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 افغانستان ىقانون مدن

 

 

 یدىباب تمه

 تطبیق قانون فصل اول

 قانون و حق قسمت اول

 مبحث اول ـ ساحه تطبیق قانون

 1 – مادۀ

یوووووون  ام اــــــــووووووـاح دارد.ــــووووووـد، اجتهوووووواد جووووووواز نــــووووووـته باشــووووووـود داشــــــووووووـدر موووووووارد  ووووووه ح وووووو  قووووووانون وج( 1)

 باشد. ىآن، قابل تطبیق م ىقانون باعتبار لفظ و یا فحوا

 ىفقوووووووه ح فووووووو ىطابق باساسوووووووا    وووووووــــــــوووووووـم مهـــــــــوووووووـ  قوووووووانون موجوووووووود نباشووووووود، مح ـ( در مواردی وووووووه ح ووووووو2)

 نماید.  ه عدالت را به بهترین وجهه مم ن آن تامین نماید. ىشریعت اسالم ح   صادر م

    2 -مادۀ 

فقوووه ح فوووت شوووریعت اسوووالم موجوووود نباشووود، مح موووه مطوووابق بوووه عووور   ىدر قوووانون و یوووا اساسوووا    ووو ىدرمواردی وووه ح مووو

ا  ــــووووـانون یووووا اساســــــووووـ ام قــــــووووـر  م وووواق  احـــــووووـه عـ  صووووادر می مایوووود، ماوووورو  بوووور ای  ووووــــــووووح  ىعموووووم

 دالت نباشد.ـــــــــــع

  3 - مادۀ

  ه دلیل مخالف آن موجود ناود، مدار اعتبار ش اخته میاود.گردد تا وقتی ى( آنچه به زمان ثابت م1)

ه بووووووووو ه صووووووووراحتا  ـــــووووووووـ ى دـــــووووووووـط قووووووووانون بعـــووووووووـز توســــووووووووـانون جــــــــــووووووووــ  قــــــــووووووووح  ىاــــــــووووووووـ( الغ2)

 رفته نمیتواند.ــــــــور  گـــــــاید، صـــــــ   نمــــــدیل آن حـــــــغا یا تعــــــــــــال

 استعمال حق -مبحث دوم 

 ۴ –مادۀ 

 ه ا تساب حق قبل از موعدش مبادر  ورزد، بحرمان از آن مح وم مت گردد.ـشخصی ه ب

  5 -مادۀ 

 حالت اضطرار، موجب ابطال حق غیر نمت گردد.

    6 -مادۀ 

 ضرر توسط عمل بالمثل، از بین برده نمت شود. 

 7 –مادۀ 

 باشد. ىدم مـدفع مفاسد بر ج ب م افع مق 



 8 -مادۀ

ه از حوووووق خوووووود در حووووودود قوووووانون اسوووووتفاده می  ووووود، مسووووو ول ـ ووووو ى  ووووود، شخصووووو ىمووووو ىضووووومان را نفووووو ىجوووووواز قوووووانون

 باشد. ىاز آن نم ىخسارا  ناش

  ۹ -مادۀ 

 گردد. ى( شخصی ه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او الزم م1)

 آید:  ىبوجود م ى( تجاوز از حق در موارد آت2)

 اعمال مخالف عر  و عاد . - 1

 رض بر حق غیر.ــــــد تعـــــــداشتن قص - 2

 ه بغیر وارد میسازد.ــــــ حت شخ  نسبت بضرری ـــــــبودن مص ىزئـــــــــج – 3

 غیر مجاز بودن مص حت. - 4

 قسمت دوم

 تطبیق قانون از حیث زمان

 11-مادۀ 

 گردد. ىم ( اح ام قانون بعد از نار قابل تطبیق1)

ون ـود قانووووووـــــــووووووـتی ووووووه در خ ر در حوووووواالـــــــــــوووووو  وووووود، م  ىاقبل رجعووووووت نمووووووــــــووووووـمه  ام قووووووانون بووووووــــــــووووووـ( اح2)

 ه نظام عامه باشد.ـتصریح شده و یا اح ام آن متع ق ب

 11 –مادۀ 

درج ـد شووووووورایط م وووووووــــــوووووووـص واجخاـــــــــــوووووووـیع اشــــــوووووووـجم ىاالـیت بوووووووـاه وووووووـه ع ق بوووووووـ ام متوووووووــــــــــــــوووووووـ( اح1)

 گردد. مىانون تطبیق ـن قـای

ه تصوووورفا  ـد نوووواق  اه یووووت شوووو اخته شووووود، ایوووون اح ووووام بووووـدر صووووورتی ه شووووخ  نظوووور باح ووووام قووووانون جدیوووو (2)

 یر ندارد.ـتاث ىو ىقب 

 12 –مادۀ 

یع ـجموووووو اذ آن قابوووووول تطبیووووووق اسووووووت.جرد انفووووووـان بمووووووــــــــــــووووووــع ق بموووووورور زمـــــــــــــــــوووووو ام جدیوووووود متـــــــــــووووووـاح

انون سوووووووووابق ــــــــوووووووووـابق بوووووووووه قــــــــــــــــوووووووووـان مطــــــــــوووووووووــرور زمــــــــــــوووووووووـد  مــــــــوووووووووه مـواردی وووووووووــــــــــــم

 گردد. ىدید مــــــــــــــــانون جـــــــــام قـ ــــــع احـیل ناده باشد، تابــــت م

 13 –مادۀ 

ون سوووووووابق  متووووووور تعیوووووووین ـان را نسوووووووبت قانوووووووــــــــوووووووــرور زمـــــوووووووـ ام قوووووووانون جدیووووووود مووووووود  مــــوووووووــرگاه احــــــوووووووـه

دید ـام قوووووانون جوووووـع اح وووووــــــــــوووووـد آغووووواز یافتوووووه باشووووود، تابـون جدیوووووـه ایووووون مووووود  قبووووول از انفووووواذ قانوووووـرچوووووـــــــنمایووووود، گ

 باشد. ىم

 11 –مادۀ 

ت ـــــــووووووووـ ام قوووووووووانی ت تطبیووووووووق مـــــــــــووووووووـع آوری شووووووووده، احـجموووووووو ه قووووووووبال  ــــــــووووووووـه ای ـــــووووووووــورد ادلــــــــووووووووــدر م

د، ـی ردیووووووووــع آوری مـــــــــووووووووـاید جمــووووووووـ ه بـــووووووووـع آوری و یووووووووا وقتیــــــــــــووووووووـه در وقووووووووت جمــــــــــووووووووردد  ــــووووووووـگ

 وده است.ـنافذ ب

 15 –مادۀ 



 اد مطابق به تقوی  هجری شمست محاسبه مت گردد.ـمیع

 قسمت سوم

 بیق قانون از حیث م انتط

 16 –مادۀ 

وانین در آن ـــــووووووووووووـازع قـــــووووووووووووـ ه ت ــــووووووووووووـیه ایــــووووووووووووـه حقوووووووووووووقت در قضـوارد تاووووووووووووخی  رابطووووووووووووـــــووووووووووووــدر م

 ت باشد.ـق مـابل تطبیـانستان قـ ام قانون افغـــــــردد، احـــــــــــود گـــــوجـــــم

 17 -مادۀ 

ه ــــووووووووـانون دولووووووووت متبوعــــــووووووووـخاص، قــــــــــــــووووووووـوال موووووووودنت و اه یووووووووت اشـووووووووـــــــــــورد تثبیووووووووت احـــــــووووووووـدر م 

ردیده و آثووووووار ــــــــــووووووـه در افغانسووووووتان عقوووووود گــــــــــووووووـالت  ــــووووووـت گووووووردد، تصوووووورفا  مــــــــــــووووووـآنهووووووا تطبیووووووق م

رفین عقوووووووود ـــووووووووـت از  ـــــــووووووووـی  هـالی ووووووووـــــده باشوووووووود، در حـــــــووووووووـود آمــــــــــووووووووـرتبه آن نیووووووووز در آن بوجــــــــووووووووـم

ت ـــــــــــوووووـه نقووووو  اه یوووووت آن مب وووووت بووووور سوووووبب خفـــــــــوووووـوری ـــتبعوووووه خوووووارجت بووووووده و نووووواق  اه یوووووت باشووووود  

 ل ش اخته میاود.ـــــد اه یت  امـــــــــــــــــــــــــ  واجـــــــــــــباشد، با آنه

 11 –مادۀ 

ا، ـــــــووووووووووـعیت هـــــــــووووووووووـان د شوووووووووور تها، جمــــــووووووووووـمت خووووووووووارجت مــــــووووووووووــص ح خاـــــــووووووووووـورد اشـــــــــــووووووووووـدر م

ا در ـزی آنهووووووووــــــــــووووووووــمر  ۀه ادارـــــــــــووووووووــتت اعتبووووووووار دارد  ـــــــــووووووووـسسا  و امثووووووووال آن، قووووووووانون دولؤــــــووووووووـم

اص در ـخوووووووووووووووـــــــــــــن اشـمده ایوووووووووووووووـــــــــوووووووووووووووعالیت عــــــــوووووووووووووووــر فـــــــــــــــوووووووووووووووــع باشووووووووووووووود. اگـــوووووووووووووووـآن واق

 انستان تطبیق می ردد.ــانون افغــــــــد قــــــــــر باشـانستان دایـــــــغــــاف

 11 –مادۀ 

ر یوووووووو  از ـــــــــووووووووـه هـوانین متبوعووووووووـــــــــــووووووووـوضوعت صووووووووحت ازدواج، قــووووووووـرایط مـــــــووووووووـورد شــــــــــــوووووووودر م

ام قوووووانون مم  توووووت رعایوووووت موووووت گوووووردد  وووووه ـ  ت ازدواج، اح وووووـوووووــــــردد، و در شووووورایط شـزوجوووووین تطبیوووووق موووووت گووووو

 ازدواج در آنصور  گرفته است.

 21 –مادۀ 

ون ـانووووووووــــــــــــــــــــــــور مووووووووالت، قـــــــــــووووووووـورد آثووووووووار مرتبووووووووه بوووووووور ازدواج بووووووووه شوووووووومول امــــــــــــــووووووووـ( در م1)

 زوج حین عقد ازدواج تابع آن باشد.ردد  ه ـــــــــــــــــــــــت گـــــــــدولتت تطبیق م

 ( در خصوص  الق، اح ام قانون دولتت تطبیق می ردد  ه زوج در حین  الق تابع آن باشد.2)

ه زوج ــووووووووووووــتبار دارد  ـــــووووووووووووـ  تت اعــــــووووووووووووـون ممـق و انفصووووووووووووال قانووووووووووووـریووووووووووووـــــــاال  تفـــــــــــووووووووووووـ( در ح3)

 .اشدـه دعوی تابع آن بـــــــین اقامــــــح

 :21-مادۀ 

ت از زوجوووووووووین حوووووووووین ـــــوووووووووـر ی ــــــوووووووووــــــــون، اگـــوووووووووـ( ایووووووووون قان22و  11اال  م ووووووووودرج موووووووووواد )ــــــــــوووووووووـدر ح

ت، ــوووووووووووـــــــــر  اه یـــــــوووووووووووــــ ای شــــوووووووووووـستثـه اــــــــــــــووووووووووود بــــوووووووووووـاشـــغان بــوووووووووووـــــد ازدواج افـــوووووووووووــــــــــعق

 ردد.ـیق می ــــــستان تطبــــانون افغانــــــــــــــام قـ ـــــــــها احـــــــــــــــــــــت 

 :22 –مادۀ 

دران و فرزنووووودان، اح وووووام قوووووانون ـب فیموووووا بوووووین  وووووــــــــــــــــوووووـدر مسوووووایل متع وووووق بوووووه ب وووووو ، والیوووووت و سوووووایر وجای

 دولت متبوعه  در تطبیق مت گردد.

 :23-مادۀ 

 ام قووووووانون دولووووووت متبوعووووووه ـــــــووووووـایب، احـــووووووـ  اه یووووووت و غــــووووووـیووووووت، ناقد اه ـورد اشووووووخاص فاقووووووــــــــــووووووـدر م 

ونت و امثوووووووال ـانوووووووـــــــــــــت، ولوووووووت قــــوووووووـوص نصوووووووب قوووووووی ، وصــــــوووووووـت گوووووووردد. در خصـان تطبیوووووووق موووووووــــــوووووووـش



ور ـم ظوووووووایر قوانی ی وووووووه بــوووووووـ ام ســــــوووووووـوضوعا  و احـــــــوووووووـه ایووووووون مـو  بوووووووـوانین مربوووووووـــــوووووووـام قـ وووووووـــــــــآن، اح

 حمایت اشخاص مذ ور وضع شده باشد. قابل تطبیق مت باشد.

 :21 –مادۀ 

ام قوووووانون دولوووووت متبوعووووووه شخصوووووت  ووووووه م  وووووف بوووووه ادای نفقووووووه موووووت باشوووووود ، ـه نفقوووووه ، اح ووووووـدر موووووورد التوووووزام بوووووو

 تطبیق مت گردد.

 :25 –مادۀ 

رفا  م سووووووووب ـــــــــوووووووـتص ایرـــــوووووووـه ارث، وصووووووویت و سـام موضووووووووعت متع وووووووق بوووووووـورد اح وووووووــــــــــوووووووـ( در م1)

ت ــــــووووووووـورث، وصـــــــــــــووووووووـت متبوعووووووووه مـــووووووووـانون دولــــــــــــــووووووووـ ام قـــــــــووووووووـد از وفووووووووا ، احـــــــووووووووـبووووووووه بع

 د، تطبیق می ردد.ـــــــــده باشــــــمل آمـــــــا  تصر  از او بعـــــــــا شخصت  ه حین وفـــــی

یت و ـین وصوووووووــــــــــــوووووووـت در حـ ام قوووووووانون وصوووووووـیت، احوووووووـت وصوووووووــــوووووووـام ش  ـــــــووووووووص اح ــــوووووووـ( در خص2)

 د، تطبیق می ردد.ـــــــــیت ت میل شده باشـ ی ه در آن وصـیا اح ام قانون مح

د از ــــــــــــــوووووووووووـه بعـا  م سووووووووووووب بوووووووووووـرفوووووووووووــــــــــــایر تصـــوووووووووووـ  ت ســــــــوووووووووووـ ام شـــــــــوووووووووووـچ ان احـهمووووووووووو 

   مت باشد.ــع این ح ـــــــــــــا  تابــــــــــــوف

 :26 –مادۀ 

ح ت تطبیووووووووووق ــــــــووووووووووـانون مــــووووووووووـی ت، قــــووووووووووـقوق عـــووووووووووـ یت و سووووووووووایر حــــووووووووووـورد حیوووووووووواز  م ـــــــووووووووووـدر م

ورد امووووووووال م قوووووووول قوووووووانون مح وووووووت تطبیوووووووق ـــــــوووووووـه عقوووووووار در آن واقوووووووع باشووووووود، و در مـــــــوووووووـردد  ــــــــوووووووـمی 

ده، در ـم قوووووول حوووووین تحقوووووق اسوووووبابی ه بووووور آن ا تسووووواب و یوووووا از دسوووووت دادن حوووووق مرتوووووب گردیووووومی وووووردد  وووووه امووووووال 

 محل مذ ور موجود بوده است.

 :27 –مادۀ 

قد در آن ـــــــووووووـائب ناشووووووت از عقووووووود، قووووووانون دولتووووووت تطبیووووووق می ووووووردد  ووووووه  وووووورفین عـــــووووووـورد وجـــــــــــووووووـدر م

یق ـــووووووووـت اه قووووووووانون دولتووووووووت تطبــــــووووووووـور  اخووووووووتال  اقامـــــووووووووــــــوده انوووووووود. در صـــــــووووووووـاه اختیووووووووار نمـاقامت وووووووو

وص تطبیووووووق ـــووووووـه در خصـرو  بوووووور ای  ووووووـــــــــــــووووووـده باشوووووود. ماـووووووـردد  ووووووه عقوووووود در آن ت میوووووول شـــــــــــــووووووـمی 

از  د و یووووووووا ـــووووووووـوده باشــــــووووووووـوافقه نووووووووه نمـووووووووـد مـــــــــــــووووووووـرفین عقــــــــــــووووووووـام  وووووووودام قووووووووانون معووووووووین،  ـاح وووووووو

ری بووووووووده اسوووووووت. در ـــــــوووووووـون دی ـد تطبیوووووووق قانوووووووـه موووووووراد  ووووووورفین عقوووووووـردد  وووووووــــــــوووووووـوم ن ـ ووووووورائن مــــــــوووووووـق

 ل عقار تطبیق می ردد.ـــــار قانون محــــــه عقـ ق بـــده متعــــورد عقود ت میل شـــــــــم

 : 28 - مادۀ

 ه عقد در آن ت میل شده باشد.ـت گردد  ون دولتت تطبیق مـدر مورد شرایط ش  ت عقود، اح ام قان 

 : 21 -مادۀ 

ام قوووووووووووووانون دولتوووووووووووووت تطبیوووووووووووووق موووووووووووووت ـــــــــــــــــــــوووووووووووووـورد وجائوووووووووووووب غیووووووووووووور تعاقووووووووووووودی، اح ـ( در مووووووووووووو1)

 ایجاد    ده واقع شده باشد. ۀردد  ه در آن حادثــــــــــــــــــــــــگ

ادثه در ــــــــووووووـه در خووووووارج افغانسووووووتان واقووووووع شووووووده و حـووووووـــــد  ـــووووووـباش ۀر وجیبووووووه ناشووووووت از حادثووووووــــــــــووووووـ( اگ2)

ود، ــــــوووووووووووـ اخته شــــــوووووووووووـت شـــــوووووووووووـونـانستان قانـــــــــــــوووووووووووـت و در افغــــــــوووووووووووـونـانــــــــل غیووووووووووور قــــوووووووووووـآن مح

 تطبیق نمت گردد. هادــــــــــــــاول این م ۀرـــــــــ   فقــــح

 :31-مادۀ 

 ام ـــــــــووووووووـراآ ، احــــــــــوووووووواجـه ور متع ووووووووق بووووووووـــــــــووووووووـواعد اختصاصووووووووت و تمووووووووام امـووووووووـورد قـــــــــــــووووووووـدر م

راآ  در آن ــــــــووووووووـوی در آن اقامووووووووه یووووووووا اجـــــــووووووووـه دعــــــــووووووووـردد  ـــــــووووووووـت گـانون دولتووووووووت تطبیووووووووق مووووووووــــووووووووـق

 مل آمده باشد.ــــــــبع

 :31 –مادۀ 



  ـــــــوووووـ وووووه مخوووووالف آن ح  ،ذ موووووت باشووووودـتت نافوووووروــــــــوووووـن قسووووومت در صـت ایوووووواد قب وووووـام م ووووودرج موووووـ وووووـــــــــاح

 اهده بین الدول  ه در افغانستان نافذ است نباشد.ـــا معـدی ری در قانون اختصاصت ی

 :32 –مادۀ 

هرگووووواه در موووووورد ت وووووازع قووووووانین ح موووووت در موووووواد قب وووووت ایووووون قوووووانون موجوووووود نباشووووود، قواعووووود حقووووووق بوووووین الووووودول 

 وصت تطبیق مت گردد.ـــــــــــــخص

 :33 –مادۀ 

ه تابعیووووووووت شووووووووان مع وووووووووم نباشوووووووود، از ــــــــــــووووووووورد اشخاصی ــــووووووووــب التطبیووووووووق در مــــــووووووووـون واجـتعیووووووووین قانوووووووو

 صالحیت مح مه است.

  31-مادۀ 

ام  ــــــوووووووووـارجت  ووووووووویه بی وووووووووت شوووووووووده اسوووووووووت، آن احـــــوووووووووـون خـه تطبیوووووووووق اح وووووووووام قانوووووووووـواردی وووووووووـــــــــــــــدر م

اشد، تطبیوووووووق ـوصت نبوووووووــــــوووووووـدول خصـــــــوووووووـتع ق بوووووووه قوووووووانون بوووووووین الـــوووووووـذ ور  وووووووه مــــوووووووـموضووووووووعت قوووووووانون م

ر در قووووووانون دولتی ووووووه اح ووووووام آن قابوووووول تطبیووووووق میباشوووووود، تعوووووودد ادیووووووان وجووووووود داشووووووته باشوووووود ـــــــووووووـردد. اگـــــووووووـمی 

 اح ام دی ی ه قانون آن دولت تعیین نموده، تطبیق مت گردد.

 35 –مادۀ 

ریح ـت ایوووووووووون قسوووووووووومت تصووووووووووــــــووووووووووـواد قب ـــــــــــــــووووووووووـارجت بووووووووووه نحوی ووووووووووه در مـووووووووووـ ام قووووووووووانون خـــــــــووووووووووـاح

ه مخووووووووالف نظووووووووام عامووووووووه یووووووووا آداب ــــــووووووووـدودی قابوووووووول تطبیووووووووق مووووووووت باشوووووووود  ـــــــــــــــووووووووـده، در حـردیووووووووـــــــــــگ

 عمومت در افغانستان نباشد.

 فصل دوم

 اشخاص

 قسمت اول

 شخ  حقیقى

 اح ام عمومى -مبحث اول 

 36-مادۀ 

از و ــــــــــــوووووووـده بوووووووودن آغـــــوووووووـر  زنــــــــوووووووـل وی بوووووووه شـــــــوووووووـامـان بوووووووا والد   ـــــــوووووووـیت انســـــوووووووـ( شخص1)

 ا  انجام مت یابد.ـــــــــــبا وف

 ( ج ین دارای حقوقت مت باشد  ه قانون بر آن تصریح نموده است.2)

 37-مادۀ 

اتر رسوووووووووومت مربووووووووووو  صووووووووووور  می یوووووووووورد. ـــــووووووووووـدف ۀــــووووووووووـا  ذریعـــــــــــــــووووووووووـتوووووووووواریف والد  و وفتثبیووووووووووت 

ورد ـــــــــــووووووووـا در مـوجود نبوووووووووده یووووووووــــووووووووـا  مــــــــووووووووـاه اسوووووووو اد مب ووووووووت بوووووووور ثبووووووووت والد  و یووووووووا وفـرگووووووووــــــــه

امه وسوووووووایل ــــــــــوووووووـا  از اقــــــــوووووووـردد، بووووووورای اثبوووووووا  والد  و وفـــــــــــوووووووــحت ثبوووووووت اشوووووووتباه وارد گــــــوووووووـص

 ریح شده باشد.ــــــــون تصـانـــــــه در قــــــــــــردد  ـــــــــــه ترتیبت استفاده می ـاثبا  ب

  38 - مادۀ

ه اوالد انتقووووال ـهوووور شووووخ  مووووت توانوووود عووووالوه بوووور اسوووو  خووووود، اسوووو  خووووانوادگت انتخوووواب نمایوووود، اسوووو  خووووانوادگت بوووو

د و ایوووون عموووول او موجووووب خسوووواره بووووه شووووخ  ـنوادگت غیوووور را بخووووود انتقووووال دهوووومووووت یابوووود. اگوووور شووووخ  اسوووو  خووووا

 م ع، جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید. ۀاول گردد، متضرر مت تواند عالوه بر مطالب

 31 -مادۀ 



ل ـــــــــــــــوووووـ  رشوووووید در حالوووووت صوووووحت عقـــــوووووـاشد. شخـن رشووووود هجوووووده سوووووال م مووووول شمسوووووت موووووت بوووووــــــوووووـس

 عامال ، دارای اه یت حقوقت  امل ش اخته مت شود.ــــــــــــــجرای مدر ا

 11-مادۀ 

شخصووووت  ووووه از ن وووواه صووووغر سوووون، معتوووووه بووووودن یووووا ج ووووون، غیوووور ممیووووز باشوووود، نمووووت توانوووود معووووامال  حقوووووقت را 

 انجام دهد. شخصی ه به سن هفت سال ت نرسیده باشد غیر ممیز محسوب مت گردد.

 11 –مادۀ 

فیه یوووووا ـــــوووووـا ســــــــوووووـن رشووووود رسووووویده امـــــوووووـه سـ  ممیزی وووووه بوووووه سووووون رشووووود نرسووووویده یوووووا ای  وووووه بوووووــوووووــــــــــشخ

 مبتال به غف ت  اری باشد، ناق  اه یت   داشته میاود.

 12 –مادۀ 

شوووووخ  نووووواق  اه یوووووت و فاقووووود آن توووووابع اح وووووام وصوووووایت، والیوووووت و قواموووووت مطوووووابق بوووووه شووووورایط و قواعووووود  ووووویه 

 ت باشد.این قانون م ۀبی ت شد

 13 –مادۀ 

ازل یووووووووووا در آثووووووووووار مرتبووووووووووه آن ـــــــــووووووووووـمت توانوووووووووود از اه یووووووووووت قووووووووووانونت خووووووووووود ت ـــــــــــــــــــووووووووووـهوووووووووویچ   ن

 عدی ت وارد نماید.ــــــــــــت

  11 - مادۀ

 د از آن ت ازل نماید.ـوانـــــت تـــان است، هیچ   نمـــــــق  بیعت انســــــــآزادی ح

 15 – مادۀ

یرد، مووووووووت توانوووووووود ـــووووووووـرار مووووووووت گــــــووووووووـورد تجوووووووواوز قـــــــووووووووـصت او مـــووووووووـقوق شخـــــــــــووووووووـی ه حــــــووووووووـشخص

الب ـــــــووووووووـرر  ـــــــــــووووووووـوع ضـــــووووووووــور  وقــــــــــووووووووـاوز در صـــــــووووووووـطالبه م ووووووووع تجـــــووووووووـالوه بوووووووور مـــــووووووووـع

 اره گردد. ــــبران خســـــج

 حالت مدنت -مبحث دوم 

 16-مادۀ 

اتر ـــووووووووـت    وووووووود حالووووووووت موووووووودنت شووووووووان در دفـــــــووووووووـده سووووووووال ت را ت میوووووووول مــــــــووووووووـاصی ه سوووووووون هجــــــــووووووووـاشخ

( ایوووووون قووووووانون درج مووووووت 02 - 41 - 41 - 44اح ووووووام م وووووودرج مووووووواد )ـه صوص ثبووووووت سووووووجال  مطووووووابق بووووووــــووووووـمخ

 گردد.

 17 -مادۀ 

البه ـــــووووووووووـطــــــممخصوووووووووووص هویووووووووووت درج و در صووووووووووور   ۀ  در ورقووووووووووـالت موووووووووودنت یوووووووووو  شخووووووووووـ( حوووووووووو1)

امی ت، توووووواریف و ــــــووووووـ  فــــووووووـ   یووووووا اسـوی اسوووووو ، تخووووووــووووووـویت محتــــــــووووووـه ۀاود. ورقووووووـــووووووـه داده میـــــــووووووـبرای

سر و اوالد بوووووووووا ــــــــوووووووووـمـــ  هــوووووووووـامت، اســـــــووووووووول اقــــــوووووووووـیت، محـــوووووووووـیفه، تابعـــوووووووووـد، وظــــــوووووووووــحل تولـــــوووووووووـم

 ان مت باشد.ـــــش دـــــــــــــــولل تـــــــــــــتاریف و مح

امت یوووووووا وظیفوووووووه نیوووووووز در ـــــــــــوووووووــل اقـــــــــوووووووـر محیوووووووتغی ا ،ـاال  متوووووووذ ره از قبیووووووول وفوووووووـــــــــوووووووــر حیووووووو( تغی2)

 ورق هویت درج مت گردد.

 18 –مادۀ 

راجع ــــــووووووـه در مـــوووووو  بــووووووـه ب ووووووو  و ثبووووووو  نسـرار بووووووـــــــووووووـه ازدواج،  ووووووالق، اقـربو  بووووووـــــــووووووـ اد مــــووووووـاس

ه ثبووووووووت ـانون بوووووووـــــــــــوووووووـن قـ( ایوووووووو44ردد، در دفووووووواتر م ووووووودرج موووووووادۀ )ــــــــــــووووووووــاصت ترتیوووووووب موووووووت گـاختصووووووو

ت ثبوووووووت بوووووووه ــــــــــوووووووـور را جهـذ وووووووـــــــــایع مـــــــوووووووـ ف انووووووود وقـو  م وووووووـــــووووووووصــــــراجع مـــــــــــوووووووـم ،میرسووووووود

 ا الع ده د. با  ـــربو   تـــــــــــــــم ۀادار



  11 -مادۀ

( ایوووووووون 44ر مخصوصووووووووه م وووووووودرج مووووووووادۀ )ـاتووووووووــــــریان ثبووووووووت سووووووووجال ، دفـــــووووووووـارنوال میتوانوووووووود از جــــــووووووووـڅ

داما  قوووووووانونت ـــــوووووووـراآ  بوووووووه اقـــووووووـده تخ وووووووف و سوووووووو  اجـالع حاصووووووول و در صووووووور  مااهوووووووـــــوووووووـانون ا ــــووووووـق

 بپردازد.

 51-مادۀ 

( ایوووووون قووووووانون  ووووووه در دفتوووووور مخصوووووووص ثبووووووت سووووووجال  یووووووا 41 - 41 - 44 - 44جمیووووووع حوووووواال  م وووووودرج مووووووواد )

ت شووووووو اخته میاوووووووود. اعتوووووووراض در موووووووورد ــــــــــــــــــــــوووووووـدر مقابووووووول غیووووووور، حجتوووووووذ ره نفوووووووو  درج گردیوووووووده،

ت یوووووا تزویوووووور اسووووو اد مووووووذ ور ـــــــــــــوووووـست، م ووووور ای  ووووووه اعتوووووراض بوووووور جع یـــــــــــــــوووووـهمچوووووو اسووووو اد مجوووووواز نی

 باشد. ب ا یافته

 اقامت اه -مبحث سوم 

 51-مادۀ 

 ونت ــــــوووووووووـواه ایووووووووون ســــــــوووووووووـونت دارد، خـ وووووووووــــــــدر آن س ادتووووووووا   اه جاییسوووووووووت  وووووووووه شوووووووووخ ـامت ووووووووـــــ( اق1)

 قت باشد.ؤـــــــــــ  یا مــــــــدای

 ت اه داشته باشد.ــــــــــــت تواند بیه از ی  اقاممــــــــــــــــــــــ( شخ  2)

 52 –مادۀ 

ب ــــــــــــــــــووووووووووووووـور، مفقووووووووووووووود و غایـــــــــــــــــووووووووووووووـ یت، محجـــووووووووووووووـ  اهــــــــــــووووووووووووووـاه ناقـامت ووووووووووووووــــــــ( اق1)

 اه قای  مقام قانونت شان میباشد.ـار  از اقامت ـــــــــــــــعب

ورد ـــوووووووــ، موووووووت توان ووووووود در ماذون بوووووووه تجوووووووار  باشووووووو دـــــوووووووـیت  وووووووه مــــوووووووـ  اه ــــوووووووـاص ناقـــــــــــووووووو( اشخ2)

 ت اه خاص ش اخته شوند.ـــــاحب اقامـــوزه، صـــاجرای معامال  و تصرفا  مج

 53 –مادۀ 

ه آن ـاز جهووووووت اداره امووووووور متع ووووووق بوووووو ،یار مووووووت نمایوووووودـــــــــــــــــووووووـجائی ووووووه شووووووخ  در آن تجووووووار  یووووووا  یاووووووه اخت

 ت شود.ـ اه وی ش اخته مــــــــــــــــــاقامت

 51 -ۀ ماد

 ( شخ  میتواند برای اجرای ی  عمل معین قانونت اقامت اه اختیاری داشته باشد.1)

معوووووین قووووانونت اختیوووووار می ووووردد، بووووورای جمیووووع مسوووووایل مربووووو  بوووووه  ۀ( اقامت وووواهت  ووووه بووووورای اجوووورای یووووو  معام وووو2)

بووووورای  ا  احتور صووووورـر ای  وووووه اقامت ووووواه مذ وووووـآن بوووووه شووووومول اجوووووراآ  متع وووووق بوووووه ت فیوووووذ اجبووووواری اعتبوووووار دارد، م ووووو

 معامال  ماخ  تعیین شده باشد.

 واز ندارد.ـــــــــــتبت جـــــــــ اد  ـــــــــدون اســــــتیاری بــــــت اه اخــامــــــــــا  اقـــــ( اثب3)

 تابعیت -مبحث چارم 

 55 –مادۀ 

 اص ت ظی  مت گردد.ـــانون خـــــتابعیت افغانت توسط ق

 فامیل -مبحث   ج  

 56 -مادۀ 

ط یووووووو  اصووووووول ماوووووووتر  بوووووووا هووووووو  ـــــوووووووـه توســــــوووووووـاربیست  ـوووووووـتا ل از اقــــــــــوووووووـان مــــــــوووووووـامیل انســــــــــوووووووـف

 جمع شده باش د.



 57 –مادۀ 

تقی  نسووووووبت ـــــــووووووـرابت غیوووووور مســــووووووـرع مووووووت باشوووووود و قـــــووووووــرابت مسووووووتقی  عبووووووار  از نسووووووبت اصوووووول و فــــووووووــق

 رع دی ری باشد.ـــــتر  بوده بدون ای  ه ی ت فــــل ماــــــــه دارای اصـــ  بین اشخاص است،

 58 -مادۀ 

رع ــــــووووووووووـر فــــــووووووووووـرع بووووووووووه اصوووووووووول، هـــــــــووووووووووـه قرابووووووووووت مسووووووووووتقی  از فـــــــــووووووووووـاسبه درجــــــــووووووووووـ( در مح1)

 امل نمت باشد. ـــاسبه شـــــل درین محــــه ش اخته شده و خود اصـــــــی درج

رع بووووووووه اصوووووووول ماووووووووتر  و ع وووووووو  آن، ـــــــووووووووـه قرابووووووووت غیوووووووور مسووووووووتقی  از فــــــووووووووــاسبه درجـــــــووووووووـ( در مح2)

اسبه ــــــوووووووووـتر  دریووووووووون محــــوووووووووـده و اصووووووووول ماــــــــوووووووووـ اخته شـــــوووووووووـه شـــــــــــوووووووووـر فووووووووورع یووووووووو  درجــــــــوووووووووه

 امل نمت باشد. ــــــــش

 51 -مادۀ 

 ج دی ر به عین قرابت و درجه ش اخته میاود.ورد زوـین در مـاقارب ی ت از زوج

 ازدواج -مبحث شا  

 61-مادۀ 

رد را بووووووووووه مقصوووووووووود تاوووووووووو یل فامیوووووووووول ماووووووووووروع ــــــووووووووووـه معاشوووووووووور  زن و مـــــــووووووووووـدیست  ــــــووووووووووـازدواج عق

 ود مت آورد.ـــــــــــــــــرفین را بوجـــــــــبا   ــــردانیده حقوق و واجــــــــــــگ

 61-مادۀ 

ل ترتیووووووووب و ـربو  در سووووووووه نقووووووووــــووووووووـم ۀمت توسووووووووط ادارـــووووووووـرس ۀـــووووووووـاح نامـ ووووووووـــــــد ازدواج در نــــــــــووووووووقــــع

د یووووووو  نقووووووول آن ـووووووــرفین عقـــــــوووووووـربو  حفوووووووظ و بهوووووور یووووووو  از  ـــــوووووووـم ۀردد، اصوووووول آن در ادارــــــــوووووووــثبووووووت می 

ت ـــوووووووووـالع اداره ثبـمخصووووووووووص با ووووووووو اترــــــــوووووووووـه دفـد از ثبوووووووووت بوووووووووـد ازدواج بعوووووووووـــوووووووووــت شوووووووووود. عقـداده مووووووووو

 انیده میاود.ــــــــــــــــانون رســـــــــــــ( این ق44ادۀ )ـــــــــ درج مـــــــال  مــجـــــــس

( اگووووور ثبوووووت عقووووود ازدواج بوووووه ایووووون ترتیوووووب مم ووووون نباشووووود، بوووووه نحوووووو دی ری وووووه بووووورای ثبوووووت اسووووو اد رسووووومت  ووووویه 2)

 بی ت شده است، صور  مت گیرد.

 62 -مادۀ 

 د  غیر نباشد.ـــــــــــاح وعـه در قید ن ــــــواز دارد  ــــــــــــزدی با زنت جـــــــــنام

 63 -مادۀ 

ریح ــــــــــــوووووووووـبار  صــوووووووووـن بعیـوووووووووـاـت یوووووووووا بـــــــوووووووووـالق رجعـــــوووووووووــد   ــــــــوووووووووــواست اری زن در عــــــــــووووووووـخ

 واز ندارد.ــــــــــــریح جـــــــار  صـا  بعبـــــــه و در عد  وفـ ایــــو  

 61 –مادۀ 

رفین مووووووووت توانوووووووود از آن ــــــــــــووووووووـیوووووووو  از   ار  از وعووووووووده بووووووووه ازدواج اسووووووووت، هوووووووورــــــــــــــــووووووووـنووووووووامزدی عب

 صر  شود.ـــــــــــــــم 

 65 -مادۀ 

ت توانووووووود در ــوووووووـدیه ده وووووووده مـــــــوووووووــــه دیه داده باشووووووود،ــــــــوووووووـود هـــــــوووووووـرگاه نوووووووامزد بوووووووه نوووووووامزد خــــــــــوووووووــه

د آن ـریوووووووــــــــمت روز خـوووووووـوجودیت هدیوووووووه، عوووووووین یوووووووا قیــــــــوووووووـرا  جانوووووووب مقابووووووول و مــــوووووووـور  انصــــــــوووووووـص

ه ـدیوووووووـــــــــــر  هدیوووووووه ده ووووووده صووووووور  ب یوووووورد یووووووا هــــــــووووووـرا  از  ــــــووووووـر انصــــــــوووووورا مطالبووووووه نمایوووووود. اگ

ور  ــــــــــــووووووووووووـیچ صهوووووووووووو هــووووووووووووــرد آن را ب ده باشوووووووووووود،ـردیووووووووووووــــــــــــــتهال  گـــــــووووووووووووـال  و یووووووووووووا اســــووووووووووووـه

 رده نمت تواند.ــــــــــــــطالبه  ــــــــــم



 66 –مادۀ 

وریت و اسوووووتمرار را افووووواده   وووووود بووووودون قیوووووود وقوووووت در مج وووووو  ـعقووووود ازدواج بوووووا ایجوووووواب و قبوووووول صووووووریح  وووووه فوووووو

 ور  مت گیرد.ـــــــــــــــــواحد ص

 67 -ادۀ م

 ازدواج در صور  تع یق آن به شر  غیر محقق یا مضا  ساختن آن بزمان آی ده عقد شده نمیتواند. 

 68 –مادۀ 

عقوووووود صووووووحیح و  رگاه در عقوووووود ازدواج شوووووور ت گذاشووووووته شووووووود  ووووووه مخووووووالف قووووووانون و اهوووووودا  ازدواج باشوووووود،ـهوووووو

 ر  با ل   داشته میاود.ـــــــــــــش

 41 –مادۀ 

رفته و بووووووووووورای هریووووووووووو  از ــــوووووووووووـرار ن ــــــوووووووووووـر قـــــوووووووووووـدل زن دی ـوووووووووووـزن، ب -دلـوووووووووووـد ازدواج بـــــــووووووووووودر عق

 ر مثل الزم مت گردد.ـــــــا مهــــــــــه هـــــــــزوج

 71 –مادۀ 

ال ت را ــــووووووـ( و انوووووواث شووووووانزده س11ه ذ ووووووور سوووووون )ـــــووووووــردد،  ـــــووووووـل مووووووت گـــــووووووـ یت ازدواج وقتووووووت  امــووووووـاه

 رده باش د.ـــــــل  میـــــــت 

 71 –مادۀ 

رده باشووووووود، ــــــوووووووـانون را ت میووووووول ن ـــوووووووـ( ایووووووون ق42ادۀ )ــــــوووووووـن م ووووووودرج مــــوووووووـرگاه دختووووووور ســـــــــــــــــووووووو( ه1)

ا صووووووالحیت صووووووور  ـبوووووو ۀصر  یووووووا مح مووووووـــــــــــــــــــووووووـیح التــــووووووـط  وووووودر صحـــــووووووـعقوووووود ازدواج وی ت هووووووا توس

 رفته مت تواند.ـگ

 واز ندارد.ــه جـــــــــــیچ وجه ه( سال ب10متر از )ـــــــــــیره  ـــــد ن اح صغــــــعق( 2)

 72 -مادۀ 

 ( گرفتن و یل برای عقد ازدواج جواز دارد.1)

ر ای  ووووووه در عقوووووود و الووووووت بووووووه آن ـود درآورد، م ووووووـخووووووود را بووووووه عقوووووود ن وووووواح خوووووو ۀ  ـؤد مووووووـ( و یوووووول نمووووووت توانوووووو2)

 ریح شده باشد.ـتص

 73 - مادۀ

الحیت یووووووووا اجووووووووازه ـــــووووووووـدون تفوووووووووی  صـــــــــــــــــووووووووـد ازدواج بــــووووووووـواند در عقـــــــــووووووووـت تــــــــــــووووووووـو یوووووووول نم

 فت و یل انتخاب نماید.ــــری را بصـــــــــود، شخ  دی ـخ ـۀ  ؤـــل یا مـ ؤــــــم

 71 -مادۀ 

ر  ــــــووووووـد. تصـــــــووووووـدود و الووووووت او باشوووووود، انجووووووام دهـــــــوووووو ت را  ووووووه خووووووارج از حــووووووـت توانوووووود عمـــووووووـو یوووووول نم

 ۀ  ؤـــــوووووـ ل یوووووا مؤـــوووووـازه مــــوووووـاجه دود و الوووووت بمثابوووووه عمووووول فضوووووولت بووووووده و موقوووووو  بوووووــــوووووـارج از حـــــوووووـخ

 او مت باشد.

 75 -مادۀ 

ر ــــــوووووووـاشووووووود، م ت بــوووووووـر م  وووووووف نمــــــــوووووووـه بوووووووه زوج و  رداخوووووووت مهـــــــــــوووووووـ ی  زوجـــــوووووووـیل بوووووووه تســـوووووووـو 

ور  ـــــــوووووووووـد. دریووووووووون صــــــــــــــوووووووووـرده باشـــــــوووووووووـمانت  ـــــــوووووووووـر ضــــــــــــوووووووووـه از  رداخوووووووووت مهــــــــوووووووووـای  

ز در ــــــــــــوووووووـاید. جـــــوووووووـه شوووووووده را از زوج مطالبوووووووه نمــوووووووـر تادیــــــــوووووووـه مهـــــــوووووووـت توانووووووود  ـــــوووووووـیل نمـــوووووووـو 

 ور  گرفته باشد.ــزوج ص ۀازــــــــاجـه یل بـــــــانت و ـــــه ضمـــــــــــــــالتت  ــح



 76 -مادۀ 

د ــــــووووووتحووووووت والیووووووت شووووووخ  واح یال  ــــووووووـیووووووا تو  رعا  ــووووووـش التا  ــــووووووـقد اصـــــووووووـرفین عــــووووووـورتی ه  ـــــــــووووووـدر ص

د ـرفین عقووووووووــــــــــــــــووووووووــــــانب  ـه ت هووووووووائت از جووووووووـد بووووووووـت توانووووووووــووووووووـ  مـــووووووووـرار داشووووووووته باشوووووووو د، شخــــووووووووـق

ونت ـانووووووووـــــرایط قــــــــــووووووووـر ای  ووووووووه شــــــــــــووووووووـرو  بـــــووووووووـد، ماـایووووووووــــول نمـــــــــــــــووووووووـاب و قبــــــــــــــووووووووـایج

 ایت شده باشد.ــــــعقد رع

 77 –مادۀ 

 ت الزم است: ـط آتـاذ آن شرایـــــــــــــد ن اح و نفـبرای صحت عق

الی ـا و وووووووـاقدین یوووووووا اولیوووووووا  یوووووووــــــــــــــوووووووـوسط عـــــــــــــــوووووووـول صوووووووحیح تـــــــــــــــوووووووـام ایجووووووواب و قبـجوووووووان –1

 شان.

 د با اه یت.ـحضور دو نفر شاه -2

 ح و م  وحه.ـقت بین نا ؤـــــــــت و یا مــــــــرمت دائمــــــــودیت حـوجـــــــــدم مــــــــــــع –3

 78 -مادۀ 

 قاضت ولت اشخاصت است  ه ولت نداشته باش د.

 71 -مادۀ 

رار ــــــــــووووووووـاضت قــــووووووووـت والیووووووووت قـــــووووووووـون تحــــــووووووووـ( ایوووووووون قان41ادۀ )ــــــــووووووووـی ه  بووووووووق مـــــــــووووووووـخاصـــــاش

دواج د ازــووووووووووووووـقـــــــــا را بووووووووووووووه عـــــــــــــووووووووووووووـد آنهـیتوانووووووووووووووـــاضت نمــــــــــــووووووووووووووـد، قـت گیرنووووووووووووووـــــــــــووووووووووووووـم

ویه ــــــــــــــــوووووووووووووووـروع خــــــــــــوووووووووووووووـول و فــــــــــوووووووووووووووـا اصـــــــــــــــــــــــوووووووووووووووـود یـــــــــــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووـخ

 درآورد.

 81-مادۀ 

 رشیده بدون موافقه ولت ازدواج نماید، عقد ن اح نافذ و الزم میباشد. ۀهرگاه عاق 

 81 –مادۀ 

ادر و ــــــوووووووووووـدر و مـــوووووووووووــروع  ــــوووووووووووـود و فـــــــــوووووووووووـول و فوووووووووووروع خـــوووووووووووـا اصـخ  بوووووووووووـــــــــــوووووووووووـازدواج ش

 داد بطور ابدی حرام است.ــــــــــــــــه اول فروع اجـــــــــــــــ بق

 82 -مادۀ 

فوووووووروع خوووووووودش بطوووووووور دایووووووو  حووووووورام اسوووووووت. همچ وووووووان ازدواج  ۀاصوووووووول و زوجووووووو ۀازدواج شوووووووخ  بوووووووا زوجووووووو

 و با فروع زوجه در صور  دخول بطور دای  حرام میباشد. ا  شخ  با اصول زوجه اش مط ق

 83 -مادۀ 

زنیه ـــــــووووووووووـان ازدواج مـچ ووووووووووـــــــزنیه همــــــــــــــــــــــــوووووووووـرع مـــــــــووووووووووـل و فــــــــــــوووووووووـازدواج زنوووووووووت بووووووووووا اص

 رام مت باشد.ـــــــت حـروع زانـــــــــــــول و فــــــــبا اص

روع ــــــــــووووووووووووووـول و فــــــــــــووووووووووووووـا اصـــووووووووووووووـزنیه بــــــــــووووووووووووووـروع مــــــــــــــووووووووووووووــول و فــــــــووووووووووووووــــازدواج اص

 ر مستث ت است.ــــــــــــــــــــــت ازین امـــــــــــــــزان

 81 -مادۀ 

 تث ای حاال  ذیل مان د حرمت نسبت است: ـــــاسه حرمت رضاعت ب

 خواهر  سر رضاعت. - 1



 مادر خواهر یا برادر رضاعت. - 2

 مادر  الن  سر یا دختر رضاعت. - 3

 خواهر برادر رضاعت. - 4

 85 -مادۀ 

 قت موجود می ردد:ؤدر حاال  ذیل حرمت م

رد ـــــوووووووووـا مـت آنهوووووووووـــوووووووووـاه ی ـرگوووووووووـــــــــه هــــــــــــــــوووووووووـ اح بوووووووووین دو زنی ـــــــــــــــوووووووووـع در نــــــــــــــوووووووووـجم –1

 ود آید.ـــــــــــــــــان بوجـــــــــــن شــــــرمت ازدواج بیــــــــــــرض شود، حـــــــــف

 مط قه ثالثه تا زمانی ه با شخ  دی ری ازدواج نماید. -2

 غیر. ۀم  وحه و معتد -3

 زنی ه لعان شده باشد تا وقتی ه، شوهر خود را ت ذیب نماید.  -4

 زنی ه اهل  تاب نباشد. -0

 86 -مادۀ 

 د: ـرفته مت توانـــــــور  گــــت صـاال  آتــــــد از تحقق حــــــــــه از ی  زن بعـــازدواج به بی

 وجود نباشد. ـــدالت بین زوجا  مـــــدم عــــــــو  عـــــــــــه خــــــــالتی ــــــــــــــــدر ح - 1

ین نفقووووووه زوجووووووا  از قبیوووووول غووووووذا، لبووووووا ، مسوووووو ن و ــــــــــــووووووـــمأدر حالتی ووووووه شووووووخ   فایووووووت مووووووالت بوووووورای ت - 2

  اسب را دارا باشد.ـــــــــــتداوی م

ودن ــــــــــــــــــووووووـاب بـــــووووووـا مصـت و یووووووـاولوووووو ۀـد عقووووووی  بووووووودن زوجووووووـدر حالتی ووووووه مصوووووو حت ماووووووروع مان وووووو - 3

 وی به امراض صعب العالج، موجود باشد.

