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مالکیتاموال و: اموال و مالکیت: اولبخش
اموالانواع: فصل اول

اموال منقول: اولمبحث
اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول 

. اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول است 
کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم درحکم منقول است 

. ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد
وچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروي رودخانه و دریاهاساخته می شودومی انواع کشتیهاي ک

توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبناي عمارتی نباشد داخل درمنقوالت 
. داست ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آی

مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که براي بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که 
. دربنابکارنرفته داخل منقول است 

اموال غیر منقول:دوممبحث
اسطه مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه و

. عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود
اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین -13ماده 

. است لوله هاکه براي جریان آب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد
نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوري که نقل آن آینه وپرده-14ماده 

. موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است 
ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده -15ماده 

. باشدتنهاآن قسمت منقول است 
. مطلق اشجاروشاخه هاي آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است -16ماده 
حیوانات واشیائی که مالک آن رابراي عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش وماشین -17ماده 

راعت الزم ومالک آن واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که براي استفاده ازعمل ز
رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صالحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و درحکم مال 

غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده 
. شده است 

ي وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمر-18ماده 
حق العبوروحق المجري ودعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضاي خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول 
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. است 
ملیاموال دولتی، عمومی و: مبحث سوم

. هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید
المالکاموال مجهول: مبحث چهارم

. اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد

هاي فکري مالکیت: مبحث پنجم

اموالحقوق مختلف نسبت به: فصل دوم
-ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه هاي ذیل راداراباشند 

) اعم ازعین یامنفعت (مالکیت -1
. حق ارتفاق به ملک غیر-3حق انتفاع -2

مالکیت: مبحث اول
هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردي که قانون -30ماده 

. استثناءکرده باشد
. هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون -31اده م

تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال -32ماده 
. مالک اموال مزبوره است 

. ف آن ثابت شودتصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خال-35ماده 
. تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود-36ماده 
اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی -37ماده 

که ملک به ناقل صحیح تواندبراي ردادعاي مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نماید
. به اومنتقل شده است 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تاهرکجا االرودوهمچنین است نسبت به -38ماده 
. زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد

وي زمین است وهمچنین هربناوحفري که در زیرزمین است ملک مالک آن هربناودرخت که درر-39ماده 
. زمین محسوب می شودمگراینکه خالف آن ثابت شود

حق انتفاع: مبحث دوم
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حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگري -40ماده 
. است مالک خاصی ندارداستفاده کند

رقبی و سکنیعمري،: اولگفتار
عمري حقی انتفاعی است که بموجب عقدي ازطرف مالک براي شخص به مدت -41ماده 

. عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد
. رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک براي مدت معینی برقرارمی گردد-42ماده 
نت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن اگرحق انتفاع عبارت ازسکو-43ماده 

. است بطریق عمري یابطریق رقبی برقرارشود
درصورتی که مالک براي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت -44ماده 

. مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند
وق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجادحق درمواردف-45ماده 

مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابراي کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده 
اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می 

.گردد
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم -46ماده 

. ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز
. درحبس اعم ازعمري وغیره قبض شرط صحت است -47ماده 
. سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدي یاتفریط ننمایدمنتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است-48ماده 
مخارج الزمه براي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خالف آن -49ماده 

. شرط شده باشد
اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدي یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن -50ماده 
. اهدبودنخو

-حق انتفاع درموادذیل زایل می شود -51ماده 
. درصورت انقضاءمدت )ا

. درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است )2
-درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است -52ماده 

. درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند)1
ف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق درصورتی که شرایط مقرره ازطر)2

. انتفاع باشد
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انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطالن حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه -53ماده 
. حق انتفاع متعلق به دیگري است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت 

. اع ازمال دیگري به نحوي خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنمایدسایرکیفیات انتف-54ماده 
مباحاتحق انتفاع از:گفتار دوم

. هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید-92ماده 
حق ارتفاق: مبحث سوم

. لک دیگري ارتفاق حقی است براي شخص درم-93ماده 
صاحبان امالك می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگري قراردهنددراین -94ماده 

. صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدي است که مطابق آن حق داده شده است 
روقت اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکننده-98ماده 

. بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات 
هرگاه ملکی کالءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبراي آن ملک حق االرتفاقی درملک -102ماده 

دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خالف آن تصریح شده 
. باشد
مالک ملکی که موردحق االرتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع -106ماده 

. یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق 
تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه اي باشدکه -107ماده 

. قتضاءمی کندقراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع ا
درتمام مواردي که انتفاع کسی ازملک دیگري به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت -108ماده 

. بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد
نسبت به یکدیگراحکام و آثار امالك مجاور: مبحث چهارم

دیواري که مابین دوملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه -109ماده 
. قرینه یادلیلی برخالف آن موجودباشد

حریم امالك: پنجممبحث
حریم مقداري ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که براي کمال انتفاع ازآن -136ماده 

. ضرورت دارد
اسباب تملک: مفصل سو

-تملک حاصل می شود -140ماده 
. به احیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه -1
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. بوسیله عقودوتعهدات -2
. بوسیله اخذ به شفعه -3
. به ارث -4

اشیاي مباحهاحیاي اراضی موات و حیازت: مبحث اول
احیاي اراضی موات: گفتار اول

مرادازاحیاي زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است 
. ازقبیل زراعت ،درخت کاري بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند

. احیاءکننده بایدقوانین دیگرمربوطه به این موضوع راازهر حیث رعایت نماید
مباحاتحیازت: گفتار دوم

. مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیال-146ماده 
. هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود-147ماده 

.عقود و تعهدات: مبحث دوم
شفعهاخذ به: مبحث سوم

ارث : چهارممبحث
معامالتقواعد عمومی عقود و: مدوبخش 
آنتعریف عقد و اقسام: اولفصل 

تعریف عقد: مبحث اول
. عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامري نمایندوموردقبول آنهاباشد

قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ 
است

اقسام عقد: دوممبحث
-عقودومعامالت به اقسام ذیل منقسم می شوند 

الزم ،جائز،خیاري ،منجزومعلق 
. عقدالزم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه 

. عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند
. دونسبت بطرف دیگرجائزعقدممکن است به یک طرف الزم باش

. عقدخیاري آن است که براي طرفین یایکی ازآنهایابراي ثالثی اختیارفسخ باشد
. عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگري نباشدواالمعلق خواهدبود

معاملهشرایط اساسی صحت: فصل دوم
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-براي صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است -190ماده 
. قصدطرفین ورضاي آنها)1
. اهلیت موضوع )2
. موضوع معین که موردمعامله باشد)3
. مشروعیت جهت معامله )4

آنهاقصد طرفین و رضاي: مبحث اول

. ت برقصدکندعقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزي که دالل-191ماده 
درمواردي که براي طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی -192ماده 

. خواهدبود
انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل -193ماده 

. گرددمگردرمواردي که قانون استثناءکرده باشد
الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوي که -194ماده 

. احدطرفین همان عقدي راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است واالمعامله باطل خواهدبود
. قدان قصدباطل است اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه ف-195ماده 
کسی که معامله می کندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخالف -196ماده 

آنراتصریح نمایدیابعدخالف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص براي خودمی 
. کندتعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنماید

. یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله براي صاحب عین خواهدبوددرصورتی که ثمن -197ماده 
ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت -198ماده 

. ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد
. نیست رضاي حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله-199ماده 
. اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد-200ماده 
اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردي که شخصیت طرف -201ماده 

. علت عمده عقدبوده باشد
ي بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروي اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعور-202ماده 

درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخالق ومردیازن .خودتهدیدکندبنحوي که عادتاقابل تحمل نباشد
. بودن شخص باید درنظرگرفته شود

. اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود-203ماده 
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تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروي اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواوالدموجب -204ماده 
. درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه براي موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .اکراه است 

هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع -205ماده 
ءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن اجرا

. شخص مکره محسوب نمی شود
. اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود-206ماده 
. حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شودملزم شدن شخص به انشاءمعامله به-207ماده 
. مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدي شده باشد اکراه محسوب نمی شود-208ماده 
. امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است -209ماده 

اهلیت طرفین: دوممبحث
. لیت داشته باشندمتعاملین بایدبراي معامله اه-210ماده 
. براي اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند-211ماده 
. معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است -212ماده 
. رین نافذنیستمعامله محجو-213ماده 

مورد معامله: سوممبحث
. موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند-214ماده 
. موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقالنی مشروع باشد-215ماده

. موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است -216ماده 

جهت معامله: چهارممبحث
المعامله درمعامله الزم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوا-217ماده 

. باطل است 
. ( هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است -218ماده 

)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب 
یون براي فرار از دین قصد هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالئل اقامه نماید که مد-مکرر 218ماده 

فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بدهی او صادر نماید که در این 
الحاقی مطابق قانون اصالح موادي از قانون ( . صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت 
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)1370مدنی مصوب 

دراثرمعامالت -فصل سوم 
درقواعدعمومی -مبحث اول 

عقودي که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهاالزم االتباع است مگراینکه به -219ماده 
. رضاي طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود

است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به عقودنه فقط متعاملین رابه اجراي چیزي که درآن تصریح شده-220ماده 
. کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند

اگرکسی تعهداقدام به امري رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امري خودداري کنددرصورت تخلف -221ماده 
خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران 

. باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد
درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است -222ماده 

. اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید
. عامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شودهرم-223ماده 
. الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه -224ماده 
متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله -225ماده 

. ذکردرعقداست 

هدات درخسارات حاصله ازعدم اجراي تع-مبحث دوم 
درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعاي خسارت -226ماده 

نمایدمگراینکه براي ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربراي ایفاءتعهدمدتی 
ثابت نمایدکه انجام مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعاي خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و

. تعهدرامطالبه کرده است 
متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به -227ماده 

. واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود
مدیون رابه 221واندبا رعایت ماده درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدي باشدحاکم می ت-228ماده 

. جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید
اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده -229ماده 

. تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود
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تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت-230ماده 
. نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند

دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث -مبحث سوم 
. 196معامالت وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده -231ماده 

دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود -چهارم فصل 
دراقساط شرط -مبحث اول 

:نیست عقدشروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد-232ماده 
. شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد-1
. شرطی که درآن نفع وفایده نباشد-2
. شرطی که نامشروع باشد-3

