استناد تهاتر، از تأدیه

 الذمهمالکیت مافی :مبحث ششم 

شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون ی او بری میی خود گردد ذمهمهالذاگر مدیون، مالک مافی: 300ماده

 .شوداالرث ساقط میباشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم
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 شوددر الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می :باب دوم 

 در کلیات: فصل اول 

نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق : 301ماده

 .کند

ذ خدارد از کسی که آن را بدون حق، ادانست آن دین را تأدیه کند حق اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می: 30۲ماده

 .استرداد نمایدکرده است 

منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق و  کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین: 303ماده

 .خود عالم باشد یا جاهل

دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می: 304ماده

 .چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود

ی مخارج الزمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در د مواد فوق صاحب مال باید از عهدهدر مور: 305ماده

 .صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود

ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید ها را بدون اجازهاگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن: 306ماده

بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر  حساب زمان تصدی خود را

نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد  ی مخارجنبوده است حق مطالبه

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

 در ضمان قهری :دوم  فصل

 :امور ذیل موجب ضمان قهری است: 30۷ماده

 .غصب و آن چه که در حکم غصب است -1

 اتالف -۲

 تسبیب -3

 استیفاء -4

 در غصب :مبحث اول 

 .غصب، استیال بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است: 308ماده

شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب گاه هر: 309ماده

 .شود لیکن در صورت اتالف یا تسبیب ضامن خواهد بودمحسوب نمی
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ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ آن کار در حکم اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن: 310ماده

 .است غاصب

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را : 311ماده

 .بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد

را بدهد و اگر مثل، موجود االداء گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینهر: 31۲ماده

 .افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد بوده و از مالیت

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن : 313ماده

 .ین که به اخذ قیمت تراضی نمایندتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر ازمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می

ی قیمت زیادی را نخواهد داشت ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهاگر در نتیجه: 314ماده

 .زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است مگر این که آن

زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به  غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در: 315ماده

 .فعل او نباشد

کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت اگر: 316ماده

 .غاصب اولی جاهل باشد

م یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمامالک می: 31۷ماده

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

گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب هر: 318ماده

تواند است رجوع نماید مشارالیه نیز میدیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده 

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

ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده

 .است

مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر اگر : 319ماده

 .ندارد

ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه: 3۲0ماده

ی منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است دهاگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عه

 .تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کندمی
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ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین گاه مالک، ذمههر: 3۲1ماده

شود و مقام مالک میاز انحا انتقال دهد آن کس قائمدیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی 

 .دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است

ها ی آنی دیگران از حصهی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهابرای ذمه: 3۲۲ماده

 .برا کند حق رجوع به الحقین نخواهد داشتنخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ا

تواند بر طبق مقررات مواد فوق اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می: 3۲3ماده

به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر 

 .نمایدحال مطالبه 

در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک : 3۲4ماده

 .غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بوداست حکمها گرفته از آن

تواند نسبت به ثمن و خسارات به باشد او نیز میاگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده : 3۲5ماده

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

 .حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت

قدار ثمن باشد به اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر م: 3۲6ماده

 .تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع داردمقدار زیاده نمی

ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله: 3۲۷ماده

 .ذکر شده مجری خواهد بود

 در اتالف :مبحث دوم 

رکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف ه: 3۲8ماده

کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال 

 .است

د آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند بای: 3۲9ماده

 .ی قیمت برآیدعهده

ی آن را بدهد و اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته: 330ماده

دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند،  ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برایاگر کشته

 .ضامن نیست

 در تسبیب :مبحث سوم 



 
  

 

www.dad-man.ir 

کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از هر: 331ماده

 .ی نقص قیمت آن برآیدعهده

شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف هر: 33۲ماده

 .مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشد

شود مشروط بر این که صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می: 333ماده

 .ر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده استخرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع ب

شود مگر این که در حفظ ی آن حیوان وارد میمالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه: 334ماده

ی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه

 .وارده خواهد بودخسارات 

ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد آهن یا دو اتومبیل و امثال آندر صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه: 335ماده

ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو ی عمد یا مسامحهبود که تصادم در نتیجه

 .مسئول خواهند بود

 در استیفا : مبحث چهارم

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً : 336ماده

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

المثل یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتهر گاه کسی بر حسب اذن صریح : 33۷ماده

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

 در عقود معینه مختلفه:  باب سوم

 در بیع :فصل اول 

 در احکام بیع :مبحث اول 

 .بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم: 338ماده

شود. ممکن است بیع به پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می: 339ماده

 .داد و ستد نیز واقع گردد

 .در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد: 340ماده

که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است : 341ماده

 .ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شودتأدیه
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مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا : 34۲ماده

 .مشاهده، تابع عرف بلد است

شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع عین فروخته شود بیع واقع میاگر مبیع به شرط مقدار م: 343ماده

 .نشده باشد

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، : 344ماده

ت در معامالت تجارتی وجود شرط یا حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجار

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

 در طرفین معامله: مبحث دوم 

هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز : 345ماده

 .داشته باشد

 .مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست عقد بیع باید: 346ماده

ی کس تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیلهشخص کور می: 34۷ماده

 .دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید

 در مبیع :مبحث سوم 

نوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بیع چیزی که خرید و فروش آن قا: 348ماده

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

 

علیهم، تولید اختالف شود به نحوی که بیم سفک بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف: 349ماده

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

االجزا و همچنین ممکن است مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی: 350ماده

 .الذمه باشدفیکلی

بر افراد عدیده( باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف  در صورتی که مبیع، کلی )یعنی صادق: 351ماده

 .مبیع ذکر شود

 .ی مالک به طوری که در معامالت فضولی مذکور استبیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه: 35۲ماده

است و اگر  گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطلهر: 353ماده

 .بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد
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ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود واال مشتری : 354ماده

 .خیار فسخ خواهد داشت

مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، اگر ملکی به شرط داشتن : 355ماده

تواند آن را فسخ کند مگر این که در مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می

 .هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

ب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، داللت بر دخول آن در مبیع هر چیزی که بر حس: 356ماده

نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف 

 .باشند

شود مگر این که صریحاً داخل در بیع نمیهر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود : 35۷ماده

 .در عقد ذکر شده باشد

ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نظر به دو ماده: 358ماده

وه در بیع درخت و شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و مینتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می

شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی

 .توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنندهر حال طرفین عقد می

 .آن که تصریح شده باشد گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگرهر: 359ماده

 .هر چیزی که فروش آن مستقالً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است: 360ماده

 .اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است: 361ماده

 در آثار بیع :مبحث چهارم 

 :استآثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل : 36۲ماده

 شود؛به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می -1

 دهد؛عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می -۲

 نماید؛عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می -3

 .کندعقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می -4
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 و ثمندر ملکیت مبیع : فقره اول 

شود در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی: 363ماده

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

 .عین را خواهد داشت

ری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است در بیع خیا: 364ماده

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

 .بیع فاسد اثری در تملک ندارد: 365ماده

و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین  هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند: 366ماده

 .و منافع آن خواهد بود

 در تسلیم :فقره دوم 

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و : 36۷ماده

 .قبض عبارت است از استیالی مشتری بر مبیع

تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عمالً شود که مبیع تسلیم وقتی حاصل می: 368ماده

 .تصرف نکرده باشد

 .تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند: 369ماده

تسلیم در آن موعد شرط است نه در اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر : 3۷0ماده

 .زمان عقد

 .ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر استدر بیعی که موقوف به اجازه: 3۷1ماده

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض : 3۷۲ماده

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

 .اگر مبیع قبالً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن: 3۷3ماده

 .تواند مبیع را بدون اذن قبض کنددر حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می: 3۷4ماده

در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع : 3۷5ماده

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

 .شوددر صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می: 3۷6ماده
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ا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع ی: 3۷۷ماده

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

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به : 3۷8ماده

 .فسخ در مورد خیارموجب 

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد : 3۷9ماده

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

مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع در صورتی که مشتری مفلس شود و عین : 380ماده

 .تواند از تسلیم آن امتناع کندهنوز تسلیم نشده باشد می

ی بایع مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده: 381ماده

 .تاست، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری اس

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خالف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد : 38۲ماده

توانند آن را به برخالف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمی

 .تراضی تغییر دهند

 .شودچیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می تسلیم باید شامل آن: 383ماده

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری : 384ماده

زیاده از حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، 

 .مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است

شود و به شرط بودن مقدار معین ی آن بدون ضررممکن نمیاگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه: 385ماده

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

 .داشت

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید عالوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که : 386ادهم

 .مشتری نموده است بدهد

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد : 38۷ماده

مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری برای تسلیم به حاکم یا قائمگردد مگر این که بایع 

 .خواهد بود

 .اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید: 388ماده
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مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و  اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل: 389ماده

 .باید ثمن را تأدیه کند

 در ضمان درک : فقره سوم

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده : 390ماده

 .باشد

باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل  صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایعدر: 391ماده

 .ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آیدمشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده

ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه ی قبل، بایع باید از عهدهدر مورد ماده: 39۲ماده

 .در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشدبعد از عقد بیع به علتی از علل 

 .مجری خواهد بود 314راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده : 393ماده

 در ثمن :فقره چهارم 

 .مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید: 394ماده

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر : 395ماده

 .ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد

 در خیارات و احکام راجعه به آن: مبحث پنجم 

 در خیارات :فقره اول 

 :ذیلندخیارات از قرار : 396ماده

 خیار مجلس -1

 خیار حیوان -۲

 خیار شرط -3

 خیار تأخیر ثمن -4

 خیار رؤیت و تخلف وصف -5

 خیار غبن -6

 خیار عیب -۷

 خیار تدلیس -8
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 خیار تبعض صفقه -9

 .خیار تخلف شرط -10

 در خیار مجلس: اول 

 .اند اختیار فسخ معامله را دارندالمجلس و مادام که متفرق نشده هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی: 39۷ماده

 در خیار حیوان :دوم 

 .اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد: 398ماده

 در خیار شرط :سوم 

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار : 399ماده

 .خ معامله باشدفس

 .اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و اال تابع قرارداد متعاملین است: 400ماده

 .اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است: 401ماده

 در خیار تأخیر ثمن :چهارم 

ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیهگاه مبیع، عین هر: 40۲ماده

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

 .شودبه بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می

ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او یع به نحوی از انحا مطالبهاگر با: 403ماده

 .ساقط خواهد شد

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع : 404ماده

 .واهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشدبدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخ

 .اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت: 405ماده

 .باشداختیار نمیخیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این : 406ماده

 .کندتسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی: 40۷ماده

 .شوداگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می: 408ماده

شود ابتدای خیار از زمانی است قیمت میاز سه روز، فاسد و یا کمگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر هر: 409ماده

 .گرددکه مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می
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 در خیار رؤیت و تخلف وصف :پنجم 

گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد هر: 410ماده

 .که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نمایدشود مختار می

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع : 411ماده

 .خیار فسخ خواهد داشت

نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق  گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از رویهر: 41۲ماده

 .تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نمایدوصف یا نمونه نباشد می

گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که هر: 413ماده

 .ر فسخ خواهد داشتمال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیا

 .در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد: 414ماده

 .خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است: 415ماده

 در خیار غبن: ششم 

 .تواند معامله را فسخ کندعلم به غبن میهر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از : 416ماده

 .غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد: 41۷ماده

 .اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت: 418ماده

 .در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد: 419ماده

 .ر غبن بعد از علم به غبن فوری استخیا: 4۲0ماده

شود مگر این که اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی: 4۲1ماده

 .مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد

 در خیار عیب :هفتم 

در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا  اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است: 4۲۲ماده

 .فسخ معامله

 .شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشدخیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می: 4۲3ماده

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم : 4۲4ماده

 .قعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده استناشی از آن باشد که عیب وا
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 .عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است: 4۲5ماده

 .شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شودتشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می: 4۲6ماده

 :گردددر مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می اگر: 4۲۷ماده

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

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

عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی

عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی

 .داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کندنگاه

 .ها معتبر استدر صورت اختالف بین اهل خبره، حد وسط قیمت: 4۲8ماده

 :تواند ارش بگیردتواند بیع را فسخ کند و فقط میدر موارد ذیل مشتری نمی: 4۲9ماده

 در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛ -1

 صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛در  -۲

در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث  -3

 .شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست

 .ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشتض در نتیجهاگر عیب حادث بعد از قب: 430ماده

حده معین شده باشد و در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی: 431ماده

رش بگیرد و ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ابعضی از آن

 .تواند بکند مگر به رضای بایعتبعیض نمی

ها در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری: 43۲ماده

مبیع  تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در ردنمی

 .ها حق ارش خواهد داشتاتفاق نکردند فقط هر یک از آن

 .تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کنداگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می: 433ماده

نداشته اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصالً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت : 434ماده

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

 .خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است: 435ماده
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ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده: 436ماده

ی در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به مشتر

 .همان عیب حق مراجعه ندارد

 .از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است: 43۷ماده

 در خیار تدلیس: هشتم 

 .معامله شودتدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف : 438ماده

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن : 439ماده

 .شخصی در صورت تدلیس مشتری

 .خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است: 440ماده

 در خیار تبعض صفقه :نهم 

بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این شود که عقد خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می: 441ماده

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

 .قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند

 :شودبرگردد به طریق ذیل حساب میدر مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری : 44۲ماده

شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می

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

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن : 443ماده

 .شودتقسیط می

 در خیار تخلف شرط: دهم 

 .ذکر شده است ۲45الی  ۲34احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد : 444ماده

 در احکام خیارات به طور کلی :فقره دوم 

 .شوداز خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث میهر یک : 445ماده

له قرار داده شود در این صورت منتقل به خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط: 446ماده

 .وارث نخواهد شد

 .گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شدهر: 44۷ماده
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 .توان در ضمن عقدشرط نمودقوط تمام یا بعضی از خیارات را میس: 448ماده

 .شودفسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل می: 449ماده

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به : 450ماده

 .رهن بگذاردخیار، مبیع را بفروشد یا 

 .تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است: 451ماده

 .شودها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میاگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن: 45۲ماده

زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در در: 453ماده

 .ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع استعهده

شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیهر: 454ماده

 . یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل استعین و منفعت بر مشتری صریحاً

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن : 455ماده

 .گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خالف شده باشد

یار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که تمام انواع خ: 456ماده

 .مخصوص بیع است

 .هر بیع، الزم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود: 45۷ماده

 در بیع شرط :فصل دوم 

مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در در عقد بیع، متعاملین می: 458ماده

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

رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد 

 .و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمنبود 

شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می: 459ماده

گردد و بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میبین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید 

اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات 

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

 .ی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنمایدتواند در مبیع تصرفدر بیع شرط، مشتری نمی: 460ماده
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مقام او معامله تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائماگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می: 461ماده

 .را فسخ کند

سخ بیع در مقابل ورثه به همان ی او منتقل شود حق فی فوت مشتری به ورثهاگر مبیع به شرط، به واسطه: 46۲ماده