 87 -مادۀ 

وده ــــووووووووـانون ازدواج نمـــــــووووووووـن قــووووووووـ( ای14ادۀ )ـــــــووووووووــ   مــــووووووووـال  حــــووووووووـی بوووووووور خوهر وـــووووووووـ ه شـــووووووووـزنی

ا  ــــــووووووـون، بوووووور اسـانووووووـــــ( ایوووووون ق113ام م وووووودرج مووووووادۀ )ـ ووووووـــــــه احـطابق بووووووـــــووووووـد مـت توانووووووــــــــووووووـباشوووووود، م

 رر از مح مه مطالبه  الق نماید.ـــریق به سبب ضــــــــــــتف

 88 -مادۀ 

( ایوووووون 14) ۀه اگووووور زوج وی مخووووووالف اح ووووووام م ووووودرج مووووووادـزن موووووت توانوووووود ه  وووووام عقوووووود ازدواج شوووووور  گوووووذارد  وووووو

ن ـه او انتقووووووووووال داده میاووووووووووود. ایووووووووووـصووووووووووالحیت  ووووووووووالق بووووووووووانون بووووووووووه زن دی وووووووووور ازدواج   د،ـــــــــــــــــــووووووووووـق

 اح درج شده باشد.ـــــــــــــــــــن  ۀه در وثیقــــــــر  وقتت اعتبار دارد  ـــــــــــــــــــش

 81 -مادۀ 

( ایوووووون قووووووانون متاهوووووول بووووووودن 14  م وووووودرج مووووووادۀ )ـــووووووـصی ه در ازدواج بووووووه بوووووویه از یوووووو  زن مطووووووابق ح ـــــووووووـشخ

بووووووووه ن وووووووواح  ه جدیوووووووودا  ــــــووووووووـریح زنووووووووت را  ــــووووووووـائیت و موافقووووووووه صــــووووووووـمان نمایوووووووود و رضــــووووووووـود را  تـــــووووووووـخ

د مووووووت توانووووووود ـدیووووووـــــه جـور  زوجووووووـــــووووووـبدسووووووت نیوووووواورده باشوووووود، دری ص وردــــــووووووـت در مـــــــووووووـرفته اســــووووووـگ

 ام ـــــــــــــــووووووووـابق بووووووووه احــــووووووووـاشر  بووووووووه زوج، مطـــــووووووووـائیت بووووووووه دوام معـــــووووووووـور  عوووووووودم رضــــــــووووووووـدر ص

 ه سبب ضرر از مح مه مطالبه  الق نماید.ـریق بـــــــــــــ( بر اسا  تف113ادۀ )ـــــــم درج م

 آثار ازدواج -هفت   مبحث

 اح ام عمومت -فرع اول 



 11-مادۀ 

رمت ـه، حقووووووق میوووووراث، ثبوووووو  نسوووووب و حوووووـــوووووـزوج ۀنفقووووو یلــوووووـر ن ووووواح صوووووحیح و نافوووووذ تموووووام آثوووووار آن از قبــوووووـب

 مصاهره مرتب می ردد.

 11-مادۀ 

ول را در ن ووووووووواح ــــوووووووووــــــ  دخــــــــوووووووووح یحه، ــــــوووووووووـر، خ وووووووووو  صحـــــــوووووووووـزوم  ووووووووول مهــــوووووووووــورد لـــــوووووووووـدر م

ورد اثبووووووووووا  نسووووووووووب، ــــــــــــــووووووووووـچ ان در مــــووووووووووـه زوج ع ووووووووووین باشوووووووووود. همـرچووووووووووــــــــــــیح دارد، گــــــووووووووووـصح

ح وووووو  دخووووووول در ن وووووواح صووووووحیح  اح خووووووواهر زوجووووووه، ح وووووو  خ ووووووو  صووووووحیحه، عی ووووووا  ـقه، حرمووووووت ن ووووووــــــــــــــوووووـنف

 را دارا مت باشد.

 12 –مادۀ 

رد مسوووووو مان مووووووت توانوووووود ــــــووووووـل اسووووووت. مـــــووووووـ مان با ـــــووووووـرد غیوووووور مســـــووووووـمان بووووووا م ـــــووووووـازدواج زن مس( 1)

 با زن اهل  تاب ازدواج نماید.

د ــــــــوووووووووـفر شاهـــوووووووووـضور دو نــــــوووووووووـت  توووووووووابت وی بحــــوووووووووـل  تووووووووواب توسوووووووووط ولــــــــــــــوووووووووـ( ازدواج زن اه2)

در ـع دیوووووون  ووووووـووووووـادۀ اوالد تابـــــووووووـارد م وووووودرج ایوووووون موــــــووووووـور  گرفتووووووه مووووووت توانوووووود. در مــــووووووـل  توووووواب صـووووووــاه

 ش اخته مت شود.

 13 -مادۀ 

 ن اح زن اهل  تاب باالی زن مس مان و ع   آن جواز دارد.

 11 -مادۀ 

 هرگوووووواه در ن وووووواح غیوووووور صووووووحیح بووووووین زوج و زوجووووووه قبوووووول از دخووووووول و مقوووووودما  آن تفریووووووق صووووووور  ب یوووووورد، 

 موجب حرمت مصاهره نمت گردد.

 15 –مادۀ 

ور  ــــــــوووووووـه دخوووووووول در آن صـرچوووووووـــــــــــر ازدواج با ووووووول گـیح بوووووووــــــــــــوووووووـ  از آثوووووووار ازدواج صحـهووووووویچ یووووووو

 رتب نمی ردد. ــــــرفته باشد، مــــــگ

 16 –مادۀ 

ازدواجی ووووووه بووووووا ایجوووووواب و قبووووووول صووووووور  گرفتووووووه و بعضووووووت شوووووورایط آن ت میوووووول ن ردیووووووده باشوووووود، فاسوووووود و اح ووووووام 

 ب نمت گردد.ازدواج بر آن مرت

 17 –مادۀ 

 ( ازدواج فاسد قبل از دخول در ح   ن اح با ل است.1)

تفریووووووق و  هرگوووووواه بعوووووود از ازدواج فاسوووووود دخووووووول صووووووور  ب یوووووورد، مهوووووور، نسووووووب، حرمووووووت مصوووووواهره، عوووووود ،(۲)

 نفقه ثابت می ردد.

 مهر -فرع دوم

 18 -مادۀ 

ول یووووووا ـــــــــــووووووـرچه قبوووووول از دخــــووووووـن گو  صووووووحیحه یووووووا وفووووووا  ی ووووووت از زوجوووووویــووووووـهر بوووووواو ت، خ ـــــــووووووـ وووووول م

 د، الزم می ردد.ـــــــــــه باشـرفتــــــــــور  گـــــــو  صحیحه صــــــــــــخ 

 11 –مادۀ 

مهوووور  زوجووووه مسووووتحق مهوووور مسوووومت مووووت باشوووود. اگوووور مهوووور حووووین عقوووود تعیووووین ناووووده و یووووا نفووووت آن بعموووول آمووووده باشوووود،



 مثل الزم مت گردد.

 111 –مادۀ 

 قابل تم  ، مهر تعیین شده مت تواند.  مال

 111 -مادۀ 

 مهر،حین عقد  ور معجل یا مؤجل تعیین شده مت تواند. (  ل یا قسمتت از1)

هر ــــوووووووووـت گوووووووووردد .  رداخوووووووووت مــــوووووووووـوع مــــوووووووووـعر  رجــــوووووووووـریح ، بــــوووووووووـدم تصــــوووووووووـور  عـــوووووووووـ( در ص2)

ر مووووووت باشوووووود، ـــــووووووـاه تـــووووووـوتـــد   ـــــووووووـابع مـــــووووووـا  تــــــووووووــا وفـــــووووووـفریق یــووووووـور  تــــووووووـل در صـــووووووـجـــــؤم

 ر ای  ه حین عقد مد  معی ت تصریح شده باشد.ـــــــــــــــــــــم 

 112 – مادۀ

 ( زوج مت تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید.1)

 ( در حالت فوق زیاد  در مهر تابع شرایط ذیل است:2)

  وم باشد.ـــــر معـــــــدار زیاد  مهـــــــــــمق -1

 ولت او این زیاد  را قبول نماید. زوجه یا -2

 زوجیت باقت باشد. ۀرابط -3

 113 -مادۀ 

د ـــــوووووووت توانــــــوووووووـوده باشووووووود، مـــــوووووووــمیل نمــــــوووووووـه سووووووون ازدواج قوووووووانونت را ت ـــــــوووووووه  ـــوووووووـه بالغــــــــووووووو( زوج1)

ك از ذمووووووه  ود مهووووووری را  ووووووه نقووووووداك تعیووووووین شووووووده باشوووووود،  ووووووال  ــووووووـحت و رضووووووای خـــــووووووـالت صـــووووووـدر ح و یووووووا قسووووووما

 زوج ساقط نماید.

رده ــــــــــــــوووووووـانون را ت میووووووول ن ـــــــوووووووـ( ایووووووون ق42) ادۀـــــــــوووووووـه سووووووون م ووووووودرج مـه ای وووووووــــــــــــووووووو(  ووووووودر زوج2)

 ط نماید.ور  نمت تواند مهر را از ذمه زوج ساقـــــــــص چیه باشد، به

 111 -مادۀ 

ر او تسوووووومیه ناووووووده باشوووووود، ـــــــــووووووـوده و مهــــووووووـوی  نمــــــــووووووـر را بووووووه زوج تفــــــــــووووووـزنی ووووووه اختیووووووار تعیووووووین مه

  ف اسوووووت ـــوووووـاید. زوج مـــوووووـطالبه نمـوووووـول، تعیوووووین مهووووور را مـــوووووـد و قبووووول از دخــــوووووـد بعووووود از عقـت توانوووووـــــــوووووـم

 ۀت توانوووووود تعیووووووین مهوووووور مثوووووول را از مح مووووووـووووووـه مـووووووـین   وووووود در صووووووور  امت وووووواع، زوجــــــوووووور او را معــــــووووووـسمه

 با صالحیت مطالبه بدارد.

 115 -مادۀ 

ول یووووووا خ ووووووو  صووووووحیحه واقووووووع گووووووردد، در صووووووور  تسوووووومیه، زوجووووووه نصووووووف مهوووووور ـتفریووووووق قبوووووول از دخوووووو گووووووـاهر

 ر مثل را مستحق مت شود.ـمسمت و در غیر آن نصف مه

 116 -مادۀ 

سووووواقط  بووووول از دخوووووول یوووووا خ وووووو  صوووووحیحه از  ووووور  زوجوووووه صوووووور  گیووووورد، مهووووور وی  وووووامال  هرگووووواه تفریوووووق ق

 می ردد.

 117 -مادۀ 

ردد، بووووورای زوجوووووه، متعوووووه ای  وووووه ـاه تفریوووووق بوووووین زوجوووووین قبووووول از دخوووووول یوووووا خ وووووو  صوووووحیحه واقوووووع گوووووـهرگووووو

در  وان موووووالت زوجـردد. در تعیوووووین متعوووووه، توووووـمعموووووول و امثوووووال وی موووووت باشووووود، واجوووووب موووووت گووووو ۀعبوووووار  از البسووووو

 یچ صور  قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمت   د.ه نظر گرفته شده و به



 118 -مادۀ 

( هرگووووواه  وووووالق قبووووول از دخوووووول واقووووووع گردیوووووده و مهووووور مسووووومت باشووووود و یووووووا زوج وفوووووا  نمایووووود، متعوووووه بوووووورای 1)

 زوجه واجب نمت گردد.

ر ـــوووووووووـواه مهـردد، خوووووووووـــــــــوووووووووع گــــــوووووووووــقول واــــــــــــــووووووووود از دخـالق بعوووووووووــــــوووووووووـورتی ه  ـــــــــوووووووووـ( در ص2)

 ه جواز دارد.ـــــــــــه برای زوجــــــــعــــه، ادای متـــــــــد یا نــــــــاشـمت بـــــــــــمس

 111 -مادۀ 

هرگووووووواه شخصوووووووت در حوووووووین مووووووورض موووووووو  خوووووووود ازدواج نمووووووووده و مهووووووور زوجوووووووه اش را بیاوووووووتر از مهووووووور مثووووووول 

 تابع اح ام وصیت مت گردد. تعیین  رده باشد، این زیاد 

 111-مادۀ 

 مهر، م  یت زوجه محسوب مت گردد. زوجه مت تواند در مهر خود هر نوع تصر  مال انه ب ماید.

 111 -مادۀ 

وده و قبووووول از دخوووووول، ـزوج هبوووووه نموووووه د از قوووووب  بوووووـه  ووووول مهووووور یوووووا قسووووومتت از آن را قبووووول یوووووا بعوووووـهرگووووواه زوجووووو

 ف مهر را مطالبه نماید.  الق واقع گردد، زوج نمت تواند نص

 112 -مادۀ 

به ـــــــــوووووـه زوج هـف یوووووا  ووووول آنووووورا بوووووـوووووـده یوووووا شوووووت مث وووووت نبووووووده وزوجوووووه نصـول نقوووووـرگاه مهووووور  وووووـــــــــــــوووووـه

 وان ـــووووووـزوج نمووووووت توانوووووود هوووووویچ چیزیوووووورا بووووووه عوع  ووووووالق قبوووووول از دخووووووول، ــــووووووـور  وقـووووووـص د، درـایووووووــــــــنم

 مطالبه نماید. رـــــمه

 113 -مادۀ 

 هبه نماید. یا قسما    در نمیتواند مهر دختر خود را  ال  

 111 -مادۀ 

ود را بوووووه زوج یوووووا شوووووخ  ـــــووووور خــــــوووووـردانیده نموووووت شوووووود، توووووا  ووووول یوووووا قسووووومتت از مهـوووووــه مجبوووووور گـــــــــوووووـزوج

ا  ـــوووووووووـــــر وفــــــوووووووووـه قبووووووووول از قوووووووووب   ووووووووول مهــــــــوووووووووورتی ه زوجـــوووووووووـری واگوووووووووذار شوووووووووود. در صــــــوووووووووـدی 

او  وووووووووو  از  ۀا  زوج از ورثووووووووووـوووووووووـور  وفــــــووووووووووـد از زوج و در صـت توانووووووووووـــــــــوووووووووـورثووووووووووه وی م اید،ــــوووووووووـنم

 وضع حق االرث زوجه مهر باقیمانده را مطالبه نمای د.

 نـمس  –فرع سوم 

 115 -مادۀ 

 ه اش مس ن م اسب تهیه می ماید.ـود برای زوجـه توان مالت خـزوج مطابق ب

 :116 -مادۀ 

 ن ــــــــــــوووووـنموووووت توانووووود بووووودون رضوووووائیت، آنهوووووا را در مس، هرگووووواه شخصوووووت بووووویه از یووووو  زوجوووووه داشوووووته بووووواش 

 ور به رهایه گرداند.ـــــــــــــــــواحد مجب

 نفقه -فرع چارم 

 117 –مادۀ 

ایه ـرچه زوجوووووه در مسووووو ن اقووووواربه رهووووووـ( بوووووا عقووووود ن ووووواح صوووووحیح و نافوووووذ نفقوووووه بوووووور زوج الزم می وووووردد، گووووو1)

دون حوووووووق امت ووووووواع ورزد، نفقوووووووه وی بووووووور زوج الزم ـمسووووووو ن زوج بوووووووـه داشوووووووته باشووووووود. اگووووووور زوجوووووووه از رفوووووووتن بووووووو

 نمی ردد.



ن ـت اع ورزد  ووووووووووه مس ووووووووووـن زوج امووووووووووـ ووووووووووـــــــــق دارد از رفووووووووووتن بمســــــووووووووووـتت حـــــووووووووووـه وقــــــــووووووووووـزوج (2)

 هیــــــــــــووووووووـر  زوج تهــــــــــــووووووووـ ( ایوووووووون قووووووووانون از 114و  110) وادــــــــووووووووـمه ـابق بووووووووــــــــــــووووووووـم اسووووووووب مط

 ردیده باشد.ـجل وی تادیه ن ــــر معـــــــــــهـــــــــــــده و یا مــــــنا

 118 -مادۀ 

ت اسب بووووووه ــــــــووووووـداوی مــــووووووـ ن و تـــــووووووـام، لبووووووا ، مســـــــووووووـت بوووووور  عــــــووووووـتمل اســــــووووووـه ماــــــــووووووـزوج ۀنفقوووووو

 الت زوج.ـــــــــــــــــوان مـــــــــــت

 111 -مادۀ 

بوووووووا صوووووووالحیت  ۀمــــــــــــوووووووـهرگووووووواه زوج از ادای نفقوووووووه امت ووووووواع ورزد یوووووووا تقصووووووویر وی در آن ثابوووووووت گوووووووردد، مح 

 ادای نفقه م  ف می رداند. ه زوج را ب

 121-مادۀ 

د، از ــــووووووووـته باشــــــوووووووـرا نداش رچه توووووووووان ادای آنــــــــــــــــووووووور حووووووووب  زوج گـاثوووووووـه ه بووووووووـــــــوووووووـزوج ۀــــــــوووووووـنفق

 اقط نمت گردد.ـــــــــــــــه وی ســــــــــــــذم

 121 -مادۀ 

رار ـه شووووووامل نفقووووووه شووووووده بتوانوووووود و بدسووووووتر  وی قووووووـاه زوج غایووووووب باشوووووود، نفقووووووه زوجووووووه از اموووووووال زوج  ووووووـهرگووووو

 مین می ردد. أداشته باشد، ت

 ین دارد، نفقه زوجه تعیین می ردد.درغیر آن از اموالی ه نزد دی ری  ور ودیعت یا د

 122 -مادۀ 

 در حاال  ذیل زوجه مستحق نفقه نمت گردد:

 ارج گردد.ــز از مس ن خـاصد جایــــزوج یا بغیر مق ۀازــــــدون اجـه بـــــــــــزوج – 1

 امور زوجیت ا اعت نداشته باشد.ه زوجه ب - 2

 باشد.مانع انتقال زوجه به مس ن زوج موجود  - 3

 123 -مادۀ 

ماووووورو  بووووور ای  وووووه نفقوووووه از حووووود اقووووول  فوووووا  زوجوووووه  مین می وووووردد،أتووووووان موووووالت زوج توووووه زوجوووووه مطوووووابق بووووو ۀنفقووووو

  متر نباشد.

 121 –مادۀ 

ل ــــــوووووودر مح یا ــــووووووـمت اشــــووووووـر قیـیالت زوج و تغیووووووـــووووووـه تووووووابع تحووووووول توووووووان مـــــــــــووووووـزیوووووواد  و ت قووووووی  نفق

دن شوووووه مووووواه از تووووواریف ـــوووووـپری شـــوووووـه متعی وووووه قبووووول از ســــــوووووـا ت قوووووی  نفقـاد  و یوووووــــوووووای زیـموووووت باشووووود. ادعووووو

 رفته نمت شود.ـــــــــیین آن  ذیــــــــــــــتع

 125 -مادۀ 

 ۀـــــــــــوووووووووـت اع بوووووووووه ادای نفقــــــــوووووووووـت اع ورزد، از تووووووووواریف امــوووووووووـواجبوووووووووه ام ۀقــــوووووووووـرگاه زوج از ادای نفـــــوووووووووـه

   ف می ردد.ــــه مــــــــــــزوج

 126 -مادۀ 

 ه می ردد.ـــــــــــــــق نفقـتحـــــــــد  مســـــــــــــــــا خت  عـالق تــــــــــقه از تاریف  ـــــــــمط 

 127 -مادۀ 



ر ـــــــــــــــــووووووووووووـــد  اگـــــــووووووووووووـایووووووووووووام ع ۀقــــــــــــــووووووووووووـورد نفــــــــووووووووووووـقه در مــــــــــــووووووووووووـای مط ــــــــــــووووووووووووـادع

 مع نیست.ــــــابل ســــــــــــــالق باشد، قــــــــــــاریف  ــــــــسال از تـــــــتر از ی ــــــــبیا

 128 -مادۀ 

نموووووووووت ط ـــــــــــــــــوووووووووـاقــــــــــــــــــــــــــا ابووووووووورا  از آن سـیوووووووووه ادا  ـز بوووووووووــــــــــــــــــوووووووووـه جـواجبووووووووو ۀقــــــــوووووووووـنف

 گردد.

 121 -مادۀ 

واه ـــــــــــوووووووـت، خـــوووووووـد با ووووووول اســـــوووووووـده باشــــوووووووـ ه تعیوووووووین شــــوووووووـل از ای ــــوووووووـقه قبـــــــــــــــوووووووـرا  از نفـــوووووووــاب

د از تعیووووووووین ــــــووووووووـقه بعـــووووووووـاز نفا ابوووووووورا  ــــــــووووووووـائت. امـــــــــــــــوووووووـد یووووووووا قضـــــــووووووووـتعیوووووووین نفقووووووووه رضووووووووائت باش

د. ـــــــوووووووـذشته باشــــــــوووووووـام گـایووووووو ۀرا  از نفقوووووووـــــوووووووـه ابــــــــــــــوووووووــردد  ــــــــــــــووووووویح می ــــــــوووووووـصحتت ــــوووووووـوق

یح ـــــــــــــــووووووووووـال آی ووووووووووده وقتووووووووووت صحــــــــــووووووووووـاه و ســــــــــــــــووووووووووــته، مـــــــــــووووووووووـروز، هف ـۀاز نفقووووووووووابوووووووووورا  

ه، رــــــــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووـور روزمــــــــــــــــوووووووووووووووترتیب  ــــــــــــــوووووووووووووووـلقه باــــــــــــــــوووووووووووووووـه نفــــووووووووووووووومی ردد 

 ده باشد.ــــــاالنه تعیین شـــــوار و ســـــــــــــــته وار، ماهـــــــــــــــــهف

 131 -مادۀ 

ر ـــوووووـه باشووووود باسوووووا  مطالبوووووه هــــوووووزوج ۀـــــوووووـزوج یوووووا ای  وووووه بووووور ذم ۀـــــــــــوووووـه بووووور ذمــوووووـقه زوجــــــــوووووـدیووووون نف

 شده مت تواند.را ــــــی  از زوجین مج

 انحالل ازدواج -مبحث هات   

 اح ام عمومت -فرع اول 

  131 - مادۀ

 ام م ووووووودرج ایووووووون ـــــــــــوووووووـاحه ع یوووووووا تفریوووووووق مطوووووووابق بوووووووـــــوووووووـف،  وووووووالق، خ ــــــــوووووووـد ازدواج بوووووووا فســــــــوووووووـعق

 ل می ردد.ـــــــــــــــــحــون م ـــــــــــــانـــــق

 فسف -فرع دوم 

 132 -مادۀ 

ل ـ وووووووـــــــــــوع خــــــــــــــوووووووـه سوووووووبب وقـد ازدواج بوووووووــــــــوووووووـ  عقــــــــــوووووووـت از نقـــوووووووـار  اســــــــــوووووووـفسوووووووف عب

ع دوام ازدواج ـانوووووووووووـــه مـوووووووووووـــوی ـــــــــــــد از آن، بوووووووووووه نحـــــوووووووووووـا بعـد و یوووووووووووــــــــوووووووووووـین عقــــــــــــــــــــوووووووووووـدر ح

 ردد.ـــگ

 133 -مادۀ 

ف عقووووووووووووود ازدواج ـــــووووووووووووـوجب فســــــووووووووووووـه مــــــــــووووووووووووـ(  132ادۀ )ـــووووووووووووـور مـــــــووووووووووووـذ ـــــــــاال  مــــــــووووووووووووـح

 رار ذیل مت باشد:ـــــــــیاود قـــــــــ اخته مــــــــش

 خ ل در حین عقد ناشت از اسباب ذیل میباشد: -1

 قدان ی ت از شرو  صحت عقد.ف -الف

  ون( وعته.ــاقه )زوال جــــــــــــار افـیــــــــــــخ –ب

 مهر مثل زوجه. ۀنقصان مهر از انداز -ج

ردد، ــــــــــــووووووووووووووـانع دوام ازدواج می ـــــــــــــــووووووووووووووـه مـــــــووووووووووووووـد  ـقووووووووووووووـــــــــــــــد از عـ ل بعووووووووووووووــــــــووووووووووووووـخ -2

 باب ذیل میباشد:ــــــــــــــــــــــــت از اســــــــــــــــــــــــــــــــناش

 حرمت مصاهره. -الف



 لعان. -ب

 امت اع زوجه غیر  تابت از مس مان شدن درصورتی ه زوج او مس مان شده باشد. -ج

 131 -مادۀ 

انون ــــــــــــووووووووـ( ایوووووووون ق133)ادۀ ـــووووووووـ درج مــــــــــووووووووـالت مـــــووووووووـر دو حـــــووووووووـد ازدواج در هـووووووووـف عقــــــووووووووـ( فس1)

 ور  می یرد. ــــــــــــــالحیت صــبا ص ۀمــــــــــعت مح ــــــــــــــــ  قطــــــــــــح ه ب

ادۀ ــــــــــــوووووووووووووـ)دوم( م ۀقرــــــــــــــوووووووووووووـدرج فـــــــــوووووووووووووـباب م ـــــــــــوووووووووووووـت از اســـــــــوووووووووووووـف ناشــــــــوووووووووووووـ( فس2)

 واز دارد.ـــــــــه نیز جـ مــــــــــ  محــــــــــــــــــــدون ح ـین بــــــــــایت زوجور برضــــــــمذ 

  الق -فرع سوم 

 135 -مادۀ 

ال یوووووووا آی وووووووده، بوووووووین زوج و ـیحه در حوووووووــــــوووووووـزوجیوووووووت صح ۀطـوووووووـالل رابـــــوووووووـالق عبوووووووار  از انحــــــــووووووو(  1)

 از آن افاده شده بتواند. احتا  الق صرـوع  ــــــالفاظی ه وقه ه، بـــــزوج

طابق ــووووووووـه مـــــــووووووووـواست زوجــــــووووووووـالحیت بدرخـــــووووووووـبووووووووا ص ۀ مــــووووووووـانب زوج یووووووووا محـالق از جووووووووـــــوووووووو(  2)

 ون صادر می ردد.ـــــن قانـ ام ایـــه احـــب

 136 -مادۀ 

  ردد.واقع می  الق ت ها باالی زوجه ای ه در ن اح صحیح یا در عد   الق رجعت باشد،

 137 -مادۀ 

رچه زوج سووووووووفیه یوووووووووا ـــــووووووووـردد، گـــــوووووووووـع می ـــــــووووووووـغ واقـــــــووووووووـل و بالــــــــوووووووووـر زوج عاقــــــــــــــوووووووو ووووووووالق ه

 قل باشد.ـــتل العـــــــیر مخـــــــــری  غـــــــــم

 138 -مادۀ 

 ع نمی ردد.ــ ر واقــــــــــــالت ســـــــــالق بحــــــــــــــ 

 131 -مادۀ 

( زوج میتوانووووووود بصوووووووور  شوووووووفوی و یوووووووا تحریوووووووری زوجوووووووه اش را  وووووووالق نمایووووووود. هرگووووووواه زوج فاقووووووود ایووووووون دو 1)

مع وووووت  وووووالق را افووووواده نمایووووود، صوووووور  گرفتوووووه موووووت  وسوووووی ه باشووووود،  وووووالق بوووووه اشوووووارا  معمولوووووه  وووووه صوووووراحتا  

 تواند.

 یت واقع می ردد.بدون ن ی ه در عر  مع ت  الق را افاده   د، الفاظ صریحه (  الق ب2)

 111-مادۀ 

ده نمووووووووت ـــــــــووووووووـالق شــــــــــــــووووووووـدر زوج  ــــــــــووووووووـانب زوج یووووووووا  ـــــــــــووووووووـر، از جــــــــــووووووووـه قاصــــــووووووووـزوج

 تواند.

 111 -مادۀ 

 تبار ندارد: ــــــــل اعــــــــخاص ذیــــــــالق اشــــــ 

ه ـون بووووووووووووـ ووووووووووووــــــــــــــل از جـــــووووووووووووالق را قبــــــــــووووووووووووـورتی ه  ــووووووووووووـص ر درـــــــــــوووووووووووو ون، م ــــــووووووووووووـمج -1

ود ـوجووووووووووــــــــون مـ ووووووووووـــال جـــــــــوووووووووور  در حــــــــووووووووووـته و شــووووووووووـق ساخــــــــــــووووووووووــت مع ـــــــووووووووووـر ـــــــــــــــش

 شود.

 معتوه.  -2



 م ره. -3

 نای . -4

 مختل گردیده باشد.شخصی ه عق ه به ع ت زیاد  سن و یا مرض  -0

ری از دسوووووت داده و قووووووله را ـممیوووووزه اش را بوووووه ع وووووت غضوووووب یوووووا عوامووووول دی ووووو ۀشوووووخ  مووووودهوش  وووووه قوووووو -4

 در  ن  د.

 112 -مادۀ 

ود زوجوووووه ـد یوووووا ای  وووووه صوووووالحیت  وووووالق را بخوووووـزوج موووووت توانووووود زوجوووووه اش را توسوووووط و یووووول قوووووانونت  وووووالق دهووووو

 تفوی  نماید.

 113 -مادۀ 

 د، ـووووووووووـوع  ــــــــــووووووووووـواند از آن رجــووووووووووـت تـــــووووووووووـالق نمـالحیت  ووووووووووـــووووووووووـوی  صـــــووووووووووــــــــد از تفـزوج بعوووووووووو

رده ــووووووووووـبول ن ــــــــــــووووووووووـوضه را قــــــووووووووووـالحیت مفـــــــــووووووووووـه صــــــــــووووووووووـ ه زوجــــــــــــــووووووووووـر ای ــــــــــووووووووووـم 

 باشد.

 111 -مادۀ 

 ه صالحیت سه  الق را دارد.ـزوج در برابر زوج

 115 –مادۀ 

 الفاظ یا اشاره صور  گرفته باشد، ی   الق ش اخته میاود.ه  الق مقترن بعدد خواه ب

 116 -مادۀ 

  الق بطور عموم رجعت و در موارد ذیل باین مت باشد:

  الق سوم. -1

  الق قبل دخول. -2

  الق به عوض. -3

 ن خوانده شده.یون باـن قانـه دریـ القی  -4

 117 -مادۀ 

ر ــــــــــوووووووـد، م ـایوووووووـــــــــــاره ازدواج نمـــــــوووووووـب ود دوـــــــوووووووـخ ۀثالثووووووو ۀقـــــــــوووووووـ ــت توانووووووود بوووووووا مطـــــوووووووـنمزوج 

ول ازدواج ــــــــووووووووــد از دخـــوووووووووده و بعـــــــــووووووووـری ازدواج نمــــــــــووووووووـبووووووووا شووووووووخ  دی  ـۀثالثوووووووو ۀقـــووووووووـای  ووووووووه مط 

 رده باشد.ــد  را ت میل  ـــــــعده و ـردیــــــــت  الق گــــــــــــدوم

 118 -مادۀ 

الق ــــــــوووووووووـچ ان یووووووووو  یوووووووووا دو  ـوووووووووـول همـــــوووووووووـبل از دخـــوووووووووـه قــــــــــوووووووووـالق زوجـوووووووووـر نووووووووووع  ــــــــــــوووووووووه

ری گفتووووووووه ـغووووووووــن صـالق بایووووووووــــــووووووووـرفته باشوووووووود،  ــــووووووووـور  ن ـــــــــــووووووووـه در آن وع صــــــووووووووـت  ـــــــــووووووووـرجع

 میاود. 

 111 –مادۀ 

ان ـــــــووووووووووا زمـــووووووووووــت تــــووووووووووـالق رجعـــــووووووووووـا دو  ـــــووووووووووـا یوووووووووو  یـالحیت زوج بووووووووووــــووووووووووـار ازدواج و صــــــووووووووووآث

 د.ـت مت مانــــــــود باقـــــــــــال خــــــــرفته، بحـــــــــین نـــالق از بـــــد   ـــــــــــمیل عــــــت 



 151 -مادۀ 

دارد. در صووووووووحت ــــــــووووووووــواز نــــووووووووــر  جــووووووووـدام شـــــووووووووـا ب ــــووووووووـده یـووووووووـان آی ــووووووووـــــوع بزمـــوووووووویق رجــووووووووـ ــتع

 ور شهود شر  نمت باشد.ــــوع حضـــــــرج

 151 -مادۀ 

ق ــــووووووــطع و حـــووووووـوم قـــــــووووووـ  ســــووووووــدن از حیــووووووـا  شـا  ووووووـالق رجعووووووت بووووووـــــــووووووزوجیووووووت در   ۀــــــووووووـرابط

 ط می ردد. ـاقـــــوع زوج ســـــــــــــــــرج

 152 -مادۀ 

ت ــــــــوووووووـرتب بووووووور آن را از بوووووووین مـــوووووووـحل و آثوووووووار مـــــوووووووـد ازدواج را م ــــوووووووغری عقـــــــوووووووـن صیوووووووـالق باــــــوووووووـ 

جرد ــــــووووووووـمه بوووووووو د ،ـــووووووووــاسووووووووتث ای عه یت را بووووووووــــــووووووووـیع روابووووووووط زوجـــووووووووـالحیت زوج و جمـــــووووووووـبوووووووورد. ص

 وع ساقط مت سازد.ـــوق

 153 –مادۀ 

 ه زوج نمت گردد.ـن صغرا موجب حرمت ازدواج مط قه بی(  الق با1)

ازدواج نمایووووووود،  ا  ددـد  و یوووووووا بعووووووود از آن مجوووووووـن صوووووووغری در حوووووووین عووووووویت توانووووووود بوووووووا مط قوووووووه بووووووواـ( زوج مووووووو2)

 هر جدید صور  ب یرد.ــــــــــرضای زن و به عقد و مه ه این ازدواج بـمارو  بر ای  

 151 -مادۀ 

ه بووووووا شووووووخ  دی ووووووری ازدواج نموووووووده و  وووووو  از دخووووووول  ووووووالق گووووووردد، مووووووت توانوووووود بووووووا زوج اول هرگوووووواه مط قوووووو

صووووووالحیت سووووووه  ووووووالق را  ازدواج نمایوووووود. دریوووووون صووووووور   ووووووالق هووووووای قب ووووووت از اعتبووووووار سوووووواقط، زوج مجووووووددا  

  سب می ماید. 

 155 -مادۀ 

نع حووووق ارث ن  ووووالق نمایوووود، ایوووون  ووووالق مووووایخووووود را بووووه  ووووالق بووووا ۀهرگوووواه زوج در حووووال موووورض مووووو ، زوجوووو

ردد، ماووووورو  بووووور ای  وووووه مط قوووووه از وقووووووع ـد  او قبووووول از وفوووووا  ت میووووول ناوووووده باشووووود ، نموووووت گوووووـه  وووووه عوووووـزوجووووو

 روم ن ردیده باشد.ـــــــــــــق میراث محـری از حـا وفا  به سبب دی ـ الق ت

 خ ع -فرع چهارم 

 156 -مادۀ 

دل مالی وووووووووه زوجوووووووووه آنووووووووورا بووووووووورای زوج ـــــــــــوووووووووـ( خ وووووووووع عبوووووووووار  اسوووووووووت از انحوووووووووالل عقووووووووود ازدواج در ب1)

 ت  ردازد.ــــــــــــــم

 لفظ صریح آن یا بهر لفظ دی ری ه مفهوم خ ع را افاده نماید، صور  مت گیرد.ه ( خ ع ب2)

 157 –مادۀ 

 د صالحیت  الق و زوجه محل آن باشد.ـردد  ه زوج واجـع وقتت صحیح می ـخ 

 158 -مادۀ 

 دل خ ع نیز قبول می ردد.ــــــــــه بتواند، بصفت مهر قبول شده مالی ه ب

 151 -مادۀ 

 رداخووووت بوووودل ه جووووواز دارد. م وووور زوجووووه بوووودون موافقووووت ولووووت مووووال وی، بوووو خ ووووع زوجووووه ای ووووه فاقوووود اه یووووت باشوووود،

 خ ع مجبور گردانیده نمت شود.



 161 -مادۀ 

    مح مه نمت باشد. ــــــــــــن بوده، موقو  بحیخ ع در ح    الق با

 161 -مادۀ 

 اب خود رجوع نماید.ـر  مقابل از ایجـت توان د قبل از قبولت  ـری  از زوجین مـه

 162 -مادۀ 

 رداخووووت آن م  ووووف گردیووووده، مطالبووووه ه هرگوووواه خ ووووع در بوووودل مووووال معووووین بغیوووور از مهوووور صووووور  گیوووورد، زوجووووه بوووو

ع بذموووووه ی ووووودی ر ــــــوووووـن خ دی وووووری ناشوووووت از حقووووووق زوجیوووووت از قبیووووول مهووووور یوووووا نفقوووووه ایوووووام گذشوووووته آن  وووووه در حوووووی

 ور  گرفته نمت تواندــــــــداشته باش د، ص

 163 -مادۀ 

هرگووووواه خ وووووع در بووووودل  ووووول مهووووور صوووووور  گرفتوووووه باشووووود. در صوووووورتی ه زوجوووووه  ووووول مهووووور و یوووووا قسووووومتت از آنووووورا 

غیووووووور آن د. در ـایوووووووـــــــــــی  شوووووووده را اعووووووواده نمــــــــــــــــوووووووـتس  ۀتسووووووو ی  شوووووووده باشووووووود، م  وووووووف اسوووووووت توووووووا انوووووووداز

د از ــــــــــــووووووـول و یووووووا بعـــــــــووووووـواه خ ووووووع قبوووووول از دخـ ردد. خووووووــــــــــــــووووووـر از ذمووووووه زوج سوووووواقط میــــــــــووووووـمه

 آن صور  گرفته باشد.

 161 –مادۀ 

ده، زوج ـوق زوجیوووووت از ذموووووه زوجوووووین سووووواقط گردیوووووـهرگووووواه بووووودل ه  وووووام خ وووووع تعیوووووین ناوووووده باشووووود، جمیوووووع حقووووو

انده، ــــــووووووـر ذمووووووه زوج باقیمـوجووووووه تسوووووو ی  شووووووده از او اسووووووترداد یووووووا زوجووووووه آنچووووووه را بوووووود آنچووووووه را زـنمووووووت توانوووووو

ته باشوووووود یووووووا ــــــــــووووووـور  گرفـــــــــــووووووـول صـواه ایوووووون خ ووووووع قبوووووول از دخووووووــــــــــووووووـالبه نمایوووووود. خـــــــــــــــــووووووـمط

 بعد از آن.

 165 –مادۀ 

ع شووووده موجوووووب اسووووقا  حقووووووق زوجیووووت از ی ووووودی ر ـقووووون وایدل ه  وووووام خ ووووع نفوووووت شووووده باشووووود،  ووووالق بوووواـهرگوووواه بوووو

 نمت گردد.

 166 –مادۀ 

حیح نمووووووت ــــــــووووووـخ ع صهرگوووووواه زوج بوووووودل خ ووووووع را بغیوووووور حووووووق اخووووووذ نمایوووووود، در صووووووورتی ه ن وووووواح فاسوووووود باشوووووود،

 واند بدل آنرا نیز استرداد نماید.ــــــگردد. زوجه مت ت

 167 -مادۀ 

 حقاق بوووووورده شووووووود،ـــــووووووـاسته ردیده و یووووووا بووووووــــــــــــووووووـزوج، هووووووال  گی  بووووووه ــــــووووووـهرگوووووواه بوووووودل خ ووووووع قبوووووول از تس 

  ف مت باشد.ــــــــــمت آن م ــــــــــــ رداخت مثل یا قیه زوجه ب

 168 –مادۀ 

بوووووه اسوووووقا  آن موافقوووووه  اقط نموووووت گوووووردد. م ووووور ای  وووووه زوجوووووین ه  وووووام خ وووووع صوووووراحتا  ـــوووووـعووووود  س ۀقــــوووووـدر خ وووووع نف

  رده باش د. 

 161-مادۀ 

ن از ــــوووووـهرگووووواه اجووووور  شووووویر دادن  فووووول در مووووود  رضووووواع یوووووا حفاظوووووت وی بوووووه شووووومول نفقوووووه در یووووو  مووووود  معی

 ول گردد، زوجه م  ف به ایفای تعهدش مت باشد. ــــــــــر  زوجه بدل خ ع قبــــ 

 171 –مادۀ 

تعهدش را  ه،ـــــووووووـر، فوووووورار، فووووووو  خووووووود و یووووووا  فـهرگوووووواه زوجووووووه بووووووه ع تووووووت از قبیوووووول ازدواج بووووووا شووووووخ  دی وووووو

زوج مووووووووت توانوووووووود اجوووووووور  ایفووووووووا نووووووووه نمایوووووووود،  ال  ـفل را  امووووووووـــــووووووووـ  ۀورد شوووووووویر دادن، حفاظووووووووت و نفقووووووووـدر موووووووو



 ه بعووووووووودم ــــــــــــوووووووووـ ر ای ـــــــوووووووووـم ده را مطالبوووووووووه نمایووووووووود،ـــــوووووووووـقه باقیمانـانده مووووووووود  رضووووووووواع و نفوووووووووـــوووووووووـباقیم

 ده باشد.طالبه در صور  وفا   فل یا زوجه ه  ام خ ع موافقه شــــــــم

 171-مادۀ 

 وووووو  از آن ثابووووووت شووووووود  ووووووه حموووووول موجووووووود شوووووویر دادن  فوووووول بوووووودل خ ووووووع تعیووووووین گووووووردد،  هرگوووووواه قبوووووول از والد ،

ه  فووووول قبووووول از ت میووووول دو سوووووال شووووویرخوارگت وفوووووا  نمایووووود، زوج، معوووووادل ـوده یوووووا سوووووقط شوووووده اسوووووت و یوووووا ای  وووووـنبووووو

 ند.ر  شیر دادن تمام یا مد  باقیمانده را مطالبه  رده مت تواـاج

 

 

 172 –مادۀ 

د حفاظووووت  فوووول را تووووا سوووون ب ووووود بوووودل خ ووووع تعیووووین نمایوووود  ووووه  فوووول، دختوووور باشوووود. هرگوووواه ـزوجووووه وقتووووت مووووت توانوووو

زوجوووووه در خوووووالل ایوووووون مووووود  بوووووا شووووووخ  دی وووووری ازدواج نمایووووود.  وووووودر دختووووور موووووت توانوووووود  ف وووووه را از زوجووووووه 

ادر ـه بوووووه بوووووودن  فووووول نوووووزد موووووتسووووو ی  گردیوووووده و معوووووادل اجووووور  حفاظوووووت مووووود  باقیمانوووووده را مطالبوووووه نمایووووود. گرچووووو

 موافقه صور  گرفته باشد. قبال  

 173 –مادۀ 

رگاه ه  ووووووام خ ووووووع، بووووووودن  فوووووول در دوره حضووووووانت نووووووزد زوج شوووووور  شووووووده باشوووووود. عقوووووود خ ووووووع صووووووحیح و ـ( هوووووو1)

د، ـه موووووت توانوووووود  فووووول را تووووووا ت میووووول دوره حضووووووانت نوووووزد خووووووود حفاظوووووت نمایووووووـشووووور  با ووووول مووووووت باشووووود. زوجوووووو

 ت دی ری ساقط ناده باشد.مارو  بر ای  ه این حق بع 

 ( اجر  حضانت و نفقه  فل در صورتی ه  فل فقیر باشد، بدوش  در وی مت باشد.2)

 171 –مادۀ 

زوج نموووووت توانووووود دی وووووت را  وووووه بووووور ذموووووه زوجوووووه اش دارد، در عووووووض دیووووون نفقوووووه  فووووول مجووووورا نمایووووود. اگووووور نفقوووووه 

ل میباشووووود.در صوووووور  ـنفقوووووه  فووووو فووووول بووووودل خ وووووع تعیوووووین گوووووردد و زوجوووووه معسووووور باشووووود، زوج م  وووووف بپرداخوووووت 

 یسار زوجه، زوج میتواند مبالغ  رداخته شده را از وی مطالبه نماید.

 175 -مادۀ 

ه اثوووووور آن  ووووووالق ـع صووووووحیح و بووووووـع نمایوووووود، خ ووووووـــــــــووووووـو  بووووووا زوج خ ـ( هرگوووووواه زوجووووووه در حووووووال موووووورض موووووو1)

اید، ــــــــــــووووووووـد  وفووووووووا  نمـای عووووووووـاث ووووووووه در ــــووووووووـه زوجـی ووووووووـــــــــــــ ردد. در صورتــــــــــووووووووـن واقووووووووع مییبووووووووا

مترین باشووووود مسوووووتحق موووووت گوووووردد. ــــوووووـه  ـــــــــــوووووـ ع یوووووا ث وووووث تر وووووه، آنچــــوووووـدل خـه حوووووق ارث، بوووووـزوج از جم ووووو

را ـر آنوووووووـــــوووووووـ ع  متــــــوووووووـدل خـــــــوووووووـد  از جم وووووووه ث وووووووث تر وووووووه و بـــــــوووووووـد از عـا  بعوووووووـــــــوووووووـدر صوووووووور  وف

 مت شود.تحق ــــــــــــــــمس

 خ ع را مستحق میاود. شده دل تعیینـد، زوج تمام بـه صحت یابـر زوجـ( اگ2)

 تفریق -فرع   ج  

 تفریق به سبب عیب -اول  جز 

 176 -مادۀ 

رضت باشوووووود  ووووووه ـــــووووووـه زوج مبووووووتال بووووووه مــــــووووووـت توانوووووود مطالبووووووه تفریووووووق نمایوووووود،  ــووووووـه وقتووووووت مـــــــــــــووووووـزوج

الجه او الزم باشووووووود، بوووووووه ـــــــــــــــوووووووـرای معـد   ووووووووالنت بوووووووــــــوووووووـ ن یوووووووا مـــــوووووووــاعووووووواده صوووووووحت وی غیووووووور مم

 ذر باشد.ـاشر  با زوج بدون ضرر   ت متعـــــوی ه معـــــــــــنح

 177 -مادۀ 

وده ــــــوووووــف بــوووووـانون واقــــــــــوووووـ( ایووووون ق144هرگووووواه زوجوووووه ه  وووووام عقووووود یوووووا قبووووول از آن بعیووووووب متوووووذ ره موووووادۀ )

ایت ـــــــــووووووـه آن رضـور صووووووریح یووووووا ضووووووم ت بووووووـــــــــووووووــوع عیووووووب بعوووووود از عقوووووود  ــــووووووـور  وقـــــــووووووـر صیووووووا د

 نمت تواند مطالبه تفریق نماید. د،ـان داده باشــــــــــــــــنا



 178 -مادۀ 

ل خبوووووووره اسوووووووتفاده ـــوووووووانون از نظریوووووووا  اهـــــــــــوووووووـ( ایووووووون ق144ادۀ )ـــــوووووووـیوب متوووووووذ ره مـــــــــــــوووووووـدر تثبیوووووووت ع

 بعمل مت آید.