:است عقدنبطالشروط مفصله ذیل باطل وموجب-233ماده 
شرط خالف مقتضاي عقد -1
. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود-2

-شرط برسه قسم است -234ماده 
. شرط صفت -1
شرط نتیجه -2
. نفیایاشرط فعل اثباتا-3

. معامله کمیت موردشرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا
. آن است که تحقق امري درخارج شرط شودشرط نتیجه 

. عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شودشرط فعل آن است که اقدام یا

دراحکام شرط -مبحث دوم 
هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست -235ماده 

. ست خیارفسخ خواهدداشت کسی که شرط به نفع اوشده ا
شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط -236ماده 

. حاصل می شود
هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن -237ماده 
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. مله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضاي اجباربه وفاءشرط بنمایدرابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معا
هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص -238ماده 

. دیگري مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند
علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی هرگاه اجبارمشروط-239ماده 

. نباشدکه دیگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت 
هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب -242ماده 

له راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال شودمشروط له اختیارفسخ معام
. رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد

هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله -243ماده 
. راخواهدداشت 

معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن طرف -244ماده 
. است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست 

اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که داللت براسقاط شرط -245ماده 
. نماید

درمعامالتی که موضوع آن مال غیراست یامعامالت فضولی -فصل پنجم 
معامله به مال غیرجزبعنوان والیت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی -247ماده 

. باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود
. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که داللت برامضاءعقدنماید-248ماده 
. سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود-249ماده 
هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدي منتقل کندیا انتقال مالی رابراي خودودیگري قبول -256ماده 

. نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است کندمعامله 
درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتري به اصل -261ماده 

مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به 
. ادث شده باشدهرعیبی که درمدت تصرف مشتري ح

. درموردماده قبل مشتري حق داردکه براي استردادثمن عینا یامثالیاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند-262ماده 
هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتري هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه براي ثمن -263ماده 

. الم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت ع

درسقوط تعهدات -فصل ششم 
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-تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود -264ماده 
بوسیله وفاء به عهد -1
. بوسیله اقاله -2
. بوسیله ابراء-3
. بوسیله تبدیل تعهد-4
. بوسیله تهاتر-5
. بوسیله مالکیت مافی الذمه -6

دروفاء بعهد -مبحث اول 
هرکس مالی به دیگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزي به دیگري بدهدبدون -265ماده 

. اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند
که ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی -267ماده 

. دین دیگري راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردواالحق رجوع ندارد
انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگري ممکن نیست -268ماده 

. مگربارضایت متعهدله 
. ضی شودتادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین را-272ماده 
اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبري می -273ماده 

. شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود
ی حاکم می تواندنظربه متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدول-277ماده 

. وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد
اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت -278ماده 

متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدي یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردي که دراین قانون 
ت ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان تصریح شده اس

. خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد
اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعالي آن ایفاءکندلیکن -279ماده 

. نمی تواندبدهدازفردي هم که عرفامعیوب محسوب است 
انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی -280ماده 

. باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگري اقتضاء نماید
اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون -282ماده 
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. می باشد

دراقاله -مبحث 
. بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند-283ماده 
. اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه داللت بربهم زدن معامله کند-284ماده 

درابراء -مبحث سوم 
. ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید-289ماده 

. ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبراي ابراء اهلیت داشته باشد-290ده ما
. ابراءذمه میت ازدین صحیح است -291ماده 

درتبدیل تعهد -مبحث چهارم 
-تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود -292ماده 

مقام آن می شودبه سببی ازاسباب وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدي که قائم)1
. تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بري می شود

. وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید)2
. وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید)3

بق به تعهدالحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسا-293ماده 
. راصراحتاشرط کرده باشند

درتهاتر -مبحث پنجم 
وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست -294ماده 

. تهاترحاصل می شود
طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض تهاترقهري است وبدون اینکه -295ماده 

اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه اي که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر 
. برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربري می شوند

که موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شود-296ماده 
. ولوبه اختالف سبب 

مالکیت مافی الذمه -مبحث ششم 
اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبري می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون -300ماده 
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. باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم االرث ساقط می شود

دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود -م باب دو
کلیات -فصل اول 

کسی که عمدایااشتباهاچیزي راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم -301ماده 
. کند

اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون -302ماده 
. اخذکرده است استردادنمایدحق

کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم -303ماده 
. استحقاق خودعالم باشدیاجاهل 

درضمان قهري -فصل دوم 
-امورذیل موجب ضمان قهري است -307ماده 

. غصب وآنچه که درحکم غصب است )1
. اتالف )2
. تسبیب )3
استیفاء )4

مبحث اول درغصب 
. غصب استیالبرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است -308ماده 
هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال -309ماده 

. ا تسبیب ضامن خواهدبودپیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتالف ی
اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم -310ماده 

. غاصب است 
غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن -311ماده 

. نباشدبایدبدل آن رابدهدرابدهدواگربعلت دیگري ردعین ممکن
هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین االداء را بدهدواگرمثل -312ماده 

. موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد
ن مالک درآن هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگري بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذ-313ماده 

. زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند
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غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه -315ماده 
. فعل اونباشد
دراتالف -مبحث دوم 

کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروي هرکس مال غیرراتلف-328ماده 
عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص 

. قیمت آن مال است 
اگرکسی خانه یابناي کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن -329ماده 

. اشدبایدازعهده قیمت برآیدنب
درتسبیب -مبحث سوم 

هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده -331ماده 
. باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید

ول هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگري مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئ-332ماده 
. است نه مسبب مگراینکه سبب اقوي باشدبه نحوي که عرفااتالف مستندبه اوباشد

صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط -333ماده 
. براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است 

دراستیفاء -مبحث چهارم 
آن شخص عادتایاهرگاه برحسب امردیگري اقدام بعملی نمایدکه عرفابراي آن عمل اجرتی بوده و-336ماده 

. تبرع داشته است دکه قصاینکه معلوم شودمگربودعامل مستحق اجرت خود خواهدمهیاي آن عمل باشد

المثل باشد، به دستور به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرتتبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً 
المثل کارهاي انجام گرفته زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

نون مدنی قا) 336(قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی بموجب . (نمایدرا محاسبه و به پرداخت آن حکم می
)1385مصوب 

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاي منفعت کند صاحب مال مستحق -337ماده 
.اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است 

باب سوم 
درعقود معینه مختلفه 

فصل اول دربیع 
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مبحث اول 
دراحکام بیع 

.بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم -338ماده 
ممکن است . پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود -339ماده 

.بیع به داد و ستد نیز واقع گردد 
. در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد -340ماده 
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا براي -341ماده 

. تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود 
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا -342ماده 

. یا مشاهده تابع عرف بلد است مساحت 
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا -343ماده 

. ذرع نشده باشد 
اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدي معین نگشته باشد بیع -344ماده 

من حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معامالت قطعی و ث
.تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکري نشده باشد 

مبحث دوم 
درطرفین معامله 

یت براي تصرف در مبیع یا ثمن هر یک از بایع و مشتري باید عالوه بر اهلیت قانونی براي معامله اهل-345ماده 
.را نیز داشته باشد 

.عقد بیع باید مقرون به رضاي طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست -346ماده 
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی -14/8/1370اصالحی 347ماده 

.امله جهل خود را مرتفع نماید غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف مع
درمبیع -مبحث سوم 

بیع چیزي که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزي که مالیت ویامنفعت عقالئی -348ماده 
. نداردیاچیزي که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتري خودقادربرتسلیم باشد

ردرموردي که بین موقوف علیهم تولیداختالف شودبه نحوي که بیم بیع مال وقف صحیح نیست مگ-349ماده 
. سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردي که درمبحث راجع به وقف مقرراست 

مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوي االجزاءوهمچنین ممکن -350ماده 
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. لذمه باشداست کلی فی ا
درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس -351ماده 

. ووصف مبیع ذکربشود
. بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوري که در معامالت فضولی مذکوراست -352ماده 
ه شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است هرگاه چیزي معین بعنوان جنس خاصی فروخت-353ماده 

. ونسبت به مابقی مشتري حق فسخ دارد
ممکن است بیع ازروي نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم -354ماده 

. شودواالمشتري خیارفسخ خواهدداشت 
د معلوم شودکه کمترازآن مقداراست اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبع-355ماده 

مشتري حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه 
. درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند

بردخول آن درمبیع هرچیزي که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن داللت -356ماده 
نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتري است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف 

. باشند
هرچیزي که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه -357ماده 

. صریحادرعقدذکرشده باشد
وق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجري وهرچه ملصق به بناباشدبطوري که نتوان نظربه دوماده ف-358ماده 

آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتري می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل 
. دربیع حیوان متعلق به مشتري نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود

. درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند
هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوك باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح -359ماده 

. شده باشد
. هرچیزي که فروش آن مستقالجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست -360ماده 
. معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است اگردربیع عین -361ماده 

درآثاربیع -مبحث چهارم 
-آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است -362ماده 

. بمجردوقوع بیع مشتري مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود-1
.عقدبیع بایع را ضامن درك مبیع ومشتري را ضامن درك ثمن قرارمیدهد-2
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. عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید-3
. عقدبیع مشتري رابه تادیه ثمن ملزم می کند-4

درملکیت مبیع وثمن -فقره اول 
درعقدبیع وجودخیارفسخ براي متبایعین یاوجوداجلی براي تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی -363ماده 

ن معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن شودبنابراین اگرثمن یامبیع عی
. عین راخواهدداشت 

دربیع خیاري مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت -364ماده 
. است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع 

. ع فاسداثري درتملک نداردبی-365ماده 
هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن -366ماده 

. عین ومنافع آن خواهدبود

درتسلیم -فقره دوم 
ت تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعا-367ماده 

. باشدوقبض عبارت است ازاستیالء مشتري برمبیع 
تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن -368ماده 

. راهنوزعمالتصرف نکرده باشد
.تسلیم به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوي باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند-369ماده 
اگرطرفین معامله براي تسلیم مبیع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه -370ماده 

. درزمان عقد
. دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست -371ماده 
به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت-372ماده 