 .ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود

 .اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود: 463ماده

 در معاوضه :فصل سوم

مال دیگر که از طرف دیگر اخذ دهد به عوض معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می: 464ماده

 .ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشدکند بدون مالحظهمی

 .ی بیع جاری نیستدر معاوضه، احکام خاصه: 465ماده

 در اجاره :فصل چهارم 

موجر و دهنده را شود، اجارهاجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می: 466ماده

 .کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گوینداجاره

 .مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد: 46۷ماده

 در اجاره اشیا :مبحث اول

 .ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و اال اجاره باطل استدر اجاره: 468ماده

که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد  شودمدت اجاره از روزی شروع می: 469ماده

 .از وقت عقد محسوب است

 .در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است: 4۷0ماده

 .برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد: 4۷1ماده

 .باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل استعین مستأجره باید معین : 4۷۲ماده

 .الزم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد: 4۷3ماده

 .تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشدمستأجر می: 4۷4ماده

 .است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریکی مال مشاع، جایز اجاره: 4۷5ماده

شود و در صورت تعذر موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می: 4۷6ماده

 .اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد
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 .ی مطلوبه را بکندفادهموجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند است: 4۷۷ماده

تواند اجاره را فسخ کند یا به همان گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میهر: 4۷8ماده

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

 .مستأجر حق فسخ ندارد

 .شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشدعیبی که موجب فسخ اجاره می: 4۷9ماده

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در : 480ماده

 .ی مدت، خیار ثابت استاثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه

 .شودی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میگاه عین مستأجره به واسطههر: 481ماده

تواند موجر اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می: 48۲ماده

 .نباشد حق فسخ خواهد داشت را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن

ره از زمان تلف نسبت به مقدار ی حادثه، کالً یا بعضاً تلف شود اجااگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه: 483ماده

ی شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهشده منفسخ میتلف

 .االجاره نمایدتقلیل نسبی مال

 .تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشدموجر نمی: 484ماده

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی الزم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر : 485ماده

ر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کالً یا بعضاً تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگنمی

 .استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت

ی مالک است مگر ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن الزم است به عهدهتعمیرات و کلیه: 486ماده

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

 .باشدمستأجره الزم می

گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ هر: 48۷ماده

 .دارد

در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی : 488ماده

المثل به خود مزاحم ی اجرتتواند برای رفع مزاحمت و مطالبهقبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می

 .تواند به مزاحم رجوع کندرجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می

تواند عین نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیاگر شخصی که مزاحمت می: 489ماده

 .مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو
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 :مستأجر باید: 490ماده

 .فتار کرده و تعدی یا تفریط نکنددر استعمال عین مستأجره به نحو متعارف ر :اوالً

عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع  :ثانیاً

 .شود استعمال نمایدو احوال استنباط می

 .که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد مواعدی در را االجارهمال :ثالثاً

تواند استفاده منفعتی اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می: 491ماده

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

شود عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می اگر مستأجر،: 49۲ماده

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

 مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کالً: 493ماده

ی تفریط یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه

 .یا تعدی حاصل نشده باشد

شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می: 494ماده

هد بود اگر چه مستأجر المثل خواود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتاذن مالک مدتی در تصرف خ

المثل بدهد که استیفای منفعت ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتاستیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه

 .کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید

 .ی فوق نخواهد بودالمثل مذکور در مادهاالجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرتاگر برای مال :495ماده

شود و نسبت به تخلف از شرایطی که ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میعقد اجاره به واسطه: 496ماده

 .گرددمیبین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت 

شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمیعقد اجاره به واسطه: 49۷ماده

شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می

 .گرددمستأجر باطل می

دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت  اگر عین مستأجره به: 498ماده

 .نقل را برای خود شرط کرده باشد

 .گرددی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیی صرفههر گاه متولی با مالحظه: 499ماده
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دتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار تواند مبیع را برای مدر بیع شرط، مشتری می: 500ماده

ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد واال اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد بایع باشد باید به وسیله

 .باطل خواهد بود

از قرار روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین  االجاره هماگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال: 501ماده

شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از 

ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیهمدت

 .ه نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بودمدت و ب

 .اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت: 50۲ماده

از ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک هر گاه مستأجر بدون اجازه: 503ماده

موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی 

 .ی مستأجر استحاصل شود بر عهده

تواند مستأجر را به خراب کردن یا هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی: 504ماده

ی جبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبهکندن آن ا

المثل بنا یا درخت را خواهد المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرتاجرت

 .داشت

ی مستأجر مستقر نشده است به موت او حال بر ذمه االجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن،اقساط مال: 505ماده

 .شودنمی

ی مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهدر اجاره: 506ماده

 .دیگری شرط شده باشد

 در اجاره حیوانات: مبحث دوم 

تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول ی حیوان، تعیین منفعت، یا به در اجاره: 50۷ماده

 .باید به آن جا حمل شود

تواند در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول الزم نیست ولی مستأجر نمی: 508ماده

ن شده باشد تعیین راکب یا محمول الزم زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معی

 .است

ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی در اجاره: 509ماده

 .االجاره کم شوداز مال
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معینی کافی خواهد  ی حیوان الزم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوعدر اجاره: 510ماده

 .بود

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین : 511ماده

 .توان برای بارکشی استعمال نمودحیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی

 در اجاره اشخاص :مبحث سوم 

االجاره، شود اجیر و مالکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میکه اجاره می ی اشخاص، کسیدر اجاره: 51۲ماده

 .شوداجرت نامیده می

 :ی اشخاص از قرار ذیل استی اجارهاقسام عمده: 513ماده

 ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛اجاره -1

 .آب یا هوا التجاره، اعم از راه خشکی یای متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالاجاره -۲

 در اجاره خدمه و کارگر: فقره اول 

 .تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینیخادم یا کارگر نمی: 514ماده

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین : 515ماده

گر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک شده است. بنابراین ا

شود ولی اگر پس از روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می

د، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دار

 .زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد

 در اجاره متصدی حمل و نقل :فقره دوم 

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی : 516ماده

داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا شود همان است که برای امانتسپرده می هاکه به آن

شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد ها داده میضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن

 .بود

 .ل نیز مجری خواهد بوددر مورد متصدیان حمل و نق 509مفاد ماده : 51۷ماده
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 در مزارعه و مساقات :فصل پنجم 

 در مزارعه :مبحث اول 

دهد که آن را مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می: 518ماده

 .زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند

عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین ی هر یک از مزارع و در عقد مزارعه حصه: 519ماده

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

ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف عالوه بر حصه: 5۲0ماده

 .مقابل بدهد

ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر در عقد مزارعه : 5۲1ماده

 .یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود

عقد مزارعه الزم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی الزم است که مالک منافع بوده باشد یا به در: 5۲۲ماده

 .ز قبیل والیت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشدعنوانی از عناوین ا

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصالح یا تحصیل آب باشد و : 5۲3ماده

حق فسخ  اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد )از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره( و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد

 .معامله را خواهد داشت

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده : 5۲4ماده

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

 .عقد مزارعه عقدی است الزم: 5۲5ماده

 .تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کندل و مزارع میهر یک از عام: 5۲6ماده

ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن گاه زمین به واسطههر: 5۲۷ماده

 .شودنباشد عقد مزارعه منفسخ می

د آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شو: 5۲8ماده

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

شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این ها باطل نمیعقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن: 5۲9ماده

 .شودصورت به فوت او منفسخ می
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خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او گاه کسی به مدت عمر هر: 530ماده

 .شودمنفسخ می

 .شودی خود از آن میی زرع، عامل، مالک حصهبعد از ظهور ثمره: 531ماده

 .در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است: 53۲ماده

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا  :533ماده

المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت

 .شودها تقسیم میالمثل نیز به نسبت بذر بین آنعامل باشد حاصل و اجرت

گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به هر: 534ماده

دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میتقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می

 .فسخ دارد

 .المثل استزراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتاگر عامل، : 535ماده

گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه هر: 536ماده

 .مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود

 533یر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غهر: 53۷ماده

 .شودرفتار می

گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق هر: 538ماده

 .المثل خواهد بوداجرت

ها مقرر بوده شریک در به نسبتی که بین آن گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عاملهر: 539ماده

المثل زمین و عمل و سایر مصالح االمالک خود ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت

 .گیرد مستحق خواهد بودکه به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می

ده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیهر: 540ماده

 .المثل ابقا نمایداخذ اجرت

تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به عامل می: 541ماده

 .دیگری، رضای مزارع الزم است

گر این که خالف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین ی مالک است مخراج زمین به عهده: 54۲ماده

 .طرفین یا متعارف است
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 در مساقات :مبحث دوم 

ی مشاع معین از ثمره واقع ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهمساقات معامله: 543ماده

 .شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آنمی

المثل خواهد در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت: 544ماده

 .بود

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این : 545ماده

 .له را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نمایدی مالک، معامتواند بدون اجازهکه عامل نمی

 در مضاربه: فصل ششم 

دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می: 546ماده

 .شودکرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می

 .سرمایه باید وجه نقد باشد: 54۷ماده

 .ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشدحصه: 548ماده

های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت حصه: 549ماده

 .در عقد منصرف به آن گردد

 .مضاربه عقدی است جایز: 550ادهم

 :شودعقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می: 551ماده

 در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛ -1

 در صورت مفلس شدن مالک؛ -۲

 در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛ -3

 .در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده -4

شود لیکن پس از مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیگاه در هر: 55۲ماده

 .ی جدید مالکتواند معامله بکند مگر به اجازهانقضای مدت، مضارب نمی

تواند هر قسم تجارتی را که صورتی که مضاربه، مطلق باشد )یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد( عامل میدر: 553ماده

 .بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کندصالح 
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ی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهمضارب نمی: 554ماده

 .مالک

آورد ولی اگر اعمالی را که مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا : 555ماده

 .بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود

 .شود مگر در صورت تعدی یا تفریطمضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی: 556ماده

مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، اگر: 55۷ماده

را تبرعاً انجام داده المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل شود و عامل، مستحق اجرتمحسوب نمی

 .است

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد : 558ماده

باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک عقد 

 .تملیک کند

حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و در: 559ماده

 .المضاربه به آن تعلق بگیردحق

 .ر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر استبه غی: 560ماده

 در جعاله :فصل هفتم 

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا : 561ماده

 .غیرمعین

 .گویندجاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میجعاله ملتزم را در: 56۲ماده

ی الجهات، الزم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهجعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیعدر: 563ماده

 .ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح استاو را پیدا کند حصه

 .تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد جعاله، گذشته از عدم لزومدر: 564ماده

توانند رجوع کنند ولی جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می: 565ماده

 .المثل عمل عامل را بدهداگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت

ی جاعل بوده باشد و جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود باالصاله جعاله،هرگاه در: 566ماده

المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل فسخ گردد عامل از اجرت

 .باشد یا از طرف خود عامل
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 .جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشدگردد که متعلق عامل وقتی مستحق جعل می: 56۷ماده

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل : 568ماده

 .گرددمی

رسد تا به جاعل رد کند در دست او مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می: 569ماده

 .امانت است

 .جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقالیی باطل است: 5۷0ماده

 در عقود معینه مختلفه:  باب سوم

 در شرکت: فصل هشتم 

 در احکام شرکت :مبحث اول 

 .شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه: 5۷1ماده

 .شرکت، اختیاری است یا قهری: 5۷۲ماده

ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری شود یا در نتیجهی عقدی از عقود حاصل میشرکت اختیاری، یا در نتیجه: 5۷3ماده

 .هایا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این

 .شودی امتزاج یا ارث، حاصل میشرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه: 5۷4ماده

ها در باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنز شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میهر یک ا: 5۷5ماده

 .مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد

 .طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود: 5۷6ماده

ی اداره تواند هر عملی را که الزمهمشترک مأذون شده است میشریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال : 5۷۷ماده

 .کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی

که در این  توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشدوقت میشرکا همه: 5۷8ماده

 .صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقالل مأذون در اقدام اگر اداره کردن شرکت به عهده: 5۷9ماده

 .تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره کردن الزم است اقدام کندها میباشد هر یک از آن

تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیاگر : 580ماده

کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی 

 .برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد
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تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات : 581هماد

 .معامالت فضولی خواهد بود

 .شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است: 58۲ماده

 .یگر سهم خود را جزئاً یا کالً به شخص ثالثی منتقل کندتواند بدون رضایت شرکای دهر یک از شرکا می: 583ماده

شود مگر در صورت که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیالشرشریکی که مال: 584ماده

 .تفریط یا تعدی

رجوع به او  ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حقشریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن: 585ماده

 .دارند

تواند رجوع اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می: 586ماده

 .کند

 :شودشرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می: 58۷ماده

 در صورت تقسیم؛ -1

 .در صورت تلف شدن تمام مال شرکت -۲

 :باشندمأذون در تصرف اموال مشترکه نمیدر موارد ذیل، شرکا، : 588ماده

 در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛ -1

 .در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا -۲

 در تقسیم اموال شرکت :مبحث دوم 

در مواردی که تقسیم به  تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگرالمال میهر شریک: 589ماده

 .موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند

ها به در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن: 590ماده

 .عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند

آید و تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل میگاه هر: 591ماده

کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می

 .این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد

ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بیهر: 59۲ماده

 .شودشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیباشد طرف دیگر اجبار می
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 .قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد شود عبارت است از نقصان فاحشضرری که مانع از تقسیم می: 593ماده

گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر هر: 594ماده

رجوع توانند به حاکم ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می

ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به تواند برای قلع مادهنمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می

 .اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند

از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع  ی یک یا چند نفرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصههر: 595ماده

 .است اگر چه شرکا تراضی نمایند

 .ها مالزم با تقسیم باقی اموال نیستدر صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن: 596ماده

 .علیهم جایز نیستتقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف: 59۷ماده

شود و اگر قیمی باشد بر ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می: 598هماد

ها به قرعه معین شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنحسب قیمت تعدیل می

 .گرددمی

تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع ست و هیچ یک ازشرکا نمیتقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد الزم ا: 599ماده

 .کند

گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا هر: 600ماده

 .شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند

 .شودواقع شده است تقسیم باطل می گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلطهر: 601ماده

گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال هر: 60۲ماده

 .غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح واال باطل است

 .شوداز تقسیم مخصوص همان قسمت می ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد: 603ماده

تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی: 605هماد

 .ماندبه حال خود باقی می

، حق مجری یا ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیمی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهگاه حصههر: 606ماده

 .شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقیعبور ساقط نمی

گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار هر: 60۷ماده

تواند برای یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میباید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر 

 .سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند
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 در ودیعه :فصل نهم 

 در کلیات :مبحث اول 

سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می: 60۷ماده

 .گویندگیر را مستودع یا امین میگذار مودع و ودیعهودیعه

 .در ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد: 608ماده

مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائمکسی می: 609ماده

 .باشد

ین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت در ودیعه، طرف: 610ماده

 .ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است

 .ودیعه عقدی است جایز: 611ماده

 در تعهدات امین :مبحث دوم 

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به : 61۲ماده

 .طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند واال ضامن است

را  گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیبهر: 613ماده

 .تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن استالزم بداند می

 .باشد مگر در صورت تعدی یا تفریطامین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی: 614ماده