 171 -مادۀ 

مح موووووه بووووودون تعویوووووق بوووووه هرگووووواه عیوووووب از نووووووعت تثبیوووووت گوووووردد  وووووه اعووووواده صوووووحت وی غیووووور مم ووووون باشووووود،  

تفریوووووق زوجوووووین ح ووووو  موووووت نمایووووود. در صوووووورتی ه عیوووووب قابووووول عوووووالج بووووووده و مووووود   ووووووالنت بووووورای معالجوووووه الزم 

 ز ی سال نباشد به تعویق مت اندازد.باشد، مح مه مطالبه تفریق را تا مدتی ه متجاوز ا

 181 -مادۀ 

  الق بائن است. ه سبب عیب،ـتفریق ب

 181 –مادۀ 

ا هووووو  ـد از تفریوووووق دوبووووواره بوووووـوجب حرموووووت ابووووودی ن ردیوووووده، زوجوووووین موووووت توان ووووود بعوووووـه سوووووبب عیوووووب موووووـتفریوووووق بووووو

 .واه در عد  باشد یا بعد از آنـازدواج نمای د،خ

 182 –مادۀ 

 وووور  دی وووور مسووووتحق  د،ـع شووووده وفووووا  نمایووووـه سووووبب عیووووب بووووین آنهووووا تفریووووق واقووووـه بووووـوجووووین  وووواه ی ووووت از زـهرگوووو

 ارث از وی نمت گردد.

 تفریق به سبب ضرر -دوم جز  

 183 -مادۀ 

اشر  ــــــــوووووووـه دوام معـا   ووووووود  وووووووـــــوووووووــرری را ادعـــــوووووووـه از معاشووووووور  بوووووووا زوج ضـــــــــووووووورگاه زوجــــــــوووووووــه

ت ـــــووووووووـرداند، مــــــــــــــــوووووووـن گـــــووووووووـ ـــــــــــــیر ممـثال زوجووووووووین غوووووووــــــــوووووووـالت بووووووووین امــــوووووووـــــرا در چ وووووووین ح

 تفریق نماید. ـۀه مطالبـتواند از مح م

 181 -مادۀ 

ه ه ـمح موووووو ( هرگوووووواه ضوووووورر مووووووورد ادعووووووا ثابووووووت گردیووووووده و اصووووووالح بووووووین زوجووووووین صووووووور  گرفتووووووه نتوانوووووود،1)

 ق ح   می ماید.ـتفری

 ریق، ح   ی   الق بائن را دارد.( تف2)

 185 –مادۀ 

مح موووووه دو شوووووخ  ادعوووووای خوووووود اصوووورار داشوووووته باشوووود، ه هرگوووواه ضووووورر مووووورد ادعوووووا ثابوووووت ن ردیووووده و زوجوووووه بوووو

 را بحیث ح   جهت اصالح بین زوجین تعیین می ماید.

 186 –مادۀ 

ر اقووووووارب ـباشوووووود. اگوووووو هـ  بایوووووود شووووووخ  عووووووادل بوووووووده ی ووووووت از اقووووووارب زوج و دی ووووووری از اقووووووارب زوجووووووـ( ح وووووو1)

زوجوووووین موجوووووود نباشووووو د، ح ووووو  از اشخاصوووووت تعیوووووین می وووووردد  وووووه از احووووووال زوجوووووین مع وموووووا   وووووافت داشوووووته بوووووه 

 اصالح بین زوجین قادر باشد.

 د. ـ( ح   باید در مح مه سوگ د یاد نماید  ه وظیفه خود را بعدل و امانت داری ایفا مت   2)

 187 -مادۀ 

ل اخوووووووووووووتال  و ـ وووووووووووووــــــد عـبایووووووووووووو اوند،ـــــوووووووووووووـیین میــــوووووووووووووـ   تعـــــوووووووووووووـیث حـــــوووووووووووووـه بحـخاصی وووووووووووووـــــــــــاش

مین أوده در توووووووووووووـــــــــــوووووووووووووــخی  نمـــــــوووووووووووووـن را تاـیوووووووووووووــــــــــالح بوووووووووووووین زوجـرق اصوووووووووووووـــــــــــــــــــــووووووووووووو 



 الح  وشه نمای د.ــــــــــــاص

 188 -مادۀ 

اخووووووتال  زوج یووووووا زوجووووووین ق ناووووووود و م اوووووا  ـوفووووووـــــــــزوجووووووین ماصووووووالح بوووووین ه   بووووووــــووووووـاه ح ـرگوووووــــــــــ( ه1)

 د. ـق بین آنها ح   می مایـ وم نباشد، مح مه به تفریــــمع ال  ـــــــــــــا اصــــوده و یــــــــب

ح ووووو  بوووووه تفریوووووق در بووووودل  ووووول مهووووور و یوووووا قسووووومتت از آن تصووووومی   اخوووووتال  باشووووود، (در صوووووورتی ه زوجوووووه م اوووووا 2)

 مت گیرد.

 181 -ۀ ماد

از  ووووور  مح موووووه  اخوووووتال  موجوووووود گوووووردد، ( هرگووووواه در نظریوووووا  اشخاصوووووی ه بحیوووووث ح ووووو  تعیوووووین شوووووده انووووود،1)

 م  ف به تجدید نظر می ردند. 

( ایوووووون قووووووانون 114( در صووووووور  دوام اخووووووتال  مح مووووووه اشووووووخاص دی ووووووری را مطووووووابق ح وووووو  م وووووودرج مووووووادۀ )2)

 بحیث ح   تعیین مت نماید.

 111-مادۀ 

 ه آن ح   صادر می ماید.ـدی  و مح مه مطابق بـه مح مه تقـخود را ب  تصامی  ـح 

 ه سبب عدم انفاقـتفریق ب -جز  سوم 

 111-مادۀ 

مالووووووو  دارائوووووووت نبووووووووده و عجوووووووز وی از ادای نفقوووووووه  هرگووووووواه زوج از ادای نفقوووووووه امت ووووووواع ورزد در حالی وووووووه ظووووووواهرا  

 د.ـزوجه مت تواند مطالبه تفریق نمای نیز ثابت شده نتواند،

 112 -مادۀ 

مح موووووه مووووود  م اسوووووبت را  وووووه از سوووووه مووووواه تجووووواوز ن  ووووود،  هرگووووواه زوج عجوووووز خوووووود را از ادای نفقوووووه ثابوووووت نمایووووود،

ه تفریووووق بووووین زوجووووین ح وووو  ـوی مه ووووت میدهوووود. در صووووورتی ه بوووواز هوووو  بووووه ادای نفقووووه قووووادر ناووووود، مح مووووه بووووه بوووو

 می ماید.

 113 -مادۀ 

الق ـــوووووـ    ـــوووووـح ووووو  مح موووووه صوووووور  ب یووووورد، در حه نفقوووووه بووووو دم ادایـه بوووووه سوووووبب عوووووـتفریوووووق بوووووین زوجوووووین  ووووو

رجعوووووت بووووووده، زوج موووووت توانووووود بوووووه زوجوووووه اش در خوووووالل عووووود  رجووووووع نمایووووود. ماووووورو  بووووور ای  وووووه زوج تووووووان 

 ادای نفقه ثابت نماید.ه ود را بـمالت و آمادگت خ

 ه سبب غیابـتفریق ب -ارم هجز  چ

 111 -مادۀ 

دون عووووووذر معقووووووول غایووووووب گووووووردد، در صووووووورتی ه ـسووووووه سووووووال یووووووا زیوووووواده از آن بوووووو د ـــــــــووووووـرگاه زوج مــــــووووووـه

تفریوووووق نمایووووود. گرچوووووه زوج مالووووو  دارائوووووت  ۀد از مح موووووه مطالبوووووـموووووت توانووووو زوجوووووه از غیووووواب وی متضووووورر شوووووود،

 د.ـمین  رده بتوانأبوده و زوجه از آن نفقه خود را ت

 115 -مادۀ 

ریق از ــــــــــــوووووووووووـتماع مطالبوووووووووووه تفــوووووووووووـد از اســــــــوووووووووووـبعمه ـــــــــوووووووووووـح ـــــ( در صوووووووووووور  غیابوووووووووووت زوج، م1)

اعوووووالم نمووووووده و مووووودتت را تعیوووووین می مایووووود توووووا در خوووووالل آن  انب زوجوووووه، موضووووووع را بوووووه زوج غایوووووب  تبوووووا  ـــوووووـج

 زوج مذ ور به مس ن فامیل عود  نموده یا زوجه خود را به اقامت اه خویه   ب نماید.

ه غیابوووووت خوووووود اداموووووه بدهووووود ـود اعوووووالم مح موووووه، بووووودون عوووووذر معقوووووول بوووووایب بوووووا وجوووووـ( در صوووووورتی ه زوج غووووو2)

وصوووووول اعوووووالم بوووووه زوج غیووووور مم ووووون باشووووود، در چ وووووین احووووووال، مح موووووه بوووووه تفریوووووق بوووووین زوجوووووین ح ووووو   یوووووا اصوووووال  



 می ماید.

 116 -مادۀ 

 دهـال یوووووووا بیاوووووووتر از آن مح ووووووووم گردیوووووووــوووووووـمه بوووووووه حوووووووب  ده ســوووووووـعت مح ـــوووووووـ  قطـــــوووووووـح ه رگاه زوج بوووووووــــــوووووووه

د  ووووو  از مووووود   ووووو ر سوووووال مطالبوووووه تفریوووووق نمایووووود گرچوووووه زوج محبوووووو  تووووووان ادای نفقوووووه ـباشووووود، زوجوووووه موووووت توانووووو

 را داشته باشد.

 117 –مادۀ 

 ( تفریق به سبب غیاب در ح    الق رجعت میباشد.1)

د  بوووووه زوجوووووه ـد قبووووول از ت میووووول عوووووـردد، میتوانوووووـا گوووووـو  رهوووووـا زوج محبوووووـاه زوج غایوووووب حاضووووور بوووووـ( هرگووووو2)

 رجوع نماید.خود 

 عد  -آثار انحالل ازدواج فرع اول  -مبحث نه  

 118 -مادۀ 

 آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین میرود. یعد  عبار  از مد  معی یست  ه با انقضا

 111 -مادۀ 

 ت تواند با معتده ازدواج نماید.ـدون از زوج نمـد  هیچ   بـل از ت میل عـ( قب1)

 د  بر زوجه الزم می ردد:( در موارد ذیل ع2)

ول و یووووووا بعوووووود از خ ووووووو  ـاح صووووووحیح یووووووا فاسوووووود، بعوووووود از دخووووووـدر صووووووورتی ه تفریووووووق بووووووین زوجووووووین در ن وووووو -1

صوووووحیحه یوووووا خ وووووو  فاسوووووده در ن ووووواح صوووووحیح صوووووور  گرفتوووووه باشووووود. خوووووواه ایووووون تفریوووووق باسوووووا   وووووالق رجعوووووت، 

 ن  بری صور  گرفته باشد.یبائن صغرا یا  الق با

 ،فــــــــفس ه،ـاقــــــــیار ب ود و افـــــهر، خــــ، عیب نقصان م انــــــــــ ه تفریق به سبب لعالیــــــــــدر ح -2

 رفته باشد. ــــور  گـــــــت به شبهه صــــد یا و ــــــــه در ن اح فاســــــتار ــــــــم

 211 -مادۀ 

عوووووود  بوووووور زوجووووووه الزم  د از آن وفووووووا  نمایوووووود،ول و یووووووا بعووووووـاح صووووووحیح قبوووووول از دخووووووـرگاه زوج در ن ووووووــــــــووووووـه 

 مت گردد.

 211 -مادۀ 

ول ــــــــــــووووووـیح بوووووورای زن مدخــووووووـد از ن وووووواح صحــــــووووووـف بعـام انووووووواع فسووووووـــووووووــالق و تمـد  در  ووووووــــــووووووــ( ع1)

مووووووول ه حوووووووی   اــوووووووـردد، ســــــــــــــــوووووووای  گـه نبووووووووده و حوووووووـوووووووـام ـــه حــــــــــوووووووـمت  ـای حقیقوووووووت یوووووووا ح وووووووـبهووووووو

 میباشد.

 رفته در عد  محسوب نمت گردد. ـالق یا تفریق صور  گـه در آن  ـ(حیضی 2)

 212-مادۀ 

ود رسووووویده و ــــوووووـه سووووون ب ـه ای وووووه بوووووـــــــوووووــا م  وحـوحه آیسوووووه یوووووــوووووـالق یوووووا فسوووووف بووووورای م  ــــــــــوووووـعووووود  در  

 اشد.ـبل مت ــــــــه  امداـــــــه مــــــــردیده ســـــای  ن ـــــــح

  213 -مادۀ 

از ـاه آغووووووووووـــووووووووووـاب مــــووووووووووـــــــــــان را بحســــــــووووووووووـد  شـووووووووووـسه عـــووووووووووـراهقه و آیـــــــــــووووووووووـاه مـرگووووووووووــــــــــــــــه

ه حوووووووی  ـوووووووـد  شوووووووان ســووووووووند، عــــوووووووـ  شـــــــوووووووـاه حایـــوووووووــه مـــــــــوووووووــمیل ســــــــوووووووـبل از ت ـرده و قوووووووــــوووووووــ 

  امل میباشد.



 211 -مادۀ 

رو  بووووور ــــــــوووووـل اسوووووت. ماــــــــــوووووــال  امـوووووـه عوووووادی بوووووه  هووووور متوووووداوم، یووووو  ســـــــوووووـد  زوجــــــــــوووووـع (1)

دن در ــــــوووووووــ  شـور  حایوووووووـــــــــوووووووـ  ناوووووووود. در صـد  حایوووووووـالل ایووووووون موووووووـــــــــــــوووووووـتده در خـــــوووووووـای  وووووووه مع

ای  ـــــــووووووووووــتده در آن حـــــــــووووووووووه معـــــــــــــووووووووووــوم  ت  سووووووووووال دــــــووووووووووـد  بووووووووووا خـــــــــــــــــــووووووووووـسووووووووووال اول، ع

 میل می ردد.ــــــت  د،ـــــده باشـــنا

ون ــــــــــــوووووووـده خـــــــــــوووووووـمجووووووورد مااهه ردد، عووووووود  بوووووووــــوووووووـال دوم نیوووووووز حوووووووای  گـــــــوووووووــر در ســـــوووووووـ( اگ2)

 یل مت گردد.ون ت مــــــــــه خت  آن، بدون مااهده خـدر سال سوم و یا ب

 215 -مادۀ 

وار ــــــــــووووووـه ترتیووووووب عوووووواد  ماهـــــووووووــتداوم  ـــــــووووووـون ریووووووزی مـــــــووووووخه عووووووادی بوووووو ـــــــووووووـۀـد  زوجــــــووووووــع

وع  وووووووالق و یوووووووا فسوووووووف، هفوووووووت مووووووواه ــوووووووــد از وقــــــــوووووووــرده باشووووووود، بعــــــــــــــــوووووووـراموش  ـود را فوووووووــــــــــوووووووـخ

  امل میباشد.

 216 -مادۀ 

و  ا  ـحام ووووه بووووا وضووووع  اموووول حموووول ت میوووول می ووووردد. ماوووورو  بوووور ای  ووووه تاوووو ل اعضووووای حموووول تماموووو ۀعوووود  زوجوووو

 ظاهر باشد. یا قسما  

 217 -مادۀ 

درین .ه حام ووووووووه باشوووووووودـای  ووووووووه زوجوووووووو رــــــــــووووووووـم  ار موووووووواه و ده روز اسووووووووت،هـــــــــــووووووووـد  وفووووووووا  چــــــووووووووــع

 یق می ردد.انون تطبـاین ق (224) ادۀـصور  ح   م درج م

 218 -مادۀ  

م غوووووت و عووووود  وفوووووا   خوووووود وفوووووا  نمایووووود، عووووود   وووووالق تماموووووا   ۀهرگووووواه زوج قبووووول از ت میووووول عووووود   وووووالق زوجووووو

( ایووووون قووووانون الزم می وووووردد. خووووواه ایووووون  ووووالق در حوووووال صووووحت و یوووووا موووورض موووووو  224ح ووووو  مووووادۀ )ه مطووووابق بوووو

 رفته باشد.ـزوج صور  گ

 211 -مادۀ 

 ، زوجووووووه اش را بوووووودون رضووووووای وی  ووووووالق بووووووائن نموووووووده و در خووووووالل هرگوووووواه زوجی ووووووه در حووووووال موووووورض مووووووو

عوووود  وفووووا  نمایوووود، زوجووووه مسووووتحق میووووراث گردیووووده، هوووور یوووو  از عوووود   ووووالق یووووا وفووووا  را  ووووه موووود  آن بیاووووتر 

 باشد، ت میل می ماید.

 211-مادۀ 

ن  ووووووالق نمایوووووود، دریوووووو اه زوج بووووووا معتووووووده  ووووووالق بووووووائن صووووووغری در خووووووالل عوووووود  ازدواج نموووووووده و مجووووووددا  ـهرگوووووو

صوووووور  زوجوووووه مهووووور  امووووول را مسوووووتحق گردیوووووده عووووود  جدیووووود را ت میووووول می مایووووود. گرچوووووه ایووووون  وووووالق قبووووول از 

 دخول صور  گرفته باشد.

 211 -مادۀ 

ریق و یووووووا متار ووووووه در ــــــــــــــــــووووووـتف ف،ـفسوووووو ا ،ـــــــــــووووووــوف  ووووووالق، وعــــــــووووووــرد وقــــووووووـمجه د  بووووووـــــــووووووـع

 از مت گردد.ـ اح فاسد آغـن

 نفقه عد  -فرع دوم 

 212 -مادۀ 

هوووور نوووووع تفریقی ووووه از جانووووب زوج واقووووع مووووت گووووردد، خووووواه  ووووالق باشوووود و یووووا فسووووف، موجووووب اسووووقا  نفقووووه عوووود  

زوجووووووه نموووووووت گوووووووردد، گرچوووووووه زوج قصوووووووری در آن نداشوووووووته باشووووووود. نفقوووووووه معتوووووودا  آتوووووووت الوووووووذ ر بووووووور زوج الزم 

 است:



 ه حام ه باشد یا نه.ـاه زوجمعتده  الق رجعت، بائن صغری و بائن  بری، خو - 1

 داده باشد.ر ای  ه از نفقه خود ابرا ـع. م ــــــــان، ایال و خ ــــــــتده لعـمع – 2

 ول اسالم صور  گرفته باشد.ـمعتده ای ه تفریق وی به سبب امت اع زوج از قب - 3

 د.ـباشمعتده ای ه زوج عقد ن اح را به سبب خیار ب ود و افاقه، فسف نموده  - 4

 ی ه ـــــــــووووووودن زوج یوووووووا بوووووووه اثووووووور ارت ووووووواب فعـرتد شوووووووــــــوووووووـاثووووووور مه ه تفریوووووووق وی بوووووووــــــــــــوووووووـمعتوووووووده ای  - 0

 ور  گرفته باشد.ـــــــردد، صـــــــــــاهره مت گــــــــرمت مصــــــــــــــب حـوجــــــــــــم

 213 -مادۀ 

 ووووود، نقصووووان مهوووور یووووا معیوووووب بووووودن زوج فسووووف نموووووده باشوووود، نفقووووه معتووووده ای ووووه عقوووود ن وووواح را بووووه سووووبب خیووووار ب

 ت گردد. مارو  بر ای  ه معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد.ـساقط نم

 211 -مادۀ 

وجب اسووووووقا  ـموووووو ،ه و مطالبووووووه وی واقووووووع شووووووده باشوووووودـــــــووووووـر نوووووووع تفریقی ووووووه بووووووه سووووووبب قصووووووور زوجــــــــــووووووــه

سوووووبب تفریوووووق قبووووول از ت میووووول عووووود  از بوووووین رفتوووووه باشووووود، معتوووووده نفقوووووه عووووود  می وووووردد. در صوووووور  فووووووق گرچوووووه 

 باره مستحق نفقه نمت گردد.  دو

 215 -مادۀ 

 درصور  وفا  زوج، زوجه مستحق نفقه نمت گردد، خواه زوجه حام ه باشد یا نه.

 216 -مادۀ 

ن ووووورده باشووووود، هرگووووواه نفقوووووه معتوووووده از  ووووور  زوجوووووه تعیوووووین ن ردیوووووده و معتوووووده نیوووووز مطالبوووووه آنووووورا توووووا خوووووت  عووووود  

 نفقه عد  ساقط می ردد.

 حقوق اوالد -مبحث ده  

 نسب -فرع اول 

 در ن اح صحیح ثبو  نسب -جز  اول 

   214 -مادۀ 

 كمترین مدت حمل شش ماه واكثر آن یكسال است.

 211 -مادۀ 

مش       روط         ر ای ك       ه گردد. ــــ       ـه در ازدواج ص       وب  م س                  ه زوج مبــــــــــ       ـر زوجــــــــــــــ       ـل هـطف       

 وبوه  بن زوجبن ثا ت  اشد.ـــپری شده مقار ت و خل ت صـكمترین مدت حمل در عقد ازدواج س

 211 -مادۀ 

ن ـــ       ـع حم       ل چمای       د    بــــــ       ـدت كمت       ر از شش       ماه از عق       د ازدواج و ــــــــــــ       ـرگاه زوج       ه در مـــــــــــ       ـه

بت طف      ل را   ب      ر از طری        زچ      ا          د ادع      ا ـــ      ـطف      ل م س                ه زوج چم        گ      ردد. مگ      ر ای ك      ه زوج چس

 چماید.

 د از تفریق یا وفا  زوجـثبو  نسب بع -جز  دوم 

 221-مادۀ 

ا  زوج وضووووووع حموووووول نمایوووووود، ـد  بیاووووووتر از ی سووووووال از  ووووووالق یووووووا وفووووووـا  در مووووووـهرگوووووواه معتووووووده  ووووووالق یووووووا وفوووووو



 ۀق زوج و در وفوووووا ، ورثووووواـور    وووووـر ای  وووووه در صوووووـتده قابووووول سووووومع نموووووت باشووووود. م وووووـوی نسوووووب چ وووووین معوووووـدعووووو

 ود ادعا نماید.ـل را بخـزوج نسبت  ف

 221 –مادۀ 

 د ــــــــ       ـدت خــــ       ـمبل عــــــــــ       ـه تكـــــ       ـات زوج  ــــــــــــ       ـد از وفـرگاه مطلق       ه ی       ا زوج       ه          ــــــــــــــــ       ـه

ع ـــــــ       ـه و ـــــــ       ـك رددـــــ       ــــــ  گـفل او         ه زوج وقت         ثا        ت م       ــــــ       ـاید  چس       بت طــ       ـرار چمــــــــ       ـاق

ال از ـــــــــــ         ـمتر از ی           ســــــــ         ـرار و ی         ا كـاه از اق         ـــــــــــــ         ـدت كمت         ر از ش         ش مـل در م         ـم         ــــح

  رت گرفته  اشد.ــــــــــــــات زوج  صـــــــــــــــالق یا وفـــــــط

 

 ثبو  نسب در ن اح فاسد و دخول به شبهه -جز  سوم 

 222 -دۀ ما

بعووووود از شاوووووماه از تووووواریف  (  فووووول زوجوووووه در ن ووووواح فاسووووود وقتوووووت بوووووه زوج م سووووووب می وووووردد  وووووه  فووووول اقوووووال    1)

 دخول تولد شده باشد.

( در صووووووور  متار ووووووه یووووووا تفریووووووق،  فوووووول وقتووووووت بووووووه زوج م سوووووووب می ووووووردد  ووووووه حوووووودا ثر در خووووووالل موووووود  2)

 ی سال تولد شده باشد.

 223 -مادۀ 

آث     ار مرتب     ه قرا      ت از   ل       ه ش     ب ه  اش     د ـد ی     ا دخ     ــــــــــ     ـدر چك     ا  فاسر ه ـ رت ثب      ت چس       گ     ـدر ص     

 قببل چفقه  ارث  حرمت و امثال آن ثا ت م  گردد.

 اقرار به نسب -ارم هچ جز 

  221 –مادۀ 

وقتوووووووت و  باشووووووود، ـرض موووووووـوووووووـال مــــــــوووووووـرچه در حـــــــــوووووووــرار بوووووووه ب وووووووو  گـط اقوووووووــــــــوووووووـثبوووووووو  نسوووووووب توس

 گیرد  ه: ت ـصور  م

 رزند وی شده بتواند.ـه مقر له فـقر در س ت باشد  ـم – 1

 مقرله نسب مع وم نداشته باشد. – 2

 مقر له ممیز ادعای مقر را تصدیق نماید. - 3

  225 -مادۀ 

نسوووووب توسوووووط اقووووورار زوجوووووه یوووووا معتوووووده، وقتوووووت ثابوووووت می وووووردد  وووووه زوج اقووووورار زوجوووووه را تصووووودیق و یوووووا از  ووووور  

 ه ارائه گردیده باشد.زوجه ادله مثبت

 226 -مادۀ 

شخصوووووی ه نسوووووب وی مع ووووووم نباشووووود و بوووووه ابوووووو  یوووووا اموموووووت شوووووخ  اقووووورار نمایووووود، نسوووووب وی وقتوووووت ثابوووووت موووووت 

 گردد  ه:

 ه شده بتواند.ـر لــــــقــــــرزند مـــــــه فــــــــــــــــــــــ ت باشد  ـــــــــــر در ســــــــــــمق – 1

و  در برابوووووور ـــــــــــــــووووووـور  حقووووووق ابووووووو  و ب ــــــووووووـدریوووووون ص ر را تصووووودیق نمایوووووود.ـمقوووووو ر لووووووه ادعووووووایـمقووووو -2

  ردد.ــــــــــــر ثابت میـی دی 

 227 -مادۀ 

اقووووورار بوووووه نسوووووب در خوووووارج از ب وووووو ، ابوووووو  و اموموووووت بووووور غیووووور تووووواثیری نووووودارد، م ووووور ای  وووووه تصووووودیق نمووووووده 



 باشد.

 228 -مادۀ 

اجووووور  و بوووووه صوووووفت فرزنووووود خوانوووووده شوووووود، آثوووووار ثبوووووو  نسوووووب از قبیووووول نفقوووووه،  شخصوووووی ه نسوووووب وی مع ووووووم بووووووده

 حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مط قه بر آن مرتب نمت گردد.  حضانت، میراث،

 رضاع -فرع دوم 

 221 -مادۀ 

شخصووووت اسووووت  ووووه بووووه ادای نفقووووه وی م  ووووف اسووووت. ایوووون اجوووور  بووووه مقابوووول تغذیووووه  ۀاجوووور  شوووویر دادن  فوووول بذموووو

 میاود.  فل  رداخته

 231-مادۀ 

د   وووووالق رجعوووووت باشووووود، مسوووووتحق اجووووور  شووووویر دادن  فووووول ـموووووادر توووووا وقتی وووووه در قیووووود ن ووووواح زوج بووووووده یوووووا در عووووو

 نمت گردد.

  231-مادۀ 

د   ووووووالق بووووووائن یووووووا بعوووووود از ت میوووووول آن شوووووویر بدهوووووود، مسووووووتحق اجوووووور  ـالل عووووووـهرگوووووواه مووووووادر  ف ووووووه را در خوووووو

 می ردد.

 232 -مادۀ 

 ر  شیر دادن  فل نمت گردد.ـمستحق اجادر بیه از دو سال، ـم

 233 -مادۀ 

هرگووووواه زن دی وووووری بووووودون اجووووور  یوووووا بوووووه اجووووور   متووووور از آنچوووووه موووووادر مطالبوووووه موووووت نمایووووود، بوووووه شووووویر دادن  فووووول 

 حاضر شود، مادر مستحق اجر  شیر دادن نمت گردد.

 231 -مادۀ 

از تر وووووه  فووووول سووووواقط ناوووووده،  ادر تعیوووووین گردیوووووده، بوووووه ع وووووت وفوووووا   ووووودرـرتی ه نسوووووبت شووووویر دادن بووووورای موووووـاجووووو

 متوفت مثل سایر دیون  رداخته میاود.

 235 -مادۀ 

موووووادر رضووووواعت  فووووول و شخصوووووی ه بوووووه  زنی وووووه  ف وووووت را قبووووول از ت میووووول مووووود  دو سوووووال از تولووووود وی شووووویر بدهووووود،

و اح وووووام م ووووودرج  دهـت وی محسووووووب شوووووــــــــــــوووووـده باشووووود،  ووووودر رضاعـقاربت او شووووویر بوجوووووود آموووووـسوووووبب مووووو

 انون بر آن تطبیق مت گردد.ـ( این ق14ادۀ )ـم

 حضانت -فرع سوم 

 236 -مادۀ 

ل اسوووووووت در مدتی وووووووه  فووووووول بوووووووه حفاظوووووووت و  ووووووورورش زن ـاظت و  ووووووورورش  فوووووووـ( حضوووووووانت عبوووووووار  از حفووووووو1)

 محتاج باشد.

 اسا  این قانون ت ظی  گردیده است.ه ( حضانت حق اشخاصیست  ه ب2)

  237 -مادۀ 

فل حوووووووق اولیوووووووت دارد. ــــــوووووووـو بعووووووود از تفریوووووووق بوووووووه حفاظوووووووت و  ووووووورورش   الل زوجیوووووووتـادر نسوووووووبت در خوووووووـمووووووو

 ط اه یت حضانت باشد. ـــــــــمارو  بر ای  ه واجد شرای



 238 -مادۀ 

زنی ووووه حضووووانت  فوووول را بعهووووده مووووت گیوووورد بایوووود عاق ووووه، بالغووووه و امی ووووه بوووووده  ووووه خووووو  ضوووویاع  فوووول نسووووبت عوووودم 

  فل را داشته باشد. وارست وی متصور نباشد و توان حفاظت و  رورش

 231 -مادۀ 

 ترتیب درجه استحقاق عبار  اند از:ه زنانی ه حق حضانت  فل را دارند ب

 مادر، مادر مادر و یا باالتر از آن. - 1

 مادر  در. - 2

 خواهر اعیانت. - 3

 خواهر اخیافت. - 4

 خواهر عالتت. - 0

 دختر خواهر اعیانت. - 4

 .دختر خواهر اخیافت - 4

 دختر خواهر عالتت. - 1

 خاله اعیاني -1

 خاله اخیافت. - 12

 خاله عالتت. - 11

 خاله اعیانت  در.- 12

 خاله اخیافت  در. - 13

 خاله عالتت  در. - 14

 عمه مادر. - 10

 عمه  در. - 14

 211 -مادۀ 

حوووووق   یوووووت حضوووووانت باشووووو د،( ایووووون قوووووانون وجوووووود نداشوووووته یوووووا فاقووووود شووووورایط اه231هرگووووواه اشوووووخاص م ووووودرج موووووادۀ )

 حضانت به عصبا   فل به ترتیب میراث انتقال می ماید.

 211-مادۀ 

( ایوووووون قووووووانون وجووووووود نداشووووووته یووووووا فاقوووووود شوووووورایط اه یووووووت حضووووووانت 242و  231هرگوووووواه اشووووووخاص م وووووودرج مووووووواد )

باشووووووو د،  فووووووول جهوووووووت حفاظوووووووت  ووووووورورش بوووووووه نزدی تووووووورین محووووووورم از ذوی االرحوووووووام وی بوووووووه ترتیوووووووب درجوووووووه 

 شخاص ذیل سپرده میاود: استحقاق، به ا

  در مادر. - 1

 برادر اخیافت. - 2

  سر برادر اخیافت. - 3



  ا ای اخیافت. - 4

 مامای اعیانت. - 0

 مامای عالتت. - 4

 مامای اخیافت. - 4

همچ وووووان  سووووور  ا وووووا، دختووووور عموووووه، دختووووور ماموووووا و دختووووور خالوووووه در صوووووورتی ه  فووووول  سووووور باشووووود،  دختووووور  ا وووووا،

 حق حضانت وی را ندارد.  ماما و  سر خاله در صورتی ه  فل دختر باشد،  سر  سر عمه،

 212 -مادۀ 

هرگوووواه بوووویه از یوووو  نفوووور حووووق حضووووانت  فوووول را داشووووته باشوووو د، مح مووووه مووووت توانوووود هوووور  وووودام را  ووووه بیاووووتر بووووه 

 انتخاب نماید. مص حت  فل باشد،

 213  -مادۀ 

ایووووون حوووووق  بوووووا از بوووووین رفوووووتن سوووووبب موووووذ ور، گوووووردد، هووووور گووووواه حوووووق حضوووووانت بوووووه سوووووببت از اسوووووباب قوووووانونت سووووواقط

 دوباره اعاده می ردد. 

 211  -مادۀ 

اجووووووووور  حضوووووووووانت غیووووووووور از اجووووووووور  رضووووووووواع و نفقوووووووووه بووووووووووده و ووووووووودر  فووووووووول بوووووووووه  رداخوووووووووت آن م  وووووووووف 

ایوووووون اجوووووور  از دارائووووووت وی  رداختووووووه میاووووووود. م وووووور  میباشد.درصووووووورتی ه  فوووووول مالوووووو  دارائووووووت شخصووووووت باشوووووود،

 دازد. آنرا بپر ای  ه  در تبرعا  

 215 -مادۀ 

 مستحق اجر  حضانت نمی ردد. ( مادر تا وقتی ه در قید ن اح یا عد   الق رجعت زوج باشد،1)

فل اسوووووت ازدواج  ووووورده و یوووووا ـصت  وووووه محووووورم  وووووـ( در صوووووورتی ه در عووووود   وووووالق بوووووائن بووووووده یوووووا بوووووا شخووووو2)

 مستحق اجر  حضانت مت گردد.  معتده او باشد،

 244 –مادۀ

ر بوده و ی ي از محارم حضانت ــــــــــــمعس انت،ـــــــــــر  حضـت اجـــــــــــــــه  رداخـ  ف بــــــــــــــــهر گاه شخ  م

ر  بعهده ــــــــدون اجـــــــــــانت را بــــــــــــه حضـ ه مخیر است  ــــــــــهده گیرد، حاضـــــــــــل را تبرعا بعــــــــــــــ ف

 ته و یا او را به متبرع واگذار شود.ــــــــگرف

 244 –مادۀ

ه ب موسر بوده و  فل نیز مال  دارائي باشد،  فل در مقابل اجر  مثل،  رداخت اجر  حضانت،ه هر گاه شخ  م  ف ب

 مادر تس ی  می ردد. گرچه این اجر  از دارائي صغیر  رداخته شود. 

 241 –مادۀ

ه  فل از   ر سال متجاوز باشد، مح مه مي تواند  فل را بهر ی  از زوجین  ه بیاتر بهرگاه زوجه ناشزه گردد و سن 

 تس ی  نماید. مص حت  فل باشد،

 241 –مادۀ

 ( سال ي تمام خاتمه  یدا می  د.1مد  حضانت  سر با سن هفت و از دختر با سن )

 202 –مادۀ

را تمدید نماید. مارو  بر ای  ه مد  تمدید شده از دو سال  ( این قانون241مح مه مي تواند مد  حضانت م درج مادۀ )

 تجاوز ن  د. 



 201 –ادۀم

 هرگاه ثابت گردد شخصی ه حضانت  فل را بعهده دارد گرچه  در وي نیز باشد، به مص حت  فل تمام نمي شود،

تحق ــــــــــــه دوم مســــــــــه به درجاظت و  رورش به شخصی ـــــــــــواند  فل را جهت حفــــــــ مه مي تـــــــــــمح

 حضانت است، تس ی  نماید.

 202 –مادۀ

 مادر تا وقتی ه در قید ن اح یا عد  باشد، نمي تواند بدون اجازه  در،  فل را با خود به سفر ببرد.

 203 –مادۀ

 ه سفر ببرد.ـحاض ه غیر از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي،  فل را با خود ب

 204 –مادۀ

  در  فل نمي تواند در خالل مد  حضانت بدون اجازه حاض ه،  فل را با خود به سفر ببرد.

 200 –مادۀ

ماار الیها در مس ن ولي  کـهنفقه وي را ولي محرمه تا وقتي میپردازد  مین معیات نماید،أزنی ه شوهر نداشته و نتواند ت

 ور س ونت داشته باشد.ـرم مذ ـمح

 انفاق –رم رع چهاـف

 نفقه اوالد –ول ا جز 

 204 –مادۀ

ر ـــــــــمت دختـــــــــــب و  ار و در قســـــــــــــیر تا وقت توان  ســــــــام انواع آن در قسمت  سر صغــــــــبا تم ۀنفق

 باشد. تدوش  در مـــــــــــصغیره تا وقت ازدواج ب

 204 –مادۀ

 یفقیره تا وقت ازدواج بدوش  در و ۀو  ار را نداشته و فقیر باشد، همچ ان نفقه دختر  بیر نفقه  سر  بیر  ه توان  سب

 میباشد.

  201 –مادۀ

مین گردیده و در أدشان تــــــــــــمصار  نفقه  سر یا دختر صاحب  سب و  ار در صور   فایت از عوای (1)

  ردد.ــــــــ میل میـــــــــــــفقه از  ر   در تیه نـــــــــدم  فایت بقــــــــــــور  عــــــــــص

افي از ـــــــــدار اضــــــــــــــشان باشد، مق ۀار  نفقــــــــــــــهر گاه عواید  سب و  ار اوالد بیاتر از مص (2)

 د می ردد. رـــــــــــ ود به آنها مستـــــــــده بعد از بــــــره شـــــــــــر   در ذخیـــــــــــ 

  201 –مادۀ

 فیت نفقه اوالد ــــــــــــم اجز باشد،ـــــار نیز عــــــــت نفقه اوالد خود را نداشته و از  سب و  ــــــــهر گاه  در توان  رداخ

 ی ماید.ـــــــــــال مــــــــــــبه ولي بعد از  در انتق

 242–مادۀ

عاجز نباشد،  رداخت نفقه اوالد از ذمه وي ساقط نمي گردد. درین صور  ولي ای ه  هر گاه  در معسر بوده و از  سب و  ار

 مطالبه می ماید. یحین یسار  در مصار  نفقه را از و بعد از  در قرار دارد، م  ف به  رداخت نفقه اوالد بوده،

 241 –مادۀ

ول و حواشي ــــــــر ب از اصـــــــــــــــ فل م ف ی ه  درش وجود نداشته و مال  دارائي شخصي نباشد در حالی ه اقارب 



 ود: ــــــــــته مي شــــــــــیب آتي  رداخــــــــــــه ترتـه وي بــــــــــفقــــــــــــــباشد، ن

ه، م  ف به  رداخت نفقه مي ـدر صورتی ه ت ها اصول و یا حواشي وارث  فل باشد. اصول خواه وارث  فل گردد یا ن –1

 اشد.ب

 نفقه به ت اسب سه  میراث هر  دام  رداخته میاود. ،وارث  فل باش د در صورتی ه اصول و حواشي ماتر ا   –2

 242 –مادۀ

هد نموده باشد. ــــــــــه آن تعـب   ه قبال  ــــــــ ر ایـــــــــــد، مــــــــــــزوجه  سرش نمي باش ۀه  رداخت نفقـدر م  ف بـ 

 ه را از وي مطالبه می ماید. ـــــــــفقـــــــــحین یسار مصار  ن درـدری صور   

 243 –مادۀ

 متووووور از نفقوووووه الزموووووه ه زوجوووووین موووووي توان ووووود در موووووورد مصوووووار  نفقوووووه اوالد شوووووان صووووو ح نمای ووووود. هرگووووواه صووووو ح بووووو

ه ــــــــــوووودار بیاووووتر از نفقـمقووووه  وووودر م  ووووف بووووه ت میوووول نفقووووه بوووووده و در صووووور  صوووو ح بوووو ،صووووور  گرفتووووه باشوووود

   ف گردانیده نمي شود.ــــــــ رداخت مقدار اضافي مه  در به، ــــــــــــالزمه و وجود تفاو  فاح

 نفقه آبا و اقارب –جز  دوم 

 244 –مادۀ

ر  د یا نه، بدوش فرزندیست  ه موســـــــــــــــاجداد و جداتی ه فقیر باش د خواه توان  سب و  ار را داشته باش والدین، ۀنفق

 صغیر باشد یا  بیر. واه فرزند  سر باشد یا دختر،ــــــــــــد خــــــــــباش

 240–مادۀ

ب و  ار را نداشته ــــــــــــــــ ي و عصبي توان  ســــــــــــمي یا عقــــــــــــقیر  ه بع ت مریضي جســــــــــــــنفقه شخ  ف

 مي باشد.به ت اسب سه  ارث بدوش اقارب موسر  باشد،

 244 –مادۀ

 تال  دین ساقط می ردد. ـــــــــــنفقه اصول و فروع، نفقه با اخ ی اـــــــــــــاستثه ب

 244 –مادۀ

 ردد. ـاقارب از تاریف مطالبه آن الزم مي گ ۀنفق

 اموال ۀادار –فرع   ج  

 والیت –ول اجز  

 241 –مادۀ

حیح، تع ق مي گیرد. ــــــــــــــــــجد صه ب ول به  در و ثانیا  ا ـــــــــۀاه یت، بدرجوال اوالد ناق  ـــــــــــوالیت ام (1)

   ه از  ر   در وصي تعیین ن ردیده باشد.ـــــــــــــمارو  بر ای

 با صالحیت از سر رستي اموال وي   اره گیري نمای د.  ۀمح م ۀبدون اجازدری صور  ولي و وصي نمي توان د،  (2)

 241 –دۀما

فاده از عین ــــــــــــاید  ه واجد اه یت  امل در مورد استـــــــــــــوالیت استفاده نمه ولي وقتي مي تواند از حقوق متع ق ب

 ع ق به اموال خود باشد. ـــــــــــــحقوق مت

 242 –مادۀ

ام ــــــــــــاح ه طابق بــــــــــــــــتواند م تم ،حت والیت خودـــــــــــــــولي بم ظور اداره و سر رستي اموال اشخاص ت

 م درج این قانون تصر  نماید.



 241 –مادۀ

ال مذ ور تحت والیت ــــــــــــــخاص ناق  اه یت مالي تبرع گردیده و چ ان شر  گذاشته شده باشد  ه مـــــــــــــهرگاه باش

ته ــــــــارج ساخــــــــــــــت ولي خـــــــــــــت والیــــــــــــن مال از تحـــــــــــ  چ یود، استث ا  ـــــــــــولي قرار داده نا

 میاود.

 242 –مادۀ

تبرع  یاحده الحیت بـــــــــــــــبا ص ۀمح م ۀت خود را بدون اجازــــــــــــخاص تحت والیــــــــــــتواند اموال اش تولي نم

 نماید.

 243 –مادۀ

ان ــــــــحت والیت خود چ ـــــــــاص تــــــــــمح مه با صالحیت در اموال غیر م قول اشخ ۀنمي تواند بدون اجاز ولي (1)

ارم در هــــــــــچ ۀان تا درجــــــــه یا اقارب شــــــــــــــــولي یا زوج ود،ـــــــــــع خــــــــــاید  ه نفــــــــرفا  نمــــــــــتص

 مر باشد.ــــــــــآن مض

رهن ه همچ ان ولي نمي تواند اموال غیر م قول اشخاص تحت والیت خود را در عوض دی ی ه بر ذمه ولي باشد ب (2)

 ب ذارد. 

 244 –مادۀ

تجارتخانووووووه و اوراق و اسوووووو اد  ، وووووودر نمووووووي توانوووووود بوووووودون اجووووووازه مح مووووووه بووووووا صووووووالحیت در اموووووووال غیوووووور م قووووووول

ته باشووووود، ــــــــــــوووووـزار افغووووواني قیموووووت داشـت خوووووود  وووووه بووووویه از بیسوووووت هوووووموووووالي و بهوووووادار اشوووووخاص تحوووووت والیووووو

واز تصوووووور  ــــــــــووووووـمه از اصوووووودار ح وووووو  مب ووووووي بوووووور جــــــــــــووووووـچو موووووووارد مح ــــــــووووووـدر هم .تصوووووور  نمایوووووود

ت سوووووووبب ــــــــوووووووـوال اشوووووووخاص تحوووووووت والیــــــــــوووووووـاع موووووووي ورزد،  وووووووه تصووووووور   ووووووودر در امــــــــوووووووـوقتوووووووي امت 

 ال مذ ور گردد.ـیمت مــــــــــبن بیه از خم  قــــــــــ  و یا غالـات

 

 

  240 –مادۀ

موده ــــــــــــــوووووـدم تصووووور  ولوووووي در امووووووال موروثوووووه وصووووویت نـعوووووه ورث شوووووخ  نووووواق  اه یوووووت بوووووـرگاه موووووـهووووو

 ا صالحیت در آن تصر  نماید.ـظار  مح مه بــــــــــد بدون اجازه و نـي نمي توانـباشد، ول

 244 –ۀماد

ت تصرفا  ــــــــــبا صالحی ۀح مـــــــــــم ۀازــــــــــــــــوال اشخاص تحت والیت خود بدون اجــــــــــولي نمي تواند در ام

 ذیل را بعمل آرد:

 قرض دادن یا قرض گرفتن. – 1

 ه دادن به مدتی ه بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید.راجا – 2

 تجارتی ه به شخ  ناق  اه یت تع ق ب یرد.دوام دادن به  – 3

  ه توام با تعهدا  معین باشد.ـــــــبه یا وصیتیـــــــــــودن هــــــــــقبول نم – 4

 244 –مادۀ

الحیت با ص ۀح مـــــــــــــــ ي رسیده باشد، ولي مي تواند به اجازه مــــــــــــــــــ( سال14غیر به سن )ـــــــــــهرگاه ص (1)

 ر  وي ب ذارد.ـــــــــجار  بدستـــــــــــب غي را براي تــــــــــــم

 ا وفا  یا عزل ولي از بین نمیرود.ب( اذن به تجار ، خواه مط ق باشد یا مقید، 2)

 241 –مادۀ

جاز قرار داده است، ـــــــــــمالحیت در اموال وي ــــــــبا ص ۀ مـــــــــــــاذون در حدودی ه محــــــــرفا  صغیر مـــــتص



 یده باشد.ـــــــــــصر  شخصیست  ه به سن رشد رســـــــت ۀزلــــــبم 

 241 –مادۀ

خ  دی ووووري ــــــــــووووـود یووووا شــــــــووووـت خووووویه بحسوووواب خــــــووووـاسوووو  شووووخ  تحووووت والیه  وووودر مووووي توانوووود عقوووودي را بوووو

 انون خال  آن ح    رده باشد.ـــــــــ ه قــــــــــام دهد. م ر ای ــــــــــانج

 212–مادۀ

خ  ـــــــــــت در مورد اموال شــــــــــــبا صالحی ۀمــــــــــــمح  ۀدون اجازــــــــــواند بــــــــــــــالن نمي تــــــــــــ در  

صرا  و یا ـــــــــــ ا  آن انــــــــــــــمیأز توده یا اـــــــــــ ي بر ضرر نمــــــــــر  یا ص ح مبــــــــــتحت والیت خود تص

 می ا  تق یل بعمل آرد.أدر ت

 211 –مادۀ

ولووووي م  ووووف اسووووت فهرسووووت م موووول اموووووال متع ووووق بووووه شووووخ  تحووووت والیووووت خووووود را در ظوووور  دو موووواه از آغوووواز 

 ۀوالیووووووت یووووووا از تاریخی ووووووه شووووووخ  تحووووووت والیووووووت، مالوووووو  دارائووووووي گردیووووووده اسووووووت، ترتیووووووب نموووووووده و بووووووه ادار

 با صالحیت تس ی  نماید.ۀ و  مح مـبمر

 212 –مادۀ

نفقه شان در  مین نماید. مارو  بر ای  ه قانونا  أخود و یا شخ  دی ري را ت ۀولي مي تواند از مال شخ  تحت والیته نفق

 مال شخ  مذ ور الزم دانسته شود.