. که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است 
. اگرمبیع قبالدرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن -373ماده 
. اذن قبض کنددرحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتري می تواندمبیع را بدون-374ماده 
مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی -375ماده 

. تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی براي تسلیم معین شده باشد
. درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود-376ماده 
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هریک ازبایع ازمشتري حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداري کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم -377ماده 
. شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود

اهدداشت مگربه اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتري نماید حق استردادآنرانخو-378ماده 
. موجب فسخ درموردخیار

اگرمشتري ملتزم شده باشدکه براي ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ -379ماده 
واگربایع ملتزم شده باشدکه براي درك مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتري حق فسخ .خواهدداشت 

. دارد
ودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع درصورتی که مشتري مفلس ش-380ماده 

. هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند
مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده -381ماده 

. بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتري است 
هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخالف ترتیبی باشدکه ذکرشده -382ماده 

ویادرعقدبرخالف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می 
. توانندآن رابه تراضی تغییردهند

. مبیع شمرده می شودتسلیم بایدشامل آن چیزي هم باشدکه اجزاءوتوابع -383ماده 
هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتري حق -384ماده 

داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار 
. معین باشدزیاده مال بایع است 

اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین -385ماده 
فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتري ودرصورت دوم بایع حق فسخ 

. خواهدداشت 
ج معامله ومصارف متعارف راکه اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعالوه بر ثمن مخار-386ماده 

. مشتري نموده است بدهد
اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتري -387ماده 

مستردگرددمگراینکه بایع براي تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال 
.مشتري خواهد بود

. اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتري حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید-388ماده 
اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتري باشدمشتري حقی بربایع -389ماده 

. نداردوبایدثمن راتادیه کند
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در ضمان درك -فقره سوم 
ض ثمن مبیع کالیاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده اگربعدازقب-390ماده 
. باشد
درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل -391ماده 

. مشتري بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتري نیزبرآید
ماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه درمورد-392ماده 

. بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد
. مجري خواهدبود314راجع به زیادتی که ازعمل مشتري درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده -393ماده 

درتادیه ثمن -فقره چهارم 
. مشتري بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید-394اده م

اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به -395ماده 
. خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتري رابه تادیه ثمن بخواهد

درخیارات واحکام راجعه به آن -ث پنجم مبح
درخیارات -فقره اول 

-خیارات ازقراذیلند -396ماده 
خیارمجلس -1
خیارحیوان -2
. خیارشرط -3
. خیارتاخیرثمن -4
. خیاررویت وتخلف وصف -5
. خیارغبن -6
. خیارعیب -7
. خیارتدلیس -8
. خیارتبعض صفته -9

. ارتخلف شرطخی-10
درخیارمجلس -اول 
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. هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند-397ماده 
درخیارحیوان -دوم 
. اگرمبیع حیوان باشدمشتري تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد-398ماده 
درخیارشرط -سوم 
دبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین براي بایع یا مشتري یاهردوشخص خارجی درعق-399ماده 

. اختیارفسخ معامله باشد
ت واالتابع قراردادمتعاملین است اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب اس-400ماده 
. طل است اگربراي شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع با-401ماده 

درخیارتاخیرثمن - چهارم 
هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبراي تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین -402ماده 

نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتري نمایدونه مشتري تمام ثمن رابه 
. فسخ معامله می شودبایع بدهدبایع مختاردر

اگربایع بنحوي ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است -403ماده 
. خیاراوساقط خواهدشد

هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتري کندیامشتري ثمن رابه بایع -404ماده 
. فسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوي ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتري برگشته باشدبدهددیگربراي بایع اختیار

. اگرمشتري ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت -405ماده 
. دخیارتاخیرمخصوصی بایع است وبراي مشتري ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باش-406ماده 
. تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند-407ماده 
اگرمشتري براي ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می -408ماده 
. شود
شودابتداءخیاراززمانی است که هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می-409ماده 

. مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد

درخیاررویت وتخلف وصف -پنجم 
هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگرداراي اوصافی که ذکرشده است -410ماده 

. نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید
اگربایع مبیع راندیدولی مشتري آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط -411ماده 

. بایع خیارفسخ خواهدداشت 
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هرگاه مشتري بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروي نمونه خریده باشدوآن بعض -412ماده 
. یاتمام آن راقبول نمایدمطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکند

هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه -413ماده 
. مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت 

. بین طرفین باشددربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره -414ماده 
. خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوري است -415ماده 

درخیارغبن -ششم 
. هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند-416ماده 
مطابق قانون اصالح موادي از اصالحی. ( غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد-417ماده 

)1370قانون مدنی مصوب 
. اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت -418ماده 
. درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد-419ماده 
. خیارغبن بعدازعلم به غبن فوري است -420ماده 
سی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه اگرک-421ماده 

. مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد

درخیارعیب -هفتم 
اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتري مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش -422ماده 

. یافسخ معامله 
. رعیب وقتی براي مشتري ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشدخیا-423ماده 
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتري درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم -424ماده 

. علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است 
. عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است -425اده م

تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف -426ماده 
. شود
ن می اگردرموردظهورعیب مشتري اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معی-427ماده 

. گردد
اگرقیمت .قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود
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آن درحال بی عیبی مساوي باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت 
. مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود

ل بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن واگرقیمت مبیع درحا
. درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتري رد کند

. درصورت اختالف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست -428ماده 
-درموادذیل مشتري نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد -429ماده 

. درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر)1
. درصورتی که تغییري درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتري باشدیانه )2
در زمان خیارمختص به مشتري درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگري درآن حادث شودمگراینکه)3

. حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست 
. اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتري حق ردنیزخواهدداشت -430ماده 
درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده -431ماده 

معیوب درآیدمشتري بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش باشدوبعضی ازآنها
. بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضاي بایع 

درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتري متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی -432ماده 
درانگاه داردمگربارضاي بایع وبنابراین ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگري سهم خو

. اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت 
. اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتري می تواندسهم یکی رارد ودیگري رابااخذارش قبول کند-433ماده 
ست واگربعض مبیع قیمت نداشته اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصالمالیت وقیمت نداشته بیع باطل ا-434ماده 

. باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد
. خیارعیب بعدازعلم به آن فوري است -435ماده 
اگربایع ازعیوب مبیع تبري کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب -436ماده 

روشدمشتري درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبري کرده بف
. باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد

. ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است -437ماده 

درخیارتدلیس -هشتم 
. ف معامله شودتدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طر-438ماده 
اگربایع تدلیس نموده باشدمشتري حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن -439ماده 
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. شخصی درصورت تدلیس مشتري 
. خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوري است -440ماده 

درخیارتبعض صفقه -نهم 
ع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبی-441ماده 

باشددراین صورت مشتري حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول 
. کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند

آن -ذیل حساب می شود درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتري برگرددبه طریق -442ماده 
قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتري قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که 

. مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتري ردنماید
که مشتري درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست-443ماده 

. تقسیط می شود

درخیارتخلف شرط -دهم 
. ذکرشده است 245الی 234احکام خیارتخلف شرط بطوري است که درمواد-444ماده 

دراحکام خیارات بطورکلی -فقره دوم 
. دهریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شو-445ماده 
خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت -446ماده 

. منتقل به وارث نخواهدشد
. هرگاه شرط خیاربراي شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد-447ماده 
. رط نمودسقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدش-448ماده 
. فسخ بهرلفظ یافعلی که داللت برآن نمایدحاصل می شود-449ماده 
تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلی مثل آنکه مشتري که خیارداردباعلم به -450ماده 

. خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد
. علی است تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ ف-451ماده 
. اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگري فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود-452ماده 
درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص -453ماده 

. عهده بایع است شودبرعهده مشتري است واگرخیارمختص مشتري باشدتلف یانقص ب
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هرگاه مشتري مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات -454ماده 
. ناقله درعین ومنفعت برمشتري صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است 

یرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن اگرپس ازعقدبیع مشتري تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غ-455ماده 
. گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خالف شده باشد

تمام انواع خیاردرجمیع معامالت الزمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن -456ماده 
. که مخصوص بیع است 

. کی ازخیارات درآن ثابت شودهربیع الزم است مگراینکه ی-457ماده 

دربیع شرط -فصل دوم 
درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتري -458ماده 

ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را 
فسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین ردکندخیار

. خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن 
طی که بین دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتري می شودباقیدخیار براي بایع بنابراین اگربه شرای-459ماده 

اوومشتري براي استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتري مالک قطعی مبیع می گرددواگر 
بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت 

. ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتري است 
. دربیع شرط مشتري نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید-460ماده 
اگرمشتري درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله -461ماده 

. رافسخ کند
به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتري -462ماده 

. که بوده است باقی خواهدبود
. اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجري نخواهدبود-463ماده 

درمعاوضه -فصل سوم 
لی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف معاوضه عقدي است که بموجب آن یکی ازطرفین ما-464ماده 

. دیگراخذمی کندبدون مالحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگري ثمن باشد
. درمعاوضه احکام خاصه بیع جاري نیست -465ماده 
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دراجاره -فصل چهارم 
اجاره دهنده .اجاره عقدي است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود-466ماده 

. موجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویندرا
. مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد-467ماده 

دراجاره اشیاء -مبحث اول 
. دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودواالاجاره باطل است -468ماده 
طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتداي مدت مدت اجاره ازروزي شروع می شودکه بین-469ماده 

. ذکرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است 
. درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است -470ماده 
. براي صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد-471ماده 
. ن مجهول یامرددباطل است عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عی-472ماده 
. الزم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد-473ماده 
مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگري اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خالف آن شرط شده -474ماده 
. باشد
. ستاجره موقوف است به اذن شریک اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین م-475ماده 
موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت -476ماده 

. تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد
. موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند-477ماده 
گاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان هر-478ماده 

نحوي که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوي که به مستاجرضرري 
. نرسد مستاجرحق فسخ ندارد

. وجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشدعیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که م-479ماده 
عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب -480ماده 

. دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است 
رفع عیب نموداجاره باطل می هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان-481ماده 
. شود
اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردي که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی -482ماده 

. تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت 
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عضا تلف شوداززمان تلف نسبت به اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کالیاب-483ماده 
مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط 