 .آن از اقتدار او خارج است باشد که دفعامین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی: 615ماده

گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و هر: 616ماده

 .ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد

ی واند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازهتامین نمی: 61۷ماده

 .صریح یا ضمنی امانتگذار واال ضامن است

ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند واال اگر مال ودیعه در جعبه: 618ماده

 .ضامن است

 .امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید: 619ماده

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در : 6۲0ماده

 .آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست
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مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و : 6۲1ماده

را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع 

 .کند

ید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال ی مثل یا قیمت آن بر آاگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده: 6۲۲ماده

 .نبوده باشد

 .منافع حاصله از ودیعه مال مالک است: 6۲3ماده

مقام قانونی او یا به کسی که امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم: 6۲4ماده

خواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس ی ضرورتی بباشد مسترد دارد و اگر به واسطهمأذون در اخذ می

 .نداشته باشد باید به حاکم رد نماید

للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم گاه مستحقهر: 6۲5ماده

 .المالک استنباشد تابع احکام اموال مجهول

تواند رد کند مگر به ا به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمیکسی مال خود راگر: 6۲6ماده

 .وراث او

 .ها مال ودیعه باید به حاکم رد شوددر صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن: 6۲۷ماده

ود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثالً اگر امانتگذار محجور ش: 6۲8ماده

 .توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را داردرا نمی

 .اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود: 6۲9ماده

مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد کسی مالی را به سمت قیمومت یا والیت، ودیعه گذارد آن اگر: 630ماده

 .گرددشود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می

گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین هر: 631ماده

علیه د مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولیقرار داده باش

ی او باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبهها ضامن نمیو امثال آن

 .ص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشدو امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نق

ی واردین وقتی ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسهکاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن: 63۲ماده

 .داع باشدها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایباشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنمسئول می

 در تعهدات امانتگذار: مبحث سوم 

 .امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد: 633ماده
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 .ی امانتگذار استگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهره: 634ماده

 در عاریه :فصل دهم 

دهد که از عین مال او مجاناً منتفع طرفین به طرف دیگر اجازه میعاریه عقدی است که به موجب آن احد : 635ماده

 .گیرنده را مستعیر گوینددهنده را معیر و عاریهشود. عاریه

 .دهد اگر چه مالک عین نباشددهنده عالوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میعاریه: 636ماده

تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از ش از آن منتفع شد میهر چیزی که بتوان با بقای اصل: 63۷ماده

 .عاریه است منفعتی است که مشروع و عقالیی باشد

 .شودعاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می: 638ماده

مسئول خسارت وارده نخواهد بود  گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیرهر: 639ماده

 .باشدها نیز جاری میمگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن

 .باشد مگر در صورت تفریط یا تعدیمستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی: 640ماده

عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال : 641ماده

 .و اگر عاریه مطلق بوده برخالف متعارف استفاده کرده باشد

 .اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد: 64۲ماده

 .شی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بوداگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت نا: 643ماده

ی طال و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط در عاریه: 644ماده

 .یا تعدی هم نکرده باشد

 .رعایت شود 630تا  6۲6و  6۲4در رد عاریه باید مفاد مواد : 645ماده

ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است رج الزمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدهمخا: 646ماده

 .مگر این که شرط خاصی شده باشد

 .تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیرمستعیر نمی: 64۷ماده

 در قرض :فصل یازدهم 

کند که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میقرض عقدی است که به : 648ماده

 .الرد را بدهدطرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم

 .اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است: 649ماده
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 .مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد: 650ادهم

تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی: 651ماده

 .مطالبه کند

 .دهدبرای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال: 65۲ماده

 .منسوخ است: 653ماده

 در قمار و گروبندی :فصل دوازدهم 

ی تعهداتی که از گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه و قمار: 654ماده

 .معامالت نامشروع تولید شده باشد جاری است

ی قبل در مورد دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهدر : 655ماده

 .شودها رعایت نمیآن

 در وکالت :فصل سیزدهم 

 در کلیات: مبحث اول 

 .نمایدوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می: 656ماده

 .تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است: 65۷ادهم

 .شودوکالت ایجاباً و قبوالً به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع می: 658ماده

 .وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت: 659ماده

 .امور خاصیوکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا : 660هماد

 .در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود: 661ماده

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام : 66۲ماده

 .آن امر اهلیت داشته باشد

 .عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهدتواند وکیل نمی: 663ماده

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین داللت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ : 664ماده

 .حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود

 .آن کند ی قطعی داللت بروکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه: 665ماده
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 در تعهدات وکیل :مبحث دوم 

گردد مسئول هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می: 666هماد

 .خواهد بود

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او : 66۷ماده

 .داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکنداختیار 

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد : 668ماده

 .کند

تواند بدون دیگری یا میها نگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنهر: 669ماده

تواند به دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقالً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می

 .تنهایی آن امر را به جا آورد

 .شودها وکالت دیگری باطل میدر صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن: 6۷0ماده

 .وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد: 6۷1ماده

تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به داللت قرائن، وکیل در وکیل در امری نمی: 6۷۲ماده

 .توکیل باشد

کیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک اگر وکیل که وکالت در تو: 6۷3ماده

 .شود مسئول خواهد بوداز وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می

 در تعهدات موکل :مبحث سوم 

است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده : 6۷4ماده

از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً 

 .اجازه کند

دهد مگر موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را ب: 6۷5ماده

 .این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد

الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حقالوکالهحق: 6۷6ماده

 .المثل استعرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت

 .مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشداگر در وکالت، : 6۷۷ماده
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 در طرق مختلفه انقضای وکالت: مبحث چهارم 

 :شودوکالت به طرق ذیل مرتفع می: 6۷8ماده

 به عزل موکل؛ -1

 به استعفای وکیل؛ -۲

 .به موت یا جنون وکیل یا موکل -3

بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی تواند هر وقت موکل می: 6۷9ماده

 .شرط شده باشد

 .تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است: 680ماده

تواند در آن چه وکالت به اذن خود باقی است میبعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل : 681ماده

 .داشته اقدام کند

باشد و ها نمیشود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آنمحجوریت موکل موجب بطالن وکالت می: 68۲ماده

 .همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد

کالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی هر گاه متعلق و: 683ماده

که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت 

 .شودمنفسخ می

 در ضمان عقدی: فصل چهاردهم 

 در کلیات :مبحث اول 

ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه: 684ماده

 .گویندعنه یا مدیون اصلی میله و شخص ثالث رامضمونطرف دیگر را مضمون

 .در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست: 685ماده

 .دضامن باید برای معامله اهلیت داشته باش: 686ماده

 .ضامن شدن از محجور و میت صحیح است: 68۷ماده

 .ممکن است از ضامن ضمانت کرد: 688ماده

 .له قبول کند صحیح استگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونهر: 689ماده
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ن جاهل له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامدر ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون: 690ماده

 .له خیاری نخواهد داشتتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمونبوده باشد می

 .ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است: 691ماده

ین مؤجل تعهد تواند در ددر دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می: 69۲ماده

 .پرداخت فوری آن را بنماید

 .ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشدتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهله میمضمون: 693ماده

نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می: 694ماده

که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو دین شخص بشود بدون این 

 .تردید باطل است

 .عنه الزم نیستله یا مضمونمعرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون: 695ماده

 .دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشدهر: 696ماده

 .للغیر در آمدن آن جایز استتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحقضمان عهده از مش: 69۷ماده

 لهدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون :مبحث دوم 

له مشغول ی ضامن به مضمونعنه بری و ذمهی مضمونبعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه: 698ماده

 .شودمی

ن که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه تعلیق در ضمان مثل ای: 699ماده

 .ممکن است معلق باشد

عنه مدیون باشد، من ضامنم، تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون: ۷00ماده

 .شودموجب بطالن آن نمی

توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری له نمیضمونضمان، عقدی است الزم و ضامن یا م: ۷01ماده

 .به و یا در صورت تخلف از مقررات عقدمقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون 690که در ماده 

را از ضامن کند ی طلب خود تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهله نمیگاه ضمان مدت داشته باشد مضمونهر: ۷0۲ماده

 .اگر چه دین، حال باشد

 .له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشددر ضمان حال، مضمون: ۷03ماده

 .ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است: ۷04ماده

 .شودضمان موجل به فوت ضامن، حال می: ۷05ماده
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 .حذف شد: ۷06ماده

 .شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشدعنه را بری کند ضامن بری نمیله ذمه مضموناگر مضمون: ۷0۷ماده

 .شودکسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می: ۷08ماده

 عنهدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون :مبحث سوم 

عنه ملتزم شده تواند در صورتی که مضمونعنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی میضامن حق رجوع به مضمون: ۷09ماده

 .باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند

خص قبول نماید مثل آن است که له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شاگر ضامن با رضایت مضمون: ۷10ماده

 .ی ضامنله به عهدهعنه دارد و همچنین است حواله مضموندین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون

له نخواهد داشت و عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضموناگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون: ۷11ماده

 .له آن چه را که گرفته است مسترد داردتواند از مضمونعنه میو مضمونعنه مراجعه کند باید به مضمون

 .عنه داردله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونگاه مضمونهر: ۷1۲ماده

تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمیاگر ضامن به مضمون: ۷13ماده

 .ین را صلح به کمتر کرده باشدد

عنه داده اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون: ۷14دهما

 .باشد

تواند از مدیون گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیهر: ۷15ماده

 .مطالبه کند

عنه نماید هر چند ضمان، مدت تواند رجوع به مضموندر صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می: ۷16ماده

 .عنه اذن به ضمان موجل داده باشدداشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون

 .عنه اذن در ادا نداده باشدشود هرچند ضامن به مضمونعنه دین را ادا کند ضامن بری میگاه مضمونهر: ۷1۷ماده

 .شوندعنه هر دو بری میله ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمونگاه مضمونهر: ۷18ماده

 .عنه نداردله ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونگاه مضمونهر: ۷19ماده

 .عنه نداردحق رجوع به مضمون ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد: ۷۲0ماده
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 در اثر ضمان بین ضامنین :مبحث چهارم 

له به هر یک از گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمونهر: ۷۲1ماده

از ضامنین دیگر که ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک آن

 .تواند به قدر سهم او رجوع کنداذن تأدیه داده باشد می

عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون: ۷۲۲ماده

 .کند تا به مدیون اصلی برسدعنه خود رجوع میضامنی به مضمون

عقد الزمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست  ممکن است کسی در ضمن: ۷۲3ماده

 .مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید

 در حواله :فصل پانزدهم 

 گردد.ی شخص ثالثی منتقل میی مدیون به ذمهحواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه: ۷۲4ماده

 .گویندعلیه میمدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال

 .علیهشود مگر با رضای محتال و قبول محالحواله محقق نمی: ۷۲5ماده

 .اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود: ۷۲6ماده

علیه پس ازقبولی در علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محالبرای صحت حواله الزم نیست که محال: ۷۲۷ماده

 .حکم ضامن است

 .علیه شرط نیستدر صحت حواله، مالئت محال: ۷۲8ماده

تواند حواله را فسخ و به علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میگاه در وقت حواله، محالهر: ۷۲9ماده

 .محیل رجوع کند

 .شودعلیه مشغول میی محالی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهپس از تحقق حواله، ذمه: ۷30ماده

تواند به همان مقداری که پرداخته علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله میدر صورتی که محال: ۷31ماده

 .است رجوع به محیل نماید

تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده علیه نمییک از محیل و محتال و محالحواله عقدی است الزم و هیچ : ۷3۲ماده

 .و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد ۷۲9

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن : ۷33ماده

شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد معلوم گردد حواله باطل میرا از کسی بگیرد و بعد بطالن بیع 
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تواند به علیه بری و بایع یامشتری میی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محالولی اگر بیع به واسطه

 .یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

 در کفالت : فصل شانزدهم 

کند. کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می: ۷34ماده

 .گویندله میمتعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول

 .شودله واقع میکفالت به رضای کفیل و مکفول: ۷35ماده

له ی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفولکفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدهصحت در: ۷36ماده

 .کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد

 .کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد: ۷3۷ماده

 .ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود: ۷38ماده

تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از له هر وقت بخواهد میکفالت مطلق، مکفولدر: ۷39ماده

 .رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد

ی حقی که بر عهده کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید واال باید از عهده: ۷40ماده

 .شود بر آیدمکفول ثابت می

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل : ۷41ماده

 .کند

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد : ۷4۲ماده

 .منصرف به محل دیگر باشد

 .شودغایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده میاگر مکفول : ۷43ماده

له اند تسلیم کند قبول آن بر مکفولاگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخالف شرایطی که کرده: ۷44ماده

مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم له بر خالف شود و همچنین اگر مکفولالزم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می

 .نماید کفیل ملزم به قبول نیست

مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید حق یا قائمهر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی: ۷45ماده

 .ی حقی که بر او ثابت شود بر آیدآن شخص را حاضر کند واال باید از عهده

 :شودل بری میدر موارد ذیل کفی: ۷46ماده

 در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛ -1
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 در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛ -۲

 له بر او دارد بری شود؛ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفولدر صورتی که ذمه -3

 له کفیل را بری نماید؛در صورتی که مکفول -4

 له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛حق مکفول در صورتی که -5

 .در صورت فوت مکفول -6

تواند له از قبول آن امتناع نماید کفیل میگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولهر: ۷4۷ماده

 .اثبات نماید له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکماحضار مکفول و امتناع مکفول

 .شودله موجب برائت کفیل نمیفوت مکفول: ۷48ماده

ها در مقابل دیگران بری گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنهر: ۷49ماده

 .شودنمی

مکفول خود را حاضر کند و در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید : ۷50ماده

شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میهر کدام از آن

 .شوندهای مابعد او هم بری میبری شد کفیل ۷46

ی او است ادا نماید و یا به ه عهدهگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بهر: ۷51ماده

تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق اذن او ادای حق کند می

 .رجوع نخواهد داشت

 در صلح :فصل هفدهم 

، در مورد معامله و غیر آن واقع صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی: ۷5۲ماده

 .شود

 .برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند: ۷53ماده

 .هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد: ۷54ماده

 .شودصلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی: ۷55ماده

 .شود ممکن است مورد صلح واقع شودحقوق خصوصی که از جرم تولید می: ۷56ماده

 .صلح بالعوض نیز جایز است: ۷5۷ماده
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دهد لیکن شرایط و احکام ی معامله را که به جای آن واقع شده است میصلح در مقام معامالت هرچند نتیجه: ۷58ماده

، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح

 .این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود

 .حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد: ۷59ماده

وارد فسخ به خیار خورد مگر در مصلح، عقد الزم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی: ۷60ماده

 .یا اقاله

تواند آن را فسخ کند صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی: ۷61ماده