 213 –مادۀ

انجووووام میرسوووود، م وووور ای  ووووه بووووه ه بوووو تهرگوووواه سوووون شووووخ  تحووووت والیووووت بووووه هجووووده سووووال تمووووام برسوووود، والیووووت ولوووو

    نموده باشد.ـــــــــــــبا صالحیت بدوام آن ح ۀسببي از اسباب حجر مح م

 214 –مادۀ

هرگاه نسبت سو  تصر  ولي ضرري به اموال شخ  تحت والیت متوجه باشد، مح مه مي تواند والیت ولي را س ب و یا 

 صالحیت او را محدود سازد.

 210 –مادۀ

 ولي غایب ش اخته شده یا به مد  بیه از ی سال حب  مح وم گردد، مح مه به تعطیل والیت وي ح   صادر می ماید.هرگاه 

 214–مادۀ

بوووا  محووودود و یوووا معطووول قووورار داده شوووده باشووود، ( ایووون قوووانون سووو ب،210،  214در صوووورتی ه والیوووت ولوووي  بوووق موووواد )

 با صالحیت اعاده می ردد. ۀمقرار مح ه ب آن حق والیت مجددا   هرفع اسباب موجب

  214–مادۀ

خ  تحت والیت مس ولیت دارد. مس ولیت  در ــــــــــه خود بر اموال شــــــــــــطاي فاحــــــــ در از خسارا  ناشي از خ

 لیت وصي میباشد.ؤ الن درین مورد عین مس

 211  –مادۀ

ن رسوووویدن او بووووه سوووون رشوووود، بووووه ـــــــــووووـالیووووت را حیحت وــــــــــووووـاو م  ووووف انوووود اموووووال شووووخ  ت ۀولووووي یووووا ورثوووو 

 قیمت مال را  بق نرخ روز به وي بپردازد.  ی  نماید. و در صور  تصر ،ـــــــــــوي تس

 وصایت –دوم  جز 

 تعیین وصي –ول ا

 211 –مادۀ



 وصوووووي بایووووود شوووووخ  عوووووادل، بوووووا  فایوووووت و واجووووود اه یوووووت  امووووول بووووووده بوووووا شخصوووووی ه تحوووووت وصوووووایت او قووووورار موووووي

 گیرد دین ماتر  داشته باشد.

 212 –مادۀ

  :اشخاص ذیل وصي تعیین شده نمي توان د

 شده باشد.ح   قطعي مح مه به جرم م افي آداب عامه یا عفت مح وم بجزا  ه شخصی ه ب –1

 مین معیات نداشته باشد.أشخصی ه شهر  بد داشته یا مدر  ماروع براي ت –2

 افال  شده و حیثیت او اعاده ناده باشد.ه ه مح وم ب  قطعي مح مـح ه شخصی ه ب –3

 ح   قطعي مح مه عزل شده باشد. ه شخصی ه قبال از والیت یا وصایت شخ  دی ري ب – 4

 محروم ساخته شده باشد. شخصی ه از  ر   در یا جد قبل از وفا  از حق وصایت  تبا   – 0

قضووائي داشووته یووا چ ووان  ۀا شووخ  نوواق  اه یووت م ازعووبوو شخصووی ه خووودش یووا ی ووي از اصووول، فووروع یووا زوجووه اش – 4

 اختال  فامی ي موجود باشد  ه به اسا  آن مص حت شخ  ناق  اه یت مختل گردد.

 وصي اختیاري –دوم 

 211 –مادۀ

 وووودر مووووي توانوووود بووووراي اوالد نوووواق  اه یووووت یووووا حموووول ثابووووت در بطوووون، وصووووي تعیووووین نمایوووود. همچ ووووان شووووخ   (1)

 ( این قانون وصي اختیار نماید.241ت م درج مادۀ )متبرع مي تواند در حال

خووووط و ه اختیووووار وصووووي در چ ووووین موووووارد توسووووط وصووووایت خووووط رسوووومي یووووا عرفووووي صووووور  مووووي گیوووورد  ووووه بوووو (2)

 امضاي  در یا متبرع باشد و یا از امضا و یا شصت شان در چ ین اس اد تصدیق بعمل آمده باشد.

 212 –مادۀ

 اختیار وصي از تصمی  شان رجوع نمای د. در و متبرع مي توان د در مورد 

 213 –مادۀ

شخصووووی ه وصووووایت را در حووووین حیووووا  موصووووي قبووووول  وووورده باشوووود، نمووووي توانوووود از آن م صوووور  گووووردد. م وووور ای  ووووه 

 د.ـخود م و  ساخته باش ۀبه اراد انصرا  از وصایت را قبال  

 214  –مادۀ

 ا الع وي رسانیده شود.ه ب رفته وــــــــــد حین حیا  موصي صور  گـرد وصایت بای

 210  –مادۀ

د از ـقبووووووولي وي بعوووووو( ایوووووون قووووووانون رد نموووووووده اسووووووت، 214شخصووووووی ه وصووووووایت را  بووووووق اح ووووووام م وووووودرج مووووووادۀ )

 وفا  موصي اعتبار ندارد.

 214 –مادۀ

 با صالحیت تائید شده باشد. ۀـاختیار وصي وقتي نافذ شمرده میاود  ه از  ر  مح م

 وصي قضائي –سوم 

 214 –دۀما

مح مووووه وصووووي  هوووور گوووواه بووووراي شووووخ  نوووواق  اه یووووت یووووا حموووول ثابووووت در بطوووون وصووووي اختیوووواري موجووووود نباشوووود،

تعیووووین می مایووووود. وصوووووایت بوووووراي حمووووول ثابوووووت در بطووووون بعووووود از وضوووووع حمووووول بوووووراي مولوووووود نیوووووز نافوووووذ اسوووووت. م ووووور 



 ای  ه مح مه وصي جدیدي را عوض وي تعیین  رده باشد.

 211 –مادۀ

حوووووین ضووووورور  بوووووراي شوووووخ  نووووواق  اه یوووووت بووووویه از یووووو  وصوووووي تعیوووووین نمایووووود. در  مح موووووه موووووي توانووووود (1)

 تصوووووور  نمای وووووود، صووووووور  تعوووووودد وصووووووي، اوصوووووویا نمیتوان وووووود در اموووووووال شووووووخ  تحووووووت وصووووووایت شووووووان م فووووووردا  

 به مص حت ناق  اه یت باشد. م ر ای  ه همچو تصر   امال  

 قابل تعمیل مي باشد. دد،حین اختال  نظر بین اوصیا تجویزی ه از  ر  مح مه اتخاذ می ر (2)

 211 –مادۀ

 قت تعیین مي نماید: ؤمح مه در حاال  ذیل وصي خاص و م

در صورتی ه مص حت شخ  ناق  اه یت با مص حت وصي، زوج وي یا ی ي از اصول و فروع وصي و یا با مص حت  –1

 اشخاصی ه وصي نمای ده قانوني شان مي باشد، متصادم واقع گردد.

 ه بووووه شووووخ  نوووواق  اه یووووت مووووالي تبوووورع گردیووووده و چ ووووان شوووور  گذاشووووته شووووده باشوووود  ووووه مووووال در صووووورتی –2

 مذ ور تحت والیت ولي قرار داده ناود.

 در صورتی ه اجراي وصایت اوصا  خاصي را  ه وصي دایمي فاقد آنست ایجاب نماید. –3

 322 –مادۀ

 قت تعیین مي نماید:ؤمح مه در حاال  ذیل وصي م

 را متوقف نموده و شخ  ناق  اه یت ولي دی ري نداشته باشد. توالیت ول همح مدر صورتی ه  –1

 در صورتی ه وصایت به تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد. –2

 قت مانع اجراي وصایت گردیده باشد.ؤدر صورتی ه عوامل م –3

 321 –مادۀ

خصومت تعیین نماید، گرچه شخ  ناق   مح مه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربو  به شخ  ناق  اه یت وصي

 اه یت مال  دارائي نباشد.

 322–مادۀ

وصووووووي مووووووي توانوووووود در تمووووووام مواردی ووووووه صووووووالحیت اجووووووراي وصووووووایت را دارد. شووووووخ  دی ووووووري را بحیووووووث و یوووووول 

 تعیین نماید. و یل با وفا  وصي یا شخ  تحت وصایت معزول ش اخته مي شود.

 323 –مادۀ

( ایووون قوووانون  وووه بحیوووث وصوووي تعیوووین گردیوووده انووود وقتوووي خاتموووه  یووودا 321– 322–211)واد ـدرج موووـوظوووایف اشوووخاص م ووو

  ه موضوع وصایت انجام یافته و یا مد  معی ه وصایت م قضي گردیده باشد.می  د،

 م  فیت هاي وصي –چهارم 

  324 –مادۀ

 را بعمل آرد: مح مه با صالحیت در اموال شخ  تحت وصایت تصرفا  ذیل  ۀوصي نمي تواند بدون اجاز

قووورض دادن و هووور نووووع تصووور  دی ری وووه موجوووب انتقوووال م  یوووت یوووا  رهووون، مقایضوووه، شووورا ت، خریووود و فوووروش، –1

 اثبا  حق عی ي گردد.

 دین ع یه او. ۀشخ  دی ري دارد و یا قبول حوال ۀحواله دادن دی ی ه شخ  ناق  اه یت بذم –2



 حسابا  مربو  به آن یا قرض گرفتن بحساب شخ  ناق  اه یت. ۀگذاشتن اموال بم ظور بهره برداري و تصفی – 3

در صورتی ه اموال غیر م قول زمین  اجاره دادن اموال غیر م قول شخ  ناق  اه یت براي مد  بیه از سه سال، –4

 زراعتي و مد  بیه از ی سال در صورتی ه اموال غیر م قول عمار  باشد.

یدن به سن رشد تا ـــــــــی ه بعد از رســــــــــ یت براي مدتـــــــــــ  اهــــــــ  ناقاجاره دادن اموال غیر م قول شخ –0

 ی سال دوام نماید.

 قبول یا رد تبرعاتی ه مارو  بار  باشد. –4

ح   ه م بالز ۀشخ  ناق  اه یت الزم است، م ر ای  ه نفق ۀا بر ذمـــــــــــآنه ۀخاصی ه نفقـــــــــــاش ۀ رداخت نفق –4

 قطعي مح مه ثابت گردیده باشد.

 ص ح و ح میت. – 1

شخ  ناق  اه یت ثابت باشد، م ر ای  ه ح   قطعي مح مه در  ۀهدا   ه بر مترو ه و یا بر ذمــــــاي تعـــــــــــایف – 1

 مورد صادر گردیده باشد.

خ  ناق  ــــــــــوق شـــــــــــیاع حقـــــرر و یا ضـــــــــــاوي، م ر ای  ه در تاخیر آن ضـــــــــــدع ۀاقام – 12

 صور باشد.ـــــــــــیت متــــــــاه 

ا  ـــــــــــوووووووـل اعتراضـــــــــوووووووـانصووووووورا  از حقووووووووق دعووووووواوي و یوووووووا ق اعوووووووت بچ وووووووان اح وووووووام مح موووووووه  وووووووه قاب–11

راضا  ـــــــــوووووووـاعت ۀن و اقاموووووووآ ــــــوووووووـۀا  بعووووووود اقامــــــوووووووـین اعتراضـــــــوووووووـعوووووووادي باشووووووود ، یوووووووا انصووووووورا  از چ 

  ام مح مه.ــــــــــــر عادي در برابر احـــــغی

 مام شود.ــــــــــــ یت تــــــــــــرر ناق  اهــــــــضه ل آن  ه بــــــــــمی ا  یا تق یأانصرا  از ت–12

ارم و یا براي هـــچ ـــــــــۀان تا درجیت براي خود، زوج یا ی ي از اقارب شــــــــاموال شخ  ناق  اه  ۀاجار – 13

 ي  ه وصي نائب وي باشد.ــــــــ س

  رداخت مصار  ازدواج شخ  ناق  اه یت. – 14

 رداخت مصار  تع یمي و یا  رداخت چ ان مصارفی ه شخ  ناق  اه یت در اجراي شغل معین به آن ضرور   – 10

 دارد.

 320 –مادۀ

دا  نقدي شخ  تحت وصایت خود را بعد از وضع مصار  نفقه و مصار  متفرقه ای ه عای وصي م  ف است تماما   (1)

ودیعت ه ب ام وي ب ساب امانت مح مه یا بان ي  ه از  ر  مح مه معرفي شده،ـــــحه از  ر  مح مه تعیین گردیده است، ب

 ب ذارد.

ب لزوم دید ـــــــــــــثال آنرا حســـواهرا  و امــجزیورا ، از قبیل اوراق بهادار، مچ ان وصي باید تمام اشیا ــه (2)

 ىواید و اشیاـــــــــ( روز از تس یمي ع10ر  )ـــي باید در ظـــــــــــمه بودیعت ب ذارد. این اجراآ  وصـــــــــمح 

 ذ ره صور  گیرد.ـــــــــــمت

 مح مه اخذ نماید. ۀازـــــــــــــدون اجـــــــذاشته بــــــــگت ـــــودیعه ي تواند آنچه را  ه در بان  بـــــــــوصي نم (3)

 324 –مادۀ

ا الع ه بو  به آن، ــــــــــوصي م  ف است دعاوي را  ه ع یه شخ  ناق  اه یت اقامه مي گردد، توام با اجراآ  مرب

 یده و اوامر مح مه را در مورد  یروي نماید. ــــــــــــمه رسانــــــــمح 

 324 –مادۀ

ح مه ـــــــدید به مـــــــقبل از آغاز سال ج اد متع ق به آن،ـــــــــ  ف است صور  حساب ساالنه را با اس ـــــــــــــوصي م

 مربو  تقدی  نماید.

 321 –مادۀ



و تقدی  صور   مح مه مي تواند وصي را از ترتیب اني نباشد،ــــهرگاه دارائي شخ  تحت وصایت بیه از ده هزار افغ

 حساب الزمه معا  نماید.

 321 –مادۀ

حساب    وصایت صور ــــــــهرگاه شخ  دی ري بعوض وصي تعیین گردد، وصي م  ف است در ظر  سي روز از خت

 ح مه تقدی  نماید.ـــــــــــب و به مـــــایت خود را ترتیـــــــــــوال شخ  تحت وصــــــامه تع ق بــــــم

 312 –مادۀ

ا  را در ــــوووووـموووووي توانووووود  رداخوووووت اجووووور  یوووووا م اف ا  اجوووووراي وصوووووایت بووووودون اجووووور  موووووي باشووووود. مح موووووه اسوووووتث 

راي مووووود  قبووووول از ـــــــــوووووـ ر  رداخوووووت اجووووور  بــوووووـي امووووور نمایووووود. مـــــوووووـبرابووووور عمووووول معوووووین ب وووووابر مطالبوووووه وص

 هیچ صور  جواز ندارد.ه البه بـــــــمط

 خت  وصایت –  ج  

 311 –مادۀ

 وصي در حاال  ذیل خت  می ردد: ۀظیفو

 وفا  شخ  ناق  اه یت. – 1

 ه دوام وصایت قبل از رسیدن به سن ـــــــــم ر در صورتی جده سال ي،ـــــــــــرسیدن شخ  ناق  اه یت به سن ه – 2

توه یا ــــــــیدن به سن مذ ور معــــــــــن رســـــــــــ  ناق  اه یت حیـــــــــور معتوه یا مج ون باشد. ای  ه شخــــــــمذ 

  ون باشد.ـــــــــــــمج

 مجدد والیت ولي. ۀاعاد – 3

 راي آن تعیین گردیده است.ــــــــــم ی ه وصي خاص غرض اجــــــخت  ع – 4

 عزل وصي یا قبول استعفاي وي. – 0

 فقدان اه یت قانوني وصي یا غیاب و یا وفا  وي. – 4

 312 –مادۀ

 ل عزل می ردد:ـــــاال  ذیـــــــــــوصي در ح

 ( این قانون موجود گردد. 212 – 211درج مواد )ـــــــــــایت م ــــــــــــــــاب حرمان وصــــــاه سببي از اسبــــــــــــهرگ –1

 ه در عدم عزل وصي ـــــــــــ، یا ای تصر  نماید   اه یت اهمال یا سو ــــــــــوال شخ  ناقـــــــــــام ۀاگر در ادار –2

 ت وي بخطر مواجه باشد.ـــــــمص ح

 313 –مادۀ

خوووووود را بوووووا صوووووور  حسووووواب و  ۀوصوووووي م  وووووف اسوووووت در خوووووالل سوووووي روز از خوووووت  وصوووووایت امووووووال تحوووووت ادار

رسووووویده باشووووود و یوووووا در  اسووووو اد متع وووووق بوووووه آن بوووووه قوووووای  مقوووووام یوووووا خوووووود شوووووخ  نووووواق  اه یوووووت  وووووه بوووووه سووووون رشووووود

اید و  وووووو  از تسوووووو یمي، صووووووور  ـــــــووووووـ  اه یووووووت تسوووووو ی  نمـــــــووووووـ  ناقــــووووووـشخ ۀوي بورثووووووصووووووور  وفووووووا  

 ماید.ـــــــــــمربو  تقدی  ن ۀمح م ۀمي اموال را به ادارـــــــــحساب و تس ی

  314 –مادۀ

  قای  مقام او به ـــــــخورثه یا ش ع گردد و یا غایب ش اخته شود،ـــــــــــهرگاه وصي وفا  نماید یا محجور ع یه واق

 اب آن م  ف مي گردد.ـــــــــمي اموال و تقدی  صور  حســـــــــــــتس ی

 310 –مادۀ

وصي تس یمي تمام و یا قسمتي از اموال تحت وصایت را غرض اداره بخود شخ  ناق   ۀاثر مطالبه مح مه مي تواند ب



وصي نمي تواند قبل از گذشتن  البه،ــــــــــــدر صور  رد مطجازه دهد،( سال ي رسیده باشد ا14 یت  ه به سن )ــــــــاه

  مه تقدی  نماید.ـــــــــبه مح ددا  ــــــــــــخود را مج ۀالبــــــــــــ مه مطـــــــــــی سال از قرار نهائي مح

 314 –مادۀ

ت وصي وقتي اعتبار دارد  ه وصي صور  حساب م فعه شخ  ناق  اه یت  ه به سن رشد رسیده باشد، ب تعهد یا ابرا 

 ترتیب و تقدی  نموده باشد. اموال وي را قبال  ه نهائي مربو  ب

 314مادۀ 

مربو  تقدی   ۀه مح مـاموال را ب ۀم  ف است صور  حساب ساالناموال باشد،  ۀشخ  ناق  اه یت  ه ماذون به ادار (1)

 نماید.

 اخذ می ماید.  محکمه نظر وصي را حین رسیدګي حساب

ساب ـــــــــوووووـشوووووخ  مووووواذون بح ۀاالنــــــوووووـهمچ وووووان مح موووووه موووووي توانووووود امووووور دهووووود توووووا عوایووووود خوووووال  س (2)

ودیعوووووت گذاشوووووته شوووووود. دریووووون صوووووور  مووووواذون ه ود مح موووووه یوووووا ی وووووي از آنهوووووا  وووووور  ووووو  انوووووداز بوووووــــــوووووـامانوووووت خ

 نمي تواند بدون اجازه مح مه از آن استفاده نماید.

  311 –مادۀ

انون اجوووووووراآ  ــــوووووووـ( ایووووووون ق314ه اداره امووووووووال مخوووووووالف اح وووووووام م ووووووودرج موووووووادۀ )ـگووووووواه شوووووووخ  مووووووواذون بوووووووهر

تصووووور  نمایووووود و یوووووا اسوووووبابي موجوووووود گوووووردد  وووووه از ره وووووذر دوام تصووووور  خوووووود سوووووو   ۀموده یوووووا در ادارــــــوووووـن

ي توانوووووود ـــووووووـــــــمه مــــــووووووـح ــــــــم ،رري باشوووووودـــــــووووووـوي مواجووووووه بووووووه ض ۀشووووووخ  موووووواذون اموووووووال تحووووووت ادار

ه  ووووووو  از ـارنوال یوووووووا ی وووووووي از اشوووووووخاص ذیعالقوووووووڅــــــــوووووووـود یوووووووا بووووووواثر مطالبوووووووه ـوابدید خوووووووـــــوووووووـبووووووور حسوووووووب ص

 .ب نمایدـــــــــــدود و یا س ــــــــــده را محــــــــازه داده شـاع دالیل شخ  ماذون، اجــــــــاستم

 حجر –جز  سوم 

 311 – مادۀ

اموال مح وم به حجر گردیده و تا وقتي دوام می  د  ۀسفاهت یا غف ت وي در ادار معتوهیت، شخ  بالغ به سبب ج ون، (1)

  ه مح مه برفع آن ح   نه نموده باشد.

 درج این قانون قی  تعیین مي نماید.ــــــــاح ام م ه   محجور ع یه، مطابق بـــــــاموال شخ ۀمح مه براي ادار (2)

 322– مادۀ

 بر سایر مصار  مقدم مي باشد. ه سر رستي محجور ع یه،مصار  مربو  ب

 321–مادۀ

هرگاه مح مه به سبب سفاهت یا غف ت شخصي را در اداره اموال بحجر مح وم نموده باشد. مي تواند اداره  (1)

 سمتي از اموال را توسط محجور ع یه مجاز قرار دهد.ــــــــــــق

تطبیووووووق اموووووووال باشوووووود،  ۀه موووووواذون بووووووه ادارـــــــووووووـ  اه یووووووت  ( در صووووووور  فوووووووق اح ووووووام مربووووووو  بووووووه نوووووواق2)

 می ردد.

 322 –مادۀ

وصي نیز در مورد وي قابل ه ( این قانون در مورد قی  اعتبار داشته و سایر اح ام مربو  ب212 – 211شرایط م درج مواد )

 تطبیق مي باشد.

 غایب و مفقود –چهار  جز 

 323 –مادۀ

ال و یوووووووا بیاوووووووتر از آن غایوووووووب بووووووووده و در اثووووووور آن ــــــــوووووووـقوووووووانوني مووووووود  ی سهرگووووووواه شوووووووخ  واجووووووود اه یوووووووت 

  مه در حاال  ذیل از  ر  او و یل تعیین می ماید:ـــــثر گردد. محأصالح وي متـــــــــم



 در صورتی ه مفقوداالثر بوده حیا  و وفا  وي مع وم نباشد. – 1

ر اجراآ  ـامور مربو  یا نظار  ب ۀاز افغانستان مع وم نبوده و ادار در صورتی ه محل س ونت یا اقامت اه وي در خارج –2

 قای  مقام از جانب شخ  غایب نامم ن باشد.

 324 –مادۀ

 ،و یل عام و تام براي خود گماشته باشد و و یل مذ ور واجد تمام شرایط مربو  به وصي باشد هرگاه شخ  غایب قبال  

 ن شخ  دی ري را بحیث و یل تعیین مي نماید.مح مه و الت او را تائید و در غیر آ

 320 –مادۀ

 وصي در مورد و یل شخ  غایب نیز قابل تطبیق است.ه تمام اح ام مربو  ب

 324 –مادۀ

با  ۀح   مح مه خ  بـــــــــهال  وي متصور باشد. چ ین ش ار سال مفقود گردیده و غالبا  ههرگاه شخصی ه بیه از چ (1)

وفي ــــــــــعد از آن شخ  مفقود متـــــــــدتی ه بوحیت متوفي ش اخته میاود و در سایر موارد تاخی  مالـــــــــــــص

  مه مي باشد.ــــــــــــــراي محـــــــــــوض بــــــــمف ش اخته میاود،

 مح مه در مع وم نمودن حیا  و وفا  شخ  مفقود از وسایل مم  ه استفاده مي نماید. (2)

 324 –ۀماد

ه وي ب ذشوووتاندن ـزوجووو ( ایووون قوووانون ح ووو  شوووده باشووود،324هرگووواه بوووه وفوووا  شوووخ  مفقوووود  بوووق اح وووام م ووودرج موووادۀ )

   بووه وفووا  مسووتحق میووراث شوو اخته ــــــووـوي بووین ورثووه ای ووه حووین اصوودار ح ۀمام مترو ووـــووـعوود  وفووا  م  ووف بوووده و ت

 تقسی  مي گردد. ،شوند

 321 –مادۀ

ح   ه ب آن از بین رفته و یا شخ  غایب وفا  نماید یا ای  ه شخ  غایب، ۀمي گردد  ه اسباب موجب حالت غیاب وقتي خت 

 مح مه با صالحیت متوفي ش اخته شده باشد

 مساعد  قضائي –جز    ج  

 321 –مادۀ

 ایووود،هرگووواه شوووخ   ووور و گ ووور یوووا  وووور و  ووور یوووا  وووور و گ ووور بووووده و نوووه توانووود اراده خوووود را  وووور صوووحیح ابوووراز نم

( ایوووون قووووانون مسوووواعد 324ت معاونووووت در تصوووورفا  م وووودرج مووووادۀ )ـــــووووـمه مووووي توانوووود بووووه چ ووووین شووووخ  جهــــــــووووـمح 

 قضائي تعیین نماید .

 332 –مادۀ

 ( این قانون بر مساعد قضائي تطبیق مي گردد.323اح ام م درج مادۀ )

 نظار  –جز  شا  

  331–مادۀ

قوووووی  و و یووووول از غایوووووب، شخصوووووي را بحیوووووث نووووواظر  اجوووووراآ  وصوووووي،مح موووووه موووووي توانووووود غووووورض مراقبوووووت  (1)

 تعیین نماید. 

ارنوال مربووووووو  را از جریووووووان اموووووووور څوووووونوووووواظر م  ووووووف اسووووووت در صووووووور  ایجوووووواب مصوووووو حت ، مح مووووووه و یووووووا 

 مط ع گرداند.

 اب دهد. نایب و یا و یل م  ف است تا به استیضاح ناظر در مورد اداره اموال و تحقق اس اد و اوراق مربو  آن جو (2)

 در صورتی ه نایب یا و یل موجود نباشد، ناظر از مح مه مربو  تعیین نایب یا و یل جدیدي را تقاضا مي نماید.  (3)



 خیر آن ضرر متصور باشد.أاجراي اموري اقدام می ماید  ه در ته ، ناظر بتا زمان تعیین نایب و یا و یل (4)

  332 -مادۀ 

  ام متع ق به نایب و یا و یل تطبیق مي گردد.ـــــــاح ،عفا  اجر  و مس ولیت ناظر، عزل و استدر مورد تعیین

 333 -مادۀ 

 ناظر خاتمه میدهد. ۀوظیفه  مه بــــــــباب موجبه نظار  از بین برود، محـــــــهرگاه اس

 مویدا  -جز  هفت 

 334 -مادۀ 

اجوووووراي آن م  وووووف باشووووود، مرت وووووب قصووووووري ه هرگووووواه وصوووووي در وظایفی وووووه  بوووووق اح وووووام ایووووون قوووووانون بووووو (1)

مح موووووه اهموووووال ورزد، مح موووووه میتوانووووود بوووووا در نظووووور گووووورفتن جزاهووووواي  ووووویه  ۀگردیوووووده یوووووا دراجوووووراي قووووورار صوووووادر

نقووووودي  وووووه از ده هووووزار افغووووواني متجووووواوز نباشوووود یوووووا محرومیوووووت از  ۀقوووووانون جووووزا ، وصوووووي را بوووووه جریموووو ۀبی ووووي شووووود

 ح وم نماید.  ل اجر  یا قسمتي از آن و عزل یا بی ي از آنها م

در صووووووورتی ه وصووووووي امووووووور مسووووووت زم مجوووووازا  فوووووووق را بوووووودون ای  ووووووه شووووووخ  نوووووواق  اه یووووووت متضوووووورر  (2)

گوووووردد، جبوووووران یوووووا اعوووووذار مق عوووووه نوووووزد مح موووووه ارائوووووه نمایووووود. مح موووووه موووووي توانووووود بوووووه برائوووووت وي یوووووا تخفیوووووف 

 مجازا  م درج این مادۀ ح   نماید.

 330 -مادۀ 

اجووووراي آن م  ووووف مووووي باشوووود اخووووالل نموووووده و ه م وووودرج ایوووون قووووانون بوووو هرگوووواه نایووووب وظووووایفي را  ووووه  بووووق اح ووووام

بووووووه سووووووبب آن خسوووووواره بووووووه شووووووخ  نوووووواق  اه یووووووت وارد گووووووردد. مسوووووو ولیت وي در جبووووووران خسوووووواره تووووووابع حوووووودود 

 اجر  مي باشد.ه مس ولیت و یل ب

 334 -مادۀ 

ت ــــقؤاز غایب و وصي خاص و وصي م (این قانون بر قی ، مساعد قضائي، و یل330-334درج مواد )ــــــام م ـــــــــاح 

 تطبیق مي گردد.

 قسمت دوم

 اشخاص ح مي

 اح ام عمومي -ولامبحث 

 334 -مادۀ 

دا  معین با ل ـــــــــــــــقوقي بوده و ب ابر اهــــــــــ ویست  ه واجد اه یت حــــــــــــــشخصیت مع ،شخ  ح مي

 عیت تا یل می ردد.ــــــــسه، شر ت یا جمــــــــــــسؤم

 331-مادۀ 

 شخصیت ح مي دو نوع است:

 یسا  عامه مي باشد.ـــــــشخصیت ح مي عام  ه شامل دولت، ار ان، ادارا  فرعي یا شعبا  مربو  به آن و تأس -1

سسا ، شر تهاي مدني یا ؤشخصیت ح مي خاص  ه ناشي از اراده افراد خصوصي بوده به ش ل جمعیت ها، وقف، م -2

 تجارتي و امثال آن بوجود آموده باشد، م ر ای  ه قانون چ ین شخصیت ها را عام قرار داده باشد.

  331 -مادۀ 

توسط قانون بحیث شخ  ح مي ش اخته شده  ،مجموع اشخاصی ه واجد شرایط و ع اصر الزمه ی  شخصیت ح مي هست د

 د. مي توان



 342-مادۀ 

 آن نمای ده گي مي نماید. ۀاز اراد هر شخ  ح مي داراي ممثل مي باشد  ه

 341 -مادۀ 

به شخصیت حصرــــــم وقي  ه ـــــــــــم ر حق ،ت  ه توسط قانون تعیین گردیدهــــــــشخ  ح مي داراي جمیع حقوقییس

 حقیقي باشد.

 342-مادۀ 

 شخصیت ح مي داراي خصوصیا  آتي مي باشد: (1)

 حقوق و وجایب مالي مستقل. -1

 ه یتي  ه در اساس امه آن تحدید گردیده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد.ا -2

 حق اقامه و دفع دعوي. -3

 داشتن اقامت اه مستقل وآن عبار  از مح ي است  ه در آنجا اداره مر زي آن واقع است. -4

بوووه قوووانون اجوووازه داده شوووده ارج بووووده و شوووعبا  آن در افغانسوووتان مطوووابق ـــــــوووـشووور تهاي  وووه مر وووز اصووو ي آن در خ (2)

فعالیوووت هووواي آن  ۀانون افغانسوووتان عبوووار  اسوووت از مح ی وووه در افغانسوووتان ادارـــــــــــــوووـآن نظووور بوووه ق ۀباشووود، مر وووز ادار

 قرار دارد.

 وقف -مبحث دوم

 343 -مادۀ 

 خیریه.امور ه فعت آن بـــــــــصر  مال انه و بذل م ــــــــــوقف عبار  است از حب  مال از ت

 344 -مادۀ 

 وقف، داراي شخصیت ح مي است  ه توسط اساس امه تثبیت مي گردد.

 340 -مادۀ 

دولووت ب ووام اوقووا  وجووود دارد  ووه عوایوود و مصووار  آنوورا مطووابق بووه شوورایط  ۀبووراي وارسووي امووور مربووو  بووه وقووف ادار

 نین خاص  ور دی ري ح    رده باشد.اداره و مراقبت می ماید. م ر ای  ه قوا ،آن ۀالزمه وقف بر وفق اساس ام

 344 –مادۀ

 وقف داراي حقوق و وجایب مالي مستقل بوده و به  رداخت دیونی ه  بق شرایط اساس امه به مصر  رسیده، م  ف مي باشد.

 344 –مادۀ

 وفووووه،مووووال موق ــــــــووووـۀه تغییوووور در مصووووار  و شوووورایط الزمووووه و یووووا معاوضـــــووووـصووووحت وقووووف، رجوووووع از آن و هرگون

 وقتي از  ر  وقف    ده اعتبار دارد  ه در دفاتر مربو  ثبت گردیده باشد.

 341 –مادۀ

ایوووون م ظووووور تعیووووین ه ثبووووت اسوووو اد بوووو ۀانون در دفوووواتر خاصووووی ه در ادارـــــــووووـ( ایوووون ق344مووووادۀ ) ۀتذ رــــــــووووـاجووووراآ  م

 گردیده به ثبت میرسد.

 341 -مادۀ 

ۀ وع غرض انفصال و اخذ تصمی  به مح مــــــعتبار س د وقف مانعي ظاهر گردد، موضهرگاه نزد ثبت    ده راجع به ا

 .مربو  رجعت داده میاود



 302 –مادۀ

 مدار اعتبار ش اخته نمي شود.  هرگاه وقف  بق اح ام م درج این قانون صور  ن رفته باشد،

  301 –ۀماد

یرد. موضووووع بوووه اشخاصوووی ه ـــــــوووـمربوووو  صوووور  می  ۀ موووتحقاق و یوووا رجووووع از وقوووف در محـــــــــوووـحرموووان از اس

ود را بوووووه ـــــــــــوووووـردد، توووووا دالیووووول خـــــــــــــوووووـده ابوووووالد موووووي گــــوووووـحرموووووان یوووووا رجووووووع از اسوووووتحقاق شوووووان داده ش

 مه ارائه نمای د.ــــــــ ــــــــــمح

 302 –مادۀ

ده فاقد اه یت ـــــــــــــــــمم وع و یا با ل بوده و یا وقف      ه قانونا  ـــــــــــــ د وقف ماتمل بر تصرفیــــــــــــــهرگاه س

 ت آن اقدام نمي نماید. ــــــــثبت اس اد در همچو موارد به ثب ۀادار وني باشد،ــــــــــــقان

 303 -مادۀ 

 هرگاه وقف به شر  غیر صحیح مارو  گردیده، وقف صحیح و شر  با ل ش اخته مي شود.

  304 -مادۀ 

 قت جواز دارد.ؤوقف بطور دائمي یا م (1)

 قت صور  گرفته نمي تواند.ؤسسا  عامه  ور مؤوقف براي مسجد و م (2)

 اوالد وقف    ده جواز ندارد. ۀقت بوده و به زیاده از دو  بقؤوقف خاص م (3)

  300 -مادۀ 

 مقد  اسالم و م افع م ي، امر خیریه ش اخته شود.وقف به امور خیریه وقتي جواز دارد  ه از نظر اح ام دین 

 304 –مادۀ

 وقف اموال م قول و غیر م قول جواز دارد. (1)

 مااع در اموال غیر م قول جواز ندارد، م ر در صورتی ه مفرز و معین گردیده باشد.وقف جز   (2)

 304 –مادۀ

 اسهام شر تهاي  ه فعالیت مجاز دارند وقف شده مي تواند.

 301 –مادۀ

 اظهارا  وقف    ده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معاني آن اعتبار دارد.

 301 –مادۀ

 ده نمي تواند از تمام ویا قسمتي از وقف عام رجوع نماید. اما براي جها  مصر  آن شرو ي را در ــــــــــــــــوقف    (1)

 ین نموده مي تواند.ــــــــــــقف تعی ام این قانون ه  ام ثبت وــــــــــــــحدود اح

 وقف    ده نمي تواند در وقف مسجد و تأسیسا  عامه و چیزی ه به آنها وقف گردیده تغییري وارد نماید. (2)

 342 –مادۀ

ون درج این قانـــــــــــــ ام م ـــــــــــــــریح و مطابق به احـــــــــــــتغییر در شرو  مصار  وقف عام  ور ص

 ور  می یرد.ـــــــــــــص

 341 –مادۀ



تفاده از حقووووووق آتوووووي را ه  وووووام ثبوووووت وقوووووف ــــــــوووووـن قوووووانون اســــــــــوووووـوقوووووف    وووووده موووووي توانووووود در حووووودود اح وووووام ای

 خاص شر  گذارد:

 اعطا  و حرمان – 1

 زیاد  و نقصان. – 2

 تغییر. – 3

 مبادله. – 4

 342 –مادۀ

 و  ثبت مي گردد.ــــــــا  در دفتر مربــــــــاوق ۀوري ادارـــــــــقوفه    از م ظوـــــــــــمال م ۀمبادل

 343 –مادۀ

عدم صدق اقرار موجود باشد، بر موقو  ع یه  تاثیر ه اقرار وقف    ده یا غیر راجع به نسب شخ ، در حالی ه قرائن ب

 ندارد.

 استحقاق در وقف – اولفرع 

 344 –مادۀ

به آن مصر  ضرور  احسا   ف به اقارب م ظور وقف غیر معین یا محل مصر  آن موجود نبوده و یا اصال  هرگاه در وق

آن  ۀو یا قسمت باقیماند مصر  مورد ضرور  باشد، حاصال  وقف تماما   ۀن ردیده و یا ای  ه حاصال  وقف بیه از انداز

 اندازه ضرور  هر  دام بمصر  میرسد.ه مح مه به اوالد والدین و اقارب محتاج وقف    ده ب ۀبه اجاز

 340 –مادۀ

ضي از ورثه و یا ــــــــــــــاص غیر وارث یا به بعــــــــــال خود را به اشخـــــــــــــوقف    ده نمي تواند بیه از ث ث م (1)

 ف نماید.ــــــــیریه وقـــــــــــــــامور خ

 فا  او س جه مي گردد.ث ث مال به ت اسب دارائي شخ  ه  ام و (2)

 344 –مادۀ

 وقف    ده مي تواند جمیع مال خود را به تمام ورثه اش وقف نماید. (1)

 جهت خیریه  ه بخواهد وقف نماید. هره اگر وقف    ده حین وفا  وارث نداشته باشد، مي تواند جمیع مال خود را ب (2)

 344  –مادۀ

وقف    ده  ه حین وفا  موجود باش د، وقتي از وقف بیه از ث ث مال اوالد، زوج یا زوجه و والدین شخ   (1)

ه ع استحقاق مطابق بـــــــــتحق مي گردند  ه حق ارث شان به سببي از اسباب، ساقط ن ردیده باشد.توزیــــــــــــــمس

  ام میراث عم ي گردیده و در صور  وفا  آنها به اوالد شان م تقل مي گردد.ـــــــاح

اندازه حصه خود مالي را بدون عوض از وقف    ده دریافت نموده باشد، استحقاق وي از ه ب اگر ی ي از مستحقین قبال   (2)

 مال موقوفه ساقط مي گردد. در صورتی ه  متر از استحقاق خود دریافت نموده باشد تفاو  آنرا با در نظر داشت اح ام مادۀ

 ( این قانون مستحق مي گردد.341)

 341 -مادۀ 

فرع متوفي نموده مطابق  ىاوالد خود را  ه در حال حیاته وفا  نموده است، برا ۀوقف    ده مي تواند استحقاق مال موقوف

ور قبل از وفا  وقف    ده حیا  داشته ــــــــرو  بر ای  ه فرع مذ ـــــــــــ( این قانون تس ی  نماید. ما344اح ام مادۀ )ه ب

 باشد.

 341 -مادۀ 



ك و 344اح وووووام موووووادۀ )ه خصوووووي را  وووووه مطوووووابق بوووووش ( ایووووون قوووووانون مسوووووتحق موووووال موقوفوووووه گریوووووده، نموووووي تووووووان تماموووووا

قاق وي ـــــووووووـرمان استحــــــوووووـر ي گذاشوووووت  وووووه موجوووووب حـــــــوووووـسما  از آن محوووووروم نموووووود و یوووووا چ وووووان شـــوووووـیوووووا ق

  ام مواد م درج این قانون.ــــــاحه ابق بــــــگردد، م ر مط

 342 -مادۀ 

 مانع استحقاق وي از مال موقوفه نیز می ردد. ،قت ي  ه وارث را از میراث محروم مي سازد

 341 -مادۀ 

( هرگاه وقف    ده، شخصي را  ه مطابق اح ام این قانون در وقف حق ثابت داشته باشد، از وقف محروم سازد، سه  1)

به ت اسب اسهام وقف شان توزیع مي وقف محروم ن ردیده اند،  ثابته وي برایه داده شده و متباقي آن بر اشخاص دی ری ه از

 گردد.

 ادعاي سه  ثابته تا ی سال از وفا  وقف    ده قابل اعتبار است. (2)

 342 -مادۀ 

 ت ازل موقو  ع یه از استحقاق خود یا اقرار وي به تمام یا قسمتي از آن براي غیر جواز ندارد.

  343 -مادۀ 

ح اما ــــــت وقف یا مستحقین باشد، وقف صحیــــــالف م افع م ي، مص حــــــــه شر ي گذارد  ه مخهرگاه وقف    د

 ر  از اعتبار ساقط می ردد.ــــــش

 344 -مادۀ 

م زلی وووووه بوووووه مقصووووود سووووو ونت وقوووووف گریوووووده انتفووووواع از آن بغیووووور از سووووو ونت یوووووا م زلی وووووه بوووووراي انتفووووواع غیووووور از 

خوووووال  آن قووووورار صوووووادر ه مجووووواز میباشووووود. ماووووورو  بووووور ای  وووووه محم وووووه بووووو سووووو ونت وقوووووف گریوووووده، سووووو ونت در آن

 ن رده باشد.

 340 -مادۀ 

یده باشد. اصل فرع غیر خود را محجوب نمي سازد. درصور  وفا  اصل، استحقاق د( هرگاه وقف بر  بقا  مرتب گر1)

 وي به فرع وي انتقال مي نماید.

ه  بقه تغییر نمي نماید. در این صور  اسهام از ی  فرع بفرع دی رمطابق باثر از بین رفتن ی  ه تقسی  حاصال  وقف ب (2)

رمان ـــــــب حـــــــــدم تغییر در آن موجـــــــورتی ه عـــــــاید. م ر در صــــــــــول این مادۀ انتقال مي نمااح ام م درج فقره 

 قین وقف گردد.ـــــــــــــــی ي از مستح

 344 -مادۀ 

یده و دری ي از  بقا  مستحق موجود نباشد. استحقاق وقف مطابق به اح ام این قانون دگاه وقف بر  بقا  مرتب گرهر (1)

 بعدي انتقال مي نماید. ۀبه  بق

 اعاده مي گردد.‘ك اگر در  بقه ډولي بعداك مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا (2)

 تقسی  وقف -فرع دوم

 344 -مادۀ 

اگوووور سووووه  مطووووابق بووووه شوووورو   .ن نمایوووودیه بایوووود در سوووو د وقووووف سووووه  مسووووتحقین را مفوووورز و معیوووووقووووف    وووود (1)

 آنها مي توان د تفریز اسهام شان را مطالبه نمای د. ،وقف    ده به عده از مستحقین متع ق گردد

  قیمت ـــــــــفروش و تقسی ۀلبصور باشد، مطاـــــــــــــــاگر مال موقوفه قابل تقسی  نبوده و یا در تقسی  آن ضرر   ي مت (2)

 قین صور  گرفته مي تواند.ــــــــــ اسب سه  هر ی  از مستحــــــــــــآن به ت

 341 -مادۀ 



به الــــــــــــف عامه را مطـــــــــــــو  بوقــــــــــفریز سه  مربـــــــــی  وقف و تـــــــــــــامه مي تواند تقســـــــــــناظر وقف ع

 نماید.

 341 -مادۀ 

 . تقیس  انجام شده قابل فسف نمي باشد.گیرداثر در خواستي  ه به مح مه تقدی  مي شود صور  مي ه تقسی  وقف ب

 وقف ۀادار -فرع سوم

 312 -مادۀ 

وقوووووووف    وووووووده در سووووووو د وقوووووووف، شخصوووووووي را بوووووووراي نظوووووووار  در اموووووووور اداره، دوران انوووووووداختن موووووووال موقوفوووووووه و 

ت اسوووووب اسوووووهام شوووووان  وووووه در سووووو د وقوووووف تصوووووریح شوووووده باشووووود، تعیوووووین ه بووووور مسوووووتحقین بوووووتوزیوووووع حاصوووووال  آن 

 نظار  می  د تعیین می ماید. نموده، حدود وظایف و صالحیت وي را با شخصي  ه بعدا  

 311-مادۀ 

دا  ـهــــــــــــنماید. قبول تعرض ـــــــــطالبه قــــــــــــــم اسب وقف،ـــــــــــمح مه بح ۀي تواند بدون اجازــــــــــــناظر نم

 ن آن از ین ح   مستث ي مي باشد.ـــــــــــدوران انداخته ف و بـــــــــادي بم ظور اداره وقـــــــــع

  312 -مادۀ 

در تحقین ستعیین گردیده باشد، از  ر  مح مه هر ی  از م هر گاه مح مه مال موقوفه را تقسی  و یا سه  مستحقین در آن قبال  

 صورتی ه واجد اه یت قانوني باشد. بحیث ناظر سه  مربو  به خود تعیین مي گردد.

 313 -مادۀ 

اوقا  مي باشد. این اداره امور مربو  به اموال موقوفه را مطابق اساس امه خود ت ظی ،  ۀادار ۀنظار  وقف عام از وظیف

 تصر  و اداره مي نماید.

 314 -مادۀ 

مال موقوفه بیه از ی  ناظر تعیین نماید. م ر ای  ه در تعدد شان مص حت متصور باشد. درین  ۀادار مح مه نمي تواند براي

متي از وقف را ـــــــــــشان قس یین نموده و مي تواند بهر ی ـــــــــــــــصور  مح مه صالحیت هر ی  از ناظرین را تع

 ستقل مي باشد.ـــــــــــــــاحه معی ه خود مـــــــــی  بدهد. هر ناظر در اداره ســــــــــــــتخص

 310 -مادۀ 

شخصي دی ري بحیث ناظر وقف تعیین شده نمیتواند. در صورتی ه در  ،هرگاه از متسحقین اه یت نظار  وقف را داشته باشد

تعیین  دی ر را  ه قبال  وجود گردد، مح مه خت  والیت ناظر ــــــــــ یت نظار  مـــــــــــــــبین مستحقین شخ  واجد اه

 گردیده اعالم مي دارد.

 314 -مادۀ 

 ناظر در برابر مال موقوفه امین واز  ر  مستحقین وقف و یل ش اخته مي شود.

 314 –مادۀ

 رزالعم ی ه مح مه تعیین نموده بعمل آرد، م ر ای  ه عر  جاریه مخالف آن ه ناظر م  ف است تمام مصار  را مطابق ب

 باشد.