. مطالبه تقلیل نسبی مال االجاره نماید
. موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییري دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد-484ماده 

اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی الزم آیدکه تاخیر درآن موجب -485اده م
ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان 
. تعمیرنتواندازعین مستاجره کالیابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت 

تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره براي امکان انتفاع ازآن الزم است بعهده مالک است -486ماده 
مگرآنکه شرط خالف شده یاعرف بلد برخالف آن جاري باشدوهمچنین است آالت وادواتی که براي امکان 

. انتفاع ازعین مستاجره الزم می باشد
ي یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعد-487ماده 
. دارد
اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل -488ماده 

ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبراي رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم 
. رمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کندرجوع کندو اگ

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی -489ماده 
.تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو 

-مستاجر باید -490ماده 
. در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدي یاتفریط نکند-اوال 
عین مستاجره براي همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از -ثانیا 

. اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید
ل االجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید ما-ثالثا 

. بپردازد
اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده -491ماده 

. منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوي یاکمتراز منفعت معینه باشد
اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردي که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می -492ماده 

. شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت 
مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدي -493ماده 

اتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدي نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه اوکالیابعض
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. تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد
عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون -494ماده 

تحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربراي مدت مزبورمس
مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه 

. استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید
مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق اگربراي تادیه مال االجاره ضامنی داده شده باشدضامن -495ماده 

. نخواهدبود
عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی -496ماده 

. که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد
ولیکن اگرموجرفقط براي مدت عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شود-497ماده 

عمرخودمالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده 
. باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد

اگرعین مستاجره به دیگري منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ -498ماده 
. خودشرط کرده باشددرصورت نقل رابراي 

. هرگاه متولی بامالحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد-499ماده 
دربیع شرط مشتري می تواندمبیع رابراي مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع -500ماده 

ردواالاجاره تاحدي که منافی باحق بایع باشدباطل باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ دا
. خواهدبود

اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال االجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فالن مبلغ معین -501ماده 
شده باشداجاره براي یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهاي 

رتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله براي بقیه مدت مزبوره د
. وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود

. اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت -502ماده 
ن اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک هرگاه مستاجربدو-503ماده 

ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره 
. نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست 

تواندمستاجررابه خراب کردن هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی-504ماده 
یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت 

المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت 
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 .
وعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اقساط مال االجاره که بعلت نرسیدن م-505ماده 

. اوحاصل نمی شود
درمضاربه -فصل ششم 

مضاربه عقدي است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت -546ماده 
. کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود

. سرمایه بایدوجه نقدباشد-547ماده 
. حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد-548ماده 
حصه هاي مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده -549ماده 

. وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد
. عقدي است جائزمضاربه-550ماده 
-عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود -551ماده 

. درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین )1
. درصورت مفلس شدن مالک )2
. درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح )3

لیکن پس هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شود-552ماده 
. ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک 

درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی -553ماده 
. راکه صالح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند

ه همان سرمایه بادیگري مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مضارب نمی تواندنسبت ب-554ماده 
. مالک 

مضارب بایداعمالی راکه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی -555ماده 
. راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود

. مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدي -556ماده 
اگرکسی مالی براي تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله -557ماده 

مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل 
. انجام داده است راتبرعا

اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک -558ماده 
نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف 
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. مجانابه مالک تملیک کند
ن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه درحساب جاري یاحساب به مدت ممک-559ماده 

. جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد
که بموجب عقدبین طرفین مقرراست به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است -560ماده 

درجعاله -فصل هفتم 
معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت -561ماده 

. باشدیاغیرمعین 
درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند -562ماده 
درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات الزم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس -563ماده 

. مال اوخواهدبودجعاله صحیح است گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن 
. درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد-564ماده 
جعاله تعهدي است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع -565ماده 

. بایداجرت المثل عمل عامل رابدهدکنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید
هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودباالصاله جاعل بوده باشدوجعاله -566ماده 

فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل 
. باشدیا ازطرف خودعامل 

. عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد-567ماده 
اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می -568ماده 

. گردد
ردکنددردست مالی که جعاله براي آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل-569ماده 

. اوامانت است 
. جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقالئی باطل است -570ماده 

درشرکت -فصل هشتم 
دراحکام شرکت -مبحث اول 

. شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه -571ماده 
. شرکت اختیاري است یاقهري -572ماده 
شرکت اختیاري یادرنتیجه عقدي ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاري -573ماده 

. یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها
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. شرکت قهري اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود-574ماده 
رنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه براي یک هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خودد-575ماده 

.یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتري منظورشده باشد
. طرزاداره کردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود-576ماده 
شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترك ماذون شده است می تواندهرعملی راکه -577ماده 

الزمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت 
. تفریط یاتعدي 

دالزم داده شده باشدکه شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عق-578ماده 
. دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوي که هر یک بطوراستقالل ماذون دراقدام -579ماده 
. باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که براي اداره کردن الزم است اقدام کند

گربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگري اقدام کندمدیري که به ا-580ماده 
تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین 

. دیگرامکان فعلی براي مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد
کاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع تصرفات هریک ازشر-581ماده 

. مقررات معامالت فضولی خواهدبود
. شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است -582ماده 
. ثی منتقل کندهریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکالبه شخص ثال-583ماده 
شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی -584ماده 

. شودمگردرصورت تفریط یاتعدي 
شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع -585ماده 

. به اودارند
ن عقدالزمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی اگربراي شرکت درضم-586ماده 

. تواندرجوع کند
-شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود -587ماده 

. درصورت تقسیم )1
. درصورت تلف شدن تمام مال شرکت )2

-درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند -588ماده 
. اءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع درصورت انقض)1
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درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء )2

درتقسیم اموال شرکت -مبحث دوم 
هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسیم مال مشترك رابنمایدمگردرمواردي که -589ماده 

. ملتزم برعدم تقسیم شده باشندتقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی
درصورتی که شرکاءبیش ازدونفرباشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک -590ماده 

. یاچندنفرازآنهابعمل آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند
عمل هرگاه تمام شرکاءبه تقسیم مال مشترك راضی باشندتقسیم به نحوي که شرکاءتراضی نمایندب-591ماده 

می آیدودرصورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجباربه تقسیم می کندمشروط براینکه تقسیم مشتمل 
. برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد

هرگاه تقسیم براي بعضی ازشرکاءمضروبراي بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی که تقاضاازطرف -592ماده 
دیگراجبارمی شودواگر برعکس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریک متضرراجباربرتقسیم متضررباشدطرف 

. نمی شود
ضرري که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداري که عادتاقابل -593ماده 

. مسامحه نباشد
یاتعمیرشودویک هرگاه قنات مشترك یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه -594ماده 

یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه 
حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع 

. ه یابیع سهم خوداجبارکندضررشریک ممتنع رابه اقتضاي موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجار
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم -595ماده 

. ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند
درصورتی که اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضی ازآنهامالزم باتقسیم باقی اموال -596ماده 

. نیست 
ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترك مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی -598ماده 

باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه 
. معین می گردد

ازشرکاء نمی تواندبدون رضاي دیگران ازآن تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدالزم است وهیچیک -599ماده 
. رجوع کند

هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک -600ماده 
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. یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند
. ل می شودهرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باط-601ماده 

درودیعه -فصل نهم 
درکلیات -مبجث اول 

ودیعه عقدي است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگري می سپاردبراي آنکه آن -607ماده 
. ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.رامجانانگاهدارد

. شددرودیعه قبول امین الزم است اگرچه به فعل با-608ماده 
کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک -609ماده 

. صراحتایاضمنامجازباشد
درودیعه طرفین بایداهلیت براي معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه براي معامله -610ماده 

. به ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن را
. ودیعه عقدي است جائز-611ماده 

درتعهدات امین -مبحث دوم 
امین بایدمال ودیعه رابطوري که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن -612ماده 

. ست رابطوري که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند واالضامن ا
هرگاه مالک براي حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبراي حفظ مال تغییرآن ترتیب -613ماده 

. راالزم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است 
. است نمی باشدمگردرصورت تعدي یاتفریط امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده -614ماده 
. امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است -615ماده 
هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده -616ماده 

. رمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشدوضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که د
امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوي ازانحاءازآن منتفع -617ماده 

. گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذارواال ضامن است 
ن سپرده شده باشدحق نداردآن اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امی-618ماده 

. رابازکندواالضامن است 
. امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید-619ماده 
امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی -620ماده 
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. که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست
اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگري بجاي آن اخذکرده باشدبایدآنچه -621ماده 

. راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند
مت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قی-622ماده 

. مال نبوده باشد
. منافع حاصله ازودیعه مال مالک است -623ماده 
امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی -624ماده 

آن راردکندوبه کسی که حق که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهد
. اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید

هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک -625ماده 
. معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است 

یعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردود-626ماده 
. تواندردکندمگربه وارث او

. درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود-627ماده 
اگردراحوال شخص امانت گذارتغییري حاصل گرددمثالاگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه -628ماده 

. ن مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجورراداردمنفسخ وودیعه رانمی توا
اگرمال محجوري به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن -629ماده 

. ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدي مستردمی گردد
رابه سمت قیمومت یاوالیت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک اگرکسی مالی -630ماده 

. آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدي مستردمی گردد
ل هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن ما-631ماده 

امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی 
علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدي ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ 

ی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیب
. اونباشد

درتعهدات امانت گذار -مبحث سوم 
. امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربراي حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد-633ماده 
. هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست -634ماده 
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درعاریه -فصل دهم 
ه عقدي است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع عاری-635ماده 
. شود

. عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند
. عاریه دهنده عالوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد-636ماده 
منفعتی که .ن بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گرددهرچیزیکه بتوا-637ماده 

. مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقالئی باشد
. عاریه عقدي است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود-638ماده 
رمسئول خسارت وارده هرگاه مال عاریه داراي عیوبی باشدکه براي مستعیرتولید خسارتی کندمعی-639ماده 

. نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود
. همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاري می شود

. مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدي -640ماده 
ه درغیرمورداذن استعمال نموده مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینک-641ماده 