 .اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار

 .اشد صلح باطل استاگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده ب: ۷6۲ماده

 .صلح به اکراه نافذ نیست: ۷63ادهم

 .تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است: ۷64ماده

 .ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطالن معامله صحیح استصلح دعوی مبتنی بر معامله: ۷65ماده

صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به : ۷66ماده

 .صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد

 .اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است: ۷6۷ماده

ی معینی همه گیرد متعهد شود که نفقهالصلحی که میعوض مالدر عقد صلح ممکن است احد طرفین در : ۷68ماده

ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث ساله یا همه

 .واقع شود

که بعد از فوت ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود در تعهد مذکوره در ماده: ۷69ماده

 .منتفع، نفقه به وراث او داده شود

شود مگر این که شود به ورشکستگی یا افالس متعهد نفقه، فسخ نمیصلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می: ۷۷0ماده

 .شرط شده باشد

 در رهن :فصل هجدهم 

دهنده را راهن و طرف دیگر دهد. رهنرهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می: ۷۷1ماده

 .گویندرا مرتهن می
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گردد داده شود ولی استمرار قبض مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می: ۷۷۲ماده

 .شرط صحت معامله نیست

 .تواند مورد رهن واقع شودهر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی: ۷۷3ماده

 .مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است: ۷۷4ماده

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ : ۷۷5ماده

 .باشد

بدهد در این صورت  ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن: ۷۷6ماده

مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک 

 .ها دارد رهن بدهندنفر در مقابل طلبی که از آن

عد مقرر حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در مودر ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی: ۷۷۷ماده

راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد 

 .ی او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شودوکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه

 .رهونه را ندارد باطل استاگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین م: ۷۷8ماده

گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد هر: ۷۷9ماده

 .نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکندمرتهن به حاکم رجوع می

 .هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشتبرای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر : ۷80ماده

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل : ۷81ماده

 .فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند

 .شودبا غرماء شریک می ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهندر مورد قسمت اخیر ماده: ۷8۲ماده

تواند تمام آن را تا اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می: ۷83ماده

 .کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 .جائز است تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین: ۷84ماده

شود در رهن نیز داخل هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می: ۷85ماده

 .خواهد بود

ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در ثمره: ۷86ماده

 .است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشدصورتی که منفصل باشد متعلق به راهن 
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تواند هر وقت بخواهد آن را بر عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن الزم است و بنابراین مرتهن می: ۷8۷ماده

ی از آن بری شود رهن را تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونهم زند ولی راهن نمی

 .مسترد دارد

تواند تقاضا نماید که رهن به شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میبه موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی: ۷88ماده

شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می

 .شودمعین می

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در : ۷89دهما

 .صورت تقصیر

ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن بعد از برائت ذمه: ۷90ماده

 .خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد

کننده بدل آن را بدهد و بدل ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفاگر عین مرهونه به واسطه: ۷91ماده

 .مزبور رهن خواهدبود

 .شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود ۷۷۷وکالت مزبور در ماده : ۷9۲ماده

 .باشد مگر به اذن مرتهنتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن راهن نمی: ۷93ماده

تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم راهن می: ۷94ماده

 .نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است

 در هبه: فصل نوزدهم 

کننده واهب، کند، تملیکاست که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میهبه عقدی : ۷95ماده

 .گویندطرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می

 .واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد: ۷96ماده

 .کندمیواهب باید مالک مالی باشد که هبه : ۷9۷ماده

شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض هبه واقع نمی: ۷98ماده

 .بدون اذن واهب اثری ندارد

 .در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است: ۷99ماده

 .بض نیستدر صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به ق: 800ماده
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تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می: 801ماده

 .مشروعی را مجاناً به جا آورد

 .شوداگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می: 80۲ماده

 : موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیلتواند با بقای عین بعد از قبض نیز واهب می: 803ماده

 در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اوالد واهب باشد؛ -1

 در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ -۲

در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به  -3

 ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛طهواس

 .در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود -4

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد : 804ماده

 .بود

 .جوع ممکن نیستبعد از فوت واهب یا متهب ر: 805ماده

 .گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع نداردهر: 806ماده

 .کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارداگر: 80۷ماده

 در اخذ به شفعه: قسمت سوم 

خود را به قصد بیع ی گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصههر: 808ماده

ی مبیعه را تملک به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه

 .گویندکند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می

 .هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود: 809ماده

ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد و نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آناگر ملک د: 810ماده

دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری 

 .حق شفعه ندارد

 .علیهم حق شفعه نداردموقوفی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا اگر حصه: 811ماده

توان نسبت به اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می: 81۲ماده

 .ی آن بعض از ثمن اجرا نمودبعضی که قابل شفعه است به قدر حصه
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 .در بیع فاسد، حق شفعه نیست: 813ماده

 .ز اخذ به شفعه نیستخیاری بودن بیع مانع ا: 814ماده

توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر حق شفعه را نمی: 815ماده

 .کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید

ده باشد، باطل ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نمواخذ به شفعه، هر معامله: 816ماده

 .نمایدمی

کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می: 81۷ماده

 .شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت

ل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قب: 818ماده

 .همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد

شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می: 819ماده

 .تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کندولی مشتری می که متصل باشد مال شفیع است

البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه گاه معلوم شود که مبیع، حینهر: 8۲0ماده

در ضمن عقد بیع،  گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است کهمقدار ارش را از ثمن کسر می

 .مذکور شده است

 .حق شفعه فوری است: 8۲1ماده

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که داللت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع : 8۲۲ماده

 .شودمی

 .شودحق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می: 8۲3ماده

توانند آن را فقط نسبت به سهم خود چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیگاه یک یا هر: 8۲4ماده

 .اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند

 در وصایا و ارث :قسمت چهارم 

 در وصایا: باب اول 

 در کلیات :فصل اول 

 .تملیکی و عهدیوصیت بر دو قسم است: : 8۲5ماده
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وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری : 8۲6هماد

مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات 

له، مورد وصیت موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصیکننده نماید. وصیتدیگری مأمور می

 .شودشود وصی نامیده میبه، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میموصی

 .له پس از فوت موصیشود مگر با قبول موصیتملیک به موجب وصیت محقق نمی: 8۲۷ماده

 .المنفعه شود قبول شرط نیستله غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عامگاه موصیهر: 8۲8ماده

تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میقبول موصی: 8۲9ماده

 .له موصی به را قبض کرده باشدموصی

له قبل از فوت موصی وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصیله رد یا قبول نسبت به موصی: 830ماده

به را قبض کرد دیگر تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیوصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می

 .ی الزم نیستتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانونمی

 .له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بوداگر موصی: 831ماده

به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیله میموصی: 83۲ماده

 .شودقبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می

ها اعالم نکرده له رد یا قبول خود را به آنبه تصرف کند مادام که موصیتواند در موصینمی ی موصیورثه: 833ماده

 .کند که تصمیم خود را معین نمایدله را مجبور میاست. اگر تأخیر این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی

ی زنده است وصایت را رد کند و اگر تواند مادام که موصدر وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می: 834ماده

 .قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد

 در موصی: فصل دوم 

 .موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد: 835ماده

از این قبیل که موجب هالکت  گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگرهر: 836ماده

است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد 

 .وصیت نافذ خواهد بود

 .ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیستاگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه: 83۷ماده

 .تواند از وصیت خود رجوع کندموصی می: 838ماده

 .اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است: 839ماده
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 بهدر موصی :فصل سوم 

 .وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است: 840ماده

 .مالک باطل استی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهموصی: 841ماده

 .ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود: 84۲ماده

ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه: 843ماده

 .سهم او نافذ است

اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه  شودگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم میهر: 844ماده

 .است مگر این که اجازه کند

 .شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیتمیزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می: 845ماده

 :شوداخراج می گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلثهر: 846ماده

المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسلوببدواً عین ملک با منافع آن تقویم می

شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می

 .شودثلث محسوب میی منافع از باشد قیمت ملک با مالحظه

 .اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد: 84۷ماده

له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی: 848ماده

 .خواهد بود

ر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به اگر موصی زیاده ب: 849ماده

شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می

 .شودتمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می

 لهدر موصی :فصل چهارم 

 .له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده استموصی: 850ماده

 .وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود: 851ماده

 .درسد مگر این که جرم مانع ارث باشبه به ورثه او میی جرمی سقط شود موصیاگر حمل در نتیجه: 85۲ماده

شود مگر این که موصی طور دیگر ها بالسویه تقسیم میبه بین آنلهم متعدد و محصور باشند موصیاگر موصی: 853ماده

 .مقرر داشته باشد
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 در وصی:  فصل پنجم

تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر موصی می: 854ماده

 .صورت تصریح به استقالل هر یکدر 

تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی موصی می: 855ماده

 .باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا

با کبیر خواهد بود تا موقع  توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایاصغیر را می: 856ماده

 .بلوغ و رشد صغیر

تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد موصی می: 85۷ماده

 .بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

شود مگر در صورت باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیمیوصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او : 858ماده

 .تعدی و تفریط

 .وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند واال ضامن و منعزل است: 859ماده

 .غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند: 860ماده

 در ارث :باب دوم 

 مختلفه وراثدر موجبات ارث و طبقات : فصل اول 

 .موجب ارث دو امر است: نسب و سبب: 861ماده

 :برند سه طبقه انداشخاصی که به موجب نسب ارث می: 86۲ماده

 .پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد -1

 .هااجداد و برادر و خواهر و اوالد آن -۲

 .هااعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن -3

 .ی قبل کسی نباشدبرند که از وارثین طبقهبعد وقتی ارث میی وارثین طبقه: 863ماده

 .برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشداز جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می: 864ماده

برد مگر این که ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میاگر در شخص واحد موجبات متعدده: 865ماده

 .بردها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میضی از آنبع

 .ی متوفی راجع به حاکم استدر صورت نبودن وارث، امر ترکه: 866ماده
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 در تحقق ارث :فصل دوم 

 .کندارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می: 86۷ماده

ی میت تعلق شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکهی متوفی مستقر نمیترکهمالکیت ورثه نسبت به : 868ماده

 .گرفته

 :گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل استی میت تعلق میحقوق و دیونی که به ترکه: 869ماده

 است؛ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن -1

 دیون و واجبات مالی متوفی؛ -۲

 .های آنوصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه -3

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث : 8۷0ماده

 .تقسیم گردد

نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت مزبوره نافذ هر گاه ورثه : 8۷1ماده

 .توانند آن را بر هم زنندنبوده و دیان می

شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده اموال غائب مفقوداالثر تقسیم نمی: 8۷۲ماده

 .ماندنمی

برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می: 8۷3ماده

 .برندبرند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میاز یکدیگر ارث نمی

ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر تاریخ فوت یکی از آنها توارث باشد بمیرند و اگر اشخاصی که بین آن: 8۷4ماده

 .بردمجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می

 در شرایط و جمله از موانع ارث: فصل سوم 

او ی برد که نطفهشرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می: 8۷5ماده

 .الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیردحین

 .شودبا شک در حیات، حین والدت، حکم وراثت نمی: 8۷6ماده

 .در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد: 8۷۷ماده

ت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر هر گاه در حین مو: 8۷8ماده

ها آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنگردد. تقسیم ارث به عمل نمیمی
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دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و  یای که مساوی حصهبخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه

 .ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شودحصه

شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق اگر بین وراث، غایب مفقوداالثری باشد سهم او کنار گذارده می: 8۷9ماده

 .رسددد واال به خود او یا به ورثه او میگری او به سایر وراث بر میگردد قبل از مورث مرده است حصه

شود اعم از این که قتل قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می: 880ماده

 .بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری

 .ن یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بوددر صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانو: 881ماده

برند اگر ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرد و اگر در بین ورثهمکرر( کافر از مسلم ارث نمی)881ماده

 .چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند

برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر نمیبعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث : 88۲ماده

برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث و پدر از او ارث نمی

 .برندمی

م پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر برد لیکن از ارحاگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میهر: 883ماده

 .برندارث نمی

ی آن است نسبت به ای که طفل ثمرهبرد لیکن اگر حرمت رابطهولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی: 884ماده

برد وام او ارث میی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقی اکراه یا شبههیکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه

 .و بالعکس

باشند بنابراین اوالد شوند محروم از ارث نمیاز ارث ممنوع می 880اوالد و اقوام کسانی که به موجب ماده : 885ماده

 .برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشودکسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می

 در حجب :فصل چهارم 

 .شودی بودن وارث دیگر از بردن ارث کالً یا جزئاً محروم میحجب حالت وارثی است که به واسطه: 886ماده

گردد، مثل برادرزاده که به واسطه حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می: 88۷ماده

 گردد؛که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میشود یا برادر ابی بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می

ی شوهر از نصف به ربع در گردد مثل تنزل حصهقسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می

 .ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اوالد باشدصورتی که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزل حصه
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ی بعد را از ارث ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقهضابطه :888ماده

مقامی ارث ببرد که در این صورت و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم 936نماید مگر در مورد ماده محروم می

 .برندهر دو ارث می

مقام پدر یا مادر اگر برای میت اوالدی نباشد اوالد او هر قدر که پایین بروند قائمی اولی در بین وراث طبقه: 889ماده

برند ولی در بین اوالد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می

 .نمایدمی

مقام خواهری نباشد اوالد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم ی دوم اگر برای متوفی برادر یادر بین وراث طبقه: 890ماده

برند لیکن در بین اجداد یا اوالد اخوه، اقرب به پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می

 .باشدکند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میمتوفی ابعد را از ارث محروم می

 .وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه: 891ماده

 :حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است: 89۲ماده

شوند وقتی که برای میت، اوالد یا اوالد اوالد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می -الف

ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین که  909و  908مگر در مورد ماده 

 .شودزوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می

شود وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می -ب

 :مشروط بر این که

 الاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛ : اوالً

 ها زنده باشد؛پدر آن : ثانیاً

 از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛: ثالثاً

 .ابوینی یا ابی تنها باشند : رابعاً

 در فرض و صاحبان فرض :فصل پنجم 

 .برندی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میوراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعض: 893ماده

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم : 894ماده

 .ها معین نیستآن

 .شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکهسهام معینه که فرض نامیده می: 895ماده

 .برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجهاشخاصی که به فرض ارث می: 896ماده
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برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می: 89۷ماده

 .ابی یا ابوینی و کالله امی

 .برندابت ارث میوراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قر: 898ماده

 :فرض سه وارث نصف ترکه است: 899ماده

 شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛ -1

 دختر اگر فرزند منحصر باشد؛ -۲

 .خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد -3

 :فرض دو وارث ربع ترکه است: 900ماده

 فوت زن با داشتن اوالد؛ شوهر در صورت -1

 .ها در صورت فوت شوهر بدون اوالدزوجه یا زوجه -۲

 .ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اوالدی زوجه یا زوجهثمن، فریضه: 901ماده