 311 –ۀماد

 وارده مي باشد. ۀهرگاه ضرري از تقصیر   ي ناظر بر اموال موقوفه و یا حاصال  آن عاید گردد، مس ول جبران خسار (1)

 ولیت جبران خساره به وي عاید مي گردد  ه ــــــــــــاگر ضرر عایده ناشي از تقصیر جزئي ناظر باشد، وقتي مس (2)

 قابل اجر  اجرا نماید.ــــــــــــــــنظار  را در م ۀیفــــــــــوظ



 311 –مادۀ

حسابا  وقف در مح مه دایر و ناظر به ارائه اس اد م  ف گردد. در صورتی ه ناظر نتواند ه هرگاه دعوي مربو  ب (1)

مح مه  حسابا  خود را در میعاد معین  ور مست د ارائه نماید یا اوامر مح مه را در مورد تصفیه حساب ا اعت نه نماید،

ي نباشد مح وم نماید. در ــــــــــــــر هزار افغانــــــــــــــاوز از   ــــــــــــــــجزاي نقدي  ه متجه مي تواند وي را ب

 واند .ــــــــــــــــ وم شده مي تـــــــــــــــــــاني محــــــــــــــجزاي نقدي الي ده هزار افغه ور  ت رار بــــــــــــــص

 حرمان ناظر از تمام یا قسمتي از اجر  نظار  نیز جواز دارد. (2)

 312 –مادۀ

یف ـــــــــــــه مي تواند به برائت وي یا تخفــــــــــــاید. مح مـــــــــهرگاه ناظر در مورد تاخیر حسابا  عذر معقولي ارائه نم

 اید.ــــــــــــــــــ( این قانون ح   نم311مجازا  م درج مادۀ )

 311 –مادۀ

مح مه میتواند بعزل وي از نظار   وقف اسباب موجبه عزل ناظر موجود گردد،ه هرگاه حین رسیدگي به دعوي مربو  ب

 ح   نماید.

 312–مادۀ

 بحیث ناظر تعیین مي نماید. شخ  دی ري را موقتا   وقف  سب قطعیت نماید،ه مح مه تا وقتی ه ح   دعوي مربو  ب

 313 –مادۀ

 اقرار ناظر مب ي بر نظار  شخ  دی ر اعتبار ندارد.

 314 –مادۀ

اسوووتیذان مح موووه موووي توانووود هموووه سووواله دو فیصووود حاصوووال  وقوووف را بم ظوووور مصوووار  تووورمی  و تعمیووور موووال ه نووواظر بووو

بمصووور  حسووواب امانوووت تحویووول نمووووده و یوووا آنووورا مطوووابق بوووه تجاویزی وووه از  ووور  مح موووه اتخووواذ موووي گردد،ه موقوفوووه بووو

 ده و بدوران اندازد.رسانی

 310 –مادۀ

( این قانون 314ادۀ )ــــــــــــــ   مــــــــــــهرگاه ناظر و یا مستحقین تحویل دو فیصد حاصال  وقف را  ه مطابق بح

 نماید.ح مه مطالبه ـــــــــــــدیل یا الغاي آنرا از مـــــــــــتوان د تعــــــــــــمیصور  گرفته باشد، مفید ندان د،

 314 –مادۀ

انون ضووورور  ــــــــــوووـ( ایووون ق314ادۀ )ــــــوووـهرگووواه بوووراي تعمیووور و تووورمی  امووووال موقوفوووه بوووه بیاوووتر از مب وووغ م ووودرج م

  مه مطالبه مي نمای د.ـــــــباشد، ناظر تزئید مب غ متذ ره را از مح

 314 –مادۀ

 موقوفه، ع دالضرور  ی  قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند.  مه مي تواند بم ظور تعمیر و ترمی  مالــــــــــــــمح

 انتهاي وقف –فرع چهارم 

 311 –مادۀ

 خاتمه مي یابد. وقو  ع یه ،ـــــــام مـن تمــــــــــــه یا از بین رفتــــــــــقت با ت میل مد  معی ؤوقف م

 311–مادۀ

خاتمه مي یابد. گرچه قبل از ت میل مد  معی ه با از بین رفتن باقي وقف در مورد هر سه  با از بین رفتن مستحق آن 

   گرفته باشد.رصو مستحقین  بقه ای ه با از بین رفتن شان وقف م تهي مي گردد،

 وقف ک  ده انتقال، سه  را به باقت مستحقین تصریح نکرده باشد.مارو  بر ای  ه 



م مسوووتحقین  ـــــــــوووـبقه موووذکور و یوووا تکـــــــوووـمیل مووود  معی وووه خاتموووه دریووون صــــــــــــوووـور  وقوووف بوووا از بوووین رفوووتن تموووا

 مت یابد.

 422–مادۀ

وقوفه در صووور  حیووا  وقووف    ووده بخووود وي و در ــــــــووـم  یووت مووال م هرگوواه وقووف در تمووام اسووهام ثابتووه خاتمووه یابوود،

د م  یووووت مووووال موقوفووووه ــــــــــووووـجووووود نباشورتی ه مسووووتحق موـــــــــــووووـغیوووور آن بووووه مسووووتحقین انتقووووال مووووي یابوووود. در ص

دولت تع ووووق ـه ورثووووه شوووو اخته شووووده باشوووو د و در غیوووور آن بووووـــــــــووووـا  وقووووف    ووووده از جم ــــــــــــووووـباشخاصووووی ه حووووین وف

 می یرد.

 421 –مادۀ

ي و در غیر آن به هرگاه وقف در تمام اسهام غیر ثابته خاتمه یابد، م  یت مال موقوفه در صور  حیا  وقف    ده بخود و

در صورتی ه وارثي  .ده باش د انتقال مي یابدــــــــــــــاشخاصی ه حین وفا  وقف    ده از جم ه ورثه ش اخته ش

 ال موقوفه به دولت تع ق مي گیرد. ـــــــــــــود نباشد م  یت مـــــــــــــموج

 422 –مادۀ

وقف خاتمه مي یابد.  مار مجدد و یا استبدال آن مم ن و یا مفید نباشد،( هرگاه مال موقوفه به نحوي تخریب شود  ه اع1)

 همچ ان وقف در مورد سه  هر مستحقی ه سهمیه حاصال  وي بمقدار ناچیزي تق یل یابد، خاتمه  یدا می  د.

خاتمه یافته ( انتهاي وقف به درخواست اشخاص ذیعالقه و قرار مح مه صور  می یرد. م  یت مال موقوفه  ه وقف آن 2)

صي انتقال مي یابد،  ه درحین ـــــــــــــود وي و در غیر آن به شخــــــــــــــباشد، در صور  حیا  وقف    ده بخ

 هاي وقف مستحق ش اخته شده باشد.ــــــــــــــــانت

 جمعیت ها –مبحث سوم 

 اح ام عمومي – اولفرع 

 423 –مادۀ

مین أاشووخاص حقیقووي یووا ح مووي  ووه بووراي موود  معووین یووا غیوور معووین بووه م ظووور توو( جمعیووت عبووار  اسووت از مجموووع 1)

ري  وووور غیووور انتفووواعي مطوووابق بوووه اح وووام ــــــــــوووـف وووي و ه  ع موووي، ادبوووي، ام الم فعوووه اجتمووواعي،ـدا  خیریوووه عوووــــــــــوووـاه

 این قانون تا یل شده باشد.

 دۀ، از  ریق مراجع صالحیتدار دولتي صور  می یرد.ی   این ما ۀتأسی  جمعیت هاي م درج فقر ۀ( اعطاي اجاز2)

 د. این مراجع اجراآ  جمعیت ها را از ره ذر تطابق آن با قوانین، مقررا  و اساس امه مراقبت مي نمای 

 424 –مادۀ

و اهدا  د  ه بر خال  م افع م ي  جمیعت هاي  ه خال  اح ام قانون یا آداب عامه فعالیت نموده یا به اعمالي تابث نمای

 تأسیسي آن باشد، با ل   داشته شده هیچ ونه اثري بر آن مرتب شده نمیتواند.

 420 –مادۀ

 س  آن م ظور میاود.ؤایست  ه فعالیت آنرا ت ظی  و از  ر  اعضاي م ۀ( جمعیت داراي اساس ام1)

 جمعیت حاوي مطالب ذیل است: ۀ( اساس ام2)

و مر ز اداره جمعیت. مر ز اداره جمعیت در خارج از افغانستان بوده نمي ع وان جمعیت، هد  و مرام تأسی  آن  – 1

 تواند. 

 شهر  م م ه اعضاي موس . – 2

 عواید جمعیت، بدوران انداختن وتصر  در آن. –3

 د با تعیین اعضا ، وظایف و  رق عزل آنها. هی ت هائی ه جمعیت را تمثیل می   – 4



 س .ؤحقوق ووجایب اعضاي م -0

  رز نظار  اموال جمعیت. – 4

 .الحاق، تقسی  و تأسی  نمای د گي ، رز تعدیل اساس امه جمعیت –4

 معیت و مرجعی ه اموال به آن انتقال مي یابد.ـــــــــــــامور مالي ج ۀالل و تصفیـانح – 1

 424 -مادۀ 

  جان د  ه انتقال اموال را بعد از انحالل یت بــــــــس  نمي توان د چ ان مطالبي را در اساس امه جمعؤ( اعضاي م1)

 عیت بخود، فامیل و یا ورثه شان مجاز قرار دهد.ــــــــــــجم

تث ي مي ـــــــــــن ح   مســــــــادله وص دوق تقاعد ازیــــــــــــ دوق اعانا  مبـــــــــــــ( اسهام جمعیت هاي تعاوني، ص2)

 باشد.

 424 -مادۀ 

ب حرموووان از امووووال جمعیوووت ـــــــــــــــوووـعضوووویت جمعیوووت خوووواه بوووه اراده شوووخ  یوووا جمعیوووت باشووود. موجخوووارج شووودن از 

 ریح شده باشد.ــــــــــــــمي گردد. م ر ای  ه در قانون مخالف آن تص

 421 -مادۀ 

عیت ضروري جمعیت نمیتواند مال  اموال غیر م قول گردد، م ر ای  ه همچو م  فیت براي اجراي وظایف اساسي جم

 د. تع ی  و امور خیریه ازین ح   مستث ي مي باش ى  داشته شود. جمعیت ها

 421 -مادۀ 

 اح ام این قانون ترتیب و نار گردیده باشد.ه آن مطابق ب ۀشخصیت ح مي جمعیت و قتي تثبیت مي گردد  ه اساس ام

 412 -مادۀ 

و  و ناووور آن ــــــــــــــوووـت جمعیوووت در دفووواتر مربــــــــوووـباعوووالن اساسووو امه جمعیوووت بعووود از  رداخوووت محصوووول معی وووه و ث

 میل مي گردد.ـــــــــــرسمي ت  ۀدــــــــــــــدر جری

 411 -مادۀ 

مرجوووع صوووالحیتدار، اساسووو امه جمعیوووت را درخوووالل مووود  شصوووت روز از تووواریف مطالبوووه آن اعوووالن موووي نمایووود. در غیووور 

اشوووخاص ذیعالقوووه  ۀشوووده شووو اخته موووي شوووود. مرجوووع موووذ ور بووواثر مطالبووو اعوووالم ت میووول شصوووت روز جمعیوووت ح موووا   اآن بووو

 د.ـاح ام این قانون اعالن و یا آنرا رد نمایه جمعیت را مطابق ب ۀم  ف است اساس ام

  412 -مادۀ 

ون بعد از ـــــــــــ( این قان411-412-421ام مواد )ـــــــــــت اح ـــــــــــرعایه جمعیت ب ۀاس امـــــــــــــتعدیل اس

 الن نافذ شمرده مي شود.ــــــــــــاع

 413 –مادۀ

 جمیعت مراتب آتي را رعایت مي نماید:

 آن. ۀن هداري دفاتر و اس اد مربو  جمعیت در مر ز ادار –1

شووومول وي اه و آدر  هووور عضوووو بوووا تووواریف ـــــــــــــــوووـبر توووذ ره ،  یــــــــــوووـثبوووت اسووو ، ولووود، اسووو  فوووامی ي، سووون، نم – 2 

 به عضویت جمعیت، در دفاتر مخصوص یا تغییراتي  ه در موارد فوق بعمل مي آید.

مجال  اداري در دفاتر مخصوص. هر عضو جمعیت مي تواند از  مومي وــــــــــــــثبت رویدادها و تصاویب مجمع ع –3

 الع حاصل نماید.ــــــــــمحتویا  محاضر ا 



 و مدار  آن بالتفصیل در دفاتر مخصوص صور  مي گیرد. ثبت مصار ، عواید، تبرعا  –4

 مرجع صالحیتدار مي تواند از محتویا  این اس اد و محاضرا  ا الع حاصل نماید. 

 مراجع ذیصالح در جمعیت هاي فره  ي  سب عضویت نمای د. ۀاشخاص خارجي مي توان د در حاال  خاص به اجاز – 0

 414  –مادۀ

مرجع صالحیتدار اموال نقدي مربو  به جمعیت را به ع وان جمعیت در بان  و یا محل  ۀاجازه ب ( جمعیت م  ف است1)

 ودیعت گذارد.ه دی ري ب

 ( جمعیت باید از تغییر محل ودیعت در خالل ی  هفته از تاریف تغییر، به مرجع صالحیتدار ا الع دهد.2)

  410 –مادۀ

آن بمصر  میرسد. مقدار باقیمانده در ساحا  مطم ن بدوران انداخته شده  ۀعی مین اهدا  مأاموال مربو  به جمعیت براي ت

 ثر نسازد. أمي تواند، مارو  بر ای  ه فعالیتهاي اص ي آنرا مت

 414 –مادۀ

الع مرجع ـــــــــــا ه عیت بــــــمي باشد. بودجه جم،ساالنه  ه از  ر  مجمع عمومي تصویب گردیده  ۀجمعیت داراي بودج

 حیتدار رسانیده میاود.صال

 414  –مادۀ

 جمعیت نمي تواند خارج از حدودي  ه در اساس امه آن توضیح شده فعالیت نماید.

 411 –مادۀ

 بث نمای د. ـــــــعیت ها نمي توان د به مضاربت مالي تاــــــــــجم

  411  –مادۀ

 ر، اوراق و نارا  آن درج مي گردد.( اس  جمعیت، شماره اعالن و حدود فعالیت آن در تمام دفات1)

( هیچ جمعیت نمي تواند چ ان اسمي را انتخاب نماید  ه به جمعیت دی ري متع ق باشد، گرچه ساحه فعالیت آنها ماتر  2)

 باشد.

 422 –مادۀ

پ در خارج از ــــــیا    و هی ـــــــــت عیت،ــــــــــمرجع صالحیتدار نمي تواند به جم ۀتي بدون اجازــــــــــ( هیچ جمعی1)

 وب، ماتر  و یا م ض  گردد.ـــــــــــان م ســــــــافغانست

تان ــــــــــــی ت یا   پي  ه در خارج افغانســــــــــــه ،عیتــــــــــخ ، جمــــــــــــ( هیچ جمعیت نمي تواند اموالي را از ش2)

 اجازه مرجع صالحیتدار.ه باشد، بدست آرد م ر ب

ع ـــــــــمرج ۀارجي بدون اجازــــــــسا  خــــــــــــــسؤت نمي تواند چیزي را به اشخاص و یا مـــــــــ( هیچ جمعی3)

 تدار بفرستد.ــــــــالحیــــــــــص

 421 –مادۀ

 تواند. تبرعا  ت ها به اس  و حساب جمعیت مطابق به مقرراتی ه از  ر  ح ومت وضع گردیده، جمع آوري شده مي

مرجـــــــــــع صالحیتدار مت تواند نـــــــــــــمای ده ایرا غرض اشتــــــــــــــراک در مجمع عمومت صـــــــــــالحیتدار 

 برساند.

 422 –مادۀ

 الع مرجع صالحیتدار برساند. اه ( روز قبل ب10) ( جمعیت باید انعقاد واج داي مجمع عمومي را اقال  1)



 ار میتواند نمای دۀ را غرض اشتراک در مجمع عمومت جمعیت بفرستد.مرجع صالحیتد

الع ـــــــــــــــا ه ( روز از تاریف انعقاد آن، ب10ومي را در خالل )ــــــــــــــــــا  مجمع عمــــــــــــارشزجمعیت گ (2)

 .تدار میرساندـــــــــــــمرجع صالحی

 423 –مادۀ

 ی دگي تأسی  نماید.( جمعیت مي تواند نما1)

داخ وووي  ۀگي نمیتوانووود اساسووو امدسوووب موووي نمایووود. نمای وووک( نمای ووودگي بعووود از اعوووالن، حیثیوووت شخصووویت ح موووي مسوووتقل را 2)

خووووود را در موضوووووعا  مربووووو  بووووه وجایووووب آن در برابوووور جمعیووووت اصوووو ي،  رزالعموووول و سیاسووووت عمووووومي جمعیووووت، 

 بدون موافقه جمعیت اص ي تعدیل نماید.

  ت مدیرههی –فرع دوم 

 424 –مادۀ

در اساس امه  ىهی ت مدیره، صالحیت، وظایف و خت  عضویت اعضا  جمعیت داراي هی ت مدیره مي باشد. تعیین اعضا (1)

 جمعیت توضیح مي گردد.

سال بوده ت شان بیه از سه ـــــــــــــاتر بوده و مد  خدمــــــــــــــب از سه عضو و یا بیــــــــــهی ت مدیره مر  (2)

 نمیتواند.

 جمعیت صور  می یرد. ۀ( تجدید عضویت مطابق به اساس ام3)

 420 –مادۀ

الحیت ـــــــطعي مح مه باصـــــــ   قـــــــــــحه شخصی ه به صفت عضو هی ت مدیره تعیین می ردد، باید ب

 رمان از حقوق سیاسي و مدني مح وم ناده باشد.ـــــــــــــــــبح

 424 –مادۀ

 ( هی ت مدیره در حدود صالحیتی ه در اساس امه به آن تصریح گردیده، امور مربو  به جمعیت را اداره مي نماید.1)

 دو مرتبه در ی  ماه تا یل ج سه میدهد. ( هی ت مدیره اقال  2)

 424 –مادۀ

 ید.هی ت مدیره شخصي را از جم ه اعضاي خود یا دی ر اعضاي جمعیت بحیث رئی  تعیین می ما

 421 –مادۀ

ظفین، ؤتقرر مووووور مربووووو  بووووه  یاوووو هاد،ـــــــــــووووـام شخصووووی ه از  وووور  هی ووووت موووودیره بحیووووث رئووووی  تعیووووین میاووووود

ق مجوووازا  توووادیبي، مالحظوووه اسووو اد مصووور  و مراقبوووت ت فیوووذ تصووواویب مجموووع عموووومي و هی وووت مووودیره را ـــــــــــــوووـتطبی

 یت خال  آن تصریح ناده باشد.انجام میدهد. مارو  بر ای  ه در اساس امه جمع

 مجمع عمومي –فرع سوم 

 421 –مادۀ

 نموده باش د. ( مجمع عمومي مر ب از تمام اعضائیست  ه وجایب خود را مطابق به اساس امه جمعیت ایفا 1)

 دارد.ـن اعتبارامل آج دا  ــــــــش وعا ـــــــــتصاویب مجمع عمومي خارج از موض (2)

 432 –مادۀ

ا ثریوووت آراي اعضووواي حاضووور بعووود از ت میووول نصووواب دو ث وووث اعضووواي اصووو ي آن صوووور  ه صووواویب مجموووع عموووومي بوووت

مووي گیوورد. تصوواویب مجمووع عمووومي در مووورد تعوودیل اساسووو امه جمعیووت بووه ا ثریووت مط ووق و در مووورد انحووالل جمعیوووت، 



صووور  می یوورد. م وور اعضووا  ا ثریووت دو ث ووث ه اتحوواد و یووا الحوواق آن بووا جمعیووت دی وور بوو عووزل اعضوواي هی ووت موودیره،

 ای  ه در اساس امه جمعیت خال  آن تصریح شده باشد. 

 431 –مادۀ

 بحیث نمای ده خود تعیین می مای د. اشترا  نموده و یا عضو دی ري را  تبا   شخصا   در ج سا  مجمع عمومي اعضا 

 432 –مادۀ

ادي تاووو یل ج سوووه داده و اموووور مربوووو  بوووه مجموووع عموووومي در خوووالل سوووه مووواه بعووود از خوووت  هووور سوووال موووالي بصوووور  عووو

بودجوووه، حسووواب سوووال تموووام را وووور سووواالنه هی وووت مووودیره و را وووور مربوووو  بوووه اموووور موووالي را بررسوووي موووي نمایووود. تاووو یل 

ه ج سووا  فوووق العوواده مجمووع عمووومي در صووور  لووزوم نیووز صووور  گرفتووه مووي توانوود. انعقوواد ج سووا  مجمووع عمووومي بوو

 دعو  هی ت مدیره صور  مي گیرد.

 433 –مادۀ

( روز از تووواریف تسووو یمي درخواسوووت تحریوووري 10فووووق العووواده مجموووع عموووومي را در خوووالل ) ۀهرگووواه هی وووت مووودیره ج سووو

ن هووود  انعقووواد ج سوووه نیوووز توضووویح یافتوووه اسوووت دایووور ن مایووود، درخواسوووت آده نفووور از اعضووواي مجموووع عموووومي  وووه در  اقوووال  

 تا یل ج سه دعو  نمای د.اعضاي مجمع عمومي را به     دگان مي توان د مستقیما  

 434 –مادۀ

حووووق راي دادن را نوووودارد. راي دادن در مووووورد انتخوووواب  عضووووو جمعیووووت در موضوووووعی ه م فعووووت وي در آن دخیوووول باشوووود،

 اعضاي هی ت جمعیت ازین ح   مستث ي مي باشد.

 430 –مادۀ

م قانون یا اساس امه جمعیت اتخاذ نماید، ( هرگاه مجمع عمومي یا هی ت مدیره و یا رئی  جمعیت تصاویبي را خال  اح ا1)

 در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صور  مي گیرد.

مر ووووزي جمعیووووت در حوووووزه  ۀارنوالي یووووا ی ووووي از اعضوووواي جمعیووووت بووووه مح مووووه ای ووووه ادارڅوووومطالبووووه ابطووووال از  وووور  

 صالحیت آن واقع است در خالل سه ماه از تاریف صدور تصویب تقدی  می ردد.

 اشخاصی ه بر اسا  حسن نیت ذیحق گردیده اند، تاثیر ندارد. ۀل ای  ونه تصاویب بر حقوق م تسب( ابطا2)

 434 –مادۀ

 یت مخالف قانون،ـــــــ( مرجع صالحیتدار تعمیل تصاویبي را  ه از  ر  مجمع عمومي یا هی ت مدیره یا رئی  جمع1)

 نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد، متوقف میسازد.

 با ۀمح مه ( روز از تاریف توقف آن دعوي ابطال را در برابر تصویب مذ ور ب32مرجع صالحیت دار باید در خالل ) (2)

 صالحیت، اقامه نماید.

 انحالل –فرع چارم 

 و تصفیه جمعیت

 434 –مادۀ

 جمعیت در حاال  آتي م حل مي گردد: (1)

 در حالی ه تعهدا  خود را ایفا  رده نتواند. – 1

ردیده، تخصی  ـــــــــآن توضیح گ ۀ ه در اساس امــــــــــــارج از اهدافیــــــــــــــدر حالی ه اموال یا م افع خود را خ – 2

 دهد.

و یا هر نوع اجراآ  مخالف قانون، اهدا  تأسیسي، نظام و آداب  ۀدر حالی ه جمعیت به تخ ف از مواد م درج اساس ام – 3

 عامه مبادر  ورزد.



 ه اداره ــــــــــارنوالي به مح مه ایڅــــــــانحالل از  ر  هر ی  از اعضاي جمعیت، شخ  ذیعالقه و یا  ۀمطالب (2)

 تقدی  مي گردد. یت در حوزه صالحیت آن واقع گردیده،ـــــــــــمر زي جمع

 431 –مادۀ

صفیه امور حسابي و توزیع دارائي جمعیت با انحالل جمعیت ح   نماید، ی  و یا چ د شخ  را براي ته هرگاه مح مه ب

مربو  تعیین مي نماید. در صورتی ه در مورد توزیع دارائي جمعیت م حل شده، ح مي در  ۀرعایت اح ام م درج اساس ام

سسه دی ری ه با جمعیت م حل شده اهدا  ؤجمعیت و یا مه آن موجود نباشد، مح مه مي تواند این دارائي را ب ۀاساس ام

 انتقال دهد. ،داشته باشد ماتر 

 431 –مادۀ

ح    انحالل جمعیت ح   نماید، مي تواند به ابطال تصرفی ه مورد اعتراض قرار گرفته است، ۀهرگاه مح مه بر رد مطالب

 نماید.

 جمعیت هاي عام الم فعه –مبحث چهارم

 442–مادۀ

 م افع عامه تأسی  مي گردد. مینأ( جمعیت عام الم فعه، عبار  از جمعیتي است  ه بم ظور ت1)

شده توسط چ ین  ( اعطاي ع وان جمعیت به صفت عام الم فعه توسط فرمان دولت صور  مي گیرد. س ب ع وان اعطا 2)

 فرمان نیز جواز دارد.

 441 –مادۀ

 .جمعیت عام الم فعه برعایت شرایط اه یت مربو  به تم   اموال م قول و غیر م قول مقید نمي باشد

 442 –دۀما

مان د عدم جواز حجز بر تمام و یا قسمتي از اموال الحیت س طه عامه،ــــــــــــحدود استفاده جمعیت عام الم فعه از ص

مین اهدا  أراي تـــــــــــواز استمال  بــــــــــ یت این اموال و جــــــــــــــثیر مرور زمان در مورد م أیت، عدم تـــــــجمع

 یح میاود.ــــــــــــت توسط مقررا  توضمعیـــــــج

 443 –مادۀ

جمعیووووووت عووووووام الم فعووووووه تحووووووت مراقبووووووت مرجووووووع صووووووالحیتدار مربووووووو  فعالیووووووت مووووووي نمایوووووود. اجووووووراآ  جمعیووووووت از 

نظووووور تطوووووابق بوووووا قووووووانین، اساسووووو امه و تصووووواویب مجموووووع عموووووومي توسوووووط مرجوووووع موووووذ ور موووووورد تفتووووویه و تحقیوووووق 

 قرار مي گیرد. 

صووووووالحیتدار تعیووووووین گردیووووووده و در خووووووت   ووووووار را ووووووور اجووووووراآ  خووووووود را بووووووه  هی ووووووت تفتوووووویه از  وووووور  مرجووووووع

 مرجع مربو  تقدی  می ماید.

 444 –مادۀ

( مرجع صالحیتدار میتواند اتحاد چ د جمعیت عام الم فعه را  ه هد  ماتر  داشته باش د تصویب نماید. همچ ان مي تواند 1)

م ظور ایجاد ه  آه  ي بین ه اي مخت ف بر وفق احتیاجا  محیطي یا بدر مورد توحید فعالیت ها یا تعدیل اهدا  جمعیت ه

مین اهدا  جمعیت ها مفید   داشته شود، تصمی  اتخاذ أا اسباب دی ری ه براي تیخدماتی ه از  ر  آنها انجام مي گردد و 

 نماید.

اوراق و اس اد را به هی ت جدید ( مرجع مذ ور در تصویب خود اسباب و  رز العمل اتحاد و چ ون ي تس یمي اموال، 2)

 توضیح می ماید.

 440 –مادۀ

 ( مرجع صالحیتدار مي تواند اشخاصي را  ه داو  ب عضویت هی ت عامل میاوند، اجازه شمول ندهد.1)

 تعیین نماید.( مرجع صالحیتدار مي تواند ی ي از داو  بان را براي مراقبت جریان انتخابا  اعضا  2)



مرجووووووع صووووووالحیتدار  ا  مخووووووالف اح ووووووام قووووووانون یووووووا اساسوووووو امه جمعیووووووت صووووووور  گرفتووووووه باشوووووود،اگوووووور انتخابوووووو (3)

 ( روز از اجراي انتخابا  صادر مي نماید.10قرار مدل ي مب ي بر الغاي انتخاب را در خالل )

 444 –مادۀ

در اساس امه جمعیت ( مرجع صالحیتدار مي تواند ب ابر قرار مدلل، رئی  هی ت مدیره اي را براي اجراي وظایفی ه 1)

 تعیین نماید. قتا  ؤتوضیح گردیده م

قوووووووت وقتوووووووي تعیوووووووین می وووووووردد  وووووووه در اجوووووووراآ  رئوووووووی  یوووووووا هی وووووووت مووووووودیره ؤم ۀرئوووووووی  یوووووووا هی وووووووت مووووووودیر (2)

مصوووووو حت جمعیووووووت ه یفه بوووووـــــــــــــــــووووووـوظه ها بوووووـــــــــووووووـت چ ووووووان تخ فوووووي بووووووروز نمایووووود  ووووووه دوام آنـــــــــــوووووـجمعی

فا  ــــــــوووووووووـ( روز از توووووووواریف اخطوووووووووار برفووووووووع تخ 10یت و مووووووووورور )ـــــــــووووووووـمعنبوووووووووده بوووووووووا وجووووووووود اخطوووووووووار ج

 نپرداخته باشد.

 444 –مادۀ

اس اد و  معیت،ــــــــــــــــــــــــــار  ان آن م  ف اند تمام اموال جــــــــــــــیت و  ــــــــت مدیره جمعـــــــــــاعضاي هی  (1)

 قت ب ذارد.ؤم ۀت مدیرــــــــــــهی یار ــــدفاتر مربو  را باخت

اس اد و دفاتر مربو  به هی ت مدیره موقت  ( مس ولیت قانوني اعضاي هی ت مدیره و  ار  ان جمعیت با سپردن اموال،2)

 خاتمه  یدا نمي   د.

 441 –مادۀ

مجمووع عمووومي را دایوور قووت م  ووف اسووت در خووالل مدتی ووه در قوورار تعیووین شووان تصووریح یافتووه، ؤرئووی  یووا هی ووت موودیره م

هی وووت مووودیره جدیووود را مطوووابق بوووه  جمع عموووومي بعووود از اسوووتماع را وووور،ـــــوووـو را وووور اجوووراآ  خوووود را تقووودی  نمایووود. م

 اساس امه و اح ام قانون انتخاب مي نماید.

  441 –مادۀ

عیین شان صور  قت  ه در داخل مد  معی ه م درج قرار، تؤجمعیت به تطبیق تصاویب رئی  و یا هی ت مدیره م

 معیت توضیح شده، م  ف مي باشد.ـــــــــــه در قرار مذ ور و یا اساس امه جـــــــــــرفته، در داخل حدودی ـــــــــگ

 402 –مادۀ

اي س ولیت شان ثابت گردیده، برـــــــــــــاثر تخ ف مه دیره سابق را  ه بــــــــــــــتدار، اعضاي هی ت مـــــــمرجع صالحی

ی ت مدیره ــــــــــث عضو هــــــــــــ ب شدن مجدد بحیــــــــــاشد، از داو ــــــــــــجاوز از سه سال نبــــــ ه متــــــــــــــــمدتی

 روم میسازد.ـــــــــــــمح

 جمعیت خیریه –مبحث   ج  

 401 –مادۀ

ماعي جهت استفاده ـــــــــــــاجت ۀمین اهدا  خیریه و یا رفاأت خیریه عبار  از جمعیتیست  ه براي تــــــــــ( جمعی1)

 ضاي جمعیت یا سایر اشخاص تأسی  شده باشد.ــــــــــــاع

 ( اعضاي هی ت مدیره نمي توان د در داخل جمعیت به شغل دی ري در مقابل اجر  اشتغال ورزند.2)

 402 –مادۀ

  ور اجراآ  ساالنه مي باشد.( هی ت مدیره جمعیت خیریه م  ف به تهیه را1)

الحیتدار تقدی  نموده و ـــــــــــمرجع صه جمعیت را با اس اد و مدار  آن ب ۀودجه ساالنــــ( هی ت مدیره ب2)

 رور  مرجع مذ ور را تهیه می  د.ــــــــــــــــع وما  مورد ضـــــــــــــــم

 جمعیت فره  ي –مبحث شا  

 403 –مادۀ



 ري تا یل میدهد.ـرا ان اا  امور ع مي، ف ي، ادبي و ه ـعبار  از جمعیتیست  ه هد  تأسی  آن ي،جمعیت فره  

 404 –مادۀ

 ا الع مرجع صالحیتدار برساند. ه خود را ب ۀهی ت مدیره جمعیت فره  ي م  ف است را ور اجراآ  ساالن

 جمعیت هاي م درج این قانون مي باشد.این جمعیت راجع به تقدی  اس اد و مع وما  الزمه تابع اح ام سایر 

 سسا ؤم –مبحث هفت  

 400 –مادۀ

ورتي ــــــــدما  باري، دی ي، ع مي، ف ي و یا سپــــــــ مییست  ه براي انجام خـــــــــــــخصیت حـــــ، عبار  از شۀسسؤم

فاعي ـــــــــدا  غیر انتـــــــــــــــي اهاه و برــــــــــی  یافتــــــــصی  اموال براي مد  غیر معین تأســـــــــــاز ریق تخ

 الیت مي نماید.ــــــــــفع

 404 –مادۀ

 توسط س د رسمي صور  مي گیرد. هسسؤ  مـــــــــــ( تأسی1)

 ( س د رسمي حیثیت اساس امه موسسه را داشته و حاوي مطالب آتي میباشد:2)

 ارج از افغانستان بوده نمي تواند.ــــــدر خ هسســــــــــــــــــــــؤم ۀر ز ادارـــــم ،آن ۀو مر ز ادار هسسؤع وان م – 1

 هد  و مرام تأسی  آن. – 2

 س  یا موسسین.ؤاس  و شهر  م م ه م – 3

 تخصی  یافته است. هسسؤتفصیال  دارائي ای ه به م – 4

 و اس  رئی  آن. هسسؤل اداري مـتا ی – 0

 سسه.ؤتیه امور مالي م رز نظار  و تف –4

سسه با توضیح  رز تصفیه و تعیین مرجعی ه اموال ؤالحاق، تجزیه و تأسی  نمای دگي هاي م رز تعدیل اساس امه، –4

 سسه به آن تع ق مي گیرد.ؤم

 404 –مادۀ

صووویت یوووا وق شوووان ح ووو  وـــــــــــــوووـسسوووه در موووورد حقؤتأسوووی  م سووو ، دائ وووین یوووا ورثوووه داشوووته باشووود،ؤهرگووواه عضوووو م

تضرر سوووازد، آنهوووا موووي توان ووود ـــــــــوووـه حقووووق دائ وووین یوووا ورثوووه را مـــــــــــوووـسسؤهبوووه را دارد. در صوووورتی ه تأسوووی  م

 اح ام قانونی ه در مورد وصیت و هبه موجود است، دعوي نمای د.ه مطابق ب

 401 –مادۀ

وسط ـــــــــــــتواند قبل از اعالن تـــــــــ  آن میــــــــــــــسؤ  شده باشد، مـــــــــــط س د رسمي تأسیــــــــسسه ای ه توسؤم

 س د رسمي دی ري از تأسی  آن انصرا  نماید.

 401 –مادۀ

 اح ام این قانون اعالن گردیده باشد.ه سسه وقتي تثبیت می ردد  ه مطابق بؤشخصیت ح مي م

 442 –مادۀ

سسووه تحووت نظووار  آن قووورار دارد، ؤآن و یووا مرجووع صووالحیتداری ه مولووین رئووی  اسوو  یووا ؤم ۀمطالبووه سسووه بووؤاعووالن م

 مطابق باح ام مربو  به اعالن جمعیت هاي م درج این قانون صور  مي گیرد.

 441 –مادۀ



مین اهوووودا  تأسووووی  أسسووووه، بم ظووووور تووووؤم ۀمرجووووع صووووالحیتدار مووووي توانوووود در مووووورد تأسووووی ،  وووورز اداره و اساسوووو ام

 تعدیل وارد نماید.آن،

 442 –مادۀ

 سسه توسط رئی  اداره و تمثیل می ردد.ؤم

 443 –مادۀ

مرجووووع صووووالحیتدار آن ارائووووه و مع ومووووا  مووووورد ه سسووووه را بووووؤم ۀسسووووه، بودجووووه و صووووور  حسووووابا  سوووواالنؤرئووووی  م

 ضرور  مرجع مذ ور را تهیه مي نماید.

  444 –مادۀ 

 به را قبول نماید.مرجع صالحیتدار وصیت و یا ه ۀمي تواند بدون اجازــــــــسسه نؤم

 440 –مادۀ

ظفی ي را  ووووووه در وظووووووایف ؤمرجووووووع صووووووالحیتدار مووووووي توانوووووود در ضوووووومن دعوووووووي از مح مووووووه مربووووووو  عووووووزل موووووو

سسوووووه را مرت وووووب گردیوووووده انووووود و یوووووا امووووووال ؤم ۀمحولوووووه اهموووووال ورزیوووووده یوووووا اعموووووال مخوووووالف قوووووانون یوووووا اساسووووو ام

یووووووا ای  ووووووه مرت ووووووب قصووووووور  مصوووووور  رسووووووانیدهه سوووووو  آن بووووووؤم ۀسسووووووه را مخووووووالف اهوووووودا  تأسووووووی  یووووووا ارادؤم

 فاحه گردیده اند مطالبه نماید.

 444 –مادۀ

سسه یا ن هداري اموال متع ق به آن تخفیف یا الغاي تمام ویا قسمتي از ؤمین اهدا  مأمرجع صالحیتدار مي تواند براي ت

 ت مطالبه نماید.با صالحی ۀاز مح م سسه قید گردیده است،ؤم ۀاس امــــــــــــوجایب و شرو ي را  ه در اس

 444 –مادۀ

سسه مخالف قانون، نظام عامه یا خارج از حدود صالحیت خویه اجراآ  نماید، مرجع صالحیتدار مي تواند ؤهرگاه رئی  م

 با صالحیت مطالبه نماید. ۀاین اجراآ  را متوقف و ابطال این اجراآ  را از مح م

 441 –مادۀ

 مه ــــــــــ سال از تاریف اجراآ ، به محـــــــــــــین قانون حدا ثر در خالل ی( ا444ابطال م درج مادۀ ) ۀمطالب (1)

  ردد.ـــــــــــــدی  میـــــــتق

 ن نیت ذیحق گردیده اند، تاثیر ندارد.ـــــــاشخاصی ه بر اسا  حس ۀ( ابطال ای  ونه اجراآ  بر حقوق م تسب2)

 441 –مادۀ

قت، انحالل و تصفیه، تبدیل ؤبیل تأسی ، الحاق، تجزیه، تأسی  نمای دگي، تعیین رئی  ماح ام مربو  به جمعیت ها از ق

 سسا  نیز قابل تطبیق مي باشد.ؤ( این قانون بر عموم م411سسه به عام الم فعه و همچ ان ح   م درج مادۀ )ؤم

 442 –مادۀ

افته باشد، ــــــــف تأسی  یـــه به ش ل وقــــــــــــ  سسهؤون در مورد مـــــــــــــسسا  م درج این قانؤاح ام مربو  به م

 ی ردد.ــــــــــــــــطبیق نمــتاستث ا  

 441 –مادۀ

سساتی ه در موارد مربو  این قانون تصریح یافته، مانع تطبیق قانون ؤاتخاذ تدابیر در برابر تخ فا  موظفین جمعیت ها و م

 جزاي عمومي نمي گردد. 

 فصل سوم

 لاموا



 442 –مادۀ

 عبار  است از عین و یا حقی ه نزد مردم قیمت مادي داشته باشد.مال،

 443 –مادۀ

ح وووو  قووووانون مووووورد داد و سووووتد قوووورار گیوووورد، حقوووووق مووووالي بوووور آن مرتووووب ه مقتضوووواي  بیعووووت و یووووا بووووه اشوووویائی ه بوووو

 شده مي تواند.

 444 –مادۀ

ه نتواند عبار  از اشیاییست  ه هیچ شخصي نمي تواند حیاز  آنرا ب مقتضاي  بیعت مورد داد و ستد قرار گرفتهه اشیائی ه ب

 خود اختصاص دهد.

 440 –مادۀ

 قوق مالي بر آن قانونا  ـــــــد قرار گرفته نمي تواند عبار  از اشیاییست  ه حـــــــــــــــاشیائی ه بح   قانون مورد داد و ست

 مرتب شده نمي تواند.

 444 –مادۀ

 ث ي آنست  ه افراد و یا اجزاي آن با ه  ی سان بوده بدون فرق قابل مالحظه، عوض ی دی ر استعمال شده بتواند.( اشیاي م1)

 ( اشیاي قیمتي آنست  ه افراد آن با ه  متفاو  بوده و عوض ی دی ر استعمال شده نتواند.2)

 444 –مادۀ

 نباشد. ( اشیاي استهال ي آنست  ه انتفاع از آن بدون استهال  مم ن1)

 ن آن باقي بماند.ـــــــتفاع م رر، عیــــــــــــــمالي آنست  ه با انــــــــــــ( اشیاي استع2)

 441 –مادۀ

عقار اشیاییست  ه داراي اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون ت ف شدن غیر مم ن باشد. اشیائي  ه واجد این وصف نباشد 

 اشیاي م قول ش اخته میاود.

 441 –مادۀ

 اشیاي م قولي را  ه مال  براي استفاده از عقار تخصی  میدهد، عقار   داشته میاود.

 412–مادۀ

قار شووووو اخته شوووووده، حقووووووق موووووالي ـــــــــــوووووـي مربوووووو  بوووووه عقوووووار و هووووور دعووووووي متع وووووق بوووووه آن عـــــــوووووـهووووور حوووووق عی 

 غیر آن از جم ه اموال م قول محسوب مي گردد.

 411 –مادۀ

افع و ـــــــــ یت افراد نبوده و براي م ــــــــــتع ق به م  یت افراد، اموال خصوصي و اموالی ه متع ق به م ـــــــــاموال م

 امه   داشته میاود.ــــــــوال عــــــــــــــی  یافته باشد، امـــــــــــــمصالح عامه تخص

 412 –مادۀ

 ( اموال عامه عبار  است از: 1)

 ل و غیر م قول دولت.اموال م قو – 1

 اموال م قول و غیر م قول اشخاص ح مي. –2



  افع و مصالح عامه تخصی  داده شده باشد.ـــــــــاموال م قول و غیر م قول  ه براي م – 3

 اموال م قــــــــول و غیر م قول  ه به حـــــــ   قانون اموال عامه ش اخته شده باشد. -4

 ـــــــصر ، حجز و تمـــــــــــــ ی  به اسا  مرور زمان جـــــــــــواز ندارد.( درین اموال، تـــــ2)

 413 -مادۀ

 گردیده باشد.( اموال عامه وقتى غیر عامه ش اخته میاود  ه میعاد تخصی  ان براى م افع عامه، خت  1)

ن برای مـــــــــــــ افع عامه تخصی  داده شده ( خت  تخصی  به حک  قانون یا بالفعل و یا به خت  هدفیکه اموال به اسا  آ2)

 صور  مت گیرد.

 



 کتا  اول

 ح 

  ا  اول

 احکام عم م 

   484 مادۀ

 حقوق مالت به حقوق عی ت وشخصت تقسی  مت گردد. 

   484  مادۀ

 مت گردد. ون اعطا ـــانــط قه توســــــن کــــذا   عی   برــــ  شخـــط مستقیــــــار  است از تس ـــت عبـــــق عی ـــ( ح1)

 وق عی ت، اص ت یا تبعت میباشد.ـ( حق2) 

   484  مادۀ

 اع بر عین که م حصر به حقوق آتت مت باشد: ـــر  وانتفــوق تصـــت اص ت عبار  است از حقـوق عی ــــحق 

 ت عین.ـــه وم فعــــت رقبـــق م کیـح -1

 حق م کیت م فعت عین بدون م کیت رقبه. -2

 حقوق ارتفاق. -3

  484 مادۀ

 ین دین که م حصر به حــــقـــوق آتت میباشد:ـــــی ت تبعت عبار  است از حقوق مرتب بر عین برای تضمـــــوق عـــــحق

 حـقـــوق رهن رسمت. -1 

 حق رهن حیازی. -2

 حق حب  عین. -3

 حق اختصاص. -4

 حق تقدم )امتیاز(. -۵

  488 مادۀ

ن مووت ــــووـــاسووا  آن دائـه ـــــووـه بــــووـون کــووـــــــدیـــــــن ومـــــووـه دائــــووـن ذمــووــــــــت بیـســـووطه ایــووـبار  از رابـــووـد عـووـا تعهـــووـی صتــــووـق شخــووــــــح

 ه نماید.ــــــون مطالبــــــاع از آن را از مدیــــــل یا امت ــرای عمـــــا  شت، اجــد اعطــــــوانــــت

   489 مادۀ

 دین، آنست که موضوع آن نقود یا اشیای مث ت باشد.ه ( تعهد ب1)

 بموجب عقد یا تضمین الزم مت گردد. ،( تعهد در ذمه شخ  متعهد2)

  494 مادۀ

 بغرض تم یک عین یا م فعت آن و یا به غرض تس ی  یا حفاظت عین تاکیل بدهد. معیینآنست که موضوع آنرا ذا  عین  ،تعهد به عین



  491 مادۀ

  .تابع احکام قوانین خاص مت باشد ،حقوق مع وی که برشت غیر مادی وارد می ردد

  ا  دوم

 م ا ع ح 

 فصل اول

 احکام عم م 

  494 مادۀ

 م ابع حق عبار  از عوامل حقوقت ایست که حق را بوجود آورد وماتمل بر تصر  حقوقت وحادثه حقوقت مت باشد. 

 

  494 مادۀ

 احکام قانون بوجود آمده باشد.ـــــــابق بــمط معیین  قولت ایست که از ارادۀ قا ع شخ  برای ایجاد اثر حقوقت تصر  حقوقت عبار  از تصر

  494 مادۀ

 مرتب مت گردد. هرفین، وجیبـــر یکت از  ـــــــ رفین عقد، تکمیل گردیده و به اثر آن ب ۀتصر  حقوقت در عقود باتوافق اراد

 494 مادۀ

 بریکت از  رفین مرتب میسازد، ت ها با ایجاب شخ  متعهد تکمیل می ردد. تصرفیکه وجیبه را

 494 مادۀ

ون بور آن آثوار ـــــوـع گردیوده و قانـــــوـصت، واقــوـیار یا بودون اختیوار شخـــــ ت است که به اختـــار  از تصر  فعـــــت عبـــــوقــــــــحق ــــــــــــــۀادثــــــح

 باشد. را مرتب نموده معیین

 

 

 فصل دوم

 تصرف حق ق 

 قسمت اول

 عقود

 احكام عم م  -مبوث اول

 794 مادۀ

 ون.ـــانـــدود قــــق در حــۀ حــل یا ازالــــل یا نقـدیـاد یا تعــــت به ایجـــــاس هق دو ارادــوافـــــار  از تـــــبـد، عـــــ( عق1)

 کدی ر مرتب می ردد.( به اثر عقد وجایب هر یک از عاقدین در برابر ی2)

 498 مادۀ

 عقد براعیان م قول یا غیر م قول، با بدل یا بدون آن، بغرض تم یک صحیح میباشد.



 499 مادۀ

 عقد بغرض ن هداشت اعیان  ور ودیعت یا بغرض استهالک آن از  ــریق انتفاع  ور قرض و تادیۀ بدل، جواز دارد.

 444 مادۀ

ه مالوک، ــوـن آن بــوـاریت و رد عیـــوـدل  وور عـــوـدون بــــوـا بـــــه یراــــــور اجــــــدل  ـــــــا بـــــاع از آن یـــــرض انتفـــغان بــــع اعیــــافـــد برم ــــعق

 جواز دارد.

 441 مادۀ

 صحیح میباشد. معیینیا خدمت  معیینعقد بغرض اجرای عمل 

 444 مادۀ

 ن، الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد بر آن وارد مت گردد.ــــــدیــــوجود عاق اد عقد عبار  است ازـــــر  انعقــــــ( ش1)

دم مخالفت آن با نظام ــــت وعــــدیـیــد، مفــــک  عقــه برای حــیـود ع ــــت معقــــن، قاب یــــدیـــت عاقــت از اه یاسد عبار  ـقــــت عــــــر  صحــــــ( ش2)

 و آداب عامه.

 444 مادۀ

 ن عقد با ل   داشته میاود.ــــد، چ یـــود نباشــــازه وانفاذ آن را دارد موجــــق اجــــن صدور عقد شخصیکه حـــرگاه حیــــه

 444 مادۀ

 قواعد عمومت مربو  به عقد برتمام عقود تطبیق مت گردد وقواعد خصوصت هر عقد توسط احکام مربو  به آن ت ظی  مت گردد.