. باشدواگرعاریه مطلق بوده برخالف متعارف استفاده کرده باشد
. اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد-642ماده 
. منقصت خواهدبوداگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این-643ماده 
درعاریه طالونقره اعم ازمسکوك وغیرمسکوك مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده -644ماده 

. وتفریط یاتعدي هم نکرده باشد
. رعایت شود630تا626و624درردعاریه بایدمفادمواد-645ماده 
خارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت مخارج الزمه براي انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و م-646ماده 

. است مگراینکه شرط خاصی شده باشد
. مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوي به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر-647ماده 

درقرض -فصل یازدهم 
قرض عقدي است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می -648ماده 
که طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم کند

. الردرابدهد
. اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است -649ماده 
.مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد-650ماده 
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اگربراي اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب -651ماده 
. خودرامطالبه کند

. درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت یااقساطی قرارمی دهد-652ماده 
)1370نون مدنی مصوب اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قا.( حذف شد-653ماده 

درقماروگروبندي -فصل دوازدهم 
همین حکم درموردکلیه تعهداتی که . قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود-654ماده 

. ازمعامالت نامشروع تولیدشده باشدجاري است 
گروبندي جائزومفادماده قبل دردوانیدن حیوانات سواري وهمچنین درتیراندازي و شمشیرزنی -655ماده 

)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب .( درموردآنهارعایت نمی شود

دروکالت -فصل سیزدهم 
درکلیات -مبحث اول 

وکالت عقدي است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا براي انجام امري نایب خودمی -656ماده 
. نماید
. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است -567ماده 
. وکالت ایجاباوقبوالبهرلفظ یافعلی که داللت برآن کند واقع می شود-568ماده 
. وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت -659ماده 
. وکالت ممکن است بطورمطلق وبراي تمام امورموکل باشدیا مقیدوبراي امریاامورخاصی -660ماده 
. درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود-661ماده 
وکالت بایددرامري داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه براي -662ماده 

. انجام آن امراهلیت داشته باشد
. است انجام دهدوکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج -663ماده 
وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن داللت برآن نمایدوهمچنین وکیل -664ماده 

. دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود
. وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی داللت برآن کند-665ماده 

درتعهدات وکیل -مبحث دوم 
هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می -666ماده 
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. گرددمسئول خواهدبود
وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه -667ماده 

. به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند
وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجاي اودریافت کرده است به -668ده ما

. اوردکند
هرگاه براي انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگري -669ماده 

ن صورت هرکدام می تواندبه یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقالوکالت داشته باشددرای
. تنهائی آن امررابجاآورد

. درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگري باطل می شود-670ماده 
. وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد-671ماده 
مري نمی تواندبراي آن امربه دیگري وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه داللت وکیل درا-672ماده 

. قرائن وکیل درتوکیل باشد
اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امري راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی -673ماده 

محسوب می شودمسئول واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب 
. خواهدبود

درتعهدات موکل -مبحث سوم 
. موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد-674ماده 

درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه 
. ااجازه کنداعمال فضولی وکیل راصراحتایاضمن

موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل براي انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل -675ماده 
. رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد

حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن -676ماده 
. تابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است قراردادنباشد

. گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد-677ماده 

درطرق مختلفه انقضاءوکالت -مبحث چهارم 
-وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود -678ماده 

. ل به عزل موک)1
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به استعفاي وکیل )2
. به موت یابه جنون وکیل یاموکل )3

موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن -679ماده 
. عقدالزمی شرط شده باشد

ل تمام اموري که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موک-680ماده 
. نافذاست 

بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه -681ماده 
. وکالت داشته اقدام کند

. محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می شودمگردراموري که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد-682ماده 
برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی هرگاه متعلق وکالت ازبین-683ماده 

عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه براي فروش آن وکالت داده 
. بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود

درضمان عقدي -فصل چهاردهم 
درکلیات -مبحث اول 

. اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگري است بعهده بگیردعقدضمان عبارت است از-684ماده 
. متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند

. درضمان رضاي مدیون اصلی شرط نیست -685ماده 
. ضامن بایدبراي معامله اهلیت داشته باشد-686ماده 
. صحیح است ضامن شدن ازمحجورومیت-687ماده 
. ممکن است ازضامن ضمانت کرد-688ماده 
. هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است -689ماده 
درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن -690ماده 

رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاري جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان 
. نخواهدداشت 

. ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است -691ماده 
دردین حال ممکن است ضامن براي تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل -692ماده 

. تعهدپرداخت فوري آن رابنماید
. مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد-693ماده 
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علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی -694ماده 
ی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یک

. ازچنددین بنحوتردید باطل است 
معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه الزم نیست -695ماده 
. هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد-696ماده 
. یزاست ضمان عهده ازمشتري یابایع نسبت به درك مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جا-697ماده 

دراثرضمان بین ضامن ومضمون له -مبحث دوم 
بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می -698ماده 
. شود
تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه -699ماده 

. است معلق باشدممکن 
تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم -700ماده 

. موجب بطالن آن نمی شود
ضمان عقدي است الزم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن -701ماده 

رت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف مقرراست یادرصو690بطوري که درماده 
. ازمقررات عقد

هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن -702ماده 
. کنداگرچه دین حال باشد

.درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد-703ماده 
. ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است -704ماده 
. ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود-705ماده 
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب ( حذف شد-706ماده 
ن بري نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابري کندضام-707ماده 
. باشد
. کسی که ضامن درك مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بري می شود-708ماده 

دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه -مبحث سوم 
صورتی که مضمون عنه ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددر-709ماده 
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. ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند
اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن -710ماده 

. ن است حواله مضمون له بعهده ضامن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنی
اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له -711ماده 

نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است 
. مسترددارد

. دوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه داردهرگاه مضمون له فوت شو-712ماده 
اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه -713ماده 

. دین راصلح به کمترکرده باشد
اذن مضمون عنه اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به -714ماده 

. داده باشد
هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی -715ماده 

. تواندازمدیون مطالبه کند
درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان -716ماده 

. اشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشدمدت داشته وموعدآن نرسیده ب
هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بري می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده -717ماده 
. باشد
. هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبري می شوند-718ماده 
. ضامن راابراءیادیگري مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردهرگاه مضمون له-719ماده 
. ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد-720ماده 

دراثرضمان بین ضامنین -مبحث چهارم 
ندمضمون له هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبراي یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باش-721ماده 

بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین 
. دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق -722ماده 
. مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسدهرضامنی به

ممکن است کسی درضمن عقدالزمی به تادیه دین دیگري ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام -723ماده 
. مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید
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درحواله -فصل پانزدهم 
. حواله عقدي است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد-724ماده 

. مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند
. حواله محقق نمی شودمگربارضاي محتال وقبول محال علیه -725ماده 
مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس براي صحت حواله الزم نیست که محال علیه-726ماده 

. ازقبولی درحکم ضامن است 
. درصحت حواله مالئت محال علیه شرط نیست -728ماده 
هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ -729ماده 

. وبه محیل رجوع کند
. تحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بري وذمه محال علیه مشغول می شودپس از-730ماده 
درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداري که -731ماده 

. پرداخته است رجوع به محیل نماید
محال علیه نمی تواندآن رافسخ حواله عقدي است الزم وهیچیک ازمحیل ومحتال و-732ماده 

. ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد729کندمگردرموردماده 
اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتري ثمن رابه شخصی بدهد یامشتري حواله داده باشدکه بایع -733ماده 

راخذکرده ثمن راازکسی بگیردوبعدبطالن بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن 
باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بري وبایع 

. یامشتري می تواندبه یکدیگررجوع کند
. مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاري خواهدبود

درکفالت -فصل شانزدهم 
دطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کفالت عقدي است که بموجب آن اح-734ماده 
. کند

. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند
. کفالت به رضاي کفیل ومکفول له واقع می شود-735ماده 
درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوي حق ازطرف -736ماده 

. فول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشدمک
. کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد-737ماده 
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. ممکن است شخص دیگري کفیل ،کفیل شود-738ماده 
الت موقت درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکف-739ماده 

. قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد
کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدواالبایدازعهده حقی که برعهده -740ماده 

. مکفول ثابت می شودبرآید
اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوي که ملتزم شده-741ماده 

. است عمل کند
گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه -742ماده 

. عقدمنصرف به محل دیگرباشد
. اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که براي حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود-743ماده 
ن ومکان مقرریابرخالف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن اگرکفیل مکفول رادرغیرزما-744ماده 

برمکفول له الزم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بري می شودوهمچنین اگرمکفول له برخالف مقرربین طرفین 
. تقاضاي تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست 

ي اوخارج کنددرحکم کفیل است هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضا-745ماده 
. وبایدآن شخص راحاضرکندواالبایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید

-درمواردذیل کفیل بري می شود -746ماده 
. درصورت حاضرکردن مکفول به نحوي که متعهدشده است )1
. درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود)2
. زانحاءازحقی که مکفول له براودارد بري شوددرصورتی که ذمه مکفول بنحوي ا)3
. درصورتی که مکفول له کفیل رابري نماید)4
. درصورتی که حق مکفول بنحوي ازانحاءبدیگري منتقل شود)5
. درصورت فوت مکفول )6

هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل -747ماده 
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب ( ااشهادیامراجعه به حاکم ،بري می شود ب

. فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود-748ماده 
هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگري بري -749ماده 

. نمی شود
درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگري کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول -750ماده 

خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بري می شوندوهرکدام که به یکی 
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. بري شد کفیل هاي مابعداوهم بري می شوند746ازجهات مزبوردرماده 
فول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست هرگاه کفالت به اذن مک-751ماده 

ادانمایدویابه اذن اواداي حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن 
. مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت 

درصلح -فصل هفدهم 
جلوگیري از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویا-752ماده 

. واقع شود
. براي صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند-753ماده 
. هرصلح نافذاست جزصلح برامري که غیرمشروع باشد-754ماده 
. حسوب نمی شودصلح باانکاردعوي نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارم-755ماده 
. حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود-756ماده 
. صلح برعوض نیزجائزاست -757ماده 
صلح درمقام معامالت هرچندنتیجه معامله راکه بجاي آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط -758ماده 

دصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر مور
. خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجري شود

. حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد-759ماده 
صلح عقدالزمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به -760ماده 

. ریااقاله خیا
صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ -761ماده 

. کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار
. اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است -762ماده 
. صلح به اکراه نافذنیست -763ماده 
. تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است -764ماده 
. صلح دعوي مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوي ناشی ازبطالن معامله صحیح است -765ماده 
اخل اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوي واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوي د-766ماده 

درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوي در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن 
. نگردد

. اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است -767ماده 
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فقه معینی درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه ن-768ماده 
همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص 

. یااشخاص ثالث واقع شود
درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت -769ماده 

. منتفع نفقه به وراث اوداده شود
صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافالس متعهدنفقه فسخ نمی -770ماده 

. شودمگراینکه شرط شده باشد

دررهن -فصل هجدهم 
. رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی رابراي وثیقه به داین می دهد-771ماده 

. رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند
مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی -772ماده 

. استمرارقبض شرط صحت معامله نیست 
. هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود-773ماده 
. ست مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل ا-774ماده 
براي هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل -775ماده 

. فسخ باشد
ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت -776ماده 

شدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی با
. یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند

درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه -777ماده 
اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن 

اردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوباالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده است قر
. شود
. اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است -778ماده 
ءدین هرگاه مرتهن براي فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم براي فروش آن وادا-779ماده 

. حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند
. براي استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگري رجحان خواهدداشت -780ماده 
اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس -781ماده 
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. اصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبراي نقیصه به راهن رجوع کندح
. درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود-782ماده 
اگرراهن مقداري ازدین رااداکندحق نداردمقداري ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن -783ماده 

. ن نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگري مقررشده باشدراتاتادیه کامل دی
. تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست -784ماده 
هرچیزي که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل -785ماده 

. خواهدبود
ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن ثمره رهن وزیادتی که -786ماده 

خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگري 
. مقررشده باشد

عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن الزم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت -787ماده 
زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوي ازانحاءقانونی ازآن بري بخواهدآن رابرهم

. شودرهن را مسترددارد
به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می -788ماده 

. اده شودتواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودد
. درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود

رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن -789ماده 
. نخواهدبودمگردرصورت تقصیر

ایدضامن آن بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننم-790ماده 
خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد 

اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگري تلف شود بایدتلف کننده بدل آن -791ماده 
. رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود

. شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود777وکالت مذکوردرماده -792ماده 
. هن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن راهن نمی توانددرر-793ماده 
راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگري که براي رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن -794ماده 

. هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است 

درهبه -فصل نوزدهم 
هبه عقدي است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگري تملیک می کندتملیک کننده -795اده م
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. واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند
. واهب بایدبراي معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد-796ماده 
. دکه هبه می کندواهب بایدمالک مالی باش-797ماده 
هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض -798ماده 

. بدون اذن واهب اثري ندارد
. درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست -799ماده 
نیست درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض-800ماده 
هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل -801ماده 

. مشروعی رامجانابجاآورد
. اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود-802ماده 
-درمواردذیل بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگر-803ماده 

. درصورتی که متهب پدریامادریااوالدواهب باشد)1
. درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد)2
درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به )3

. به به رهن داده شودواسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهو
. درصورتی که درعین موهوبه تغییري حاصل شود)4

درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب -804ماده 
. خواهدبود

. بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست -805ماده 
. بخشدحق رجوع نداردهرگاه داین طلب خودرابه مدیون ب-806ماده 
. اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگري بدهدحق رجوع ندارد-807ماده 

در اخذ به شفعه -قسمت سوم 
هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترك باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع -808ماده 

ه مشتري داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راک
. کند

. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند
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دروصایا و ارث -قسمت چهارم 
وصایا در-باب اول 

درکلیات -فصل اول 
. عهدي کی ویتمل-قسم است دوبرتوصی-825ماده 
فوتش به ازبراي زمان بعداز مال خودمنفعتی راعین یااینکه کسیوصیت تملیکی عبارت است از-826ماده 

. تملیک کنددیگري مجانا
تصرفات دیگري اموري یابراي انجام امر یارانفرچنداینکه شخصی یک یاوصیت عهدي عبارت است از

. می نمایدمامور
کسی یت موصی به وشده است موصی له ، موردوصوصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او

. وصی نامیده می شودصغیر قرارداده می شودبرثلث یاکه بموجب وصیت عهدي ولی برمورد
. فوت موصی قبول موصی له پس ازبامگرتملیک به موجب وصیت محقق نمی شود-827ماده 
قبول شرط المنفعه شودعامیا امورمثل اینکه وصیت براي فقراباشدمحصورگاه موصی له غیرهر-828ماده 

. نیست 
حتی دررجوع کندوصیت خودموصی می تواند ازفوت موصی موثرنیست وقبول موصی له قبل از-829ماده 

. قبض کرده باشدصورتی که موصی له موصی به را
له قبل ازموصی این اگرفوت موصی معتبر است بنابرازقبول وصیت بعدیانسبت به موصی له رد-830ماده 

قبول وفوت آن راازبعداگروقبول کندآن راازفوت می تواندبعدکرده باشدردفوت موصی وصیت را
فوت قبول ازبعدفوت قبول کرده باشدقبل ازلیکن اگرکندردآن رادیگر نمی تواندقبض کردموصی به را

. ثانوي الزم نیست 
. ولی خواهد بودقبول وصیت بایاردن باشدمجنویاموصی له صغیراگر-831ماده 
این صورت وصیت نسبت به موصی به قبول کند درنسبت به قسمتی ازوصیت راموصی له می تواند-832ماده 

. نسبت به قسمت دیگر باطل می شودقسمتی که قبول شده صحیح و
اعالم به آنهاراقبول خودموصی له رد یامادام که موصی به تصرف کنددرورثه موصی نمی تواند-833ماده 

. نکرده است 
. معین نمایدرامجبورمی کند که تصمیم خودحاکم موصی له راورثه باشداین اعالم موجب تضررتاخیراگر

ردمادام که موصی زنده است وصایت راوصیت عهدي قبول شرط نیست لیکن وصی می توانددر-834ماده 
. وصایت بوده باشدچه جاهل براگرآن حق رد نداردازبعدنکردزفوت موصی ردقبل ااگروکند

موصی در-فصل دوم 
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. وصیت جائزالتصرف باشدموصی بایدنسبت به مورد-835ماده 
اعمال ازاین قبیل که موجب یامسموم کندمجروح یاراخودکشی خودگاه کسی به قصدهر-836ماده 

گاه اتفاقاهرآن وصیت درصورت هالکت باطل است وآن وصیت نمایدپس ازورددهالکت است مرتکب گ
. بودوصیت نافذ خواهدمنتهی به فوت نشد

نافذوصیت مزبورارث محروم کندازراورثه خودازنفرچندکسی بموجب وصیت یک یااگر-837ماده 
. نیست 

. رجوع کندوصیت خودازموصی می تواند-838ماده 
. وصیت دوم صحیح است وصیتی برخالف وصیت اول نمایدموصی ثانیااگر-839ماده 

موصی به در-فصل سوم 
. مشروع باطل است غیرامروصیت به مصرف مال در-840ماده 
. اجازه مالک باطل است باولووصیت به مال غیرملک موصی باشدوموصی به باید-841ماده 
. نشده است وصیت نمودموجودکه هنوزممکن است مالی را-842ماده 
فقط ورثه اجازه کندبعض ازاگربه اجازه وراث ونیست مگرثلث ترکه نافذوصیت به زیاده بر-843ماده 

. است نافذنسبت به سهم او
زثلث ترکه باشدمازادمال هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ا-844ماده 

. ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند
. درحین وصیت میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی از-845ماده 
:مدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود دریادائماهرگاه موصی به منافع ملکی باشد-846ماده 
مالحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت باسپس ملک مزبورمنافع آن تقویم می شودعین ملک بابدوا

. ثلث حساب می شودقیمت ازتقویم شده تفاوت بین دو
مالحظه منافع ازقیمت ملک بابدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشدموصی به منافع دائمی ملک بوده واگر

.ثلث محسوب می شود
. شده باشدمقرردیگراینکه در وصیت طورورثه است مگرباتعیین فردموصی به کلی باشداگر-847ماده 
ترکه مشاعاازهمان مقدارثلث موصی له با ورثه درمثل ربع یامشاع ترکه باشدموصی به جزءاگر-848ماده 

. شریک خواهدبود
اجازه ب معینی وصیت به اموري کرده باشدورثه زیاده برثلث راثلث به ترتیموصی زیاده براگر-849ماده 

ثلث باطل خواهدشدبرزایدمیزان ثلث وتانکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود
. همه کسرمی شودزیاده ازوصیت به تمام یک دفعه باشداگرو
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درموصی له -فصل چهارم 
. وصیت شده است که براي اومالک چیزي بشودبتواندوباشدموجودبایدموصی له -850ماده 
. منوط است براینکه زنده متولدشودوصیت براي حمل صحیح است لیکن تملک او-851ماده 
دیگري مگر اینکه موصی طورمی رسدبه ورثه اوموصی به ،نتیجه جرمی سقط شودحمل دراگر-852ماده 

.مقررداشته باشد

دروصی -فصل پنجم 
عمل به وصیت مجتمعابایدموصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء-854ماده 

. یک صورت تصریح به استقالل هرر دکنندمگر
دومی اولی فوت کردبه این طریق که اگرترتیب وصی معین کندبنحورانفرچندموصی می تواند-855ماده 
. هکذاوسومی باشددومی فوت کرداگروی باشدوص

بودخواهدکبیرباوصایادراین صورت اجراءوصی قراردادکبیرمی توان به اتفاق یک نفرراصغیر-856ماده 
. صغیررشدموقع بلوغ وتا

. براي نظارت درعملیات وصی معین نمایدرایک نفرموصی می تواند-857ماده 
. که موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شودبودبه طریقی خواهداختیارات ناظرحدود
ضامن نمی شودوداردحکم امین رامی باشداویدوصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در-858ماده 
. تفریط صورت تعدي یادرمگر
. منعزل است ن وضامواالطبق وصایاي موصی رفتارکندبروصی باید-859ماده 
وصی معین کند صغیربرحق نداردپدري کس دیگرجدوپدرجدازغیر-860ماده 