 :فرض دو وارث دو ثلث ترکه است: 90۲ماده

 دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور؛ -1

 .یا ابی تنها با نبودن برادر دو خواهر و بیشتر ابوینی -۲

 :فرض دو وارث ثلث ترکه است: 903ماده

 مادر متوفی در صورتی که میت اوالد و اخوه نداشته باشد؛ -1

 .کالله امی در صورتی که بیش از یکی باشد -۲

 .فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد: 904ماده

رسد و اگر صاحب قرابتی در برد و بقیه به صاحبان قرابت میمیت هر صاحب فرض حصه خود را میی از ترکه: 905ماده

ها شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنآن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می

 .شوده به او رد میشود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضرد نمی
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 االرث طبقات مختلفه وراثدر سهم: فصل ششم 

 االرث وراث طبقه اولیدر سهم :مبحث اول 

اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام : 906ماده

برد لیکن اگر مادر حاجب داشته زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو ارث را می

 .باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است

 :شوداگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می: 90۷ماده

 .رسدخواه دختر تمام ترکه به او میاگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر 

شود. اگر اوالد متعدد باشند و ها بالسویه تقسیم میاگر اوالد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن

 .بردها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر میبعضی از آن

ود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجهر: 908ماده

ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن

 .بردداشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی

موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد  گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین اوهر: 909ماده

شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به ها تقسیم میبود که بالسویه بین آن

 .بردمیشود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نها تقسیم مینسبت فرض آن

 .برندگاه میت اوالد داشته باشد گر چه یک نفر، اوالد اوالد او ارث نمیهر: 910ماده

مقام اوالد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول هر گاه میت اوالد بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم: 911ماده

آید: یعنی هر ارث بین اوالد بر حسب نسل به عمل می برد. تقسیممحسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می

برند. در تقسیم رسد. بنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد دختر میبرد که به توسط او به میت میی کسی را مینسل حصه

 .بردبین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می

برند با رعایت این که اقرب به میت مذکور در ماده فوق ارث میاوالد اوالد تا هر چه که پایین بروند به طریق : 91۲ماده

 .کندابعد را محروم می

برد و این فرض عبارت تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میدر: 913هماد

اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه برای  است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد

زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل 

 .شودمابین سایر وراث تقسیم می
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ها را نکند نقص بر بنت و ی میت کفایت نصیب تمام آنی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکهاگر به واسطه: 914ماده

ردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان شود و اگر پس از موضوع کبنتین وارد می

شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می

 .بردادی چیزی نمیحاجب داشته باشد از زی

های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او کرده و همچنین قرآن و رختانگشتری که میت معموالً استعمال می: 915ماده

ی میت منحصر به این اموال ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهرسد بدون این که از حصهمی

 .نباشد

 االرث وراث طبقه دومدر سهم :مبحث دوم 

 .رسدگاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میهر: 916ماده

ها بر طبق مواد ی بین آنبرد و اگر متعدد باشند ترکههر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می: 91۷ماده

 .شودذیل تقسیم می

ی ابی ی ابوینی اخوهبرند. در صورت نبودن اخوهی ابی ارث نمیی ابوینی داشته باشد اخوهاخوهاگر میت : 918ماده

 .کنندی امی را از ارث محروم نمیی ابی هیچ کدام اخوهی ابوینی و اخوهبرند. اخوهها را میی ارث آنحصه

ها خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آناگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند : 919ماده

 .شودبالسویه تقسیم می

ی ذکور دو برابر اناث خواهد اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه: 9۲0ماده

 .بود

ها بالسویه تقسیم امی باشند ترکه بین آن اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر: 9۲1ماده

 .شودمی

 :شودی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میی ابوینی و اخوههر گاه اخوه: 9۲۲ماده

ی ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق برد و بقیه مال اخوهاگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می

کنند و بقیه ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میاگر کالله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن نمایند.تقسیم می

 .نمایندی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم میمال اخوه

 :شودگاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میهر: 9۲3ماده

 .گیردها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میاگر جد یا جده تن

ها برد و اگر همه امی باشند بین آناگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می

 .گرددبالسویه تقسیم می
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رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ی میاگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده ام

ی ذکور از آن رسد و در صورت تعدد، حصهشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میها بالسویه تقسیم میثلث بین آن

 .ی اناث خواهد بوددو ثلث دو برابر حصه

رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در هر گاه میت اجداد و کالله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می: 9۲4ماده

رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میتقسیم آن حصه

نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق بالسویه تقسیم می

 .خواهد گرفت

ها شده و با مقام آندر تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اوالد اخوه قائم: 9۲5ماده

آید: یعنی هر نسل حصه برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اوالد اخوه بر حسب نسل به عمل میاجداد ارث می

ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و ی ابوینی یا ابی حصهرسد بنابراین اوالد اخوهی او به میت میبرد که به واسطهکسی را می

ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اوالد اخوهاوالد کالله امی حصه کالله امی را می

 .کنندبرد و اگر از کالله امی باشند بالسویه تقسیم میدو برابر اناث می

 .برددر صورت اجتماع کالله ابوینی و ابی و امی، کالله ابی ارث نمی: 9۲6ماده

برد و این فرض در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می: 9۲۷ماده

اجداد یا کالله فرض خود را از  عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از

برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی اصل ترکه می

 .شودوارد می

 االرث وراث طبقه سومدر سهم: مبحث سوم 

 .رسدسوم میگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه هر: 9۲8ماده

ها بر طبق مواد برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنهر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می: 9۲9ماده

 .شودذیل تقسیم می

برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی: 930ماده

 .برندها را میی آنی اعمام یا اخوال ابی حصهابوین

شود، در صورتی ها بالسویه تقسیم میی بین آنهر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه: 931ماده

شند ترکه ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی بای آنکه همه

 .نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بودرا بالسویه تقسیم می
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در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او : 93۲ماده

کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکهتعلق می

 .بردرسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث مییا ابی می

ها گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنهر: 933ماده

 .شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشندیبالسویه تقسیم م

ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را ی ابی یا ابوینی با دایی و خالهاگر وراث میت دایی و خاله: 934ماده

های ابوینی یا دایی و خالهکنند و مابقی مال برند و بین خود بالسویه تقسیم میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آن را میمی

 .نمایندها هم بین خود بالسویه تقسیم میابی است که آن

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام : 935ماده

 .تعلق میگیرد

رسد و اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او میآید لیکن اگر بین تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می

 .آیدها بالسویه به عمل میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها داده میاگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن

سدس  ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشددر تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه

رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه ها میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنی اعمام به او میحصه

 .کنندتقسیم می

ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث ی اعمام باقی میدر تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه

 .خواهد بود

برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک ها ارث نمیبا وجود اعمام یا اخوال، اوالد آن: 936ماده

کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می

 .بردرث نمیباشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ا

برند و نصیب هر نسل نصیب کسی ها ارث میها به جای آنهر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اوالد آن: 93۷ماده

 .شودی او به میت متصل میخواهد بود که به واسطه

برد و این فرض می در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه: 938ماده

 .عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه

برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می

 .شودمتقربین به پدر وارد می

قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث : 939ماده

 : شوداالرث او به طریق ذیل معین میبرند، سهمها دو برابر اناث میآن
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االرث یک دختر االرث یک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد سهماگر عالئم رجولیت غالب باشد سهم

ی االرث یک پسر و یک دختر از طبقهگر هیچ یک از عالئم غالب نباشد نصف مجموع سهمبرد و ای خود را میاز طبقه

 .خود را خواهد برد

 در میراث زوج و زوجه :مبحث چهارم 

 .برندها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میزوجین که زوجیت آن: 940ماده

 .ذکر شده است 938و  9۲۷، 913دیگر به طوری است که در مواد ی یکاالرث زوج و زوجه از ترکهسهم: 941ماده

 .شودی آنان بالسویه تقسیم میدر صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه: 94۲ماده

از او  ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگریاگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند هر یک از آن: 943ماده

 .برندها بعد از انقضای عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرد لیکن اگر فوت یکی از آنارث می

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد زوجه : 944ماده

 .بر این که زن شوهر نکرده باشدبرد اگرچه طالق بائن باشد مشروط از او ارث می

برد لیکن اگر اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی: 945ماده

 .بردبعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می

 : زوجه از اموال ذیلبرد لیکن زوج از تمام اموال زوجه ارث می: 946ماده

 از اموال منقول از هر قبیل که باشد، -1

 .از ابنیه و اشجار -۲

ی تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض ها و طریقهبرد و نه از عین آنزوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می: 94۷ماده

 .گردداستحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می

ها تواند حق خود را از عین آند ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن میگاه درمورهر: 948ماده

 .استیفا نماید

برد لیکن زن در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می: 949ماده

 .خواهد بود 866اشخاص بالوارث و تابع ماده ی شوهر در حکم مال فقط نصیب خود را و بقیه ترکه

 در مقررات مختلفه :کتاب سوم 

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات : 950ماده

 .باشدذالک تشخیص این معنی با عرف میو نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع

 .تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری: 951ماده
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 .تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است: 95۲ماده

 .تقصیر اعم است از تفریط و تعدی: 953ماده

 .شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر استمی ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخکلیه: 954ماده

 .ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر استمقررات این قانون در مورد کلیه: 955ماده

 در کلیات : کتاب اول 

 .شوداهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می: 956ماده

 .گردد مشروط بر این که زنده متولد شودحمل از حقوق مدنی متمتع می: 95۷ماده

تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی: 958ماده

 .این امر اهلیت قانونی داشته باشد

 .یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کندتواند به طور کلی حق تمتع و هیچ کس نمی: 959ماده

تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخالق حسنه باشد از هیچ کس نمی: 960ماده

 .استفاده از حریت خود صرف نظر نماید

 :هند بودجز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خوا: 961ماده

در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده  -1

 است؛

 در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛ -۲

 .ی ایرانی ایجاد شده باشدجامعه در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر -3

ذلک اگر یک نفر تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع: 96۲ماده

تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد 

ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی اهلیت نبوده و یا اهلیت 

که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم 

و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر  اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده

 .باشد شامل نخواهد بودمنقول واقع در خارج ایران می

 .ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بوداگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن: 963ماده

ت مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که روابط بین ابوین و اوالد، تابع قانون دولت متبوع پدر اس: 964ماده

 .در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود
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 .علیه خواهد بودوالیت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی: 965ماده

نقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرم: 966ماده

تواند به حقوقی که ممکن است ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیباشند معجا واقع می

 .اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد

غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین ی منقول یا ترکه: 96۷ماده

توانسته است به موجب وصیت تملیک ها و تشخیص قسمتی که متوفی میاالرث آنمربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم

 .نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود

تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً تعهدات ناشی از عقود : 968ماده

 .یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند

 .باشنداسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می: 969ماده

ند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که توانمأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می: 9۷0ماده

ها داده باشد. در هر حال ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنی دولت متبوع آنطرفین عقد هر دو تبعه

 .نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود

بع قانون محلی خواهد بود که در آن جا دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تا: 9۷1ماده

 .ی ایرانی نخواهد بودی اجنبی رافع صالحیت محکمهشود. مطرح بودن همان دعوا در محکمهاقامه می

توان در االجرای تنظیم شده در خارجه را نمیاحکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم: 9۷۲ماده

 .ها صادر شده باشدمطابق قوانین ایران امر به اجرای آنایران اجرا نمود مگر این که 

جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری  ۷اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده : 9۷3ماده

 .احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد

المللی شود که مخالف عهود بیناین قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می 9۷4تا  96۲و مواد  ۷مقررات ماده : 9۷4ماده

 .که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد

ی حسنه بوده و یا به واسطهتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق محکمه نمی: 9۷5ماده

شود به موقع اجرا گذارد اگر چه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میجریحه

 .اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد

 در تابعیت :  ۲کتاب 

 : شونداشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می: 9۷6ماده
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ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ی ساکنین ایران بهکلیه -1

 ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛که مدارک تابعیت آن

 ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛کسانی که پدر آن -۲

 نان غیرمعلوم باشند؛کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آ -3

 اند؛ها در ایران متولد شده به وجود آمدهکسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن -4

کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام الاقل  -5

ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق باشند واال قبول شدن آنیک سال دیگر در ایران اقامت کرده 

 قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

 ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛هر زن تبعه  -6

 .ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشدهر تبعه -۷

 .نخواهند بود 5و  4سی و قنسولی خارجه مشمول فقره تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیا

 : 9۷۷ماده

سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول  18پس از رسیدن به سن  9۷6ماده  4هر گاه اشخاص مذکور در بند  -الف

عه خود ها را تبی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنکنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه

 .خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند

سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی  18پس از رسیدن به سن  9۷6ماده  5هر گاه اشخاص مذکور در بند  -ب

د ها را تبعه خوی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنبمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه

 .خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند

ها اطفال متولد از اتباع ایرانی اند که در مملکت متبوع آننسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده: 9۷8ماده

معامله متقابله کنند ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میرا به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن

 .خواهد شد

 : توانند تابعیت ایران را تحصیل کننداشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می: 9۷9ماده

 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛ -1

 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛ -۲

 فراری از خدمت نظامی نباشند؛ -3

 .ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشندهدر هیچ مملکتی به جنح -4
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 .ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران استدر مورد فقره

ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای المنفعهکسانی که به امور عام: 980ماده

باشند و تقاضای المنفعه میایرانی هستند و از او اوالد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عامعیال 

ها را به تابعیت دولت جمهوری ورود به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن

 .ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند اسالمی ایران صالح بداند بدون رعایت شرط اقامت

 .حذف شده است: 981ماده

مند ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهاشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه: 98۲ماده

 :توانند به مقامات ذیل نائل گردندشوند لیکن نمیمی

 عاونین اوریاست جمهوری و م -1

 عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه -۲

 وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری -3

 عضویت در مجلس شورای اسالمی -4

 عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر -5

 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی -6

 قضاوت -۷

 ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامیعالی -8

 های مهم اطالعاتی و امنیتیتصدی پست -9

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا والت به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات : 983ماده

 : ذیل باشد

 اوالد او؛سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و  -1

ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا تصدیقنامه -۲

شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطالعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را 

مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا،  به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت

 .کننده تسلیم خواهد شدسند تابعیت به درخواست

ی دولت ایران شناخته نمایند تبعهزن و اوالد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می: 984ماده

خ صدور سند تابعیت شوهر و اوالد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریمی
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ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول توانند اظهاریهسن هجده سال تمام می

 .مه شودضمی 9۷۷ی اوالد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده کند لیکن به اظهاریه

اند تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اوالد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده: 985ماده

 .باشدمؤثر نمی

تواند بعد از طالق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول شود میی ازدواج، ایرانی میزن غیرایرانی که در نتیجه: 986ماده

نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود خود رجوع 

تواند مادام که اوالد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که اوالد دارد نمی

رمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع شود حق داشتن اموال غیی خارجه میمطابق این ماده تبعه

خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا 

ت ایران یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعی

داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند واال اموال مزبور با نظارت 

 .ها داده خواهد شدالعموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنمدعی

تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق نماید به ی خارجه مزاوجت میزن ایرانی که با تبعه: 98۷ماده

ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه

، ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریقشوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه

 .تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت

: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد 98۷-1تبصره

ای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم بر

 .ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گرددتقدیم تقاضانامه

کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می: زن98۷-۲تبصره

های امور ند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانهی خارجی گردد ندارصورتی که موجب سلطه

 .خارجه، کشور و اطالعات است

 .اند شامل زنان مزبور نخواهد بودو تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده 988مقررات ماده 

 : د مگر به شرایط ذیلتوانند تبعیت خود را ترک کنناتباع ایران نمی: 988ماده

 سال تمام رسیده باشند؛ ۲5به سن  -1

 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ -۲

قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا  -3

ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازهمی
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نماید اعم از این که اطفال مزبور کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال

 ها هم باشد؛ی هیأت وزرا شامل آنگردند مگر این که اجازهصغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی

 .السالح خود را انجام داده باشندخدمت تحت -4

نمایند عالوه بر به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی میتبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت 

ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک ( از این ماده درباره3اجرای مقرراتی که ضمن بند )

ها و فروش راج آنتابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخ

ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره

 .باشدمی

شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بیتبصره ب: هیأت وزیران می

سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز  18متر از پدر و جد پدری هستند و ک

 .توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایندسال تمام نرسیده باشند می ۲5سن که به 

تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، شمسی  1۲80هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ : 989ماده

ی او با ی اموال غیرمنقولهشود ولی در عین حال کلیهی ایران شناخته میتبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه

العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به عالوه از نظارت مدعی

های ایالتی و والیتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمناشتغال به وزارت و 

 .محروم خواهد بود

تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را : هیأت وزیران می989-1تبصره

 .توان دادی ورود به ایران یا اقامت میموافقت وزارت امور خارجه اجازهبه رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با 

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه : 990ماده

 .ها را صالح نداندبعیت آنخود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تا

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت : 991ماده

ای که به تصویب هیأت وزیران نامهدولت جمهوری اسالمی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین

 .خواهد شدخواهد رسید معین 

 در اسناد سجل احوال :کتاب سوم 

 .شودسجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می: 99۲ماده

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل : 993ماده

 :احوال اطالع داده شود

 طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛والدت هر  -1
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 ازدواج اعم از دائم و منقطع؛ -۲

 طالق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛ -3

 .وفات هر شخص -4

دفتر سجل شود باید در حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می: 994ماده

 .احوال ثبت شود

 .تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه: 995ماده

ی سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در اگر عدم صحت مطالبی که به دایره: 996ماده

شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در  الهویه قیددفتر سجل احوال به عنوان مجهول

 .دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود

ی سجل احوال ی ادارههای مخصوصی که به موجب نظامنامههر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام: 99۷ماده

 .شود، ممنوع استمعین می

ی دعوا کرده و در حدود تواند اقامهی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میکس که اسم خانوادگهر: 998ماده

قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده 

و به طریقی که در قوانین یا نظامات  نفعمی تواند در ظرف مدتاست مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی

 .مخصوصه مقرر است اعتراض کند

ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی ها در مدت قانونی به دایرهسند والدت اشخاصی که والدت آن: 999ماده

 .محسوب خواهد بود

 .قرر استهای مخصوصه مسایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه: 1000ماده

ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه: 1001ماده

 .ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهندقوانین و نظامات جاریه به عهده

 در اقامتگاه :کتاب چهارم 

که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است : 100۲ماده

جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص 

 .ها خواهد بودحقوقی مرکز عملیات آن

 .تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشدهیچ کس نمی: 1003ماده 
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آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میتغییر اقامتگاه به وسیله: 1004ماده

 .نیز به همان محل انتقال یافته باشد

ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع: 1005ماده

حده نیز تواند اقامتگاه شخصی علیحده اختیار کرده میی محکمه مسکن علیا رضایت شوهر خود و یا با اجازهزنی که ب

 .داشته باشد

 .ها استاقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن: 1006ماده

 .اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند: 100۷ماده

 .ها استاقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن: 1008دهما

کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت اگر اشخاص کبیر که معموالً نزد دیگری کار یا خدمت می: 1009ماده

 .ها خواهد بودها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنداشته باشند اقامتگاه آن

ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی گر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنا: 1010ماده

غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه 

غ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابال

 .حقیقی خود معین کند

 در غایب مفقوداالثر :کتاب پنجم 

 .غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد: 1011ماده

خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی  ی اموالاگر غایب مفقوداالثر برای اداره: 101۲ماده

کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می

 .شودنفع در این امر قبول میالعموم و اشخاص ذیمدعی

 .کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نمایدمعین میتواند از امینی که محکمه می: 1013ماده

تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی: 1014ماده

 .سمت معین خواهد شد

 .برای قیم مقرر است گردد، همان است کههای امینی که به موجب مواد قبل معین میوظایف و مسئولیت: 1015ماده

الموت تقسیم گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حینهر: 1016ماده

 .ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشدگردد اگر چه یک یا چند نفر آنمی

محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد : 101۷ماده

 .شوداند، تقسیم میمعین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده
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 .گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شودمفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می: 1018ماده

شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی موردی صادر میحکم موت فرضی غایب در : 1019ماده

 .ماندگذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی

 :شودموارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی: 10۲0ماده

رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب  -1

 غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد  -۲

شده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح ن

 شود؛ختم جنگ محسوب می

وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ  -3

 .تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد

های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب بل اگر با انقضای مدتی قی اخیر مادهدر مورد فقره: 10۲1ماده

شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از می

 :شودوجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می

 خلیج فارس یک سال؛برای مسافرت در بحر خزر و داخل  -الف

 برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید )مدیترانه(، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛ -ب

 .برای مسافرت در سایر بحار سه سال -ج

مذکور است دچار خطر مرگ  10۲0ماده  3و  ۲ی ای به غیر آن چه در فقرهی واقعهاگر کسی در نتیجه: 10۲۲ماده

توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میگشته 

 .سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد

رضی غایب را صادر نماید که در تواند حکم موت فمحکمه وقتی می 10۲۲و  10۲1و  10۲0در مورد مواد : 10۲3ماده

ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه های کثیراالنتشار تهران اعالنی در سه دفعهیکی از جراید محل و یکی از روزنامه

منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطالع محکمه 

 .شودیک سال از تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میبرسانند. هر گاه 

اند. مفاد ها در آن واحد مردهی آنشود که همهاگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می: 10۲4ماده

 .واهد بودجلد اول این قانون نخ 8۷4و  8۷3این ماده مانع از اجرای مقررات مواد 
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حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را توانند قبل از صدور وراث غایب مفقوداالثر می: 10۲5ماده

ها بدهد مشروط بر این که اوالً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو به تصرف آن

غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده سال تمام از آخرین خبر 

 .راجع به اعالن مدت یک سال حتمی است 10۲3

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر : 10۲6ماده

ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی هاموال او داشته باشند از عهد

 .غایب باقی خواهد بود

اند بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده: 10۲۷ماده

 .باشد مسترد دارندمزبور حین پیداشدن غایب موجود میباید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال 

ی دائم یا منقطعه که مدت ی زوجهشود باید نفقهامینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معین می: 10۲8ماده

اختالف در میزان ی او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت او نگذشته و نفقه

 .ی محکمه استنفقه تعیین آن به عهده

تواند تقاضای طالق کند. در این صورت با هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او می: 10۲9ماده

 .دهدحاکم او را طالق می10۲3رعایت ماده 

مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع  اگر شخص غایب پس از وقوع طالق و قبل از انقضای مدت عده: 1030ماده

 .دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد

 در قرابت :کتاب ششم 

 .قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی: 1031ماده

 :قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: 103۲ماده

 پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد؛ :طبقه اول

 ها؛اجداد و برادر و خواهر و اوالد آن: دومطبقه 

 .هااعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آن: طبقه سوم

ی اول، قرابت گردد. مثالً در طبقهها در آن طبقه معین میی نسلدر هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده

ی دوم قرابت برادر و ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقهد در درجهی اول و نسبت با اوالد اوالپدر و مادر با اوالد در درجه

ی دوم خواهد ی دوم از طبقهی دوم و اوالد برادر و خواهر و جد پدر در درجهی اول از طبقهخواهر و جد و جده در درجه

ی ها در درجهی اوالد آنی سوم و درجهی اول از طبقهی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجهبود و در طبقه

 .دوم از آن طبقه است
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هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، : 1033ماده

ی اول آن مرد و برادر ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجهقرابت سببی با زوج یا زوجه

 .و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود

 در نکاح و طالق :کتاب هفتم 

 در نکاح: باب اول 

 در خواستگاری : فصل اول 

 .توان خواستگاری نمودهر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می: 1034ماده

چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع کند اگر ی زوجیت نمیی ازدواج ایجاد علقهوعده: 1035ماده

تواند از وصلت ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می

ی لت مطالبهتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصامتناع کند و طرف دیگر نمی

 .خسارتی نماید

 .حذف شده است: 1036ماده

دیگر یا ابوین او  تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرفهر یک از نامزدها می: 103۷ماده

نگاه  برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً

 .شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشدداشته می

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد : 1038ماده

 .مجری نخواهد بود

 .حذف شده است :1039ماده

انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از  تواند برایهر یک از طرفین می: 1040ماده

 .امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد

 قابلیت صحی برای ازدواج :فصل دوم 

سال تمام  15سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن : 1041ماده

 .منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحشمسی 

 .حذف شده است: 104۲ماده

ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه: 1043ماده

تواند با معرفی کامل و در این صورت دختر می ی او ساقطجد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه
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ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنمردی که می

 .مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید

ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز محل حاضر نباشد و استیذان از آن در صورتی که پدر یا جد پدری در: 1044ماده

 .تواند اقدام به ازدواج نمایداحتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می

 .باشد: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می1044-1تبصره

 در موانع نکاح: فصل سوم 

 :نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1045ماده

 نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که باال برود؛ -1

 نکاح با اوالد هر قدر که پایین برود؛ -۲

 ها تا هر قدر که پایین برود؛نکاح با برادر و خواهر و اوالد آن -3

 .عمات و خاالت خود و عمات و خاالت پدر و مادر و اجداد و جداتنکاح با  -4

 :قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: 1046ماده

 شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ :اوالً

 شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛: ثانیاً

دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن  15و یا روز طفل الاقل یک شبانه :ثالثاً

 دیگر را بخورد؛

 شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛ :رابعاً

از شیر  روز مقداریمقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه :خامساً

شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی

زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن 

 .باشدها از این حیث ممنوع نمیآندختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین 

 :ی مصاهره ممنوع دائمی استنکاح بین اشخاص ذیل به واسطه: 104۷هماد

 بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛ -1

بوده است هر چند قرابت بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او  -۲

 رضاعی باشد؛
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بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده  -3

 .باشد

 .جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد: 1048ماده

 .ی زن خوددختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهتواند دختر برادر زن و یا هیچ کس نمی: 1049ماده

ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طالق یا در عده هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه: 1050ماده

 .شودمیوفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد 

ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره حکم مذکور در ماده: 1051ماده

فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل 

 .شودنمی

 .وجب حرمت ابدی استشود متفریقی که با لعان حاصل می: 105۲ماده

 .عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است: 1053ماده

 .ی رجعیه است موجب حرمت ابدی استزنای با زن شوهردار یا زنی که در عده: 1054ماده

با نکاح صحیح است ولی نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی : 1055ماده

 .مبطل نکاح سابق نیست

 .تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کنداگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی: 1056ماده

شود مگر این که به عقد ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میزنی که سه مرتبه متوالی زوجه: 105۷ماده

ی طالق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده ی در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطهدائم به زوجیت مرد دیگر

 .باشد

ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد زن هر شخصی که به نه طالق که شش تای آن: 1058ماده

 .شودمی

 .نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست: 1059ماده

ی مخصوص از طرف ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهنی با تبعهازدواج زن ایرا: 1060ماده

 .دولت است

تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه دولت می: 1061ماده

 .ی مخصوص نمایدباشد موکول به اجازه
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 شرایط صحت نکاح :فصل چهارم 

 .شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً داللت بر قصد ازدواج نمایدنکاح واقع می: 106۲ماده

 .ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند: 1063ماده

 .عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد: 1064ماده

 .توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است: 1065ماده

شود مشروط بر این که به گاه یکی از متعاقدین یا هر دو الل باشند عقد به اشاره از طرف الل نیز واقع میهر: 1066دهما

 .طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد

خص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در ش: 106۷ماده

 .است

 .تعلیق در عقد موجب بطالن است: 1068ماده

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است : 1069ماده

 .استمشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصالً مهر ذکر نشده 

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که : 10۷0ماده

 .ای بوده که عاقد فاقد قصد باشداکراه به درجه

 وکالت در نکاح :فصل پنجم 

 .تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهدهر یک از مرد و زن می: 10۷1ماده

تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این در صورتی که وکالت به طور اطالق داده شود وکیل نمی: 10۷۲ماده

 .اذن صریحاً به او داده شده باشد

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد : 10۷3ماده

 .اهد بودمتوقف بر تنفیذ موکل خو

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده : 10۷4ماده

 .باشد

 در نکاح منقطع :فصل ششم 

 .نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد: 10۷5ماده

 .مدت نکاح منقطع باید کامالً معین شود: 10۷6ماده
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در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده : 10۷۷ماده

 .است

 در مهر :فصل هفتم 

 .توان مهر قرار دادهر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می: 10۷8ماده

 .بشود معلوم باشد هامهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن: 10۷9ماده

 .تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است: 1080ماده

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر : 1081ماده

 .صحیح ولی شرط باطل است

 .رفی که بخواهد در آن بنمایدتواند هر نوع تصشود و میبه مجرد عقد، زن مالک مهر می: 108۲ماده

ی زمان تأدیه نسبت به سال : چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه108۲-1تبصره

گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می

 .دیگری تراضی کرده باشندزوجین در حین اجرای عقد به نحو 

 .توان مدت یا اقساطی قرار دادی تمام یا قسمتی از مهر میبرای تأدیه: 1083ماده

گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و هر: 1084ماده

 .یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که زن می: 1085ماده

 .مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

تواند از یاگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نم: 1086ماده

 .ی مهر دارد ساقط نخواهد شدذلک حقی که برای مطالبهحکم ماده قبل استفاده کند مع

توانند بعد از عقد اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می: 108۷ماده

ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل ن آنمهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بی

 .خواهد بود

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری : 1088ماده

 .نیست

ثالث  ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص: 1089ماده

 .تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کندمی
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 .تواند بیشتر از مهرالمثل معین نمایداگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی: 1090ماده

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و : 1091ماده

 .چنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شوداقران و اقارب و هم

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از : 109۲ماده

 .نصف مهر را قبالً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثالً یا قیمتاً استرداد کند

قد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق هر گاه مهر در ع: 1093ماده

 .مهرالمتعه است و اگربعد از آن طالق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود

 .شودبرای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می: 1094ماده

 .بطالن است در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب: 1095ماده

شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی: 1096ماده

 .با او نزدیکی نکند

 .در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد: 109۷ماده

اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را در صورتی که عقد نکاح : 1098ماده