 عقدارکان  –مبوث دوم 

 ر اء –فرع اول 

 444 مادۀ

 دون اکراه واجبار.ـت عاقدین بـــائیـــار  است از رضــــد عبــــت عقــــر  صحـــــــش

 444 مادۀ

 ( عقد به ایجاب وقبول  رفین م عقد مت گردد.1)

 ( ایجاب وقبول عبار  است از الفاظیکه در عر  برای اناا  عقد استعمال مت گردد.2)

 444 مادۀ

 ن اراده باشد.آال از ـصیغۀ مضارع یا امر نیز جایز مت باشد. مارو  بر ای که زمان حه و قبول به صیغه ماضت بوده و ب ایجاب

 805 مادۀ

 ن صیغه نموده باش د.ــــال وقتت م عقد مت گردد که عاقدین قصــد اناا  عقـــد را با ایـــــد به صیغۀ استقبــــــعق

 449 مادۀ

ت یوک عقود ـکه برحقیقوـــوـتدیـــوس ار اراده بوه دادـــوـ ان اظهــوـیرد. همچـکه عرفا  متداول باشد، صوور  موت گوــگفتار، نوشته و یا اشاراتیاظهار اراده توسط 

 تا  داللت نماید، صور  گرفته مت تواند.ــــصراح

 414 مادۀ



 ون ویا عاقدین شر  گذاشته باش د.ــــا قاند، م ر ای که صریح بودن آنرـــــوانـــاظهار اراده  ور ضم ت صور  گرفته مت ت

 411 مادۀ

اشوته میاوود، وقتت بر اظهار اراده آثار مرتب مت گردد که  ر  مقابل به آن ع   حاصل نماید. وصول اظهار اراده بطر  مقابل قری ه حصول ع   به آن   د

 م ر ای که دلی ت برخال  آن وجود داشته باشد.

 414 مادۀ

 قت ه  باشد، با ل   داشته میاود.ؤالل مـه موجب فقدان قوۀ ممیزه گردد، گرچه این اختـــ ت ایکـــالل عقــــا اختـــت ویــوشـــت بیهــــر حالار اراده دــــاظه

 414 مادۀ

شوده یوا نیوت شوخ  ع و  اراده ایکه خال  مافت الضمیر شخ  اظهار شده باشد، با ل   داشته نمت شود، م ور ای کوه  ور  مقابول بوه مخالفوت ارادۀ اظهوار 

 داشته باشد.

 414 مادۀ

 ان مع ووم گوردد، ــوـت معام وه چـوـهرشخ  به سبب ایجاب خود م زم قرار مت گیرد، م ر ای که بعدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری و یا  بیع

 ته باشد.ــود نداشـــد الزام وجـــــکه در ایجاب قص

 414 مادۀ

یجاب یا قبول صادر گردیده وفا  نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مط وب مرتب شده باشد، فاقد اه یت گوردد، حی یکوه هرگاه شخصیکه از وی ا

قبول ع   حاصل نماید، عقد صحیح   داشته شده واثر مط وب بر آن مرتب مت گردد. مارو  بر ای که اظهوار اراده یوا  بیعوت  یا بایجا  ر  مقابل ازهمچو

 عام ه بخال  این امر داللت ن ماید.م

 414 مادۀ

 ه از ایجاب خود م صر  گردد.معیی ( هرگاه برای قبول، میعاد تعیین شده باشد، ایجاب ک  ده نمت تواند تاخت  میعاد 1)

 ده مت تواند.ــــش مع وم هــــت معام ـــــیا  بیعو  ریــــــا  از قرائن ظاهـــانــــول احیـــــاد، قبـــــریح میعـــــدم تصـــــــور  عــ( در ص2)

  414 مادۀ

د ــــوــــــده بعـــوــــــــاب ک  ـوـــــــــر ایجـــــد. اگــــــــــار دارنـــــا رد آن اختیــــول یـــــــــد بقبـــــ   عقـــ  مجـــــا ختـــــاب تــــد از ایجــــن بعــــدیــــاقـــع

دین صوادر ـــوـار یوا عم وت از یکوت از عاقـــوـوده ویوا چ وان گفتــــــوع نمــــاب رجـــــاز ایج ،ابلــــــول  ر  مقــــل از قبــــــــــاب و قبــــدور ایجــــــاز ص

 گردد. د از آن نیز از اعتبار ساقط متــــچ ین ایجاب با ل بوده و قبول بع ،دــــول نمایــــه داللت بر انصرا  از قبــــود کـــــش

  418 مادۀ

 به ایجاب آخرین اعتبار داده میاود. ،هر گاه ایجاب قبل از قبول  ور مکرر صادر شود

  419 مادۀ

م ر ای کوه دالیول  ،نمیتواند آنرا رد نماید اگر ایجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد، .مت تواند آنرا رد نماید ،شخصیکه ایجاب متوجه وی گردیده است

 به رد آن داشته باشد.معقولت 

  444 مادۀ

 در ایجاب وارد نماید،چ ین قبول،رد ایجاب   داشته شده وبحیث ایجاب جدید ش اخته مت شود. ید ویا تعدی ت رایزیاد ، تق ،هرگاه قبول

  441 مادۀ



ل بورای ائه بر بعضت ازین مسوـــــموافق بعمل آمده باشد. مسائل اساست عقد عجمین ــرفیـــ  ۀــــقــــه موافـــــمطابقت بین ایجاب وقبول وقتت حاصل میاود ک

  الزام  رفین کافت نمت باشد.

  444 مادۀ

کول نمای د، چ ین عقد تمام   داشته میاود. م ر ای که اتموام عقود بوه مؤرا به آی ده  مسائلاساست عقد موافقه نموده وتفصیل  مسائل( هر گاه  رفین بر جمیع 1)

 مارو  گردیده باشد. لمسائموافقه بر تفصیل 

ین حالوت بوادر ـــوـمه در چ ـوـمحک ،ه اختال  داشته واقامه دعوی نمای ودده بر آن حاصل ن ردیــــموافق ال  ــــت که قبمسائ ورد ـــــن در مــــــرفیــر  ــــ( اگ2)

 دالت حک  مت نماید.ــــعر  وع ،کام قانونـــاحه ت  بیعت معام ه مطابق بــــنظر داش

 444 ۀماد

ایجواب ک  وده از قبوول  ور  مقابول ع و  حاصول  کورده باشد.ماورو  برای کوه  ورفین یوا  که( عقد بین  رفین غایب در زمان ومکانت کامل   داشته میاود 1)

 مخالف آنرا تصریح نکرده باشد. احکام قانون،

 .فرض میاود که به آن ع   حاصل شده است ( قبول بمجرد وصول به ایجاب ک  ده چ ان2)

 

  444 مادۀ

 داشته مت شود.ـــن غایب   ــــمان د عقد بین  رفی ،مان د عقد بین  رفین حاضر واز حیث مکان ،عقد بوسی ه تی فون یا وسایل مماثل آن از حیث زمان

  444 مادۀ

 ه میاود.ان است قبول   داشتــــو  در موردیکه محتاج به بیــود. سکـــو  ک  ده نسبت داده نمت شـهیچ قولت به سک

 444 مادۀ

دین تعامل سابقه وجود داشته وایجاب نیز به اسا  این تعامل صور  گرفته باشد ویا ایجاب بوه ـــن عاقـــــته میاود  که بیـــداشـــول   ـــت قبــــو  وقتــــسک

 م فعت خال   ر  مقابل باشد.

 444 مادۀ

اول وقتت از اعتبار ساقط مت گردد که زاید بر آن داو  بت صور  گرفته باشد گرچه ایون داو  بوت عقد مزایده با آخرین داو   بت کامل مت گردد. داو   بت 

 معطل قرار داده شود. ،با ل باشد یا مزایده بدون ای که به شخصت تع ق گیرد

 448 مادۀ

 ول آنها ش اخته مت شود.ـــابع قبـــت تــــده واق یـــق گردیـــریت متحقــــه جمعت قبول برضایت اکثــــود دستـــدر عق

  449 مادۀ

ه ــــوـر قابول م اقاــــوـرایط غیــــوـایون ش .ق موت گورددــــوـمت در حدود شرایطت که ایجاب ک  وده وضوع نمووده متحقــــمجرد تس یه ود اذعان بـــــول در عقـــقب

 میباشد.

  444 مادۀ

ت ــوـد وقتـــوـن عقـــوـای ،دـــــوـــایــــت نمـــد مـــــده تعهــــت را در آی ــــمعیی د ـــــابرام عق ،اـــــیکت از آنه اـــــدین یــــوجب آن عاقــــــه بمـــــــاقیکــــ( اتف1)

 تعیین شده باشد. ،ر با مدتیکه باید در آن عقد ابرام یابدـــــورد نظــــــد مـــــاساست عق مسائلع ـــه جمیـــــــردد کــــتمام می 

وجود همچو شک یا  دراتفواق ابتودائت کوه متضومن وعوده بوه ابورام ایون عقود  ،ت را مارو  گردانیده باشدمعیی رعایت شک یا   ،قانون برای اتمام عقد( اگر 2)

 ز ضروری   داشته میاود.ــــنی ،اشدــــت بــم



 441 مادۀ

ال  آنورا تصوریح ــــوـه  ورفین ویوا عور  خـــوـم ر ای که موافق .مرده مت شودــــعیت عقد شر قطـــــیل بــــدل ،دــــه حین ابرام عقــــانــــــــبیع ۀادیــــــ( ت1)

 کرده باشد.

 ب  رداخت اصل بیعانه ومعادل آن مت گردد.ـــوجــرنده مــانه گیــحق استرداد آن را ندارد. انصرا  بیع ،بیعانه ده ده از ابرام عقد م صر  شود ( اگر2) 

 444مادۀ

 بیعانه از اصل قیمت وضع مت گردد. ،به اثر آن بیعانه  رداخته شده نافذ گردد هرگاه تعهدیکه

 444 مادۀ

اثور خطوا ویوا موافقوه ه ردد یاعقود بوــوـر ممکون گــوـغی ،اشدــــوـدین نبــوـور هویچ یکوت از عاقـوـاشت از قصــــوـه نــــوـکــابر ع  یـــذ عقد ب ـــــاه ت فیـــــر گـــــــه

 بیعانه مسترد مت شود. ،دف گردـین فســ رف

 چبا ت در عقد –فرع دوم 

 837 مادۀ

 م ر ای که قانون مخالف آن حک  کرده باشد. ،عقد  ور اصالت یا نیابت جواز دارد

 444 مادۀ

 حقوق و وجایب مربو  بآن به شخ  او متوجه مت گردد. ،شخصیکه اصالتا  عقدی را انجام میدهد

 444 مادۀ

 ون صور  مت گیرد.ـــــــانــــۀ  رفین یا بحک  قـــــوافقـــــد بمــــــت در عقــــ( نیاب1)

 ونت توسط قانون تعیین مت گردد.ــت قانـرفین از  ر  اصیل ودر نیابـه  ــ( حدود صالحیت نایب در صور  موافق2)

  444 مادۀ

 چ ین وقو  به شخ  نایب، تع ق مت گیرد، نه شخ  اصیل.مالحظا  مربو  به عیوب اراده یا اثرا  وقو  به بعضت از احوال خاص و یاحتمت بودن 

 448 مادۀ

 اس  اصیل انجام دهد، حقوق و وجایب ناشت از آن به شخ  اصیل تع ق مت گیرد.ه هـرگاه نایــب در حـدود صالحیت خود عقدی را ب

  449 مادۀ

که ــوـر ای ـوـرد، م ـــوـب تع وق موت گیـــوـ  نایـــوـت از آن بوه شخــــوـد، آثار ناشــن عقــــــــت در حیـــــــابـــف نیــــار وصــهـــدم اظـــــــــور  عـــــدر ص

 د از نیابت وی واقف باشد.ــــر  مقابل عقـــــ 

 444 مادۀ

ام وی، تع وق ـوـ  مقـــوـل و یا قایــز آن به اصید، آثار ناشت اـ,ـاش ــف نبــد واقــاد نیابت در حین عقـــت  میعـــد از خــــابل عقـــــــب و ر  مقـــــاه نایــرگـــه

 مت گیرد.

 441 مادۀ

واعد ـــوـاو اجوازه داده یوا بعودا  آنورا تائیود نمایود. حاالتیکوه در قوانون یوا قه نایب نمت تواند عقدی را برای خود یا ب ام اصیل انجام دهد، م ر ای کوه اصویل قوبال  بو

 ده، از این حک  مستث ت مت باشد.ری  یه بی ت گردیـــور دی ــــــار   ـــتج



 صوت ر ا در عقد –فرع س م 

 اهلبت عقد –جزء اول 

 444 مادۀ

 هرشخ  اه یت عقد را دارد، م ر ای که اه یت او توسط قانون س ب یا محدود شده باشد.

 444 مادۀ

 تصر  صغیر غیر ممیز با ل   داشته میاود، اگرچه ولت وی اجازه داده باشد.

 444 مادۀ

 ر  صغیر ممیز که کامال  به م فعت وی باشد، جواز دارد، اگرچه ولت وی اجازه نداده باشد. در صورتیکه تصور  موذکور کوامال  بضورر وی باشود،( تص1)

 با ل   داشته میاود گرچه ولت وی اجازه داده باشد.

د از رسویدن ــــوـت بعــــازه شخ  ناق  اه یـــــدود صالحیت وی یا اجـــــح ت درـــــازه ولـــــــــاجه ــــرر بـــــــع وضــن نفــــــــر  متضمــــــــ( تص2)

 ن رشد موقو  میباشد.ـــــبه س

 444 مادۀ

 ت بر حجر با ل   داشته میاود.ـــمب  معتوه بعد از ثبت قرار ون وــــــتصر  مج  (1)

لت ج ون ومعتوه بودن حین عقد شایع بوده یا  ر  مقابل به آن ع و  داشوته ( تصر  قبل از ثبت قرار مب ت برحجر با ل   داشته نمت شود، م ر ای که حا2)

 باشد.

 444 مادۀ

 صرفا  صغیر ممیز مت باشد.ــــ( تصر  سفیه یاشخ  مبتال به غف ت بعد از ثبت قرار مب ت بر حجر، تابع احکام ت1)

 م ر ای که در نتیجۀ استثمار یا تو  ه صور  گرفته باشد. ،شودال   داشته نمت ـ( تصر  قبل از ثبت قرار مب ت برحجر صحیح بوده قابل ابط2)

 444 مادۀ

 وقتت صحیح می ردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد. ،سفاهت یا غف ت محجور ع یه قرار گرفته به سبب وصیت یا وقف شخصت که

 448 مادۀ

آن از  ور  محکموه بوه وی اجوازه داده شوده، در  تاموالت کوه تسو یم ۀادار در امور مربو  به ،تصر  شخصت که به سبب سفاهت محجور ع یه قرار گرفته

 ح مت باشد.ـــون صحیــــانــدود احکام قــــح

 449 مادۀ

تعیوین مسواعد، هور نووع تصور  وی بودون اشوتراک مسواعد قضوائت قابول  هرگاه برای شخصت مساعد قضائت تعیین گردیده باشد، بعد از ثبوت قورار مب وت بور

 اشد.بطالن مت ب

 444 مادۀ

ه بکووار ــــوـود حی ـــوـت خــــووـ  اه یــــوـای نقــــــوـــرای اخفــووــــــه بـــوـد. در صورتیکـــوـایــــبه نمـــــووـد را مطالــــوـشوخ  نواق  اه یوت میتوانوود بطوالن عق

 ردد.ــــت گـــمـاره نــــسران خــــه جبــــــــع الزام وی بــــانـــر مـــن امــــد، ایــــاشــــــــرده بــــــب

 

 



 عب   ر ا در عقد ــجزء دوم 

 اکراه ــاول 

 885 مادۀ

 خواه اکراه مادی یا مع وی باشد. ،اکراه عــبار  است از مجبور گردانیدن شخ ، بدون حق، به اجرای عم ت که به آن رضایت ندارد

  444 مادۀ

 اکراه دو نوع است: تام وناق 

  444 مادۀ

 ه جسمت یا مالت تهدید به خطر غیر فاحه اکراه ناق  گفته میاود.ـــر فاحـــــت از تهدید به خطـــــار  اســـــم عبراه تاـــــاک

 444 مادۀ

 اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد مت گرداند. اکراه ناق  رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمت گرداند.

 444 مادۀ

ضرر به والدین، همسر  یا محارم شخ  و یا تهدید به خطری که م افت حیثیت باشد، اکراه   داشته شده، محکمه میتوانود بوا در نظور داشوت تهدید به رسانیدن 

 تهدید را ارزیابت نماید. ،حاال  وکوایف

 444 مادۀ

 تهدید، فرق مت ک د.اکراه نظر به اشخاص، ســــن، حالـت اجتماعت، اوصا  و اندازۀ تأثیر آن، م حیث شد  وخفت نوع 

 444 مادۀ

وده و شخ  تهدید شوده ــــادر بــــدید قــــرای عمل تهــــه اجـــــــده، بـــد ک  ـــدیــــ  تهـــه شخــــار دارد کــــاکراهیکه رضا را از بین مت برد، وقتت اعتب

 وقوع اکراه را در صور  عدم اجرای موضوع تهدید به گمان غالب حتمت   دارد.

 448 ادۀم

 هرگاه وقوع یکت از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد، عقد صحیح نمت باشد.

 449 مادۀ

ف نماید. این حق ــــد، تهدید شده میتواند، بعد از رفع آن، عقد را فســـه باشـــــور  گرفتــــف صــــود قابل فســـــدی از عقـــــــورد عقـــراه در مــــرگاه اکـــه

 ا  رفین عقد از بین نرفته، ورثۀ متوفت قای  مقام او ش اخته میاود.ـــده یـــ ـــتهدید ک  با مرگ

  444 مادۀ

 وور صوریح یوا ضوم ت بوه آن اجوازه دهود، عقود  ،د شودهـــــوـشوخ  تهدی ،د شخ  تهدید شده، به صور  فاسد م عقد می ردد. هرگاه بعد از رفوع تهدیودــــــعق

 صحیح می ردد.

 441 مادۀ

ت فاسود را افواده موت نمایود. در چ وین حالوت ــــوـ  مبیعوه، م کیـــوـوده، قبـــــوـده بوه اجوازه وی بعود از رفوع تهدیود موقوو  نبــــوـد شــــود شخ  تهدیــاذ عقنف

 مخیر مت باشد. ،یا قیمت روز تصر البۀ قیمت روز تس ی  ـــــده در مطــــدید شـــــ  تهــــشخ ودهـــــح بـــصحی ، ـــر  غیر قابل نقــــوع تصـــــهرن



 غلط  –دوم 

  444 مادۀ

 معقود ع یه مسمت و ماار الیه باشد، احکام آتت رعایت می ردد: و هرگاه در موضوع عقد غ طت صور  گرفته

 ته میاود.ه و نسبت عدم وجود مســـمت عقد با ل شـــ اخـــــــد به مسمت تع ق گرفتــــال  ج  ، عقـــــور  اختـــــدر ص -1

 ودن ماوارـــوـود بـــوـوجــــت مـــوـــه ونسبـــوــــــرفتــــ ق گــوـه تعــوـد بوه ماوار الیــــوـــــف، عقــــوـال  وصـــوــــــاخت   وــــاد ج ـــــور  اتحــــــدر ص -2

 و ابرام عقد مخیر مت باشد.در فسف  ،ت عدم موجودیت وصفــردد. در این حالت عقد ک  ده، نسبـــــد می ــــه م عقــــالی

  444 مادۀ

اساست واقع گردیده، به شر ت مت تواند فسف عقد را مطالبه نماید که  ر  مقابل وی نیز در عین غ طت واقع شده یا از غ طوت واقوف  تشخصت که در غ ط

 ردد.ـــبوده و یا ای که به سهولت مت توانست به آن واقف گ

  444 مادۀ

 اساست   داشته میاود. ،چ ین غ طت ،دازۀ فاحه باشد که عقد ک  ده در صور  وقو  بر آن از ابرام امت اع مت ورزیدــــرگاه غ طت به انـــه

  444 مادۀ

انعقواد عقود بووده باشود، چ وین  ۀیا در وصف از اوصا  عقد ک  ده واقع شده باشد به نحویکه شخصیت یا وصف عقد ک  ده سوبب عمود هرگـاه غ طت در شخ 

 ت   داشته میاود.غ طت اساس

 444 مادۀ

آن تصوریح عقد به سبب غ طت در قانون وقتت قابل  فسف   داشته مت شود که شرایط غ طت در وقایع مربو  به عقد متحقق گوردد، م ور ای کوه قوانون مخوالف 

 کرده باشد.

  444 مادۀ

 ته و تصحیح آن حتمت مت باشد.ــر نداشـــــغ طت حسابت یا مادی در صحت عقد تأثی

  448 مادۀ

ر  ر  مقابل ــــاشد. اگــــت بـــــــای آنســــن نیت مقتضـــه حســــــشخصت که در غ طت واقع گردیده، نمت تواند به آن  وری تمسک نماید که معارض آنچ

 با ابرام عقد م زم   داشته میاود.  ،گت نمایده ذ این عقد اظهار آمادـبرای ت فی

  449 مادۀ

 طت در مورد قاصد یا هر وسیطیکه ارادۀ یکت از  رفین عقد را تحریف شده به دی ری نقل نماید، قابل تطبیق میباشد.احکام مربو  به غ 

 فری  وغبن –جزء س م 

 444 مادۀ

اواند، بوه نحویکوه ایون ردن وسایل حی ه آمیز قولت یا فع وت ایسوت کوه  ور  مقابول عقود را بوه راضوت شودن انعقواد عقود بکـــار بـــار  از بکـــــب عبــــریــــف

 وسایل اگر بکار برده نمیاد، رضایت وی در عقد بمیان نمت آمد.

 441 مادۀ

 هرگاه به سبب فریب یکطر  عقد، غبن فاحه متوجه  ر  مقابل گردد، فریب خورده مت تواند فسف عقد را مطالبه نماید. (1)

 ( مادي044-043)                                         دحق م باع -دوه  باب

 



( فیصود یوا بیاوتر از آن بوالغ 10) ال بفوروش رســوـیده بـــوـهـر ه  وام عقود وقیمتوت کوه موال دـغبن وقتت فاحه گفته مت شود که تفاو  بین قیمت حقیقت مو (2)

 گردد.

 444 مادۀ

 شخصیکه درعقود امانت فریب خورده، وقتت مت تواند فسف عقد را مطالبه نماید که غه و تدلی   ر  مقابل را ثابت نماید.

 444 مادۀ

 ن فریب تدلی    داشته میاود.فریب س بت، بمح  کتمان حقیقت بوجود مت آید. ای

 444 مادۀ

اهت ـــوـه آگــوـه نمایود کـــوـالبــــرا مطــــوـف آنــوـت میتوانود فســـورده وقتـــب خــــالث در عقد، فریــــخ  ثــر  شــــریب از  ـــــف وع ـــــوق ور  ـــدر ص

 ه کسب چ ین آگاهت، ثابت نماید.ام عقد یا قادر بودن او را بــــ ر  مقابل را به فریب شخ  ثالث ه  

 

 444 مادۀ

 می ردد.عقد ف ـــــب فســـوجــــه، مــن فاحـــ( غب1)

را فســـوـف ( اگر شـــــخصــــیکه در مورداو غبن صور  گرفته، ه  وام عقود بور غوبن واقوف بووده وبوه آن رضوایت ناوان داده باشــوـد، نموت توانود عـــوـقد 2) 

 یت وی ناشت از مع وما  درود، کتمان حقیقت و یا به فریب  ر  مقابل راجع باشد.نماید، م ـــر ای کــه رضا

د موت ــــوـقـــف عـــب فســــوجــــد، مـــــــه باشـــویکه صور  گرفتـــــر نحـــــهه ب ورـال شخ  محجـت، وقف و مــوال دولـن فاحه در مورد امــــ( غب3)

 گردد.

 444 مادۀ

 زایده ع  ت صور  مت گیرد، اعتراض مب ت بر وجود غبن جواز ندارد.در عقودیکه از  ریق م

 444 مادۀ

ردد، ـــوـاثر آن غبن فواحه در عقود موجوود گه ربه و یا ضعف ادراک یکت از عاقدین سو  استفاده به عمل آمده و بــــدم تجــــا عـــــاج یـــاه از احتیـــــرگـــه

 دازه معقول مطالبه نماید.ــــد  یکسال از تاریف انعقاد عقد، بطالن عقد یا ت قی  وجایب خود را بانالل مـ  فریب خورده مت تواند در خــشخ

  448 مادۀ

 اید.هرگاه برای رفع غبن،  رداخت آنچه را قاضت تعین نموده، کافت   داشته شود،  ر  مقابل مت تواند در عقود معاوضه از دعوی فسف انصرا  نم

 م   ع عقد –فرع   ارم 

 449 مادۀ

عقد را عین، برای هرنوع وجیبه ناشت از عقد، وجود موضوعیکه عقد به آن نسبت داده شده وقاب یت حک  عقد را داشته باشد، حتمت   داشته میاود. موضوع 

 ه مت تواند.ـرفتــــرار گـــد قــــموضوع عق ،دین، م فعت یا سایر حقوق مالت تاکیل داده میتواند. همچ ان اجرا  یا امت اع یک عمل

 484 مادۀ

 ل   داشته میاود.ـــا ـــیا قابل تعیین ومجاز باشد، در غیر آن عقد ب معیینموضوع وجیبه ناشت از عقد باید ممکن، 

 481 مادۀ

 د، عقد با ل   داشته میاود.ــــاشـــهرگاه موضوع وجیبه ذاتا  مستحیل ب( 1)



ت ها در مورد شخ  مدیون مستحیل   داشته شود، عقد صحیح ومودیون نظور بعودم  بوده وـــــیل نــــذاتا  مستح هــــــوع وجیبـــــکه موضـــــورتیــــدر ص( 2)

 ایفای وجیبه، مک ف به جبران خساره مت باشد.

 484 مادۀ

م ازعوه گوردد، عقود فاسود ه وجیبوه م جور بود که مانع جهالت فاحه گردد. اگر جهالت موضووع ـــوم باشــومع  معیینوری ــــد  ــــه بایـــــوع وجیبــــوضـــم

   داشته میاود.

 484 مادۀ

ه ( تعیین موضوع وجیبه با بیان ج سیت و اوصا  ممیزه یا تعیین مقدار آن صور  مت گیرد. در صور  وجود موضوع وجیبوه در مج و  عقود، تعیوین بو1)

 ت برد، حتمت مت باشد.ــــه را از بین مــــه جهالت فاحــــه کام آنچـــــان تمــــاشاره و در غیر آن به تعیین مکان صور  گرفته و بی

 ( بیان ج سیت موضوع بدون ذکر اندازه یا وصف برای تعیین موضوع کافت   داشته نمت شود.2)

 857 مادۀ

 گردیده یا قاب یت تعیین را داشته باشد. معیینهرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تاکیل دهد، عمل مذکور باید 

 484 مادۀ

محکموه هرگاه تعیین موضوع وجیبه در عقد بدوش یکت از  رفین یا شخ  ثالث گذاشته شوده باشود، در صوور  توأخیر در تعیوین یوا غیور عادالنوه بوودن آن، 

 موضوع وجیبه را تعیین مت نماید.

 484 مادۀ

، درحالیکه شخ  مذکور به تعیین آن قادر نبوده یا اراده آنرا نداشوته یوا تعیوین ه اختیار شخ  ثالث گذاشته شودـــه بــــوع وجیبـــوضـــین مـــاه تعیـــرگــــه

 ه باشد، عقد با ل   داشته مت شود.ـــالل مد  م اسب صور  ن رفتـموضوع وجیبه  ور عادالنه یا در خ

 484 مادۀ

 اختصاص یافته، م افا  نداشته باشد. موضوع وجیبه باید  وری قاب یت معام ه را داشته باشد که با هد  اص ت ایکه موضوع به آن

 488 مادۀ

رخ ــــزیل نـــا ت ــــود یــــد. صعــــاشــــت بـــــف مــردیده مک ــــر گـــد ذکــــهرگاه موضوع وجیبه را نقود تاکیل بدهد، مدیون به  رداخت مقداریکه در عق

 ر قانون یا موافقه  رفین  ور دی ری تصریح یافته باشد.دارد، م ر ای که دــــأثیر نـــن تـــرداخت دیـــول در  ـــ 

 489 مادۀ

ق گردد، عقد بار ت جواز دارد که بصور  تخمین نبوده، جهالت وضرر در آن موجوود ـــــده متحقــــبه در آی ـــوع وجیـوضـــت مـــودیــرگاه موجـــه (1)

 نباشد.

ون  ــــــوـد، م ور ای کوه قانـــوـواز نودارد، گرچوه مالوک بوه آن رضوایت  داشوته باشـــوـا  او جـــوـال حیـوـر ح  دــوـتروکه شخــــورد مــــه در مـام ـــــمع( 2)

 مخالف  آن حک  نماید.

 494 مادۀ

 هرگاه موضوع وجیبه مخالف نظام و آداب عامه باشد، با ل   داشته میاود.

 سب  –فرع پ جم 

 491 مادۀ



 سی ه ماروع رسیدن به آن قرار گرفته باشد.سبب عبار  از مقصد اص ت ایست که عقد و

 895 مادۀ

 وجود نداشته باشد، عقد با ل   داشته میاود. هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصال  

 494 مادۀ

 وجود سبب ماروع در هر وجیبه، حالت اص ت   داشته میاود، م ر ای که دلیل  به  نفت آن موجود گردد.

 014 مادۀ

 بیکه در عقد تصریح یافته، سبب حقیقت   داشته میاود، م ر ای که خال  آن ثابت گردد.سب

 شرایط عقد –مبوث س م 

 احکام عم م  –فرع اول 

 010 مادۀ

 ۀ خاص صور   مت گیرد.ـــصیغه ده که بــــــزمان آی   ق بهــر  متعــــده در امــــه آی ــــد بـــت از تعهــ( شر  عبار  اس1)

  ط یکوت از ادوا ـــوـده، توسـوـق شدن امر دی وری در زموان آی ــــده بر متحقــــدن امر متع ق به آی ــــیــــردانــــرتب گـــت از مـــار  اســـق، عبــــــتع ی( 2)

 شر .

 494 مادۀ

 نافذ مت گردد. الـهرگاه صیغۀ عقد غیر مع ق به شر  بوده به زمان آی ده م سوب نباشد، چ ین عقد م جز بوده فت الح

 494 مادۀ

 عقد مع ق به شر  واقف، وقتت انعقاد یافته و حک  آن الزم مت شود که شر  موجود گردیده باشد.

 498 مادۀ

ه ــــوـامـــــنظوام و آداب ع که مخوالفـــوـر یــــیل یوا شـــوـر مستحــــوـامه ق بوـــوـود. تع یـــوـع میاــــال واقــــت الحـــود، فـــوجـــر مــــق به امــــ ــد معـــــعق

 بار ندارد.ــــد اعتـــــباش

 499 مادۀ

آنچوه  رد  ( عقدیکه فسف آن مع ق بار  فاسف باشد، نافذ وغیر الزم   داشته میاود. هرگاه شر  موجود گردد، عقد فسوف می وردد، دریون صوور  دائون بور1)

 ه میاود. اگر شر  موجود ن ردد، عقد الزم میاود.اخذ نموده و در صور  عدم امکان، به  رداخت ضمان مک ف   داشت

 ( تصرفا  دائن در مورد اداره اشیا  با وجود تحقق شر ، نافذ   داشته میاود.2)

  444 مادۀ

ت ــوـن یوا  بیعـــوـدیــــرادۀ عاقل اعتبوار   داشوته میاوود. م ور ای کوه از اــوـد قابـــوـوع عقـــوــــان وقــوـار از آن زمــوـد مع وق، آثــر  در عقـــق شــــــــاتحقـــب

 ق شر ، مربو  گردیده است.ـــوقت تحقه وجیبه ب زوالد مع وم شود که وجود یا ــــعق

 441 مادۀ

 ون غیر ممکن گردد، اثر رجعت بر شر  مرتب شده نمیتواند.ــدیـت مــــالـــهرگاه ت فیذ عقد، قبل از تحقق شر ، ب ابر سبب خارجت بدون دخ

 444 مادۀ



  آن ــوـه وحکــوـافتـــاد یــوـال انعقـــوـت الحـــوـد فــــوـین عقــاشد. چ ــــده بـــــزمان آی ده نسبت داده  شه قد موکول به آی ده، عبار  است از عقدی که نفاذ آن بع

 ه به تعویق انداخته مت شود.معیی الت زمان 

 444 مادۀ

بم ظوور مصو حت دائون یوا  تأجیولوال مربوو   ووری مع ووم گوردد کوه ـی که از عقد، ن  قانون یوا احودر عقد به مص حت مدیون   داشته میاود، م ر ا تأجیل

  رفین عقد، صور  گرفته است.

 444 مادۀ

 به نفع او صور  گرفته است، میتواند به ارادۀ خود از آن م صر  شود. تأجیلشخصیکه 

 444 مادۀ

مدیون ت قی  و یا اصال   رداخته ناوده باشود، حوق  تأمی ا فع او صور  گرفته، صادر گردیده یا به ن تأجیلهرگاه حک  حجز اموال به سبب افال  شخصیکه 

 ساقط می ردد. تأجیل

 444 مادۀ

ه رگ مودیون گردیوده باشود و یوا  ووری موافقوه شوده باشود کوــوـب مـــن سبــا دائــــه یـــعی ت داشت تأمی ا با مرگ مدیون از بین میرود، م ر ای که دین  تأجیل

 دین تأثیر ندارد. تأجیلون نیز از بین نمت رود. مرگ دائن در ـدیــرگ مـــور  مـــدر ص تأجیل

 حکم شرط –فرع دوم 

 احکام عم م  –جزء اول 

 444 مادۀ

ده و یا م وافت اقتضوای عقود ل جاریه بوـــ ان شر یکه موافق با تعامـــرداند، همچـــشر  م اسب باعقد یا شر یکه عقد مقتضت آن بوده یا حک  عقد را موکد گ

 نباشد، صحیح   داشته میاود.

 448 مادۀ

 شر یکه در آن نفع عاقدین نباشد، م غت بوده وعقد مقرن به آن صحیح   داشته میاود.

 449 مادۀ

 ته مت شود.ــــــداشــــباشد، با ل   ــــموجود نآن  عقدیکه رکن یاشر ت از شرایط 

 414 مادۀ

د ن رداند، همچ ان شر یکه موافق با تعامل ـــوکــــد را مــــ  عقـــا حکـــــوده یــــت آن نبـــضـد مقتــــه عقــــا شر یکـــد یــــاعقـــسب باــر م ــــر  غیــــش

 ه نبوده و یا در آن فریب بکار رفته باشد، شر  فاسد   داشته میاود.ــــاریـــج

 411 مادۀ

 از انواع تصر  در آن س ب گردیده باشد، عقد موقو    داشته میاود.عقدیکه صالحیت تصر  کامل یا نوعت 

 414 مادۀ

 هرگاه عقد متضمن شر ت باشد که رجوع از عقد را افاده ک د، عقد غیر الزم   داشته میاود.

 عقد  اطل –جزء دوم 

 414 مادۀ



 عقد با ل آنست که اصال  و وصفا  غیر ماروع باشد.

 414 مادۀ

 قد ن ردیده وافادۀ حکمت را نمت نماید، گرچه قب  صور  گرفته باشد.عقد با ل اصال  م ع

 414 مادۀ

   مت نماید.هرگاه عقد با ل نافذ گردیده باشد، رد بدلین واعادۀ حالت اص ت حتمت میباشد در صورتیکه رد بدلین متعذر باشد، محکمه بضمان عادالنه حک

 414 مادۀ

 خاص ذیعالقه مت توان د به بطالن عقد تمسک نمای د.اجازه برعقد با ل اثر قانونت نداشته، اش

 414 مادۀ

 ه عقد قابل تجزیه نباشد.ـــر ای کـــت متباقت بحیث عقد مستقل صحیح   داشته میاود. م ـــسردد، قسمـــاهر گــــد ظـــت از عقـــالن قسمتــــاه بطـــــرگـــه

 418 مادۀ

عقد دوم صحیح   داشته میاود. مارو  بر ای که عاقدین آنورا اراده نمووده  به اعتباروجود گردد، عقد مذکور دی ری م عقد هرگاه در عقد با ل ارکان صحیح

 باش د.

  419 مادۀ

 عقد قانونت ن ردیده، م ر بحیث حادثۀ عادی مستوجب ضمان مت گردد. به اثرا عقد با ل م تر 

 عقد فاسد –جزء س م 

  444 مادۀ

 بوه اعتبواره باشود. م ور ــود نداشتــو وصفا  غیر ماروع باشد، ب حویکه اصال  صحیح بوده در رکن و موضوع آن خ  ت وج عقد فاسد آنست که اصال  ماروع

 ت اوصا  خارجت فاسد باشد.ــــبعض

 441 مادۀ

 ور  گرفته باشد.ـــــ  به رضای مالک آن صــــه قبــــر ای کــــت ک د، م ــــاده نمـــت معقود ع یه را افـــد م کیـــــد فاســــعق

 444 مادۀ

 ن شر  عقد فاسد   داشته میاود.ــــر  فاسد جواز نداشته در اثر چ یــــران عقد، باــــق واقتــــــوی، تع یــــــود معاوضـــــدر عق

 444 مادۀ

موجب بطوالن آن   فاسد  م غت مت باشد. تع یق عقد به شر ح بوده، شر  ــــد صحیـــــد، عقـــــر  فاســـــران عقود غیر معاوضوی باـــــور  اقتـــــدر ص

 مت گردد.

 444 مادۀ

، ه میاوودعقودیکه اسقا ا  مح  ش اخته شود، باوجود تع یق آن به شر  م اسب یا غیر م اسب م عقد گردیوده و یوا اقتوران آن بوه شور  فاسود صوحیح   داشوت

 شر  دری صور  م غت مت گردد.

  444 مادۀ

 ش اخته شود، تع یق آن به شر  م اسب وشر  فاسد صحیح بوده، شر  فاسد م غت   داشته میاود. عقودیکه ا القا 



 

  444 مادۀ

 هریک از  رفین عقد یا ورثه شان مت توان د، عقد فاسد را فسف نماید، م ر ای که سبب فساد از بین رفته باشد.

 444 مادۀ

 ازل از حق فسف، جواز ندارد.ـــه و ت ـــداشتــــت نــونــانــر قـــاسد اثـــد فــرعقــازه بـــاج

 448 مادۀ

  یه از قب  وبــعد از آن فسـف نمــایــ د. هـرگاه فساد در نف  عقد موجود شود،  ـرفین مت توانـ د عقـد را

 449 مادۀ

رفین از ـــوـ  فسوف نمای ود، م ور ای کوه شور  فاسود برضوایت  د را  ویه از قوبــوـود گردد،  رفین مت توان د عقـــوجـــر شر  مـــه اثــــاد بــــاه فســـرگـــه

 ورتیکه صاحب شر  از شر  خود م صر  ن ردد، عقد را بعد از قب  فسف نمای د.ـــن د در صاوـت تـرود. همچ ان  رفین عقد مــــن بـــبی

 444 مادۀ

ر  ــوـر  مقابل مطالبوه نمایود،  ــــد را از  ــــذ عقـــط و ت فیـــر  را ساقـــد شـــز  صحیح عقــــک جـــه تمســــت تواند بــد، مــــاســــر  فـــاحب شــص

 د را مطالبه ک د. اثر جز  صحیح عقد وقتت ظاهر مت گردد که بحیث عقد مستقل در آید.ـــف عقـــر ، فسشــواند بعد از اسقا  ــمقابل نمیت

 441 مادۀ

ه مسومت، ایون ـــوـردد نـــــوـرداخت قیموت یوا مثول مک وف می ـــوـه  ــــوـر  بـــوـوده و متصــــــاده نمــــف را افـــل فســابــــــد، م کیت قــــد فاســـــقب  در عق

 ده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمت ک د.ـــ  شــال قبــــر  مـــد تصــــعق

 444 مادۀ

د، ــوـوانـــت تـوـال قب  شده را باشخ  ثالث عقد نماید، حق فسف ساقط می ردد. درین صور  مالک اص ت مـــاسد، مــد فـــده در عقـــ  ک  ــاه قبـــرگــــه

 ود ع یه را از شخ  ثالث مطالبه نماید. همچ ان شخ  ثالث مت تواند، قیمت یا مثل معقود ع یه را از قب  ک  ده مطالبه ک د.ـــاعادۀ معق

 444 مادۀ

ده بوا ــــــوـ  شـوـال قبــــوـــمرد ن صوور  ـــوـردد، دریـــــوـف نموت گـــــوـع فســـــل مانــــــل یا م فصــــــده باسا  زیاد  متصــــش  ـــیر در مال قبـــــتغی

 زیاد  الزم می ردد.

 444 مادۀ

ه ـــــاره مطالبــــــبران خســــمال مذکور را باج ۀاعاد ال میتــــواند،ـاثر نقصان صور  گرفتـــه باشد، صاحب مه ده، بـــ  شـــال قبـر در مـــرگاه تغییــــه

 نماید. م ر ای که نق  ناشت از عمل مالک باشد.

 444 مادۀ

 ال قب  شده تغییر شکل نماید، فسف با ل و قیمت روز قب  مال الزم مت گردد.ـهرگاه م

 444 مادۀ

 عادی مستوجب ضمان مت گردد. عقد قانونت ن ردیده، م ر بحیث یک حادثۀ به اثرا عقد فاسد م تر 

 عقد م ق ف –ارم  جزء  

 444 مادۀ



وع عقود ـوـوضــرمــــردد. م ور بوا اجوازۀ شخصویکه بــوـت گـــوـاده نمـــوـیت از آن افـوـو  م کــوـوده، ثبـــوـت بــوـوقـــــ(  عقد موقو  غیر نافوذ، فاقود اثور حق1) 

 م ه شرایط صحت باشد.ازۀ وی دارای جـــوتصر  در آن صاحب صالحیت بوده و اج

 ( عقد اشخاص ذیل موقو    داشته میاود:2)

 .ـ فضولت1

 د.ـــروشـــری، بفــــه شخ  غیر ماتــــال را بار دی ر بـــن مـــــــه عیــــکـــــ بائعی2

 ـ غاصب.3

 ه نیابت، عدول نماید.معیی ـ نایب یا وکیل نایب که از حدود 4

 .ـ مالک عین مرهونه0

 ی که در قانون خاص  ور دی ر حک  شده باشد.رحالیکه بذر از زارع باشد. م ر اضت به زراعت داده شده، دـ مالک ارا4

 وارث خود بفروشد.ه ـ مری  مرض مو  که ب4

 وارث خود بفروشد.ه تار که بــــت مخــــ وص1

 مورث مری  در مرض مو  بفروشد.ه ـ وارثیکه ب1

 بفروشد.ـ وارثیکه متروکۀ مستغرقه بدین را 12 

 ـ  صغیر ممیز.11

 ـ معتوه ممیز.12 

 ـ سفیه.13 

 ـ مبتال به غف ت.14

 448 مادۀ

 شخصیکه بدون وکالت یا نیابت تصرفت را از  ر  شخ  دی ری انجام دهد، فضولت گفته میاود.

 449 مادۀ

 اشته میاود.تصر  شخ  فضولت، صحیح بوده وبه اجازۀ مالک موقو  مت باشد. درصور  عدم اجازه عقد با ل   د

 

 444 مادۀ

و رد آنچوه بوه  هرگاه متصر  قانونت، تصر  فضولت را قوال  یا فعال  تائید نماید، این تائید حکو  وکالوت قب وت را داشوته شوخ  فضوولت مان ود وکیول بوه ارائوه

 تصر  او قرار گرفته مک ف مت باشد.

 441 مادۀ

ال قبل از اجازه ت ف گردد، مالک مت تواند قیموت آنورا از ـر  دی ر عقد تس ی  نموده ومهرگاه شخ  فضولت، مالت را که موضوع تصر  قرار گرفته، بط

 شخ  فضولت یا  ر  دی ر عقد مطالبه ک د.

  444 مادۀ



ت هـرگاه شخ  فضولت، مالت را که موضوع تصر  قرار گرفته بطر  دی ر عقد تسو ی  نمووده و تسو ی  شوونده آنورا باشوخ  دی وری عقود نمایود، مالوک مو

 واند یکت از این دو عقد را اجازه دهد.ت

 444 مادۀ

 شخ  فضولت و  ر  دی ر عقد مت توان د قبل از اجازۀ مالک، عقد را فسف نمای د.

 444 مادۀ

   داشته میاوند. مسؤلهرگاه چ د شخ  فضولت در عقد واحد اشتراک نمای د، بصور  متضامن 

 444 مادۀ

 ۀ او مان د م کفیت ورثۀ وکیل   داشته میاود. ( در صور  وفا  شخ  فضولت، مک فیت ورث1)

 الک را دارا مت باشد.ــــزد مــــه او عین مک فیت نــر ورثـــرابــک در بـــالـــا  مــــور  وفــــت، در صـــولــ  فضـــ( شخ2)

 444 مادۀ

دل آن، حوین صودور ـــــوـال و بـل موـــوـل مالوک اصــوـقابــر  مـــــولت،    فضــــــــود شخــــــت، وجـــــــولـــــر  فضـــــت اجازۀ تصـــــرای صحـــــب

  ده، حین صدور تصر  الزم   داشته میاود.ـــــاجازه شر  مت باشد. همچ ان وجود اجازه ده

 444 مادۀ

زه را دارد، مت تواند اعتراض اجازۀ عقد موقو  از  ر  شخصیکه صالحیت آنرا دارد،  ور صریح یا ضم ت صور  مت گیرد. شخصیکه صالحیت اجا

الل یکسال از تاریف ع   بر تصر  یا از بین رفتن سوبب نقصوان اه یوت و یوا از بوین رفوتن سوبب موقوو  بوودن عقود، تقودی  ـخود را مب ت برعقد حداکثر در خ

 نماید.

 448 مادۀ

 زمان صدور اجازه.ه زمان صدور تصر  راجع مت گردد، نه به در تصر  موقو ، اجازه ب

 449 ادۀم

رد، از آن ـــووـق مووت گیـــــووـه او تع ـــــــــووـد بـــووـوع عقــووـوضــــت مــووـکیــکه م ـــــووـد حی یـــــووـوانــــتــر  نمیـــــووـصـو ، متــــووـوقــــــر  مـووـــــــدر تص

 د.ــایـــانصرا  نم

 عقد چافذ غبر الزم –جزء پ جم 

 444 مادۀ

د ـــوـرفین عقــوـت از  ــوـرای یکـــوـف بــوـار فســـوـا در آن خیـــوـردد و یــوـد ن ــــن عقـــرفیــــا  ــــت یـــزام یکــــب الـــوجــا  مـــعتـــد  بیــــاه عقـــــرگــــه

 اشد، عقد نافذ غیر الزم   داشته میاود.ـــود بـــوجـــم

 441 مادۀ

ف رجووع، فسوف گردیوده و آثوار ـوـاریــد از تـوـد، عقــوـایـــوع نمــوـده، از آن رجـوـردیـــزام او ن ـــوـب الــوـوجــــد مــــه عقــــن کـــرفیـــت از  ـــاه یکــــرگـــه

 ال خود باقت مت باشد.ـمرتب به آن الت تاریف رجوع، بح

 خبر م  اچدازدأته خباراتبکه لزوم عقد را   –فرع س م 

 خبار شرط –جزء اول 



 444 مادۀ

د را ـــوـای عقــــوـبق یوا   فـــــه روز، خیار فسـرای ســــر بــــاکث دــــد از آن حــــــد یا بعــــن عقـــد، حیــــوان ــــود مت تـــــدر جمیع عق نـــــدیــــــاقـــع( 1)

 ر  ب ذارد.ــــــش

ر  ــــووـر شـــووـواز دارد. اگـــووـه روز جـــووـه از سـووـبی ا  ــووـ ـن استثــووـده دیــووـرنــه گیــووـوالـــه وحـــووـالـــف، کفــووـورد وقـــووـر  در مـــووـار شــووـد  خیــــووـم (2)

 د، مد  خیار از وقت عقد و در صورتیکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شر ، آغاز می ردد.ـــاشــده بــــه شـــذاشتــــد گــــن عقـــــحی

 444 مادۀ

فسف را داشته باشد، صحیح بوده و در عقد نکاح،  الق، صر ، س  ، اقرار، وکالت، هبه و وصیت، صوحیح   داشوته خیار شر  در عقد الزمت ایکه احتمال 

 نمت شود.