درارث -باب دوم 
طبقات مختلفه وراث درموجبات ارث و-فصل اول 

سبب نسب و-است امرموجب ارث دو-861ماده 
:اشخاصی که بموجب نسب ارث می برندسه طبقه اند -862ماده 

اوالد اوالدواوالدومادروپدر)1
. آنهااوالدوخواهروبرادرواجداد)2
. آنهااوالدخاالت واخوال وعمات واعمام و)3
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درمقررات مختلفه -کتاب سوم 
مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع -950ماده 

. ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشدباشدمانندحیوانات
. تعدي ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگري -951ماده 
. تفریط عبارت است ازترك عملی که بموجب قراردادیا متعارف براي حفظ مال غیرالزم است -952ماده 
. ست ازتفریط وتعدي تقصیراعم ا-953ماده 
. کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردي که رشدمعتبراست -954ماده 
. مقررات این قانون درموردکلیه اموري که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست -955ماده 

دراشخاص -جلددوم 
درکلیات -کتاب اول 

. ت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شوداهلی-956ماده 
. حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود-957ماده 
هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه -958ماده 

. نی داشته باشدبراي این امراهلیت قانو
هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب -959ماده 
. کند

هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودي که مخالف قوانین ویاخالق حسنه -960ماده 
. باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید

صالحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد دعاوي از حیث-971ماده 
بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوي در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه 

. ایرانی نخواهد بود 
ه در خارجه را نمی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی الزم االجراء تنظیم شد-972ماده 

. توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراي آنها صادر شده باشد 
جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به 7اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده -973ماده 

ن احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد قانون دیگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت ای
این قانون تا حدي به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف 974تا 962و مواد 7مقررات ماده -974ماده 

. عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد 
د قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا محکمه نمی توان-975ماده 
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به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع 
. اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصوال مجاز باشد 

در تابعیت -کتاب دوم 
: ذیل تبعه ایران محسوب می شوند اشخاص-976ماده 

تبعیت خارجی کسانی مسلم .کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد -1
. است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد 

. ده باشند کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد ش-2
. کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند-3
. کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند-4
کسانی که درایران ازپدري که تبعه خارجه است بوجودآمده وبالفاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال -5

قل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند واالقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی تمام الا
. خواهدبودکه مطابق قانون براي تحصیل تابعیت ایران مقرراست 

. هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند-6
. هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد-7

. نخواهندبود5و4متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره اطفال -تبصره 
دراقامتگاه -کتاب چهارم 

اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم -1002ماده 
. است اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب 

. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود
. هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد-1003ماده 
تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم -1004ماده 

. اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد
متگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی اقا-1005ماده 

نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه 
. شخصی علیحده نیزداشته باشد

ت اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااس-1006ماده 
. اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند-1007ماده 
. اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است -1008ماده 
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اگراشخاص کبیرکه معموالنزددیگري کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم -1009ماده 
. ه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبودخودسکونت داشته باشنداقامتگا

اگرضمن معامله یاقراردادي طرفین معامله یایکی ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله ازآن معامله -1010ماده 
محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که 

. ق دعوي واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کندبراي ابالغ اورا

درغایب مفقوداالثر -کتاب پنجم 
غایب مفقوداالثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدي گذشته وازاوبهیچوجه خبري نیست -1011ماده 

 .
ن نکرده باشدوکسی هم نباشدکه اگرغایب مفقوداالثربراي اداره اموال تصدري خودتکلیفی معی-1012ماده 

قانوناحق تصدي اموراوراداشته باشدمحکمه براي اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضاي تعیین امین فقط 
. ازطرف مدعی العموم واشخاص ذي نفع دراین امرقبول می شود

درقرابت -کتاب ششم 
. ی قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سبب-1031ماده 
-قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است -1032ماده 

. پدرومادرواوالدواوالداوالد-طبقه اول 
. اجدادوبرادروخواهرواوالدآنها-طبقه دوم 
. اعمام وعمات واخوال وخاالت واوالدآنها-طبقه سوم 

طبقه اول قرابت درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثالدر
پدرومادربااوالددردرجه اول ونسبت به اوالد اوالددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت 

برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واوالدبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم 
ودرجه اوالدآنهادردرجه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم 

. ازآن طبقه است 
هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت -1033ماده 

سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقرباي درجه اول آن 
. دوم آن زن خواهندبودمردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقرباي سببی درجه 
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درحجر و قیموت -کتاب دهم 
درکلیات -فصل اول 

-اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند -1207ماده 
صغار -1
اشخاص غیررشید -2
مجانین -3

. غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقالئی نباشد-1208ماده 
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب ( -1209ماده 
هیچکس رانمی توان بعدازرسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشدمحجورنمودمگرآنکه عدم -1210ماده 

سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمري ودردخترنه سال تمام قمري -1تبصره .رشدیاجنون اوثابت شده باشد
.است 

اصالحی . ( اموال صغیري راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد-2تبصره 
)1370مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب 

. ب حجراست جنون بهردرجه که باشدموج-1211ماده 
اعمال واقوال صغیرتاحدي که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبالاثراست معذلک -1212ماده 

. صغیرممیزمی تواندتملک بالعوض کندمثل قبول هبه وصلح بالعوض وحیازت مباحات 
ال وحقوق مالی مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواري درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی درامو-1213ماده 

خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواري درحال افاقه می نمایدنافذاست 
. مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد

معامالت وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه -1214ماده 
. شدیابعداز انجام عمل قبالداده شده با

. معذلک تملکات بالعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست 
هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف -1215ماده 

. شدن آن مال نخواهدبود
. هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است-1216ماده 
اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوري که درباب سوم -1217ماده 

. ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست 
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درمواردنصب قیم وترتیب آن -فصل دوم 
-براي اشخاص ذیل نصب قیم می شود -1218ماده 

. براي صغاري که ولی خاص ندارند-1
مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته براي-2

. باشند
. براي مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد-3

ین هریک ازابوین ملکف است درمواردي که بموجب ماده قبل بایدبراي اوالدآنهاقیم مع-1219ماده 
شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطالع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام الزم براي نصب 

)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب .(( قیم بعمل آورد
بل بعهده اقربائی درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطالع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده ق-1220ماده 

. است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند
بایدبراي اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه 1218اگرکسی به موجب ماده -1221ماده 

. خواهندبود1219نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده 
بایدبراي اونصب قیم 1218شخصی که مطابق ماده درهرموردي که دادستان بنحوي ازانحاءبوجود-1222ماده 

شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه براي قیمومت مناسب می داندبه دادگاه 
. مدنی خاص مزبور معرفی کند

دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی 
مزبورمی تواندعالوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه کندونیزدادگاه 

. بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند
.( اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگري راازدادسراخواهدخواست 

)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب
درموردمجانین دادستان بایدقبالرجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال -1223ماده 

دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز 
اهت او بدست آورده ودرصورتی که دادستان مکلف است که قبالبه وسیله مطلعین اطالعات کافیه درباب سف

سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوي نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبراي نصب قیم به 
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب .( دادگاه رجوع نماید

که براي آنهاقیم معین نشده بعهده حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام-1224ماده 
. مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد

همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع براي اوقیم معین گردیده -1225ماده 
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رحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف مدعی العموم می تواندحجرآن رااعالن نماید انتشا
. معامالت بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است 

اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت -1226ماده 
. مراجعه به دفترمزبوربراي عموم آزاداست .شود
خواهند شناخت که نصب او ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت فقط کسی را محاکم و -1227ماده 

اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب . ( مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد
1370(

براي 1218در خارج ایران کنسول و یا جانشین وي می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده -1228ماده 
روز پس از 10ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا آنها قیم نصب شود و در حوزه 

نصب قیم مزبور . نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد
اصالحی ( .نشین او را تنفیذ کندوقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جا

)1370مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب 
اگردرعهودوقراردادهاي منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت -1230ماده 

خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خالف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین 
. مفادآن دوماده را تاحدي که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکردمذکور

-اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند -1231ماده 
. کسانی که خودتحت والیت یاقیمومت هستند-1
-د کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه هاي ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشن-2

سرقت ،خیانت درامانت ،کالهبرداري ،اختالس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال 
. ،ورشکستگی به تقصیر

. کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است -3
. کسانی که معروف به فساداخالق باشند-4
. ل اودعوائی برمحجورداشته باشدکسی که خودیااقرباءطبقه او-5

. باداشتن صالحیت براي قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود-1232ماده 
. زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند-1233ماده 
اتفکیک درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابراي قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهار-1234ماده 
. نماید

دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن -فصل سوم 
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نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید 
مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم -1235ماده 

. است 
داخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده قیم مکلف است قبل ازم-1236ماده 

یک نسخه ازآن به امضاي خودبراي دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده 
از اصالحی مطابق قانون اصالح موادي ( . اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات الزمه بعمل آورد

)1370قانون مدنی مصوب 
مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازمالحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است -1237ماده 

مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه براي اداره کردن دارائی مزبورممکن است الزم شودمعین 
. خرج کندمگرباتصویب مدعی العموم نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبور

قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن -1238ماده 
. مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدي قیم نباشد

یه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی عل-1239ماده 
ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث 

. ممکن است به مول علیه واردشودبعالوه درصورتی که عمل مزبورازروي سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد
ف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطر-1240ماده 

. رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد
قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن -1241ماده 

عموم درصورت اخیرشرط حتمی خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی ال
تصویب مدعی العموم مالئت قیم می باشدونیزنمی تواندبراي مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض 

. کندمگرباتصویب مدعی العموم 
. قیم نمی توانددعوي مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم -1242ماده 
وجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم درصورت وجودم-1243ماده 

هرگاه قیم براي دادن .تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است 
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب .( تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود

قیم بایدالاقل سالی یک مرتبه حساب تصدي خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه -1244ماده
. درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضاي مدعی العموم معزول می شود

هرگاه .دبدهدقیم بایدحساب زمان تصدي خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خو-1245ماده 
. قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدي بایدبه قیم بعدي داده شود
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قیم می تواندبراي انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم -1246ماده 
میزان عایدي مولی ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت براي اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردو

. علیه تعیین می گردد
مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کالیابعضابه اشخاص موثق یاهیئت -1247ماده 