 .تواند آن را استرداد نمایدگرفته شوهر می

 .در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است: 1099ماده

اشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته ب: 1100ماده

مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه 

 .نماید

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن : 1101ماده

 .این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است باشد که در

 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: فصل هشتم 

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل : 110۲ماده

 .شودهمدیگر برقرار می

 .معاشرت با یکدیگرندزن و شوهر مکلف به حسن : 1103ماده

 .زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند: 1104ماده

 .در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است: 1105ماده
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 .ی زن به عهده شوهر استدر عقد دائم نفقه: 1106ماده

متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل  ی نیازهاینفقه عبارت است از همه: 110۷ماده

 .ی نقصان یا مرضهای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهو هزینه

 .هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود: 1108ماده

ی شوهر است مگر این که طالق در حال نشوز واقع شده باشد ی رجعیه در زمان عده بر عهدهمطلقه ینفقه: 1109ماده

لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این 

 .صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ی آنان است فات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهی ودر ایام عده: 1110ماده

 .گردد)در صورت عدم پرداخت( تأمین می

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه زن می: 1111ماده

 .وم خواهد کردرا معین و شوهر را به دادن آن محک

 .رفتار خواهد شد 11۲9اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده : 111۲ماده

 .در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد: 1113ماده

نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده کند سکنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می: 1114ماده

 .باشد

تواند اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می: 1115ماده

و ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهمسکن علی

 .ی شوهر خواهد بودمادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین : 1116ماده

عین خواهد نمود و در صورتی شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را ممی

 .که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد

تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع شوهر می: 111۷ماده

 .کند

 .خواهد بکندکه میتواند در دارایی خود هر تصرفی را زن مستقالً می: 1118ماده

توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد طرفین عقد ازدواج می: 1119ماده

الزم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید 
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ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن یا بر علیه حیات زن سوءقصد

 .توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

 در انحالل عقد نکاح :باب دوم 

 .شودمنحل میعقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع : 11۲0ماده

 در مورد امکان فسخ نکاح :فصل اول 

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق : 11۲1ماده

 .فسخ است

 :عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 11۲۲ماده

 خصا؛ -1

 عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛عنن به شرط این که ولو یک بار  -۲

 .ای که قادر به عمل زناشویی نباشدمقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه -3

 :عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 11۲3ماده

 قرن؛ -1

 جذام؛ -۲

 برص؛ -3

 افضا؛ -4

 زمینگیری؛ -5

 .نابینایی از هر دو چشم -6

 .صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته استعیوب زن در : 11۲4ماده

 .جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 11۲5ماده

خواهد هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ ن: 11۲6ماده

 .داشت

گاه شوهر بعد از عقد مبتال به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع هر: 11۲۷ماده

 .نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
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ذکور فاقد وصف هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف م: 11۲8ماده

مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده 

 .باشد

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می: 11۲9ماده

نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق میبرای طالق به حاکم 

 .نفقه

تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می: 1130ماده

تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی میطالق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه 

 .شودکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده می

ی زندگی را برای زوجه با : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه1130-1تبصره

یل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذ

 :گرددمحسوب می

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر  -1

 .موجه

زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتال وی به مشروبات الکلی که به اساس -۲

 .امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است

 .محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر -3

 .اشدضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نب -4

العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل ی صعبالعالج روانی یا ساری یا هر عارضههای صعبابتالی زوج به بیماری -5

 .نماید

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم 

 .طالق صادر نماید

فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او  خیار: 1131ماده

شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار ساقط می

 .الزم بوده به نظر عرف و عادت است

 .تیباتی که برای طالق مقرر است شرط نیستدر فسخ نکاح رعایت تر:113۲ماده
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 در طالق :فصل دوم 

 در کلیات: مبحث اول 

 .تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنمایدمرد می: 1133ادهم

( این قانون، از دادگاه تقاضای 1130)( و 11۲9(، )1119تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ): زن نیز می1133-1تبصره

 .طالق نماید

 .ی طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گرددطالق باید به صیغه: 1134ماده

 .طالق باید منجز باشد و طالق معلق به شرط، باطل است: 1135ماده

 .باشددهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار طالق: 1136ماده

 .علیه، زن او را طالق دهدتواند در صورت مصلحت مولیولی مجنون دائمی می: 113۷ماده

 .ی طالق را به توسط وکیل اجرا نمودممکن است صیغه: 1138ماده

طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج : 1139ماده

 .شودمی

طالق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طالق قبل از : 1140ماده

 .نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطالع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند

 .حامل باشدطالق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا : 1141ماده

شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با طالق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی: 114۲ماده

 .زن سه ماه گذشته باشد

 در اقسام طالق :مبحث دوم 

 .طالق بر دو قسم است: بائن و رجعی: 1143ماده

 .در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست: 1144ماده 

 :در موارد ذیل طالق، بائن است: 1145ماده

 طالقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ -1

 طالق یائسه؛ -۲

 طالق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ -3
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ی ی رجوع باشد یا در نتیجهسومین طالق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه -4

 .نکاح جدید

دهد ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میطالق خلع آن است که زن به واسطه: 1146ماده

 .طالق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

 .صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشدطالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این : 114۷ماده

 .در طالق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است: 1148ماده

شود که داللت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع در طالق به هر لفظ یا فعلی حاصل می: 1149ماده

 .رجوع باشد

 در عده: مبحث سوم 

تواند شوهر دیگر مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیعده عبارت است از : 1150ماده

 .اختیار کند

ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این ی طالق و عدهعده: 1151ماده

 .ی او سه ماه استصورت عده

قضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با ی فسخ نکاح و بذل مدت و انعده: 115۲ماده

 .روز است 45اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 

 .ی طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل استعده: 1153ماده

هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که  ی وفات چه در دائم و چه در منقطع درعده: 1154ماده

ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصلهدر این صورت عده

 .و ده روز بیشتر باشد واال مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود

ی فسخ ی طالق دارد و نه عدهخود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده زنی که بین او و شوهر: 1155ماده

 .ی وفات در هر مورد باید رعایت شودنکاح ولی عده

ی وفات نگاه زنی که شوهر او غایب مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشد باید از تاریخ طالق عده: 1156ماده

 .دارد

 .ی طالق نگاه داردشبهه با کسی نزدیکی کند باید عده زنی که به: 115۷ماده
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 در اوالد: کتاب هشتم 

 در نسب : باب اول 

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از : 1158ماده

 .شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد

بعد از انحالل نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و هر طفلی که : 1159ماده

از تاریخ انحالل نکاح تا روز والدت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان 

 .والدت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به  :1160ماده

شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل شوهری ملحق می

 .امارات قطعیه برخالف آن داللت کند به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع : 1161ماده

 .نخواهد بود

طفل برای در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد : 116۲ماده

باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر امکان اقامه دعوی کافی می

 .از تولد طفل مسموع نخواهد بود

عی در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نو: 1163ماده

که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از 

 .تاریخ کشف خدعه خواهد بود

 .احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد: 1164ماده

شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می طفل متولد: 1165ماده

 .اند ملحق به هر دو خواهد بوداشتباه بوده

ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر هر گاه به واسطه: 1166ماده

بت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو وجود مانع بوده مشروع و نس

 .مشروع است

 . شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی: 116۷ماده

 در نگاهداری و تربیت اطفال: باب دوم 

 .نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است: 1168ماده
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کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میبرای حضانت و نگهداری : 1169ماده

 .دارد و پس از آن با پدر است

: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه 1169-1تبصره

 (مجمع تشخیص نظام 8/9/138۲باشد.)اصالحی می

مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر اگر : 11۷0ماده

 .خواهد بود

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و : 11۷1ماده

 .برای او قیم معین کرده باشد

هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در ی آنحق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده هیچ یک از ابوین: 11۷۲ماده

العموم، صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی

ند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد ی اوست الزام کنگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده

 .حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و : 11۷3ماده

تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مییا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه 

 .رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند

 :موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است

 آور به الکل، مواد مخدر و قماراعتیاد زیان -1

 ر به فساد اخالق و فحشااشتها -۲

 های روانی با تشخیص پزشکی قانونیابتال به بیماری -3

 گری و قاچاقسوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخالقی مانند فساد و فحشا، تکدی -4

 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف -5

ر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از در صورتی که به علت طالق یا به هر جهت دیگ: 11۷4ماده

باشد حق مالقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان مالقات و سایر جزئیات ابوین که طفل تحت حضانت او نمی

 .ها در صورت اختالف بین ابوین با محکمه استمربوطه به آن

یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت توان از ابوین و یا از پدر و طفل را نمی: 11۷5ماده

 .قانونی
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ی طفل به غیر شیر مادر ممکن مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه: 11۷6ماده

 .نباشد

 .ها احترام کندطفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن: 11۷۷ماده

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید : 11۷8ماده

 .ها را مهمل بگذارندآن

توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی: 11۷9ماده

 .تنبیه نمایند

 در والیت قهری پدر و جد پدری :باب سوم 

باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در طفل صغیر، تحت والیت قهری پدر و جد پدری خود می: 1180ماده

 .صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد

 .هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند: 1181ماده

ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال فل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنهر گاه ط: 118۲ماده

 .شودعلیه گردد والیت قانونی او ساقط میمولی

 .باشدعلیه، ولی، نماینده قانونی او میی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیدر کلیه: 1183ماده

علیه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولیفل، رعایت غبطههر گاه ولی قهری ط: 1184ماده

ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه

نماید. همچنین اگر ولی ن قیم تعیین میی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنواتصرف در اموال صغیر منع و برای اداره

علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولیقهری به واسطه

 .گرددتعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می

العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی محجور شود مدعیهر گاه ولی قهری طفل : 1185ماده

 .برای طفل معین کند

العموم مکلف در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی: 1186ماده

این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در 

 .نمایدرفتار می 1184معلوم شد مطابق ماده 

علیه رسیدگی کند ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولیهر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه: 118۷ماده

ی اموال العموم برای تصدی و ادارهنهادمدعیو کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیش

 .علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کردمولی
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باشد وصی تواند برای اوالد خود که تحت والیت او میهر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می: 1188ماده

 .ها را اداره نمایدواظبت کرده و اموال آنها ممعین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن

 .علیه خود وصی معین کندتواند با حیات دیگری برای مولیهیچ یک از پدر و جد پدری نمی: 1189ماده

ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود : 1190ماده

 .علیه بدهدرا برای مولی

ی امور او اقدام نکند یا امتناع علیه و یا ادارهاگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی: 1191ماده

 .شوداز انجام وظایف خود نماید منعزل می

 .علیه خود وصی غیرمسلم معین کندتواند برای امور مولیولی مسلم نمی: 119۲ماده

شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او و رشید شد از تحت والیت خارج میهمین که طفل، کبیر : 1193ماده

 .شودمعین می

 .شودپدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می: 1194ماده

 در خانواده :کتاب نهم 

 در الزام به انفاق: فصل اول 

است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین  ی زوجه هماناحکام نفقه: 1195ماده

 .شودفصل مقرر می

 .در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند: 1196ماده

به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم  ی اشتغالکسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله: 119۷ماده

 .نماید

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در : 1198ماده

ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه

 .ه شودنظر گرفت

ی اجداد پدری است با ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهی اوالد بر عهدهنفقه: 1199ماده

ی مادر است. هر گاه مادر ها نفقه بر عهدهفاالقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنرعایت االقرب

النفقه ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبفاالقرب به عهدهبا رعایت االقرب هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد

ی مساوی تأدیه ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهاست و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه

 .کنند
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 .اوالد اوالد استی اوالد و فاالقرب به عهدهی ابوین با رعایت االقربنفقه: 1۲00ماده

هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام : 1۲01ماده

ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق ی او را باید اقارب مزبور به حصهی مساوی هستند نفقهبه انفاق در درجه

مادر سهمی ی او را باید پدر و اوالد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که صل داشته باشد نفقهنفقه، پدر و مادر و اوالد بالف

 .ی او را باید مادر و اوالد متساویاً بدهندبدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اوالد بالفصل داشته باشد نفقه

ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی ی آنی همهنفقه النفقه، متعدد باشند و منفق نتوانداگر اقارب واجب: 1۲0۲ماده 

 .مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود

 .ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بودالنفقهدر صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب: 1۲03ماده

ی بیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهالی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاثنفقه: 1۲04ماده

 .استطاعت منفق

ی اوست ممکن در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده: 1۲05ماده

ها یا متکفل تیار آنالنفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اخی افراد واجبتواند با مطالبهنباشد دادگاه می

ی دادگاه مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه

 .توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایندمی

ی مزبور گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهی زمان تواند برای نفقهزوجه در هر حال می: 1۲06ماده

طلب ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه 

 .ی نفقه نمایندتوانند مطالبهمی

 در حجر و قیمومت :کتاب دهم 

 در کلیات: فصل اول 

 :محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند اشخاص ذیل: 1۲0۷ماده

 صغار؛ -1

 اشخاص غیررشید؛ -۲

 .مجانین -3

 .غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد: 1۲08ماده

 .حذف شده است: 1۲09ماده
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جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم  توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوانهیچ کس را نمی: 1۲10ماده

 .رشد یا جنون او ثابت شده باشد

 .: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است1۲10-1تبصره

 .توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می1۲10-۲تبصره

 .جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است: 1۲11ماده

ذلک صغیر ممیز اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است مع: 1۲1۲ماده

 .تواند تملک بالعوض کند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحاتمی

تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود ادواری در حال جنون نمیمجنون دائمی مطلقاً و مجنون : 1۲13ماده

نماید نافذ است مشروط بر ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه میبنماید ولو با اجازه

 .ی او مسلم باشدآن که افاقه

ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه نیست مگر با اجازهمعامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ : 1۲14ماده

 .ذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ استقبالً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع

تلف شدن  هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا: 1۲15ماده

 .آن مال نخواهد بود

 .هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است: 1۲16ماده

ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدهاداره: 1۲1۷ماده

 .از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است

 نصب قیم و ترتیب آندر موارد : فصل دوم 

 : شودبرای اشخاص ذیل نصب قیم می: 1۲18ماده

 برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ -1

ها بوده و ولی خاص نداشته ها متصل به زمان صغر آنبرای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن -۲

 باشند؛

 .ها نباشدها متصل به زمان صغر آنآنبرای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد   -3

ها قیم معین شود مراتب ی قبل باید برای اوالد آنهر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده: 1۲19ماده

عمل ی او اطالع داده و از او تقاضا نماید که اقدام الزم برای نصب قیم به ی اقامت خود و یا به نمایندهرا به دادستان حوزه

 .آورد
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ی اقربایی ی قبل به عهدهها انجام تکلیف مقرر در مادهدر صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطالع آن: 1۲۲0ماده

 .نماینداست که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می

ج یا زوجه نیز مکلف باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زو 1۲18اگر کسی به موجب ماده : 1۲۲1ماده

 .خواهند بود 1۲19به انجام تکلیف مقرر در ماده 

باید برای او نصب قیم  1۲18در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده : 1۲۲۲ماده