 444 مادۀ

 ا غیر آنها جواز دارد.ــــر  برای هر دو یا یکت از  رفین عقد یـــیار شــــاعطای خ

 400 مادۀ

 یک آنها خارج نمت گردد. اعطا  شده باشد، بدلین عقد از م کیت هیچهرگاه در معاوضه، مالت برای  رفین عقد خیار شر   (1)

ال  ور  دی ور نیوز بم وک ـال صواحب خیوار از م وک وی خوارج ن ردیوده وموـدر صورتیکه خیار شر ، برای یکوت از  ورفین عقود اعطوا شوده باشود، مو (2)

 صاحب خیار داخل نمت گردد.

 444 مادۀ

در فسف قولت، ع    ر   ه فسف نماید.معیی ار قوال  یا فعال  آنرا در مد  ـــاشد، ه  امت فسف مت گردد که صاحب خیه فسف آن مارو  بخیار گردیده بــعقدیک

 ت باشد.ــــر  مــــه، شــمعیی د  ـــــف عقد، در مـــــمقابل به فس

 444 مادۀ

ت او را ب زوم عقد افاده نماید، عقدی را کوه فسوف آن ماورو  بخیوار گردیوده، ــه  ه رضائیمعیی ر  در مد  ـــار شـــت صاحب خیــا فع ـــت یــــولــازۀ قـــاج

 ر  دی ر به آن ع   نداشته باشد.ــــه  ـــرچـــتمام والزم می رداند، گ

  448 مادۀ

  مد  خیوار، ـــده و خیار  ر  دی ر الت ختاقط گردیــد، ســرفین عقد اعطا شده باشد، ت ها خیار  رفیکه به آن اجازه میدهــــار شر  بطــــرگاه خیــــ( ه1)

 .باقت مت ماند

 اجازۀ  ر  دی ر اعتبار ندارد.یکت از  رفین عقد را فسف نماید، ( اگر2)

  449 مادۀ

 قضت گردد، عقد الزم وتمام   داشته میاود. صاحب خیار م  خیار بدون فسف یا اجازۀه رو  بــد ماــیار در عقــرگاه مد  خــه

 444 مادۀ

د م ر ای که به ( هرگاه صاحب خیار در خالل مد  خیار قبل از فسف یا اجازۀ عقد وفا  نماید، عقد الزم گردیده و ورثه از حق خیار استفاده کرده مت توان1)

 خال  آن موافقه صور  گرفته باشد.

ار ـــووـده وخیـــــووـردیــــــت الزم گــووـتوفــــورد مـــووـد در مـــووـد، عقـــووـن وفووا  نمایــووـرفیــــده ویکووت از  ــووـ وورفین عقوود اعطووا شه ار شوور  بووـــووـر خیــووـ( اگ2)

 ار باقت مت ماند.ـــــت  مد  خیــــر الت خــــر  دی ــــ 

  441 مادۀ

 ( مادي442-442)                                       تصر حقوقت  –دوه  فصل 

 



 د، از وقت صدور آن، اعتبار دارد.ـــزوم عقـــل

 جزء دوم ـ خبار ت ببن

 444 مادۀ

 ین استفاده نمای د.ــــیار تعیــــد از خـــقد، مجاز بوده و رفین عقد مت توان بحیث موضوع ع معیینقرار دادن یکت از اشیا  (1)

 اگر خیار تعیین بصور  مط ق ذکر گردیده باشد، متصور  الیوه صواحب خیوار   داشوته میاوود. م ور ای کوه قوانون  وور دی وری حکو  نمووده ویوا موافقوۀ (2)

 آن صور  گرفته باشد. به خال  رفین 

 444 مادۀ

 ه بحیث موضوع خیار تعیین قرار مت گیرد، بیه از سه شت بوده نمت تواند.اشیائیک

 444 مادۀ

 مد  خیار تعیین از سه روز تجاوز نمیک د، آغاز مد  از وقت موافقه اعتبار دارد.

 444 مادۀ

ر صوریح یوا ضوم ت بکوار بورده شوود، عقود در آنچوه خیوار در ه خیوار  ووـــوـوده و در صورتیکـــوـر الزم بـــار، غیـــردن خیـــــار بــــان بکــــا زمــــد تـــعق

 مورد آن انجام یافته، نافذ والزم   داشته مت شود.

 444 مادۀ

 تعیین خیار بوقت صدور عقد، راجع مت گردد.

 

 444 مادۀ

موضووع خیوار تعیوین کوه در تصورفه باشود،  هرگاه خیار تعیین به متصر  الیه اعطا شده باشد، م کیت او در یکت از اشیا  ثابوت   داشوته شوده، اشویا  دی ور

 امانت شمرده میاود.

 448 مادۀ

 وع خیار، قبل از انقضای میعاد خیار، تصر  نماید تصر  او موقو  باختیار متصر  الیه میباشد.ــوضـــاه متصر  در یکت از اشیا  مــــرگــــه( 1)

   آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصر  متصر ، با ل   داشته میاود.ـــ، حکه تعیین گرددـاگر شت مورد تصر ، بعدا  از  ر  متصر  الی (2)

 449  مادۀ

 هرگاه یکت از اشیا  موضوع خیار تعیین،  یه از قب  هالک گردد، متصر  الیه مت تواند در تعیین باقیمانده آن از خیار استفاده نماید.( 1)

 با ل   داشته میاود. در صورتیکه تمام اشیای مذکور هالک گردد، عقد (2)

  444 مادۀ

ف هرگاه یکت از اشیای موضوع خیار تعیین، بعد از قب  هالک گردد، شت هالک شده موضوع عقد   داشته شده و متصور  الیوه بوه تادیوۀ ثمون آن مک و (1)

 مت گردد.

یای مذکور بعد از قب  هوالک گوردد، در صوورتیکه یکوت درین صور  اشیای باقیمانده، امانت محسوب گردیده وقابل رد به متصر  مت باشد. اگر تمام اش 

 ، اشیای باقیمانده امانت   داشته میاود.شده  بعد دی ری هالک شده باشد، شت اولت موضوع عقد ش اخته



 ده امانت   داشته میاود.اگر هالک تمام اشیا  در زمان واحد صور  گرفته باشد، متصر  الیه به  رداخت ثمن یکت از اشیا  مک ف بوده، اشیای باقیمان( 2)

 441 مادۀ

ین شوده، موضووع هرگاه خیار به شخ  متصر  اعطا شده باشد، اشیا  موضوع خیار تا زمان تعیین در م ک او باقیمانده و بعد از تعیین یکت از اشیا ، شوت تعیو(۱)

 عقد   داشته مت شود.

  داشته مت شود.اگر متصر  در یکت از اشیا  تصر  نموده باشد، تصر  او جایز   (۲)

 444 مادۀ

از بووده ــوـار تعیوین، مجــوـوع خیـــیای موضــــــاید. تصر  او در اشــف یا ابرام نمــد را فســتواند عقــده، میــاو اعطا شه ین، بــیار تعیــکه خــرفیــ( متص1)

 ته میاود.ـــد   داشــــف عقـــصر  او فســـاین ت

 یه را به قبول یکت از آنها مک ف نماید، متصر  الیه به آن م زم ش اخته میاود.در صورتیکه متصر ، متصر  ال (2)

 444 مادۀ

هرگاه تمام اشیای موضوع خیار تعیین، قبل از قب  هالک گردد، اشیای هوالک شوده بوه حسواب متصور  بووده وتصور  با ول   داشوته میاوود. در صوور  

 واند متصر  الیه را به قبول شت باقیمانده م زم یا عقد را فسف نماید.هالک بعضت از اشیا ، خیار متصر  باقت بوده او مت ت

 444 مادۀ

 هرگاه یکت از اشیای موضوع خیار تعیین بعد از قب  هالک شود، شت هالک شده به صفت امانت بحساب متصر  مت باشد. او مت تواند متصر  الیوه(۱)

را فسف نماید. اگر تمام اشیا  مذکور یکت بعد دی وری هوالک شوود، شوت هوالک شوده اولوت بصوفت امانوت را به قبول یکت از اشیا  باقیمانده م زم نموده یا عقد 

 بحساب متصر  بوده ومتصر  الیه به  رداخت قیمت باقیمانده، مک ف مت باشد.

باسوا  قیموت آن بحسواب متصور  الیوه،  ای باقیمانودهـــوـر  وهوالک اشیـــوـزمان واحد، یکوت بصوفت امانوت بحسواب متصــه الک بـــــــور  هـــــدر ص (۲

   داشته میاود.

 444 مادۀ

 خیار تعیین، بورثه انتقال مت نماید.

 خبار رویت –جزء س م 

 444 مادۀ

 ردد:ــت بدون شر  قب ت ثابت مت گـــوارد آتــــد به خیار رویت، در مــــف عقـــــحق فس

 و از جم ه دیون ثابت در ذمه نباشد. ین آن الزم بودهـــکه تعیــــدن اعیانیـــــریــــخ-۱

 ـ  اجارۀ اعیان.2

 ـ تقسی  اعیان غیر مث ت.3

 ن باشد.ـــیـــا  عــــــکه ذاتــــــمالی رـــــ ص ح ب4

 444 مادۀ

 خیار رویت در عقودیکه احتمال فسف را ندارد، ثابت نمت گردد.

  448 مادۀ



 ه آنرا حین عقد، ندیده باشد.ــــر  الیــــوده ومتصـــــن بــــد قابل تعییـــــه بایـــــت، معقود ع یــــا  خیار رویــــرای اثبــــب

  449 مادۀ

و  خیوار ــوـد، تموام گردیوده یوا ع وت سقــــوـرده انــــوـه کــــوـوافقــــرفین بوه آن مــــوـه  ـــوـالل مدتیکـت باقت میماند که رویت در خوــــیار رویت تا وقتـــحق خ

 .موجود گردد

 484 مادۀ

ار، مرگ صاحب خیار، هالک شدن کل یا قسمتت از عین به چ وان ـــــوع خیار، رضایت صریح یا ضم ت صاحب خیـــــوضـدن مــــدیــــت بــــیار رویـــــخ

 د، ساقط مت گردد.د یا حق غیر به آن تع ق ب یرــــته باشــــف را نداشـــــال فســــیار در عین که احتمـــــب خــــر  صاحــــــتص

  481 مادۀ

 مه یا رضایت  ر  دی ر موقو  نمت باشد.ـ  محکـــداشته شده، بحکـــام   ـــح یا ضم ت تمـــریـــل صـــا فعـــول یـــت، بقـــار رویــــد در خیـــــقـف عــفس

 خبار عب  –جزء   ارم 

 484 مادۀ

 حق فسف عقد بخیار عیب، بدون شر  قب ت ثابت مت گردد.

 484 مادۀ

 خیار عیب در عقودی ثابت می ردد که احتمال فسف را داشته باشد.

 484 مادۀ

ثر باشد، همچ ان متصور  الیوه، بوه آن ع و  نداشوته ومتصور  برائوت ؤعیب، وقتت موجب خیار شده مت تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قیمت مبیعه م

 عیب را شر  ن ذاشته باشد.

 484 مادۀ

را قبل از قب ، نقو  ـــود آنـــ( این قانون باشد، عقد بر متصر  الیه الزم ن ردیده او مت تواند به ارادۀ خ414) مادۀعیب حاوی شرو  م درج  ( هرگاه1) 

 نموده و از آن بمتصر  اعالن نماید.

 واند.با صالحیت صور  گرفته نمت ت ۀنق  عقد بعد از قب  به سبب عیب، بدون رضایت  رفین یا حک  محکم( 2)

 484 مادۀ

ال قوب  ومطالبوۀ ثمون در صوورتیکه  رداختوه شوده باشود، الزم موت ـهرگاه متصر  الیه عقدی را بخیار عیب نق  نمایود، عقود فسوف گردیوده، رد مبیعوه درحو

 گردد.

 484 مادۀ

ر  مطالبوه نمایود، م ور در صوورتیکه رد شوت بودون ـــه از متصــــداشتـود ن هـت معیوب را نزد خــه شــــمتصر  الیه نمت تواند، نقصان ثمن را در حالیک

 مداخ ه متصر  الیه، ناممکن گردیده وعوض آن به وی نرسیده باشد.

 488 مادۀ

ه عیوب، ا رضوایت او بوــــار یــــــا نقصان آن، اسقا  خیار از  ر  صاحب خیـــاد  یــــار، زیــــوع خیــــوضـــــدن مــــالک شـــــه هـــــب بـــار عیــــخی

 د از ع   به آن و یا تصر  او در شت قبل از ع   به عیب ساقط مت گردد.ـــبع

  489 مادۀ 



 خیار عیب، بمرگ متصر  الیه ساقط ن ردیده و ورثه قای  مقام او ش اخته میاود.

 ارم ـ آثار عقد مبوث  

 فرع اول ـ آثار عقد در م رد طرفبن عقد

 494 مادۀ

ثاری از قبیل احکام وحقوق مرتب می ردد، عقدیست که ذاتا  و وصفا  ماروع بوده، صیغۀ آن در مورد شت ایکه قاب یت حک  آنورا عقد صحیح که با انعقاد آن آ

 داشته و از شخ  صاحب اه یت صادر گردیده باشد، همچ ان اوصا  آن صحیح وعاری از خ ل بوده ومقرون به شر  فاسد ک  دۀ عقد نباشد.

 491 مادۀ

که از ــوـر ای ـــوـود، م ــوـع میاـــوـراث راجــــد میـــواعــــالل قـــــدم اخــــت عــایـــا رعــــا بـــام آنهـــف عــــ ــن وخـــــدیــــــــاقـــرعــــد بـــــــــر عقــــاث

 خ ف عام دانسته شود.ه ه یا ن  قانون عدم رجعت آن بــــ ـامــت معـعـد،  بیـــعق

  494 مادۀ

ذکور، ــوـب مـوـایـــوق و وجـوـال نمایود، حقـخ وف خواص انتقوه ه موالت راجوع باشود کوه بعودا  بوـــد، بـــت از عقـــاشــصت نـــوق شخــایب و حقــــاه وجــــرگــــه

 د.ال به آن ع   داشته باشـال مـال می ماید، مارو  بر ای که مست زم مال بوده خ ف حین انتقــال، انتقــال مــز حین انتقـــنی

 494 مادۀ

ریک از عاقودین در ـــــوـو  م کیوت هـــوـرایط صوحت باشود، مقتضوت ثبــوـام شــوـده دارای تمــوـردیـــع گـوـان واقـوـراعیــه بــکـه ایــاوضــد معـــاه عقــــرگـــه

 ر مت باشد.ــــر  دی ــــه تس یمت م که بطـــریک بــــزام هــــدل م ک آنها والـــــب

 494 مادۀ

ر  ـووـد، متصـــووـاذ باشــــووـت ونفــووـرایط صحـــووـام شــــووـده، دارای تمــووـردیـــع گــــووـان واقـووـــع اعیـــووـافــرم ـــه بـــووـکـه ایـــووـاوضــــد معـــووـاه عقــــووـرگـــه

 متصر  عین، مک ف می ردد.دل م فعت به ــــه تس ی  بــده بـــرنـــع گیــده ونفـــرنــ  آن برای نفع گیــه تس یــــــن، بـــــعی

 494  مادۀ

 ال م کیت وترتیب م فعت نیز از آثار عقد،   داشته میاود.ـــرانتقــالوه بـــاجرای عمل و یا توثیق دین، عه ا الزام شخ  بـــه یــــرذمـــن بــــت دیــتثبی

 494 مادۀ

 ن یا حک  قانون، جواز ندارد.ـــرفیــــرضایت   ( عقد بعد از انفاذ الزم   داشته شده، رجوع از عقد وتعدیل آن بدون1)

ه ه بوــوـواجــــون بع وت آن مـــوـدیـــوده و مـــوـن بـوـکــاممـــه  ویه بی وت آن نـــوـۀ کـــوـت و یا واقعـــــا آفا   بیعـــائت یــــصور  ظهور حوادث استث  در( 2)

د، محکموه ــــوـاشـــــد مسوتحیل نبــــــوـه ایفوای تعهود مب وت برعقـوـرچــــــد، گـــایــد نمــــدیـــه تهــاحـــارۀ فــخسه ـــه وی را بـــــردد کــــت گـــان ماک ــــچ 

 ونه موافقه برخال  این حک  با ل   داشته میاود.ـــرگــزیل دهد. هــــمت تواند   از ارزیابت مصالح  رفین تعهد، مدیون را به حد عادالنه ت 

 494 مادۀ

ده م وزم ــوـردیـــه در عقود وارد گـــوـالوه از ای که  رفین را به آنچــد عـــچه که شامل آن بوده وحسن نیت مقتضت آن باشد، نافذ می ردد. همچ ان عقعقد بر آن

 ت آن باشد، نیز مت باشد.ـــل تمام آنچه  بیعت وجیبه مطابق باحک  قانون، عر  و عدالت مقتضــــسازد، شامـــمی

 498 مادۀ

 رگاه عقد بصور  اذعان وتحت شرایط غیر عادالنه صور  گرفته باشد، محکمه مت توانود شورایط متوذکره را تعودیل و یوا بوه برائوت ذموۀ  ور  مقابول( ه1)

  وریکه عدالت مقتضت آنست حک  نماید. م ر ای که شرایط اذعان از  ر  مراجع دولتت وضع شده باشد.

 ا صالحیت دولتت، م ظور ومراقبت میاود.ــــخصوصت از  ر  مراجع ب مؤسسا ول نرخ در عقود، اذعان ( شرایط م درج فورمه های قرار داد به شم2)



 آثار عقد در م رد ش ص ثالث ـفرع دوم 

 499  مادۀ

ورتیکه دارای حسون ( هرگاه متعاقدین بصور  مواضعه یا جبری ویا مزاح عقدی را انجام داده باش د، دائ ین متعاقدین وخ ف خاص آنها، مت توان د در ص1)

 رر شده اند، ثابت نموده و به عقد غیر ظاهر تمسک نمای د.ــر آن متضــاثه دی را که بــنیت باش د، بعقد ظاهر تمسک نمای د. همچ ان مت توان د شک یا  عق

ر ظواهر تمسوک نمای ود، بعقود ظواهر اگر مصالح اشخاص ذیعالقه در چ ین عقد معارض هو  واقوع گردیوده، بعضوت بوه عقود ظواهر وبعضوت دی ور بعقود غیو (2)

 ترجیح داده میاود.

 444 مادۀ

 ذ   داشته شده، بر عقد ظاهر اثری مرتب نمت گردد.ـــافـــر نـــاهــــد غیر ظـــا عقـــام آنهـــف عــ ـــن وخــدیـــاقــعـن متـــ( بی1)

 در صورتیکه واجد تمام شرایط صحت باشد، صحیح   داشته میاود. اگر متعاقدین، عقد حقیقت را توسط عقد ظاهر مخفت نمای د، عقد حقیقت( 2)

 441 مادۀ

( هرگاه شخ  به تعهد شخ  ثالث وعده بدهد، شخ  ثالث به سبب آن م زم ش اخته نمت شود، در صور  رد وعده از  ر  شخ  ثالث، وعده ده ده 1)

 دائن بپردازد، به تعوی  وعده مک ف نمت گردد.ه رسانیدن ضرر ب اجرای وجیبۀ مذکور بدونه به تعوی  مک ف مت گردد. اگر وعده ده ده ب

ه آن م زم ش اخته میاود. م ر ای که نسبت تائید ــد بـــائیـــدور تــــن صـــد، از حیـــایــد نمــــائیــــده را تــــث وعــــالـــ  ثــــه شخـــــکــورتیــــدر ص (2)

 وم گردد.به روز وعده،  ور صریح یا ضم ت، مع 

 444 مادۀ

اس  خود انجام دهد. مارو  بر ای که در اجورای ایون ه ( شخ  مت تواند عقدی را مب ت برتعهداتیکه در آن مص حت شخ  ثالث را شر  گذاشته است، ب1)

بوه نمایود، م ور ای کوه  اجورای شور  موذکور کسوب موته تعهد، م فعت مادی یا مع وی شخ  او موجود باشد. شخ  ثالث به سبب این شر  حق مباشور را بو

 آن موافقه صور  گرفته باشد. خال 

 متعهد مت تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخ  ثالث، بچ ان دفعت بپردازد که برعقد وارد مت گردد.( 2)

 د، م ر ای که از عقد خال  آن مع وم گردد.ذاشته است، مطالبه نمایـــه نفع شخ  ثالث شر  گــــه بــــهمچ ان شر  گذار مت تواند اجرای مص حتت را ک

 444 مادۀ

ا والع متعهود یوا شور  گوذار رسوانیده ه اده از شور  بوــوـورد استفـوـه اش را در مـوـوافقــث مـــالــ  ثـــه شخــــد  یه از آنکــوانـــت تـــذار مـــر  گـــ( ش1)

 د به خال  آن باشد. دائ ین یا ورثه شر  گذار ازین حق استفاده کرده نمت توان د.باشد، شر ت را که گذاشته است نق  نماید، م ر ای که مقتضای عق

 بوه خوال ریح یوا ضوم ت ــوـور صــــه  ــــر ای کــد، م ـــت ک ـــاده نمــــذار افـــر  گـــر شـــرابـــد را در بــــه متعهـــت ذمـرائـــر ، بـــذاشتن شـــــگ( 2)

 ذار مت تواند شخ  ثالث را تغییر داده و یاخود را بجای آن قرار دهد.ـــر  گــاشد. شـه بـــرفتـور  گـــه صـوافقـــآن م

 444 مادۀ

نباشود، بوه  معیوینهمچ وان شوخ  یوا جهتیکوه حوین عقود ذاتوا   در شر  گذاشتن به مص حت غیر جائز است که نفع گیرنده شوخ  مسوتقل یاجهوت مسوتقل باشود.

 ام ظهور آثار عقد، تعیین شده بتواند.ـــرفته مت تواند که ه  ــر گراـــــشر ت بحیث شخ  ثالث ق

 تفسبر عقد _فرع س م

 444  مادۀ

 ه اند، میباشد.ـــود الزم ساختـــــد باالی خـــواسطۀ عقه ه که بـــۀ آنچـــد، رضای متعاقدین و نتیجـــل در عقــاص

 444 مادۀ



 ه الفاظ وحرو .ـــــــه بــــــــود، نـــانت اعتبار داده میاــد ومعـــن، به مقاصـــیدـــظاهر متعاق ۀت ارادـــرعای ود باـــدر عق

 444 مادۀ

صور  امکان ارادۀ مع ت حقیقت ارادۀ مع ت مجازی جواز نودارد، م ور ای کوه ارادۀ مع وت  اصل در کالم ارادۀ مع ت حقیقت آنست نه ارادۀ مع ت مجازی، در

 حقیقت متعذر باشد.

 448  مادۀ

 صریح ترجیح داده میاود.ه در برابر صریح به داللت اعتبار داده نمت شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض ه  واقع گردد، ب

 449 مادۀ

 در امور با  ت دلیل شت، قای  مقام آن مت گردد.

 414 مادۀ

 هرگاه مانع ومقتضت معارض ه  واقع گردد، به مانع ترجیح داده میاود.

 411 مادۀ

ال آن متعوذر ـــوـر ای کوه اعمـال آن جوواز نودارد، م وـــوـواند اهمـــــریک مع ت شده بتــالم بــــل کــه حمــوقتیک اــــال آنست. تـــر از اهمـــالم بهتـــال کـــاعم

 گردد.

 414 مادۀ

 ذکر بعضت از آنچه که قابل تجزیه نیست، مان د ذکر کل آنست.

 414 مادۀ

  ور صریح یا ضم ت موجود ن ردد، به ا الق خود باقت مت ماند.مط ق تا وقتیکه دلیل تغییر آن، 

 414 مادۀ

 وصف در حاضر م غت و در غایب اعتبار دارد.

 414 مادۀ

 سوال تصدیق شده در ضمن جواب مخا ب، اعاده شده   داشته میاود.

 414مادۀ

 یک شر  م تفت میاود. ید شر  مارو  گردیده باشد، به انتفاــچ ه آنچه ب

 414 مادۀ

 شک به نفع مدیون، تفسیر میاود.

 418 مادۀ

 حک ، با موجودیت ع ت، موجود و به انتفای آن م تفت مت گردد.

 419 مادۀ

 نمت تواند. قیا  ثابت شده باشد، چیزی دی ری به آن قیا  شده به خال آنچه 



 444 مادۀ

 ده باشد.ــــه شــــر  گذاشتــــت که شــــد، مان د آنســـه در عر  معرو  باشــآنچ

 441 مادۀ

 عاد  عام باشد یا خاص، مدار حک  قرار داده مت شود.

 444 مادۀ

 عاد  وقتت اعتبار دارد که عمومیت یا اغ بیت داشته باشد.اعتبار به اغ بیت شایع داده میاود، نه اغ بیت نادر.

 444 مادۀ

 آنچه عادتا  ممت ع باشد، مان د آنست که حقیقتا  ممت ع باشد.

 444 مادۀ

 داللت عاد ، ترک مت شود.ه حقیقت ب

 444 مادۀ

 فرع، حک  اصل را دارد.

 444 مادۀ

 تابع، تابع حک  متبوع بوده، حک  جداگانه بر آن مرتب نمی ردد.

 454 مادۀ

 شخصیکه مالک شی گردد، مالک آنچه از ضروریات آن باشد نیز میگردد.

 448مادۀ 

 ن چیزیکه در ضمن آن باشد، نیز با ل مت گردد.با سقو  اصل، فرع ساقط گردیده و در صور  بطال

 449 مادۀ

 هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شر  جواز داشته باشد، گذاشتن شر  الزم مت گردد.

 آثار عقد در م رد  مان عقد –ارم  فرع  

 444 مادۀ

ه ــــوـه بتأخیر انودازد، محکمـــمعیی د  ــــه را از مــــبـرای وجیـــا اجـــد یـــایــا نمــــیفا  اـــد عی ـــورد عقـــــه را در مـــد وجیبــــوانـــد نتـــاه متعهــــرگــــه

ت گردد که عدم امکان وفا  یا تأخیر در اجرا وجیبۀ ناشت از سببت بوده که ـابــه ثـــد. م ر ای کـــایــادر نمــــمان را صــــ  ضـــه او حکـــد ع یـــوانــــت تــم

 ر آن دخیل نبوده است.وی د

 441 مادۀ

 دا  به آن موافقه نمای د.ـــــین یا بعـــدتعیـــرا  یا تأخیر باید  رداخته شود، در حین عقـــدم اجـــال عــدازۀ ضمانت را که در حــــد انــــوان ـــن مت تــــدیــــمتعاق

 444 مادۀ

 ه بوده و با ضرریکه از عدم ت فیذ ناأ  نموده مت اسب نمت باشد، دائن مستحق آن شده نمت تواند.هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیر عادالن

 ( مادي424-422)                                       حقوقت تصر  –دوه  فصل 

 



 444 مادۀ

ه ـوـالبــمط  ونـــوـت را از مدیـــد، دائن نمت تواند مقدار اضافــاشـــده بــــین شـــان تعیـــمـــدازه ضــــــر از انــــد بیاتــــایــــرر عــــه ضـــــکــواردیــــدر م

 گردیده است. خطای فاحه  ای که ثابت نماید که مدیون مرتکب خیانت یا م ر  اید،ـــنم

 444مادۀ

وارده بور دائون  ۀضمان یاعودم تصوریح آن درقوانون بادرنظرداشوت خسوار ۀدازـــه انــــت بــ ـقب ۀـــوافقـــدم مــــور  عــــص در دــــــوانــــت تـــــه مــــمحکم

 آنراتعیین نماید. ۀد وی، اندازوکسرعوای

   444 مادۀ

 ۀارـــوـران خســــوـدی ت تأخیربعمل آرد که موضوع آنرا  ول نقد تاکیل داده ومقدارآن حین مطالبوه مع ووم باشود، دائون موت توانود جب ۀ( هرگاه مدیون از تادی1)

   مدنت باشد، مطالبه نماید.( فیصد درموضوعا3ه را که ساالنه معادل )ـــادیــــأخیرتــــاشت از تـــــن

د، از ــــوـوانـــــده نتــــوــوم شــوـر  مع ـوــــــــع اـــوـن یـــوـرفیــــــــه  ــوــــــوافقـــــــکه ازمــــــحالی اره درــــــــــــــران خســــــــــجب رـــــــــــأخیـــــــت (2)

 د.از مت گردــــائت آغــــه قضــــف مطالبـــــتاری

 444 مادۀ

رو  برای کوه از هفوت ـــوـد. ماـوـ ــــ( این قانون راساالنه بیاتر از سه فیصود تعیوین ک 430) مادۀ رفین عقدمت توان د براسا  موافقه، جبران خساره م درج 

 دار مذکور مک ف می ردد.ــــن به رد مازاد مقــــته دائـــآن صور  گرفته باشد، اعتبار نداش به خال فیصد درسال تجاوز نک د. اتفاقیکه 

 444 مادۀ

م ودرج موادۀ موذکور  حودود مقودار شومرده شوده در ظواهر غیور م فعوت  ر  دائن شر  گردد، ( این قانون از430) مادۀم فعتیکه زاید از مقدار م درج  هرنوع عمل و

 ت زیل داده میاود.

 448 مادۀ

مد  م ازعه گردیده است، محکمه مت تواند جبران خساره قانونت یوا موافقوه شوده رات قوی   ال مطالبه حق، سبب  والنت شدنـهرگاه ثابت شود که دائن درح

 مدتیکه بدون موجب  والنت گردیده، حک  نه نماید. ۀجبران خساره یاب

  رد اچوالل عقدـــــم در ارـــآث -رع پ جمــف

 فسخ -جزء اول

  449 مادۀ

ن عقود متوجوه میسوازد وجیبوه را ایفوا  نوه نمایود،  ور  مقابول موت توانود فسوف عقود را ودرصوور  لوزوم هرگاه یکت از عاقدین درعقودیکه الوزام را بوه  ورفی

 باجبران خساره از  ر  دی ر مطالبه نماید.

 ازین حک  مستث ت است.موجب فسف گردد، عقود یکه  بیعتا  غیرالزم بوده یا به خیاری مقترن گردیده باشد که

 444 مادۀ

 د.ــــدهـــت بـــ ـه مهــــرای وجیبـــــرض اجــــون راغـــدیـــد مـــوانـــــــه میتـــمــکــــف، محــــالد فســــــابت ــــــالــــــــح در

  441 مادۀ

 واند مطالبه فسف رارد نماید.ــت تــز باشد، محکمه مـــاچیــــدنـــدیون ایفا  نه نموده، نسبت به تعهـــه رامـــاه آنچـــــرگـــــه

 444 ـ مادۀ 



ب ــوـه سبـــوـقـوازدارد. ایون موافــوـور  عدم ایفوا  وجایوب ناشوت از عقدجـــه، درصـــ  محکمـــدون حکـــف آن بـــرفســــت بــد مب ــــن عقـــه  رفیـــقـوافـــم

 فقه تحریری  رفین بعمل آمده باشد.ردد، م رای که درمورد معافیت از ابالد مواــــت گــــــمـف نــــالد فســــت از ابــــافیــــمع

   444 مادۀ

درین صور  تس یمت عوضویکه توسوط عقود ثابوت گردیوده الزم  .ه مرتب بر آن ساقط مت گرددیب( هرگاه عقد معاوضه وارد براعیان مالت، فسف گردد، وج1)

 نمت باشد.

 ه ردآن و درصور  عدم امکان به رد ضمان آن حک  میاود.ــــد، بـــاشـــده بـــــــ  داده شـــــال  تس یـــوض قبـــــرعـــــاگ (2)

 444 مادۀ

معوضا  مالت موضوع عقددرحالیکه درتصر  مالک قرار دارد هالک گردد، عقد فسف گردیده  ودرصور  قب  عوض، ردآن به  ر  مقابول  هرگاه در

 ی.حتمت مت باشد، خواه این هالک بفعل مالک صور  گرفته باشد یاخارج ازاراده و

 444 مادۀ

خوود تاوقتیکوه جانوب مقابول بوه  ۀالحوق، میتوانود از اجورای وجیبو ۀهرگاه اجرای وجایب متقاب ه درعقوود معاوضوه یکوت از دی وری متأخرباشود، صواحب وجیبو

 اجرای وجایب خود اقدام نکرده، امت اع ورزد.

  444مادۀ

وع ــــــوـوضــــــت مـــوـن وقـوـد درعیــــوـوان ـــت تــوـن مــوـد،  رفیـوـاشـــد الزم بــــوـواحت ـــــوـه دروقـــــوـاوضــــــهرگاه اجرای وجایب  ورفین درعقوود مع

 ادل ب ذارند، تا هریک حق خودرا در وقت واحد تس ی  گردد.ــــزد شخ  عــــرا نـــوده و یا آنـــ  نمـــرتس یـــدی ــه یکــهد را بـــتع

 اقاله _ جزء دوم

 444 مادۀ

 اقاله موجب انحالل عقد مت گردد. ان د عقدرابعداز انعقاد آن برضایت خوداقاله نمای د. رفین مت تو

 448  مادۀ

 آن صحیح   داشته میاود. اب قبول بوده، اقاله باــــام ایجـــ  مقــایــت، قـــا ـــتع

 449  مادۀ

ه هالک شود، اقاله با ل مت گردد، درصورتیکه قسومتت از موضووع عقود ثبا  و وجود موضوع عقد ه  ام اقاله حتمت مت باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقال

 هالک گردد، اقاله درمورد باقت مانده صحیح   داشته میاود.

 444 مادۀ

 اقاله در مورد متعاقدین حک  فسف را داشته و در برابر شخ  ثالث، عقد جدید ش اخته میاود.

 قسمت دوم

 اچفرادی ۀاراد

 485 مادۀ

 ر در احوالیکه وجود توافق اراده دو  ر  برای ایجاد تعهد، حتمت   داشته شود.ـد، م ــــاشـــت بــــدمـــه عقـــی تابع تمام احکام مربو  برادـــانف ۀاراد

 444  مادۀ



 ون م زم ش اخته میاود.ـــکام قانــــاحــــه ابق بــــرادی، مطـــــــانف ۀاحب ارادـــص

 444 مادۀ

ازۀ بورای تصور  ـــوـا اجـــــــوـب کسب یا اسقا  م کیت ویـــوجـــانا  مــــردیده واحیـــــده گــــــا وعــــد یـــاد تعهـــــــا  سبب ایجــــانــــــاحیرادی ــــــانف ۀاراد

 واحیانا  استعمال یکت از خیارا  مت گردد.

 444 مادۀ

موان آی وده بوجوود آورده وتعهود فووری را افواده نموت ک ود. وعوده احیانوا  برعقود واحیانوا  نف  خوود در ز بر غیر برابر وعده عبار  است از الزامیکه شخ  در

 برعمل واقع می ردد.

 444  مادۀ

 ایفای وعده مک ف مت باشد.ه ب مف   ن ردیده است، وقتیکه وفا  نه نموده یا وعده ده ده تا

 444  مادۀ

انجوام داده اسوت اعطوا  نمایود،  ده  باشود، مک وف اسوت جوایزه وعوده شوده رابوه شخصویکه آنورااعطای جایزه وعده کوره ب معیینشخصیکه در برابر انجام عمل 

 گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد.

 444 مادۀ

ه ــوــــمعیی ل ـــوـ  عمــوـه شخــوـکـل ازآنـوــد قبــوـوانــت تــوـد، مـــوـاشــــرده بـــوـن نکــوـام عمول تعییـــوـرای انجـــت رابــــدتــ، مهدــــده ده ــــاه وعـــــرگــــه

ازسوه مواه ازتواریف اعوالن رجووع  ده، بعدـــده داده شــــــوع ۀزـــــایـــه جــــــالبـــد. مطـــــــایـــــوع نمـــــــده اش رجــــــــد. ازوعـــــــاشـــام داده بــــــراانج

 ع نمت باشد.ــــده قابل سمــــاز وع

 فصل س م

 ح ادث قاچ چ 

 قسمت اول

 ف ل مضر

 ف لبکه  ر مال واقع مبش د -مبوث اول

 اتالف -فرع اول

 448  مادۀ

 ال غیر را ت ف نماید، بضمان ضررناشت از آن مک ف میباشد.ـشخصیکه م

 449  مادۀ

 ت از عمل خود مک ف ش اخته میاود.ال غیررا خواه درتصر  خودش باشد یاامین او، قصدا  ویابدون قصد ت ف نماید، بضمان ضرر ناشـشخصیکه م

 444 مادۀ

 ان ضرر را الزم مت گردانید.ـرعایت احتیا ، نیز ضم ۀوسایل ممک  ۀب ضمان می ردد، قصور در تهیــجــؤم ،ال ـــب اتــاد سبـــوریکه ایجــ 

 441  مادۀ

 ت ف ک  ده الزم مت گردد. ۀال عاید گردیده است، برذمـم ال  ورکامل ودرصور  اتال  جزئت، ضمان نقصانیکه برقیمتـدرصور  اتال  ک ت، ضمان م



 444  مادۀ

ال متع وق بخوود وی ـال ت وف شوده از موـهرگاه صغیر ممیز یا غیرممیز و یا شخصیکه تابع حک  صغیرغیرممیز   داشته شود، مال غیر رات ف نماید، ضمان مو

ال ت ووف شووده مک ووف   داشووته نمیاووود، ـده میاووود. ولووت وصووت وقووی  بووه ضوومان مووالزم مووت گووردد. درصووور  نداشووتن مووال تووا زمووان دارا شوودن وی مه ووت دا

 ال مک ف سازد، درین صور  حق رجوع آنها برت ف ک  ده محفوظ مت باشد.ـم ردرصورتیکه محکمه آنهارا بضمان م

 444 مادۀ

 ۀهوردو ماوترکا  بوه تادیو ،راکـــوـور  اشتـــوـص اوود. دریکت از آنها که متعدی یوا متعمود باشود، ضوامن شو اخته می در صور  اجتماع مباشر و متسبب، هر 

 ه میاوند.ــــان مک ف   داشتـــضم

 444  مادۀ

 ضمان   داشته میاود که فعل او م جر به وقوع ضررشده باشد. ۀمتسبب ضرروقتت مک ف به تادی

 غصب _ فرع دوم

 444  مادۀ

 ( غاصب به رد آنچه غصب نموده مک ف مت باشد.1)

 ال مغصوبه در محل غصب، به جبران خساره نیزمک ف مت باشد.ـرد عین م ۀاثر غصب عاید گردد، مرتکب برعالوه ی باگر ضرر (2)

 444 مادۀ

بودون تعودی وی ت وف گوردد،  بوه سوبب تعودی یوا یوا بعضوت آن نوزد وی هوالک شوود و کل یوا یا و ال مغصوبه از ر  غاصب استهالک گرددـصورتیکه م در

 ف دانسته میاود.ال مغصوبه مک ـبضمان م

 444  مادۀ

ده ــــــایـــــع ۀارــــبران خســـوبه را با جـــال مغصـــن مــــی،عدــــوانــــــت تــــوبه م ه مـد، مغصـیانم رــــب تغییــزد غاصـــه نــــوبــــال مغصـــرگاه مـــه

 ب مطالبه نماید.ــرا از غاصـــان آنـــــــضم یا

 448 مادۀ

ب اسوتهالک ــوـاصــــر  غـــوـا از  ـــوـردد یـــوـالک گـــوـد هــوـه زوایــوـکــورتیـص وده، درــــوـک آن بـوـالـــه مـــوـق بــوـ ــه متعــوـوبــــال مغصــــم دــــزوای

 ان آن مک ف مت باشد.ــــاصب بضمــــشود، غ

 449  مادۀ

 رد آن به مالک یا اجر  مثل آن مک ف مت باشد.ه ــــاصب بــــغ اشد،ــــار بــــه عقــــوبـــال مغصــــاه مـــرگـــــ( ه1)

قیموت آنهوا را درصوور   یوا را ق وع نمایود، و أیا اشجارغر  کرده باشد، مالوک موت توانود اشوجار و ب و آباد نموده باشد و أ( درصورتیکه غاصب درعقار ب 2)

 موافقه غاصب مق وعا  بپردازد.

 برقیمت آن، گرچه غاصب متعدی نباشد، بضمان مک ف مت گردد.  شدن نق وارد درصور  ت ف شدن عقار یا( ۳)

 444  مادۀ

ا آنورا اتوال  نمایود، هوردو غاصوب در ــــوـده یـــوـردیــــف گـــوـزد وی ت ـــوـال مغصووب نـصورتیکه م حک ، غصب غاصب، مان د حک  غاصب مت باشد، در

 برابر مغصوب م ه مک ف به ضمان میباشد.

 441  مادۀ



ال بوه مغصووب م وه، ـد، ت ها خود وی بری الذموه گردیوده و درصوور  رد موــــایـــه غاصب اول رد نمـــب وب راـــال مغصــــاصب دوم مــــاه غـــــرگــــــه

 الذمه ش اخته میاوند. غاصب بری هردو

 442 مادۀ

ه ــوـت وف گوردد، غاصوب و متصور  الی ال موذکورـنتیجه آن تمام یاقسمتت از م که در دــــایــرع نمــــتب ه یاــــاوضــال مغصوبه را معـــب مــــرگاه غاصــــه

 ال را مطالبه نماید.ـؤول ش اخته شده، مغصوب م ه مت تواند از هریکت که خواسته باشد، ضمان مــــردو مســـه

 444 مادۀ

 ت گردد.ک  غصب مــد، تابع حــــاشــــب بـــر  مساوی غصـــــتص ۀه در ازالـــــآنچ

 س واقع مبش دـــچف رــــکه  ــف لب -ث دومــمبو

 444 مادۀ

اره وارده مک وف ــوـران خســـوـردد، بوه جبــــر نف  گـــر انواع اذیت بــــیا دی  ل، جرح، ضرب وــــــل قتــــــر از قبیـــل مضـــب فعـــرتکــــه مــــشخصیک

 میباشد.

 444  مادۀ

ا بودوش متووفت بووده وبوه اثور قتول ــوـه آنهـــوـردد، در برابور اشخاصویکه نفقــوـل یوا وفوا  شوخ  گــوـوجب قتــوـر مـــر دی ــــل مضـــرح یا هر عمــــه سبب جــــه بــــشخصیک

 یاوفا  از آن محروم شده اند، بتأدیه ضمان مک ف مت باشد.

 احکام مشترک -مبوث س م

 444  مادۀ

 مرتکب به جبران خساره مک ف مت باشد. ،غیر عاید گرددهرگاه به اثر خطا و یا تقصیر  ضرری به 

 444 مادۀ

 جبران خساره مک ف مت باشد.ه هرنوع تعدی ایکه ازآن ضرری بغیر از اضرار م درج مواد فوق به شخ  دی ری عاید گردد، مرتکب ب

 448  مادۀ

 ( جبران خساره شامل س جه ضرر مع وی نیزمت باشد.1)

دوم  ۀه مورد تعدی واقع گردیده، ضرر مع وی به زوج واقارب وی عاید گردد، محکمه مت تواند برای زوج واقارب توا درجواگر به سبب وفا  شخصیک (2)

 جبران خساره حک  نماید.ه ب

 ن شده باشد.ا حک  قطعت محکمه تعییـــــاسا  موافقه  رفین و یه ال نمت ک د، م ر ای که مقدارآن بـانتق مع وی، بغیر جبران خساره ناشت ازضرر( 3)

  449  مادۀ

 محکمه جبران خساره را به ت اسب ضرر عایده تعیین مت نماید، مارو  بر ای که ضرر مذکور مستقیما  از فعل مضر ناأ  کرده باشد.

 484 مادۀ

الل مود  ـخ مقدارجبران خساره، در مورد تعیین تجدید نظررا در ۀهرگاه امکانا  تعیین دقیق مقدار جبران خساره نزد محکمه میسرنباشد، میتواند حق مطالب

 حفظ نماید. معقول برای متضرر

 481 مادۀ



وال از ر  محکمه تعیین مت گوردد، جبوران خسواره بصوور  اقسوا  یوا عوایود مرتوب  رداختوه شوده موت توانود، کوه درایون ـ ریقه جبران خساره بارعایت اح

 جواز دارد. تأمی ا صور  مک ف ساختن مدیون به دادن 

 484 مادۀ

بوه آن حکو   هرگاه متضررنسبت خطای خود درایجاد و یا تزئید ضرر عایده اشتراک داشته باشد، محکمه میتواند مقودار جبوران خسواره را تق یول داده یوا اصوال  

 ن ماید.

 453  مادۀ 

ا به یناشت از اسباب مجبره بوده و  مترقبه یا ه غیرحادث دون مداخ ه وی یا ازـــت بـــت از سبب خارجــــاشـــده نـــایـــررعـــهرگاه شخصت ثابت نماید که ض

 آن حک  نماید. به خال ردد. م ر ای که قانون یا موافقه  رفین کسبب خطای شخ  متضرر یا از غیر ناأ  گرده است، بضمان مک ف نمت 

 484  مادۀ

 تعیین مت شود. ،( ضرور  بقدر ضرور 1)

ب ــــوـکـرتــــری مــــوـ  دی ــــوـال شخــوــــــا مـــوـ  یــوــــا نفـــوـود و یـــــوـال خــوـم اــ  یــــروع از نفــــاع ماـــــــت دفــــالــــح ه درـــــکــشخصی (2)

ر ــــدر غی ،دـــــاشـــــرده بــــــاوز نکـــــــرور  تجــــــدر ضـــــــاز قمارو  بر ای که در دفأ ود. ــــــت شــــه نمــــتـــداشــــــــل   ؤردد، مســـــرر گــــض

 می ردد.ره مک ف اــــران خســــه جبــــآن ب

 484 مادۀ

ایکوه  ۀبرسواند، بوه جبوران خسوار ضرر رسیده بغیر اوه ضرریکه ب از نف  خود بیاتر هضررشدید با ایراد ضرر خفیف دفع مت گردد. شخصیکه جهت حمای

 محکمه آنرا عادالنه   دارد، محکوم می ردد.

 484  دۀما

 ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل مت گردد.