شخص یاهیئت یا موسسه که براي اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت .یاموسسه واگذارنماید
. واهندبودمسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خ

درمواردعزل قیم -فصل چهارم 
-درمواردذیل قیم معزول می شود -1248ماده 

. اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود-1
-اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه هاي ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد -2

کالهبرداري ،اختالس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال سرقت ،خیانت درامانت ،
. ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب 

. اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند-3
. اگرقیم ورشکسته اعالن شود-4
. اره اموال مولی علیه معلوم شوداگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراد-5
. باتقاضاي مدعی العموم 1244و1243و1239درموردمواد-6

. اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود-1249ماده 
هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب -1250ماده 

به تقاضاي مدعی العموم موقتاقیم دیگري براي اداره اموال مولی علیه معین مدعی العموم واقع شودمحکمه
. خواهدکرد

هرگاه زن بی شوهري ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است -1251ماده 
ع اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطال

. دهد
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضاي تعیین قیم جدیدویاضم 

) 8/10/61اصالحی .(ناظرکند
درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطالع ندهدمدعی -1252ماده 

. دالعموم می تواندتقاضاي عزل اورا بکن
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درخروج ازتحت قیمومت -فصل پنجم 
. پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود-1253ماده 
خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگري -1254ماده 

آنجاسکونت داردیانماینده تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه اي که مولی علیه در
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب .( اوبه دادگاه مدنی همان حوزه داده شود

درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبال نسبت به رفع علت تحقیقات الزمه -1255ماده 
. حکمه اظهارعقیده نمایدبعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درم

. اعالن می شودرفع حجرنیزباید اعالن گردد1225درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده 
. ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود1226رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده -1256ماده 

قانون مدنی 
درادله اثبات دعوي -جلدسوم 

یدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امري شودکه هرکس مدعی حقی باشدبا-1257ماده 
. محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است 

-دالئل اثبات دعوي ازقرارذیل است -1258ماده 
اقرار -1
اسنادکتبی -2
شهادت -3
امارات -4
قسم -5

دراقرار -کتاب اول 
درشرایط اقرار -باب اول 

. اقراعبارت ازاخباربه حقی است براي غیربرضررخود-1259اده م
. اقراواقع می شودبهرلفظی که داللت برآن نماید-1260ماده 
. اشاره شخص الل که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است -1261ماده 
حال دیوانگی اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون در-1262ماده 

. وغیرقاصدومکره موثرنیست 
. اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست -1263ماده 
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. اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست -1264ماده 
اقرارمدعی افالس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه مالحظه حفظ حقوق دیگران -1265ماده 

. دتاافالس یاعدم افالس اومعین گرددمنشاءاثرنمی شو
درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواندداراي آنچه که بنفع اواقرارشده است -1266ماده 
. بشود
. اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود-1267ماده 
. اقرارمعلق موثرنیست -1268ماده 
. ه عقالیاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثري ندارداقراربه امري ک-1269ماده 
. اقراربراي حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود-1270ماده 
مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثري نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربراي یکی -1271ماده 

. ازدونفرمعین صحیح است 
ت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثري درصح-1272ماده 

. نخواهدداشت 
اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اوالتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن -1273ماده 

شرط آنکه باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیري که اقراربرفرزندي اوشده ب
. منازعی دربین نباشد

. اختالف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست -1274ماده 

درآثاراقرار -باب دوم 
. هرکس اقراربحقی براي غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود-1275ماده 
. اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثري نخواهد داشت -1276ماده 
انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می -1277ماده 

شودوهمچنین است در صورتی که براي اقرارخودعذري ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه 
امی که اثبات نشده مضربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوي مذکوره ماد

. اقرارنیست 
اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگري نافذنیست -1278ماده 

مگردرموردي که قانون آن راملزم قرارداده باشد 
ي به اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعو-1279ماده 

. شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد
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. اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است -1280ماده 
. قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است -1281ماده 
ه ازقسمتی اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرد-1282ماده 

. ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند
اگراقرارداراي دوجزءمختلف االثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه -1283ماده 

. اقدام خواهدشد1134اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 

در اسناد -کتاب دوم 
. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد -1284ماده 
. شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت -1285ماده 
رسمی و عادي -سند بردو نوع است -1286ماده 
امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در اسنادي که در اداره ثبت اسناد و-1287ماده 

. حدود صالحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است 
. مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد -1288ماده 
.سایر اسناد عادي است 1287غیر از اسناد مذکور در ماده -1289ماده 
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث -1290ماده 

. در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد 
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان -1291ماده 

: معتبراست 
. اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید -1
هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا -2

. مهرکرده است 
دارد انکار و تردید مسموع نیست و در مقابل اسناد رسمی یا اسنادي که اعتبار اسناد رسمی را-1292ماده 

طرف می تواند ادعاي جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از 
. اعتبار افتاده است 

هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صالحیت تنظیم آن -1293ماده 
نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه داراي سند را 

. امضاء یا مهر طرف باشد عادي است 
عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی -1294ماده 
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. کند 
اسناد تنظیم شده درکشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادکه آن اسناد محاکم ایران به -1295ماده 

: مطابق قوانین کشوري که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه 
. اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد -اوال 
. ا اخالق حسنه ایران نباشد مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی ی-ثانیا 
کشوري که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر -ثالثا 

. بشناسد 
نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوري که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور -رابعا 

. ن تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است مزبور در ایرا
هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا -1296ماده 

قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت 
. جه و یا در خارج تهران حکام ایاالت و والیات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند امورخار

دفاترتجارتی در موارد دعواي تاجري برتاجر دیگر در صورتی که دعوي از محاسبات و مطالبات -1297ماده 
تنظیم شده قانون تجارتتجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق 

. باشند 
دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن -1298ماده 

ول وآنچه که بر ضرر او اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قب
. است ردکند مگر آنکه بی اعتباري آنچه را که برضرر اوست ثابت کند 

: دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود -1299ماده 
. در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد -1
. ی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد وقتی که در دفتر ب-2
. وقتی که بی اعتباري دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد -3

. در مواردي که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد -1300ماده 
. اشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است امضائی که در روي نوشته یا سندي ب-1301ماده 
هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از -1302ماده 

بی اعتباري یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه 
. بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد تاریخ و امضاء نداشته و یا 

در صورتیکه بطالن مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطالن -1303ماده 
. آن را قبول کند و یا آنکه بطالن آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثرخواهد بود 
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در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه هرگاه امضاي تعهدي-1304ماده 
. امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است 

در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادي فقط درباره -1305ماده 
. شخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست ا

در شهادت -کتاب سوم 
در موارد شهادت -باب اول 

در مقابل سند رسمی یاسندي که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوي که مخالف -1309ماده 

-نخواهدبود احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاري -1312ماده 
درمواردي که اقامه شاهدبراي تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوي موجودبوده ولی -1

. مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد
کسی مال درمواردي که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که -2

. خودرابه دیگري سپرده وتحصیل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممکن نیست 
نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه -3

تی که براي آن خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهدا
عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب 

. سندباشد
. درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد-4
. درمواردضمان قهري واموردیگري که داخل درعقودوایقاعات نباشد-5

. بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است در شاهد-1313ماده 
. عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود-1تبصره 
شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشته باشد و نیز شهادت -2تبصره 

اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون . ( ی شودکسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نم
)1370مدنی مصوب 

شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است براي مزیداطالع استماع -1314ماده 
. نمودمگردرمواردي که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد

درشرایط شهادت -باب دوم 
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. شهادت بایدازروي قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید-1315اده م
شهادت بایدمطابق بادعوي باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرري -1316ماده 
. ندارد
شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختالف شهادت دهنده قابل -1317ماده 

. مگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آیداثرنخواهدبود
. اختالف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختالف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد-1318ماده 
درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخالف واقع شهادت داده است به -1319ماده 

.شهادت اوترتیب اثرداده نمی شود
شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگري مثل -1320ماده 

. بیماري وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود

در امارات -کتاب چهارم 
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري شناخته می -1321ماده 
. شود 
امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امري قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون -1322ماده 

. و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر 1159و 1158و 1100و 109و 35از قبیل مواد 
ي باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست امارات قانونی درکلیه دعاوي اگرچه از دعاو-1323ماده 

. معتبراست مگر آنکه دلیل برخالف آن موجود باشد 
اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در -1324ماده 

. ل کند صورتی قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمی

در قسم -کتاب پنجم 
در دعاوي که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوي خودراکه -1325ماده 

. موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید
درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن -1326ماده 

. به دعوي رامنوط به قسم مدعی کندباشدحکم
مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضاي قسم ازطرف دیگرنمایدکه -1327ماده 

بنابراین دردعاوي برصغیرومجنون نمی توان قسم .عمل یاموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد
صادره ازشخص آنهامادامی که به والیت یا وصایت رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال
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. یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردي که امرمنتسب به یک طرف باشد
کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطالن دعوي طرف رااثبات کندیابایدقسم -1328ماده 

ادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم ی
اصالحی مطابق .( علیه نسبت به ادعائی که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم می گردد-حاکم مدعی 

)1370قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب 
واحوال دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوي وشخصیت طرفین واوضاع -مکرر 1328ماده 

اصالحی مطابق .( موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگري تغلیظ نماید
)1370قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب 

چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب -تبصره 
)1370طابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب اصالحی م.( نمی شود

. قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد-1329ماده 
تقاضاي قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوي می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن -1330ماده 

. قابل توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجاي موکل قسم یادکند
. قسم قاطع دعوي است وهیچگونه اظهاري که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد-1331ماده 
. قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست -1332ماده 
ی دردعوي متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم م-1333ماده 

. تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند
. دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند

کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعاي اواست ازطرف 1283درموردماده -1334ماده 
ي مدعی سندرسمی یاسندي باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده مگراینکه مدرك دعو.مقابل تقاضاي قسم کند

. است 
توسل به قسم وقتی ممکن است که دالیل مذکوردرکتابهاي اول تا چهارم جلدسوم این قانون براي -1335ماده 

دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوي خودراکه موردانکارمدعی علیه است .اثبات مدعی موجودنباشد
)1370اصالحی مطابق قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب . ( او نمایدمنوط به قسم