آن دادگاه معرفی داند به شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می

کند و کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می

تواند عالوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود نیز دادگاه مذکور می

اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شدهاختیارات ناظر را نیز تعیین 

 .دادسرا خواهد خواست

در مورد مجانین، دادستان باید قبالً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. : 1۲۲3ماده

کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می

ی مطلعین اطالعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مکلف است که قبالً به وسیله

ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه

 .نماید

ی ها قیم معین نشده به عهدهحفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن: 1۲۲4ماده

 .ی وزارت عدلیه معین خواهد شدالعموم به موجب نظامنامهالعموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعیمدعی

ی شرع برای او قیم معین گردید در و به توسط محکمههمین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صا: 1۲۲5ماده

تواند حجر آن را اعالن نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف العموم میمدعی

 .معامالت بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است

گردند باید در دفتر مخصوص ثبت جور میاسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه مح: 1۲۲6ماده

 .شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون : 1۲۲۷ماده

 .توسط دادگاه به عمل آمده باشد

برای  1۲18تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده شین وی میدر خارج ایران کنسول ایران و یا جان: 1۲۲8ماده

روز پس از نصب قیم  10اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ی مأموریت او ساکن یا مقیمها قیم نصب شود و در حوزهآن

گردد قتی قطعی میی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور ومدارک عمل خود را به وسیله

 .که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند
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وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و : 1۲۲9ماده

 .خواهد بودی مأمورین قنسولی مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن : 1۲30ماده

ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی کند ترتیبی برخالف مقررات دو مادهدولت اجرا می

 .قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کردکه با مقررات عهدنامه یا 

 :اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1۲31ماده

 کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند؛-1

 :های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشندکسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه -۲

الس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداری، اخت

 .تقصیر

 ها تصفیه نشده است؛ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنکسانی که حکم ورشکستگی آن -3

 کسانی که معروف به فساد اخالق باشند؛-4

 .ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشدکسی که خود یا اقربای طبقه -5

 .با داشتن صالحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود: 1۲3۲ماده

 .تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کندزن نمی: 1۲33ماده

 .ها را تفکیک نمایدتواند وظایف آندر صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می: 1۲34هماد

العموم در امور صغار و مجانین و در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی :فصل سوم 

 اشخاص غیررشید

 .ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم استعلیه و نمایندگی قانونی او در کلیهمواظبت شخص مولی: 1۲35ماده

ی دارایی او تهیه کرده و یک علیه صورت جامعی از کلیهالی مولیقیم مکلف است قبل از مداخله در امور م: 1۲36ماده

ی او ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهعلیه در حوزهنسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی

 .علیه تحقیقات الزمه به عمل آوردباید نسبت به میزان دارایی مولی

علیه مبلغی را که ممکن است مخارج ی صورت دارایی مولیی او باید بعد از مالحظهیا نمایندهالعموم مدعی: 1۲3۷ماده

علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است الزم شود معین نماید. قیم سالیانه مولی

 .ومالعمتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعینمی
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علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی: 1۲38ماده

 .حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد

رایی او قید نکرده و یا علیه بوده جزو صورت داهر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی: 1۲39ماده

باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن 

 .علیه وارد شود. به عالوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شداست به مولی

علیه را به خود علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیاز طرف مولیتواند به سمت قیمومت قیم نمی: 1۲40ماده

 .منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد

ی آن، خود، ای کند که در نتیجهعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معاملهتواند اموال غیرمنقول مولیقیم نمی: 1۲41دهما

العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب علیه و تصویب مدعیی مولیلحاظ غبطهعلیه شود مگر با مدیون مولی

علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب تواند برای مولیباشد و نیز نمیالعموم مالئت قیم میمدعی

 .العموممدعی

 .العمومبا تصویب مدعی علیه را به صلح خاتمه دهد مگرتواند دعوی مربوط به مولیقیم نمی: 1۲4۲ماده

تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می: 1۲43ماده

علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر ی اموال مولیبه اداره

 .شودینشد، از قیمومت عزل م

ی او بدهد و هر گاه در ظرف العموم یا نمایندهقیم باید الاقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی: 1۲44ماده

 .شودالعموم معزول میالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیی مدعییک ماه از تاریخ مطالبه

علیه سابق خود بدهد. هر گاه ا رفع حجر به مولیقیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد ی: 1۲45ماده

 .قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود

ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبهقیم می: 1۲46ماده

علیه تعیین شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولیرای او حاصل میاشتغالی که از امر قیمومت ب

 .گرددمی

علیه را کالً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه تواند اعمال نظارت در امور مولیالعموم میمدعی: 1۲4۷ماده

تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت 

 .علیه خواهند بودخسارت وارده به مولی

 در موارد عزل قیم : فصل چهارم 

 :شوددر موارد ذیل قیم معزول می: 1۲48ماده
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 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛ -1

 :های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گرددمرتکب یکی از جنحهاگر قیم مرتکب جنایت و یا  -۲

سرقت، خیانت در امانت، کالهبرداری، اختالس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به 

 تقصیر یا تقلب

 علیه را اداره کند؛اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی -3

 اگر قیم ورشکسته اعالن شود؛ -4

 علیه معلوم شود؛ی اموال مولیاگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره -5

 .العمومبا تقاضای مدعی 1۲44، 1۲43، 1۲39در مورد مواد  -6

 .شوداگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می: 1۲49ماده

علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب امور مربوطه به اموال مولیهر گاه قیم در : 1۲50ماده

 .علیه معین خواهد کردی اموال مولیالعموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهالعموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعیمدعی

ه است اختیار شوهر کند باید مراتب علیه که به سمت قیمومت معین شدشوهری ولو مادر مولیگاه زن بیهر: 1۲51ماده

ی او اطالع دهد. در این صورت ی اقامت خود یا نمایندهرا در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه

 .تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کندی او میدادستان یا نماینده

العموم العموم یا نماینده او اطالع ندهد مدعیماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعیدر مورد : 1۲5۲ماده

 .تواند تقاضای عزل او را بکندمی

 در خروج از تحت قیمومت : فصل پنجم 

 .شودپس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می: 1۲53ماده

نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن علیه یا هر شخص ذیرا ممکن است خود مولیخروج از قیمومت : 1۲54ماده

ی او به دادگاه مدنی خاص علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهای که مولیاست مستقیماً یا توسط دادستان حوزه

 .همان حوزه داده شود

مکلف است قبالً نسبت به رفع علت، تحقیقات الزمه به عمل  ی اوالعموم یا نمایندهدر مورد ماده قبل مدعی: 1۲55ماده

ها مطابق ماده ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنآورده مطابق نتیجه

 .شود رفع حجر نیز باید اعالن گردداعالن می 1۲۲5

 .و در مقابل اسم آن محجور قید شود 1۲۲6ده رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ما: 1۲56ماده
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 در اقرار: کتاب اول 

 در شرایط اقرار : باب اول 

 .اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود: 1۲59ماده

 .شود به هر لفظی که داللت بر آن نمایداقرار واقع می: 1۲60ماده

 .اقرار باشد صحیح استی شخص الل که صریحاً حاکی از اشاره: 1۲61ماده

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و : 1۲6۲ماده

 .مکره مؤثر نیست

 .اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست: 1۲63ماده

 .نافذ نیست اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان: 1۲64ماده

ی حفظ حقوق دیگران منشأ اثر اقرار مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به مالحظه: 1۲65ماده

 .شود، تا افالس یا عدم افالس او معین گرددنمی

ه است در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شد: 1۲66ماده

 .بشود

 .ی او مؤثر خواهد بودی ورثهاقرار به نفع متوفی درباره: 1۲6۷ماده

 .اقرار معلق مؤثر نیست: 1۲68ماده

 .اقرار به امری که عقالً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد: 1۲69ماده

 .لد شوداقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متو: 1۲۷0ماده

الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی: 1۲۷1ماده

 .معین، صحیح است

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری : 1۲۷۲ماده

 .نخواهد داشت

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اوالً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که : 1۲۷3ماده

 .به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد

 .صحت اقرار نیستاختالف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع : 1۲۷4ماده
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 در آثار اقرار :باب دوم 

 .هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود: 1۲۷5ماده

 .اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت: 1۲۷6هماد

یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده  انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد: 1۲۷۷ماده

شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به می

مضر به اقرار  گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده

 .نیست

مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم: 1۲۷8هماد

 .موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد

توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می: 1۲۷9ماده

 .ل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشدشهادت شهود قاب

 .اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است: 1۲80ماده

 .ی اقرار کتبی استقید دین در دفتر تجارت به منزله: 1۲81ماده

ز قسمتی از آن که تواند آن را تجزیه کرده ااگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی: 1۲8۲ماده

 .به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند

علیه اقرار االثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند )مثل این که مدعیاگر اقرار دارای دو جزء مختلف: 1۲83ماده

 .اقدام خواهد شد 1334به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود( مطابق ماده 

 در اسناد : کتاب دوم 

 .سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد: 1۲84ماده

 .شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشتشهادتنامه سند محسوب نمی: 1۲85ماده

 .سند بر دو نوع است: رسمی و عادی: 1۲86ماده

ی ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود ادارهاسنادی که در : 1۲8۷ماده

 .هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی استصالحیت آن

 .مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد: 1۲88ماده

 .د عادی استسایر اسنا 1۲8۷غیر از اسناد مذکوره در ماده : 1۲89ماده
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ها نسبت به اشخاص ثالث در مقام آنان معتبر است و اعتبار آنی طرفین و وراث و قائماسناد رسمی درباره: 1۲90ماده

 .صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

 :عتبر استمقام آنان می طرفین و وراث و قائماسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره: 1۲91ماده 

 الیه تصدیق نماید؛اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب -1

 .الواقع امضا یا مهر کرده استهر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی -۲

تواند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میدر مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند : 1۲9۲ماده

 .ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است

ن سند ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صالحیت تنظیم آهر گاه سند به وسیله: 1۲93ماده

ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره

 .طرف باشد، عادی است

 .کندگیرد سند را از رسمیت خارج نمیعدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می: 1۲94ماده

ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق محاکم : 1۲95ماده

 :باشد مشروط بر این کهقوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می

 اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ : اوالً

 ی ایران نباشد؛ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنهمفاد آن : ثانیاً

کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر : ثالثاً

 بشناسد؛

ی سیاسی و قنسولی کشور ا تنظیم شده یا نمایندهی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جنماینده :رابعاً

 .مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی : 1۲96ماده

ل شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبو

 .خارج تهران حکام ایاالت و والیات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی : 1۲9۷ماده

 .شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشدشد دلیل محسوب میحاصل شده با

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی : 1۲98ماده

است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او به دفتر تاجر استناد کرد نمی

 .اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کندمگر آن که بی
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 :شودی ذیل دلیل محسوب نمیدفتر تجارتی در موارد مفصله: 1۲99ماده

 اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده -1

 ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛دفتر بیوقتی که در  -۲

 .اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشدوقتی که بی -3

 .در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد: 1300ماده

 .ی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل استامضایی که در روی نوشته یا سند: 1301ماده

اعتباری هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی: 130۲ماده

یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته 

 .ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشدیا به وسیلهو 

در صورتی که بطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطالن آن را : 1303ماده

 .قبول کند و یا آن که بطالن آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بالاثر است

حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی هر گاه امضای تعهدی در: 1304ماده

 .دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است

باره در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در: 1305ماده

 .ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر استها داشته و ورثهاشخاصی که شرکت در تنظیم آن

 در شهادت : کتاب سوم 

 در موارد شهادت : باب اول 

 .حذف شده است: 1306ماده

 .حذف شده است: 130۷ماده

 .حذف شده است: 1308ماده

آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار : 1309ماده

 .گرددباشد به شهادت اثبات نمی

 .حذف شده است: 1310ماده

 .حذف شده است: 1311ماده

 : احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 131۲ماده
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این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی  ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثلدر مواردی که اقامه -1

 مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،

ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی ی حادثهدر مواردی که به واسطه -۲

 حب مال در آن موقع ممکن نیست،مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صا

 ها و قهوهباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانهی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمینسبت به کلیه -3

ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً الزحمهسپارند و مثل حقها میها و کاروانسراها و نمایشگاه خانه

 سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد، تحصیل

 ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،در صورتی که سند به واسطه -4

 .در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد -5

 .قل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط استدر شاهد، بلوغ، ع: 1313ماده

 .: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود1313-1تبصره

: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت 1313-۲تبصره

 .شودکسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی

 .و تبصره آن حذف گردید(مکرر)1313ماده

اند فقط ممکن است برای مزید اطالع استماع نمود مگر شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده: 1314ماده

 .در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد

 در شرایط شهادت : باب دوم 

 .روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردیدشهادت باید از : 1315ماده

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری : 1316ماده

 .ندارد

مگر در شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختالف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود : 131۷ماده

 .ها قدر متیقنی به دست آیدصورتی که از مفاد اظهارات آن

 .اختالف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد: 1318ماده

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خالف واقع شهادت داده است به شهادت او : 1319ماده

 .شوداثر داده نمی ترتیب
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ی مانع دیگری مثل شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه: 13۲0ماده

 .بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

 در امارات: کتاب چهارم 

 .شوددلیل بر امری شناخته می اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی: 13۲1ماده

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل : 13۲۲ماده

 .ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگرو غیر آن 1159و  1158 - 110و 109و  35مواد 

دعاوی )اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست( معتبر است  یامارات قانونی در کلیه: 13۲3ماده

 .مگر آن که دلیل بر خالف آن موجود باشد

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل : 13۲4ماده

 .ی دیگر را تکمیل کندباشد یا ادلهاستناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات 

 در قسم : کتاب پنجم 

تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می: 13۲5ماده

 .علیه است منوط به قسم او نمایدمدعی

سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به  تواند در صورتی که مدعیعلیه نیز میدر موارد ماده فوق مدعی: 13۲6ماده 

 .دعوی را منوط به قسم مدعی کند

تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میمدعی یا مدعی: 13۲۷ماده

سم را بر ولی یا وصی یا توان قموضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی

ها آن هم مادامی که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن

 .هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد

اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطالن دعوی طرف را : 13۲8ماده

قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، 

 .گرددعلیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میمدعی

اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد تواند نظر به دادگاه می -مکرر( ): 13۲8ماده 

 .که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید

 .شودتبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی

 .گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشدقسم به کسی متوجه می: 13۲9ماده
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تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می: 1330ماده

 .تواند به جای موکل قسم یاد کندنیست و وکیل نمی

 .شد از طرف پذیرفته نخواهد شدقسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم با: 1331ماده

 .ها، مؤثر استمقام آناند و قائمقسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده: 133۲ماده

تواند از دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میدر: 1333ماده

تواند قسم را به کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیمدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد 

 .مدعی علیه رد کند

 .حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود

 تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابلکسی که اقرار کرده است می 1۲83در مورد ماده : 1334ماده

تقاضای قسم کند. مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده 

 .است

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای : 1335ماده

علیه است، تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیمیاسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی 

 .منوط به قسم او نماید

 

 

 