 484 مادۀ

   داشته میاود. ای که فاعل مجبورگردیده باشد. درتصرفا  فع ت ت ها اکراه تام، مجبوریت معتبر فاعل آن نسبت داده میاود نه به آمر، م ره ( فعل ب1)

اسوا  امور آموری ــوـه را بـــوـه آنـــوـته میاوود کــــــوـ  داش مسوؤل رـوـت غیـــوـتــــه وقـــوـتــــاخـــس ررـــوـر را متضــوـه غیـــت کــ ــام از فعـــظف عــــؤم( 2)

موورد ماوروعیت فعول  را، در همچ وان اعتقواد خوود اید.ـــرا  نمــــد، اجـــاشـــه بـــاد داشتــوجب آن اعتقـــبم اــــروی واجب بوده ویــــت امــــاعــــه ا ـــــک

 آن، ثابت نماید. رعایت احتیا  متقتضت در د به اسباب معقول ومست  مذکور

 488 مادۀ

 مثل آن رفع نمت گردد. با ندارد، هـــمـچــ ان ضرر جواز ضرر با مــقــاب ــه ضرر و ضـرر رســـانــدن

 489  مادۀ

 جبران خساره تعیین نماید. کدام را در ت حصۀ هرلیت مساوی دارند. م ر ای که قاضؤجبران خساره مس لین فعل مضر، متعدد باش د، درؤهرگاه مس

 ت از عمل غبرــــبمسؤل -ارمـــمبوث   

 494مادۀ 

 در رــوـد. م ـــوـاشــــت بــــوـف مـوـوده، مک ـــوـد نمـــوـایــــع رــوـه صغیــــوـرریکـــــاره ضـوــــــران خســــوـه جبـــوـب بـرتیوـــالتـــالن بـــــوـک درـــوـ  و درـــوـ 

 د.یمراقبت الزم حتما  واقع مت گرد ودـــوج اــــه ضرر بـــای ک اـــی  ام دادهــــه انجـــزمی  رد ت الزم راــــاید، مراقبــــت نمـــابــــه ثــــورتیکص

 491 مادۀ

 ( مادي411-414)                                       دحق م ابع   –دوه  باب 

 



 و ود، مان د صوغیرــت نظار  خــ  تحــشخ ۀرــال مضـــاعم د، ازــه باشـــه، مک فیت نظار  شخ  را داشتــــموافق ون یاــــ  قانــــه بحکــ( شخصیک1)

   داشته میاود. ؤلــون مســمج 

  داشوته  مسوؤلحین اجرای وظیفه و یا به سبب آن واقع می ردد،  مجاز استخدام ک  ده از ضرریکه از ر  شخ  تحت استخدام وی به سبب عمل  غیر (2)

 اید.میاود. م ر ای که قانون و یا موافقه  ور دی ری تصریح نم

 494  مادۀ

 از عمل غیر، میتواند جبران خساره ای را که  رداخته است، از عامل مطالبه نماید. مسؤل

 بت از حب ان واشباءمسؤل  -مـث پ جـموب

 494  مادۀ

عودم اتخواذ احتیوا  الزم از  عایده از حیوان مت گردد که ۀجبران خسار مسؤلمالک وقتت  یت بار نمت آرد.مسؤلوقوع میرسد، ه حادثه ج ائت ایکه از حیوان ب

  ر  وی، برای ج وگیری از وقوع حادثه ثابت گردد.

 494  مادۀ

 مسوؤلآنورا محافظوت نکورده باشود،  یوا از عیوب حیووان آگواه بووده و آنرا ج ووگیری ن مایود و ال رساندن ضرر به مال غیر دیده وـح هرگا مالک، حیوان را در

   داشته میاود.

 498 مادۀ

 اید به ضمان عایده مک ف مت باشد.ـــداخل نمبدون اجازۀ وی  انت را در م ک غیرهرگاه شخصت حیو

 494 مادۀ

م ر ای که ثابوت گوردد کوه انهودام بوه سوبب    داشته میاود. مسؤل( محافظ عمار  گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشت ازانهدام با آنکه انهدام جزئت باشد، 1)

 ه بودن عمار  یا عیب آن صور  گرفته است.ال در صیانت نبوده یا به اثر که ـاهم

خطر باشد، مت تواند اتخاذ تدابیرالزم را جهت دفوع خطور از مالوک آن مطالبوه نمایود، درصوور  ه اگرشخصت از ناحیه عمار  شخ  دی ری مواجه ب( 2)

 قدام نماید.اتخاذ چ ین تدابیر اه حساب مالک به عدم اقدام مالک، او مت تواند بعد از حصول اجازۀ محکمه، ب

 494  مادۀ

ری از تولیوود ضووررآنها مسووت زم توجووه خوواص باشوود، ـــووـه ج وگیــووـاشد کــــووـه بـــووـار داشتــووـای را در اختیــــووـر اشیـــووـا دی ـــووـت یــووـه آال  تخ یکــووـشخصیک

ا  کافت را بکوار بورده ــــوع ضرر احتیــری از وقــــش اخته مت شود. م رای که ثابت نماید در ج و گی مسؤلدرصور  وقوع ضرراز اشیا  وآال  مذکور، 

 است. احکام خاصیکه در زمی ه بعدا  وضع گردد نیز رعایت می ردد.

 498 مادۀ

وع ضورر و ـــــوـوقه ـوـرر بـــوـضــ  متـــــوـف ع ــوـاریـــال، از تـــوـه سـوـس رورـــوـد مــوـر بعــــوع فعل مضـــرنـــت از هـــاشــــاره نـــران خســــوی جبـــدع

 وع فعل مضر ش یده نمت شود.ـــــف وقـــاریـــال از تـــ( س10رور )ـــد مـــوال بعــام احــــان در تمـــــوده، همچ ـــد نمـــایـــرر را عــــه ضــــشخصیک

 499  مادۀ

ری کسب نماید، در حدود آنچه ــــرر شخ  دی ــــروع بضــــــب ماــــدون سبــــادی را بــــد، مفــــاشــــز بـــرممیـــه غیــــرچـــ ، گــــاه شخــــرگـــــه

 جبران خساره، برای متضرر مک ف مت باشد. ۀکسب نموده به تادی

 قسمت دوم



 ف ل مفبد

 پرداخت  دون ح  اول ـ مبوث

 500  مادۀ

دا  ثابت گردد که  رداخت آن بر او واجب نبووده اسوت، میتوانود از وی دی ری بپردازد وبعه شخصیکه شت ای را ب مان ای که  رداخت آن براو واجب است، ب

 رد آنرا مطالبه نماید.

 841 مادۀ

 ( هرگاه شخ  ناق  اه یت شت ای را که مستحق آن نیست تس ی  گردد، به ردآنچه کسب نموده مک ف   داشته مت شود.1)

 ف مت باشد.ـــــوده، مک ــــب نمـــد کســــــیذ عقـــه به سبب ت فـــــآنچ ردا ـــردد، بــــــــت با ل گـــ  اه یــد ناقـــعق رــاگ( 2)

 844 مادۀ

ه ــووـال بـــووـرد ما ــووـالوه بـــووـردد، عـــووـت گـووـابـــآن ث از دــووـا بعــووـت یــووـت شـووـمــام تس یـــووـق ه  ــووـمستح  رــووـده غیــووـونـ  شــووـت تس یــووـو  نیــووـاه ســـووـرگـــه

 ت از تصر ، مک ف مت باشد.ــاشـــاره نـــران خســـمت وجبــان تس یـــزم ل ازـــاصـــت حـــت م فعــرداخـــ 

 844  مادۀ

 رد ۀده باشود، مطالبوــوـشه ــوـرداختـــه،  ـــوـن رفتــوـق از بیــــوـد از تحقــوـبع اـــــوـده یــــــــق ناـــــــب آن متحقــه سبــــدیکـــذ تعهـــیــر ت فـــــابــــــه ب ـــــآنچ

 آن، جواز دارد.

 844  مادۀ

ه را ــوـد رد آنچــوـوانــت تــد، مـــایــا نمــود را ایفــــخ بــــایــــر آن، وجــــ  بــــدون ع ــــه بــــادیــــد تــــعؤـــــدن مــــل از رسیـــون قبـــدیـــاه مــــرگــــه

 رداخوت قبول از وقوت کسوب نمووده، مت اسوب بوه  ۀـــوـه در نتیجـــوـادی کـوـرد مفــوـه د ت هوا بـــوـوانـــــود آن دائن مت تــــــاید. باوجــه نمـــوده مطالبــنم هادیــــت

( این 430رج مادۀ )نقود باشد، دائن بجبران خساره عایده مطابق احکام م د ۀعد ایفا  آن نرسیده تادیؤر وجیبه ایکه مــــــمدیون اکتفا  نماید. اگه ضرر عایده ب

 ه، م  ف مت باشد.معیی عد ؤاسا  موافقه  رفین از بابت مد  باقیمانده میا به قانون 

 844  مادۀ

بوه دیون ( هرگاه مدیون دین را به  شخ  دی ری تفوی  نماید، شخ  مذکور بعد از تأدیه دین بعوض دائن اص ت قرار گرفته و مت توانود از مودیون مطال1)

 نماید.

  مذکور مت تواند رد دی وت را کوه ـــردازد شخــــن را بپـــده دیــــردیــــــ  گـــویـــاو تفه ــن بـــه دیـــادیــــه تــــل از شخصیکـــون قبـــدیــر مــــــ( اگ2)

  رداخته است از مدیون یا دائن اص ت مطالبه نماید.

  508  مادۀ

قبوولت مودیون اعتبوار داده نمیاوود، دریون  یوا عودم تبوه قبوول .ساقط می وردد نماید، دین از ذمۀ مدیون ۀهرگاه شخصت دین شخ  دی ری را بدون تفوی  تادی

ک  وده بووده یوا  تادیوۀدیون مصو حت  ۀمدیون ندارد، م ر ای که از قرائن  وری مع وم گردد که در تادیوه ک  ده متبرع ش اخته شده حق رجوع را ب هصور  تادی

 است. وی اصال  نیت تبرع را نداشته

 844  مادۀ

دارای  ک  ودهال مذ ور م قوول بووده و اسوتعمال ـم ر ای  ه م .م افع آن م  ف مت گردد ۀال شخ  دی ر را بدون اجازه استعمال نماید به تادیـهر گاه شخ  م

 حسن نیت باشد.

  848  مادۀ



باشد، م کیکه قیمت آن کمتر است بعد از تادیوۀ قیموت،  هرگاه م ک شخصت بام ک شخ  دی ری  وری متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غیر ممکن

 تابع م کت ش اخته میاود که قیمت آن بیاتر باشد.

  849  مادۀ

تادیوه ه دود آنچوه کسوب نمووده بوــوـری کسوب نمایود، در حـوـ  دی ـوـرر شخـوـضه ادی را بدون سوبب ماوروع بوــه غیر ممیز باشد، مفـــرچــرگاه شخ  گــه

 اد ادامه نداشته باشد.ــه کسب مفـــرچــی متضرر مک ف میباشد، گران خساره براــجب

  814  مادۀ

داشتن حوق ـــوـن بــوـ  دائــــاریف ع ــــال، از تـــه ســـد  ســـای مـــد از انقضـــذشته، بعـــــوال گــــام احـــــب در تمــت از اکتساب بدون سبـــاشــــوی نـــدع

 وع ش یده نمت شود.ـــق رجـــاریف آغاز حـــ( سال از ت10) د ــای مـــوع و انقضــــرج

 مبوث دوم ـ عقد فض ل 

 811  مادۀ

 ( در احوالیکه عمل شخ  فضولت مفید بوده و به سبب اضطرار، وکالت یا مقتضای امر انجام یافته باشد، شخ  فضوولت مک وف اسوت در موورد اجورای1)

رای عموول ـــووـاجـــووـه ر  وی بــووـای شخصوویکه از  ـــووـود و خطــووـای خــووـت از خطــووـولـ  فضــووـد. شخـــووـایـــه نمـــووـوجـــ  عووادی تــووـل شخــووـعموول، مث

   داشته میاود. مسؤلذکور مک ف گردیده، ـــم

 لبۀ ضمان نماید.ور از  ر  شخ  فضولت مک ف گردیده، مطاــذکـــل مـــرای عمــــاجــه ه بـــا  شخصیکــــب عمل مت تواند مستقیمــــاحـ( ص2)

 814  مادۀ

ل ــوـمـــل متحــوـــــرای عمــوـه در اجـــوـت را کـــوـارفـــون مصـوـانــــن قــــوـ( ای111) موادۀدرج ــــوال م ـــــد در احـــــــوانـــــتـت میـــــولــــــ  فضـــــشخ

 د.ـــــایــــالبه نمـــــه آن، از وی مطــــــــل بـــــــاحب عمــــــــ  صـــــاریف ع ـــــــاه از تــــــه مـــــد  ســـــــالل مـــــده، در خــــردیـــــگ

  ا  س م

 آثاروجببه

 فصل اول

 وجببه طبب  

 814مادۀ

 قانون تعیین نماید. حدود احکام شرع و در بوجود آرد، محکمه میتواند ساحه آنرا  بیعت را ۀهرگاه تصر ، وجیب

 814 مادۀ

 سبب تعهدمدنت شده مت تواند. وجیبه  بیعت

 فصل دوم

 ت فبذعب  

 558 مادۀ

ی کوه از ای وت، مک وف گردانیودن متعهود بوه تعووی  موالت جووازدارد، م ور عآنچه تعهد نموده مک ف میباشد، درصوور  عودم امکوان ت فیوذ  عینمتعهد به ایفای 

  ت عاید گردد.کعوی  مالت بطر  مقابل ضرر ت



 814 مادۀ

ال فووری ایون حوق ـت اسو اد، موجوب انتقوـه ثبوــوـد متع وق بــوـواعــت قـــوـایـــــارعــــر بــوـت دی ـــ ــق عیـــوع حــــر نـــا هـــیم کیت ال ــــانتق هـــد بــــهـــتع

 وده و شخ  متعهد مالک آن باشد.ــــب معیینشت  می ردد. مارو  بر ای که موضوع وجیبه ذاتا  

 814 مادۀ

ماخ  گوردد.  ال این حق، موضوع تعهد بایدـاید، برای انتقـــد نمـــده تعهــــردیــــین گــت آن تعیــوعیـــه نـــ ت کـــق عیـــال حــانتقه ب  ـــاه شخــــرگـــه

خسواره در هوردو  محکمه موضوع تعهد را از عین نوع بدست آرد. همچ ان دائن میتواند قیموت موضووع وجیبوه را بوا جبوران ۀاجازه در غیرآن دائن میتواند ب

 حالت مطالبه نماید.

 818  مادۀ

 مت آن مت باشد.ـــت زمان تس یـــد، الــوضوع تعهـــاظت مــــیمت وحفــد به تس ـــــهـــ ت، متضمن تعــق عیــال حــانتقه د بــتعه

 819 مادۀ

، دائن میتواند اجرای عمل مذکور را توسط غیر متعهد، قبوول  رفین مستوجب اجرای یک عمل توسط شخ  متعهد بوده باشد ۀهرگاه  بیعت وجیبه یا موافق

 نه نماید.

 844 مادۀ

د هرگاه متعهد عم ت را که تعهد نموده ت فیذ نه نمایود، درحالیکوه اجورای عمول موذکور توسوط شوخ  وی ضوروری   داشوته نوه شوود،  ور  مقابول میتوانو (1)

 نماید. محکمه حاصل از درصور  امکان، بحساب متعهد را اجرای عمل مذکور ۀاجاز

 حالت عاجل  ر  مقابل میتواند بدون مطالبه اجازه از محمکه، بعد از ا الع به متعهد، تعهد را بحساب وی ت فیذ نماید. ( در2)

 841 مادۀ

حک  محکموه در صوور تیکوه  هر گاه شخ  اجرای عم ت را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه  ر  مقابل باجرای آنچه تعهد نموده مک ف میباشد در غیر آن

 . بیعت معام ه مقتضت آن باشد، قای  مقام ت فیذ از  ر  متعهد قرار مت گیرد

 844 مادۀ

شت ویا بکار بردن احتیا  در ت فیذ تعهد مط وب باشد وقتوت تعهود اجورا  شوده   داشوته میاوود کوه در  ۀاجرای عمل از متعهد ن هبانت یا اداره هرگاه در تعهد ب

 ورفین  وور دی وری  ۀون بوا موافقوــوـانـــه قـــوـر ای کــوـم  گرچوه مط ووب متحقوق ن وردد، بکار مت برد رعایوت نمایود، تیا ت را که شخ  عادتا  ت فیذ آن اح

 ش اخته میاود.  مسؤلوال اگر متعهد مرتکب تق ب یا خطای بزرگ گردد ــتصریح کرده باشد. در تمام اح

 844 مادۀ

بوه ه را ـوـــــــآنچ ۀــــوـد ازالــوــــوانــــــت تــــوـل مــــوـابـــــر  مقـوــــــ  ،ف ورزدـ وـــد تخــــوـل متعهــــــوـ اع از عمــــا امتـــــد یــــــــهــاه در تعـــــرگــــــه

 ده و در صور  لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید.ـــردیــــرا  گـــد اجـــــاز تعه خال 

 فصل س م

 از طری  ت دید  ه غرامت ت فبذ

 557 مادۀ

ل ــوـابـــر  مقـــد  ــــاشـــب بـــاســـا غیر م ـــن یـــر ممکـــد غیـــهـ  متعــــر  شخـــه از  ــــرای وجیبـــــــدون اجـــت بــــذ عی ــــاه ت فیــــرگـــ( ه1)

 یذ در صور  امت اع باغرامت تهدید ی مطالبه نماید.الزامیت متعهد بر ت ف ه را مب ت برــــ  محکمـــت تواند حکـــم

 غرامت را حسب لزوم زیاد نماید. ۀدازــد انــغرامت را برای اکراه متعهد یکه از ت فیذ وجیبه امت اع ورزیده غیر کافت بداند، میتوان ۀ( اگر محکمه انداز2)



 844 مادۀ

ده ــوـت ضورر عایـــوـرعای ه بواـــوـذ اصورار ورزد، محکمــــاع از ت فیـــیا به امت  ذ ن ماید وــــت فی  ا  ــعید به غرامت تعهدش را ــدیــد از تهـــد بعــرگاه متعهــه

 ت متعهد مقدار جبران خساره را تعیین مت نماید.ـــر  مقابل و تع ــــبط

 

 فصل   ارم

 ت فبذ از طری  جبران خساره

 844 مادۀ

 ام قانون صور  می یرد.ت فیذ از  ریق جبران خساره مطابق به احک

 844 مادۀ

 م ر ای که قانون  ور  دی ری حک  کرده باشد. ،شده نمیتواند ،ابالد به متعهد متحققاز استحقاق جبران خساره قبل 

 848 مادۀ

ای کوه   ت بورـوـن مبــوـرفیـ  ۀـوـقــرد موافــوـت گیـوـور  مــوـص ،دــوـوانــده بتــوـار شــوـام اخطــ  مقــیاه قـــا آنچـــت یـــق اخطار کتبیرــد از  ـــهــالد متعــــاب

 راآ  دی ر ابالد   داشته شود نیز قای  مقام اخطار شده مت تواند.ــدون اجــد بــای تعهــــد ایفــــعؤــدن مــــصر  رسی

 849 مادۀ

 وال آتت ابالد به متعهد ضرور نمت باشد: ـدر اح

 ن گردیده باشد.ــر ممکــغی ،  متعهدــل شخــعبف ،دــیذ عی ت تعهــکه ت فــدر حالی -1

 ناشت از عمل غیر مجاز باشد. ۀجبران خسار ،( در حالیکه موضوع تعهد2)

 آن ع   داشته باشد و یا آن را بغیر حق باوجود داشتن ع   به آن تس ی  شده باشد.ه رد چیزی باشد که سرقت گردیده و متعهد ب ،در حالیکه موضوع تعهد -3

 اظهار نموده باشد. الیکه متعهد امت اع خود را کتبا  در ح -4

 844 مادۀ

 یت حوادث غیر مترقبه واسباب مجبره جواز دارد.مسؤلشدن متعهد از  موافقت  رفین مب ت بر متحمل (1)

یت مسوؤلواز دارد ــــوـج ،دــوــــاشــــبدم اجورای تعهود تعاقودی وی ــــهد که ناشت از عــیت متعمسؤلن بر رفع هرنوع ـــوافقت  رفیــــان مــــــهمچ  (2)

یت مسوؤلد رفوع ـــوـوانــمتعهود میت .دــوـوانـــده نمیتــوـــوع  شــوـرفین مرفــوـ  ـۀـــوــر موافقـوــــد بور اثـــوـب و خطوای بوزرگ شوخ  متعهـــاشت از تق ــــن

 ذارد. شر  گ ،خود را از تق ب وخطای ک ت اشخاصیکه در ت فیذ تعهد استخدام نموده است

 با ل میباشد. ،یت ناشت از عمل غیر مجازمسؤلمب ت بر رفع  ،( هر نوع موافقت  رفین3)

 فصل   ج 

 تضمبن حق ق دائ بن

 احکام عم م  -قسمت اول

 841 مادۀ



 رد.ــدین وی قرار می ی ـــۀادیـــــن تــــون در تضمیــــدیــــوال مــــــام امـــــ( تم1)

 احکام این قانون حق تقدم داشته باشد.ه د، م ر دائ یکه مطابق بـــاوی دارنــق مســون حـــــدیــــــوال مـــر امــــرابـــدر ب ینــــام دائ ــــ( تم2)

 قسمت دوم

 وسایل ت فبذ

 دع ی غبر مستقبم –مبوث اول 

 844مادۀ 

رانیکه حوق موذکور از ــــه نباشد، مارو  بــــادیـــــل تـــابـــوز قـــــن ه ـــه دیــــچرـــد، گــــایـــال نمـــــون استعمــــدیـدائن مت تواند حقوق مدیون را ب ام م

ال آنورا وق غیر مالت م حصر و م صق به شخ  مدیون نبوده و یا چیز غیر قابل حجز نباشد دائن وقتت این حق را استعمال کرده میتواند که عودم اسوتعمـــحق

ال  وی موت گردیود. دریون ـوـسوبب افوال  یوا زیواد  اف ،ونــــوـدیـــال حق، از  ر  مــــه عدم استعمــــاید کــــن ثابت نماز  ر  مدیون ثابت نماید و همچ ا

 حالت ابالد به مدیون ضرور نمت باشد، م ر ادخال او بحیث خص  در دعوی حتمت است. 

 844  مادۀ

ون، ــوـدیـــال مـــود مــــل مت شـــال حق حاصــــاستعم ــــۀادیکه در نتیجـــه شده، مفــاختــی ش ب وـــون نائــــدیـــال حقوق مــور  استعمـــــص ن درــــدائ

 و در تضمین تمام دائ ین قرار مت گیرد.  هردیدــوب گــــمحس

 دع ی عدم -مبوث دوم

 چفاذ تصرف

 844مادۀ 

وق ــوـه از حقـــــوـوریکــــ  ،رر سوازدـوـــــن را متضــوـه دائــوـد کـــوـایـــت نمـــوـرفــون در آن تصــوـــدیــوده و مــــل تادیه بــــابــــن قـــق دائـــاه حـــــرگـــه

درنظر گرفتـــن شورایط م ودرج  بازیاد  افال  مدیون گردد، دائن مت تواند  یاه افال  ب وی بیفزاید که م جرــد یابه تعهدا  مدیون به نحــــاهـــون بکــــدیــم

 ( این قانون عدم نفاذ چ ین تصر  را مطالبه نماید.130)مادۀ

 844  مادۀ

ر ــــــوـل بــوـور ماتمـــوـذکـــــه تصور  مــوـود کــــوـه میاـــوـاختــــد اعتبوار ش ـوـاقــــــــق دائون فــــت درحـــــون وقتـــدیــه مــــاوضــــالمعـــر  بـــ( تص1)

ال صودور ـه آن ع و  داشوته باشود. تصور  مودیون وقتوت ماوتمل بور تق وب   داشوته میاوود کوه مودیون درحوــــابل بــــر  مقــــوده،  ـــــون بـــــدیــــب مــــتق 

 افال  خود ع   داشته باشد.ه ب  تصر 

ون ــــدیــدون عوض  مــــود، تصر  بـــه میاـــداشتــــت   ــــافـــب کــه تق ــودن وی بـــ  بــالــرای عـــــــون، بــــدیــــــافال  مه    ر  مقابل بـــ( ع 2)

 ق دائن معتبر ش اخته نمیاود، گرچه  ر  مقابل دارای حسن نیت بوده و مدیون مرتکب تق ب ناده باشد.ـــدر ح

د ـــوانـــن نمیتـــــد، دائـــدهـــال بــــدی ری انتقمقابل عوض به خ ف به را ــــوده، آنـــــال نمــــــه وی انتقـــون بــــال از  ر  مدیــــه مــــکـر خ فیـــ( اگ3)

د معاوضوه بوه تق وب مودیون یوا درعقود بودون ــوـاخ ف اول در عقــــدیون بــــر ای که خ ف دوم ه  ام تصر  مـــاید. م ـــر  تمسک نمـــــاذ تصــــدم انفــــبع

 عوض به افال  او ع   داشته باشد.

 844  مادۀ

ون ــوـدیـــد. مــوـاشـــف میبـوـون، مک ــوـدیــت مــوـون ذمـوــــدار دیـوـــــا  مقـــوـثب اــوـه   بـوـد محــوـایــــا نمــوـون را ادعـــوـدیــال  مـــن افــــدائاه ـــــرگــــه

 د.ــد از آن میباشــــــا زایــی ون او وـــه مساوی دیـــــــت است کـــالـــــــــدار مـــــــــالک آن مقــــد، مــــایـــت نمـــابـــــت ثــمک ف اس

 844  مادۀ



 ذکور به ضرر آنها انجام یافته ازین حک  استفاده کرده میتوان د. ـــــر  مـــه تصـــکـردد، تمام دائ ی یـــــادر گــــصر  صــاذ تـــدم نفـــرار عــــاه قــــرگــــه

 848  مادۀ

وال وی برای  رداخت دیون ذمته کفایت نماید، حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبوار تصور  مودیون، ـنموده و یا ام  ( هرگاه مدیون وجایب خود را ایفا1)

 می ردد.  ساقط

ن به ایفای حقوق دائ ین اقدام نموده و یا ثابت نماید که مدیون مالوک آ دعوی عدم نفاذ تصر  برک ار شده میتواند، که شخصا   (  ر  مقابل مدیون وقتت از2)

 ایفای دیون او کفایت مت ک د.به مقدار مالیست که 

 849   مادۀ

وقتت دعوی دائ ین ع یه او قابل سمع نمت باشد که ثمن موذکور مث وت بووده و بوه  ،دست آردبه دیون مف   حقت رابدون  رداخت ثمن ـــاه شخ  از مــــر گـــه

 شده باشد.خزانه یا بانکت که محکمه تعیین مت نماید،  ور امانت تحویل 

 844  مادۀ

دم بوار موت ـوـاز تقــق امتیــت دائن را از حیب یکت از دائ ین بعمل آمده باشد، این عمل صر  محرومــوجــدون مبــغرض تقدم به  ب مح  ــرگاه تقــ( ه1)

 آرد.

اذ ــوـدم نفـوـوی عـوـدع ـوـۀن را در اقامـوـایر دائ یـوـحقوق س ،ختد، این  ردارعد بپر داؤدن مــر رسیــل از  ســن را قبـــ( اگر مدیون مف   دین یکت از دائ ی2)

ن صوور  گرفتوه باشود، توابع ـوـرفیـــازش  ـــوـا  ســــوـد به اســؤعــدن مـــر رسیــسبه  د ازــن بعــرداخت دیــان اگر  ـــر نمت سازد. همچ ــاثــر  متــتص

 عین حک    داشته میاود.

 841  مادۀ

دم ــووــــعۀ ــووــــوجبـــت مــووـــع ه ـووـن بـووــــــ  دائــووـ ـــف عــووـــــاریـــــال از تــــووــــــه ســـووـــــس رورـــــووـد از مــــووـر  بعــــووـاذ تصــــــووـنفدم ـــووـوی عـــــووـدع

 ال از تاریف صدور تصر  ش یده نمت شود.زده ســـوال دعوی بعد از مرور  انـــر احـــایـــود. در ســــــاـده نمیـــــــر ، ش یــــــاذ تصــــــــنف

 

 

 قسمت س م

  مان مسائل

 ح  چگ داشت -مبوث اول

  844  مادۀ

 ود ع یه را نزد خود ن هدارد.ـــردیده، معقـــا وقیتکه بدل مستحق را تس ی  ن ــت تـــالـــۀ مـــاوضــــر معـــد در هـ ـوانــن میتــدیــاقــعــت از متـــریکـــه

 844  مادۀ

ونا  مستحق ـــواند الت زمان حصول آنچه قانــــمصار  ضروری و مفید انجام دهد، میت ،  در م ک غیر که تحت تصر  جایز او قرار داردـــر گاه شخــه

 مت گردد، از رد آن به مالکه امت اع ورزد. م ر ای که مک فیت به رد م ک، ناشت  از  عمل غیر مجاز باشد.

 844  مادۀ

ر دازد یوا ـــوـد ناشت از تعهد مدیون که مورتبط بوه آن اسوت نپــــایفای تعهـــه ل بــــابـــر  مقــــکه   ــــــوقتی د، تاــــایـــد نمـــت تعهـــمالدادن ه که بــشخصی

 ور امت اع ورزد. ـــل مذکاــــــــــــــاز دادن م دــــتوانـــندهد، می ذکورـــــــــــــــــــــای تعهد مـــرای ایفــــکافت ب تأمی ا 



 844  مادۀ

د آن ــوـوایـــاب عــوـه حســـور وارائـــذکـــت مـــت شــاظــحفه ده بــــاه ک  ـــابت نمت سازد. ن ـــن ثآرـــب از راـــق امتیــت، حـــت شـداشـــق ن هــو  حــــثب

اه ک  وده میتوانود اجوازه محکموه را درموورد فوروش آن مطوابق ــــوـد، ن ـوـاشـــور بــوموذکور متص د. اگر خو  هالک یا معیووب شودن شوتــاشــت بـــف مــمک 

 اجراآ  مربو  به بیع مرهون حیازی مطالبه نماید، درین صور  حق ن هداشت به ثمن شت، انتقال مت یابد.

 578  مادۀ

 بین میرود. از،( حق ن هداشت شت با از بین رفتن حیاز  آن1)

واند اعواده حیواز  آنورا مطالبوه نمایود. ماورو  ــوـود، موت تــوـارج سواخته شـوـود اعتراض وی خــوج اـــه یا بــور  خفیــــبص   ( اگر شت از یاز  شخ2)

 قبل از مرور یکسال از تاریف مذکور بعمل آمده باشد. اخراج شت وه تاریف ع   شخ  ب الل مد  یک ماه ا زــــبرای که درخواست اعاده در خ

 مدی ن مفلس حجر –مبوث دوم 

 844  مادۀ

ال او بیاتر بوده، خو  ضیاع دارایت او نوزد دائ وین موجوود باشود ـهرگاه مدیون از  رداخت دیون مستحق االدا  امت اع آورد وچ ین ظاهر شود که دیون از م

 یا مدیون دارایت خود را مخفت ساخته و یا به نام دی ری قید نموده باشد، مف   ش اخته میاود.

 848  مادۀ

ه ــوـ مه ایکـوـد از محـ وـوانـــت تــوـن مـوـد، هریوک از دائ یــوـابــق یــوـون تحقــوـدیـورد مــوـون در مــوـانــن قـوـ( ای144) موادۀدرج ــوـرو  م ـــاه شـــرگـــ( ه1)

 ه در دفتر مربو  ثبت مت گردد.ال مطالبه نماید. این مطالبـونت مدیون در حوزه قضائت آن قرار دارد، حجر تصر  مدیون را در مـــل سکـــمح

 ( هرنوع تصر  مدیون بعد  از ثبت مطالبه، از اعتبار ساقط ش اخته مت شود.2)

 849  مادۀ

ن ـــوووـــک از دائ یــوووـریــــرسووومت، ه ۀدــــوووـریـــر در جـــوووـت آن و ناـــوووـر  وثبـــوووـون از تصـــــوووــدیــــــــع مــوووـرار م ـــوووـدور قـــوووـد از صـوووــــــ( بع1)

ه ـــووـول دیونیکـــووـه شمـــووـاب ون رــــووـول مدیـــووـر م قــووـول وغیـــــووـوال م قــووـام زـــووـر حجـــووـه صوودور امـووـــــو ـــــربــــــه مــووــــد از محکمــــــــووـوانــــــمیت

وال مف وو  بووه مصوو حت دائ ووین ـاموو زحکوو  مسووتث ت مووت باشوود، حجوو د، ازیوونــــووـوانــــآمووده نمیت زتحووت حجوو اموالیکووهد. ــووـه نمایـــووـر دارد، مطالبــــووـزد غیـــووـن

 باقت میماند. ــزجــای حـــان انتهــــازمــــت

ن ــووـاب ایـوـد حســـوـود. معتمـــوـرده موت شـــوـسپ ،ن انتخواب می وورددـــوـر  دائ یــــوـ  معتمود یکوه از  ــووـت اداره بوه شخـــوـجه زت حجوـــوـوال تحـــوـ( ام2)

 ا صادر نموده است.ر زدارد که قرار حجـــــــ  میــدیـــۀ تقـــبه مح موال را ــــام

 

 844 مادۀ

 ه، ازــووـابت محکمــــــــووـر از ارزیــووـجـــد  حـووـمدر  ،تــووـالزم اس دوش اوـــووـان بــووـه شـووـقــفـه نـــــووـکــسانیکصر  و ـــووـوع التـــووـون مم ـــــووـدیــه مــووـقــنف

 ود.ــــت شـــه مـــتـداخرــــ  زـــــــجــت حــــحـــوال تـــام

 841  مادۀ

 .از مد  سقو  کاسته میاوددیون مؤج ه ازبین میرود و از مقدار مفاد مرتبه دیون مذکور  تأجیل( هرگا به حجر مدیون مف   حک  صادر شود، مد  1)

یوا  ت وـــای مه ــــابق به  هـــ ـــؤجـــون مــــــن در دیـــــــل دائ یـــــابـــون در مقـــــدیـــــتت مــــــواســــــا  درخـــــه اســـــد بـــــوانـــــه میتـــــــ( محکم2)

د رایط و مصو حت مودیون و دائ وین تمدیوـــوـاب شـــوـور  ایجـــوـص ه را درــوـواند دیوون مستعج ـــوـه میتـــوـه محکمــــوـانچـــچ  د.ــوـایـــ  نمــوـد آن حکـــدیـــتم

 نماید.



 844  مادۀ

، دائ وین دال خوود بورای یکوت از دائ وین بپوردازـذموه اوسوت از مو بوراگر دی وت را کوه  او مدار اعتبار نمیباشد.دین اقرار نماید، اقرار ه هرگاه مدیون محجور، ب

 را دارند.آندی ر حق استرداد 

 844  مادۀ

اید، ــوـت نمـــوـین مـوـه تعیــوـه محکمــوـکت کـــانـــت در بـــانـــــاب امــــال را بحســــاد مــــده، مفــــردیــــگ ینــون تعیــــدیــوال مـــــه اداره امـــه بــــکــامی ی

اسوت  زــوـال محجووزه فوروش آن جایـت تواند به اجازه محکمه و موافقه مدیون و دائ ین به بیع آنچوه کوه از موـه  مـــانچـــحساب دائ ین امانت می ذارد. چ ه ــب

 ت ایفا  دین اقدام نماید.ـــجه

 844  مادۀ

وال خود را بفرو شد، بار یکه ثمن آنرا ـتمامت یا بعضت از ام ،حصه دیون راتمثیل ک  د ارهمدیون محجور میتواند به موافقه اکثریت دائ ین که سه بر چ(1)

 برای ادا  دیون خود تخصی  دهد.

اشته باش د، ثمن مذکور را  ور امانت به حساب بانکت که محکمه تعیین می ماید. ب ذارد تا محکمه آنرا مطوابق بوه ( اگر دائ ین در توزیع ثمن توافق نظر ند2)

 احکام قانون توزیع نماید.

 844  مادۀ

 هتصور  بوه ثمون مثول بوود ال خوود تصور  نمایود. باور ت کوه ایونـه بودون رضوای دائ وین باشود، درموـــوـرچـــه، گــوـمحکم ۀازـــاجـه د بــوانــون میتــــدیـــم

 ماتری آنرا به بانکت که محکمه تعیین می ماید، بحساب دائ ین  ور امانت ب ذارد.

 844  مادۀ

 مجازا  تق ب محکوم مت گردد: به مدیون در حاال  آتت

ه دائ ین وانمود سازد، مارو  ــــه قصد ضرر رساندن بردد ومدیون عمدا  افال  خود را بــــه گـــامـــون اقــــدیـه مـــن ع یــوی دیــــه دعــــدر صورتیک -۱

 ن خاتمه یافته باشد.ــال  اثبا  دیــبر انیکه دعوی به صدور حک  اف

عودم ه لحواظ ـــوـود را بـــوـوال خــوـر مب وت بورافال  او، بعضوت از امــــ  حجـــد از حکــــدن دائ ین بعـــون، بغرض ضرر رسانــــدیــه مــــورتیکـــدر ص-۲

 ن، مبادر  ورزد.ـــه در دیـــویا به مبالغ ت تبه دیون ساختطبیق حک    هان نماید یا 

 844  مادۀ

 اصالحیت، خاتمه مت یابد:ـــب ۀـــ  محکمـــه وحکــــالقـــاص ذیعــــواست اشخـــه اسا  درخــــت بــاال  آتــــال  درحـــاف

 ت شود.ـــابـــــــــــر ثــــــاتـون او بیـــــون از دیــــدیــوال مـــــه امــــــالیکـــــدر ح -1

 وال مدیون از دیون باقت مانده بیاتر باشد.ـدرحالیکه تمامت دائ ین و یا بعضت ازآنها به مدیون ابرا  ده د و ام -2

ه ــوـون معج ــد، دیــــاشـــوده بـــــه نمــــادیـــن تـــــــل دیـــر در تعجیــــ  حجـــر حکــــاثیـــدون تــــــــود را بــــل خـــمعج دیون ونــــدیـــه مــــدرحالیک -3

ر رسویده آن نیوز ــوـرای که اقسوا  بوه ســوـرو  بـــردد. ماــــر می ـــال  بـــــ  افــــکــدور حــــل از صـــــــه قبــــــــمعیی د ـــؤعـــه مــــور  بــــدر این ص

 تادیه شده باشد.

 دیه شود.أدرحالیکه تمامت دیون به اسا  تصفیه، بین دائین، امین و مدیون ت -4

 848  مادۀ

 ه ثبت حک  حجر رسانیده شده، بمصر  مدیون درجریده رسمت نار میاود.ـــای حک  حجر موضوع از  ر  امین محکمه به حاشیــد از انتهـــبع( 1)

 به مدیون تس ی  می ردد. و ده شدهــوال باقیمانده از تصر  امین کایـ( ام2)



 فصل ششم

 ت دد طرفبن وجببه

 قسمت اول

 دین مشترک وغبر مشترک

 849  مادۀ

وده ـــوـال نمـــوـن انتقــــوـوارثیــه ا بــــوده و یــــد بـــد واحـــت از عقـــاشــــواه نــــود، خـــاـه میــــداشتــــرک   ـــــب، ماتــاد سبــــور  اتحــــن درصــــدی

 د.ـاشــده بــرک داده شـــــال ماتـــه از مــد کـــاشـــرضت بـــدل قـــا بـــده یــــر  رسیــــرک بمصـــال ماتـــه از مـــکـا ای ــد یـــاشــــب

 580  مادۀ

 دین در صور  اختال  سبب، غیر ماترک   داشته میاود.

 841  مادۀ

اشد، هریکت از شرکا  میتواند حصۀ خویه را از مدیون مطالبه نماید. در صوورتت کوه یکوت از شورکا  قسومتت هرگاه دین بین دو یا زیاده اشخاص ماترک ب

بت بعضت از شرکا ، شریک حاضور میتوانود تادیوۀ حصوۀ خوود را اال غیـاز دین را قب  ک د، باقت شرکا  بقدر حص  خویه در آن سهی  مت باش د. در ح

 مطالبه نماید.

 844  مادۀ

از مودیون  ماوترکا   از شرکا  قسمتت از دین ماترک راقب  نماید، شریک دی ر میتواند در عین مقودار قوب  شوده شورکت نمووده، متبواقت دیون را هرگاه یکت

 مطالبه نمای د ویا ای که تمام حصۀ خود را از مدیون مطالبه نماید.

 

 844  مادۀ

ه ــووـکــر ای ـــووــــد، م ــووــــایـــــــوع نمـــووـ  رجــووـک قابــــووـریــد بووه شــــووـوانــــــون، نمیتـووـــــــدیـــمه ــــووـه بـــووـعـراجـــار مـــووـد از اختیــــووـک بعــووـریــــش

 ده بر قاب  رجوع مت نماید.ــ  شــــال قبــویه در مـــۀ خـــدر حصـــــــور  بقــــصـد. در آنـــاشـــده بـــف شــۀ او ت ــــــحص

 844  مادۀ

 ه شریک قاب  مقدار قب  شده را به نحوی از انحا از تصر  خود خارج ساخته ویا آنرا ت ف نماید، در مقابل شرکا  دی ور بوه انودازۀ حصوۀ شوان( هرگا1)

 مسؤول مت باشد.

ان ــوـۀ شـــوـر درحصـــوـا  دی ـــوـرکـــل شـــوـابــود، در مقــــوـف شـوـ  ت ـوـابــت قــوـور دردســــوـدون قصـــوـده بـــوـ  شـــت قبـــه شــــکـورتیـــ( در ص2)

 ه سایر شرکا  تع ق می یرد وشریک قاب ، درآن سهی  شده نمیتواند.ــون بــدیــه مـــر ذمــده بـــانــت مـــاقـــن بــود، دیـــت شـــه نمـــاختـــؤول ش ـــمس

 

 844  مادۀ

ه نمایود، ــوـوالــری حــوـه دی ــوـن او را بـوـون دیــــوـدیـــا مــوـرد یـــوـن گیـــامـــون ضــــدیـود از مــــخن ــــه دیــــا  درحصـــــرکـــت از شــــکـــاه یـــرگـــه

 ال ع یه قب  میک د، شریک میباشد.ـــسایر شرکا  در مقداریکه از ضامن یا مح

 844  مادۀ

حصو  خوود، خوویه را  ۀصه خود ش اخته میاود. سایر شرکا  میتوان د به اندازخود مالت را از مدیون اجاره ب یرد،  قاب  ح ۀهرگاه یکت از شرکا بقدر حص

 جر بدان د و یا به مدیون مراجعه نمای د.أشریک مست



 844  مادۀ

ضوامن هرگاه یکت از شرکا  در دین ماترک حصۀ خود را بوه مودیون هبوه ویوا از آن ابورا  دهود، هبوه وابورا  موذکور صوحت داشوته، در مقابول سوایر شورکا  

 ش اخته نمت شود.

 848  مادۀ

 د. هرگاه مدیون وفا  نماید و متروکه کمتر از دیون او باشد، تمام شرکا  بقدر حص  خود در متروکه سهی  میباش

 849  مادۀ

 ؤجل نموده میتواند.نمیتواند حصۀ شریک خود را بدون اذن او مؤجل نماید، اما ت ها حصۀ خود را م أهرگاه دین ماترک مال موروثه باشد، هیچ یک از شرک

 844  مادۀ

 دین را مؤجل سازد. ،شرکا  به ت ها یت بدون موافقه سایر شرکا  نمیتواند اگر دین ماترک براسا  عقد قرض مستحق االدا  باشد، هیچ یک از

 841  مادۀ

ای که سوایر شورکا  بوه او حوق مراجعوه را داشوته باشو د. شرکا  میتوان د موافقه نمای د که هریک آنها حق دارند حصۀ دین خودرا از مدیون قب  نمای د، بدون 

 ریک از شرکا  بدون ماارکت به خود او اختصاص دارد.ــــۀ هـــاین موافقه حک  تقسی  دین را دارد وحص

 844  مادۀ

ت هایت حصۀ خود را از مدیون بدست آرد. سایر دائ ین در  ن مت تواند بهــریک از دائ یــد، هـــاشــــرک بـــر ماتــــه غیـــالبــــورد مطـــاه دین مـــــرگــــــه

 دین قب  شده حق اشتراک ندارند.

 قسمت دوم 

 تضامن

 احکام عم م  -مبوث اول

 844مادۀ  

 تضامن بین دائ ین و مدیونین بدون اتفاق  رفین یا ن  قانون موجود شده نمیتواند.

 تضامن دائ بن -مبوث دوم

  844  مادۀ

 سا  تضامن مت توان د بصور  دسته جمعت یا انفرادی تمامت دین را از مدیون مطالبه نمای د.دائ ین به ا (1)

ه ـوـد کــوـایــت تمسوک نمـــوـاعــرق دفــامن بطـــن متضــــــت از دائ یـــر  یکــــن از  ـــدی ۀــــــادیــت ۀــــــــالبــد در صور  مطـــــوانـــون نمیتــدیـــم( 2)

ه وی ــوـق بــوـۀ متع ـوـا حصــوـده یـوـب ک  ـوـو  شوخ    ـوــــربــــکه مــوـع خاصیـــــرق دفـــ ه ـــد بـــوانـون میتـــدیـد، مـــاشــه دائ ین دی ر بـــبو  ــربــم

 اشد، تمسک نماید.ـــن بــیــت دائ ــامـــن تمـــرک بیـــه ماتـــت کــــاعــــرق دفــــا  ـــوی

 548  مادۀ

ع ــــــوـت او رام ــوـار قب ـــوـط اخطــوـه یکوت از دائ وین توســـوـکـر ای ـــوـپر دازد، م ـوـن بــوـت از دائ وین متضامـــن را بیکــت دیــامــــدتمـــوانــون میتــــیدـــم 

 کرده باشد. 



 548  مادۀ

دیون حاصول گوردد، در برابور متبواقت  ۀـــادیــر از تـــبت غیــه سبـــن بــــامــضــن متــیـت از دائ ـــر یکـــرابـــون در بـــدیـــم ــــۀرائت ذمـــاه بـــرگــــ( ه1)

 دائ ین بری الذمه ش اخته نمیاود. م ر ای که بقدر حصۀ دائ ی ت باشد که مدیون دربرابر آن برائت حاصل نموده.

 ضرری وارد آید، این عمل درحصۀ سایر دائ ین نافذ شمرده نمیاود.ن ئهرگاه یکت از دائ ین متضامن عم ت را مرتکب شود که با اسا  آن به دا (2)

 

 844  مادۀ

ن از مدیون در مقابل دین اخذ نماید، همه دائ ین در آن حق مساوی دارند. م ر آنکه موافقت دائ ین و یا نو  ــامـــین متضــت از دائ ـه یکــــه را کـــرآنچــــه

 قانون به خال  آن حک  نماید.

 تضامن مدی چبن -ممبوث س 

 848  مادۀ

یون از یکوت، موانع ( هرگاه تضامن بین مدیونین باشد، دائن میتواند کل دین را از تموام مودیونین یوا از هریوک آنهوا کوه خواسوته باشود، مطالبوه نمایود. مطالبوه د1)

 مطالبه از سایر مدیونین نمی ردد.

ه وسایل دفاع خاصیکه به مدیون دی ر تع ق دراد تمسک نماید. م ر به قدرحصوۀ خوود او ماورو  بور ن از او مطالبه دین می ماید، نمیتواند بئ( مدیونیکه دا2)

ه وسایل دفاع خاص که به خود او تع ق دارد و یا به وسایل دفاع ماترک بین تموام ـــــد بـــای که حصه دین خود را بوجه از وجوه  رداخته باشد. مدیون میتوان

 مدیونین تمسک نماید.

 849  مادۀ

 یا از  ریق حواله ادا  نماید، خود او و سایر مدیونین بری الذمه ش اخته میاوند. و یا عوضا   هرگاه یکت از مدیونین متضامن کل دین را عی ا  

 884  مادۀ

خودرا در برابور آنهوا حفوظ کورده  ۀلبمی ردد، م ر ای که دائن حق مطا مدیونینه سایر ـــت ذمــرائــب بــجؤامن مــتجدید دین بین دائن ویکت از مدیونین متض

 باشد.

 881  مادۀ

 تمسک نماید. م ر به اندازه حصه همان مدیون. ه اسا  مجرایت که بین دائن و مدیونین متضا من دی ر صور  گرفته،ــد بــتوانــن نمیــامــون متضــدیـــم

 884  مادۀ

ر بقودر حصوۀ ـوـم  ود.ـوـن سواقط نموت شـوـونیــدیــر مـوـایــه سـوـن از ذمـوـامن دیـوـن متضـوـــونیــــدیـــــمت از ــوـن بوا یکئــه داــــــاد ذمــــــور  اتحــــــدر ص

 ده است.ــردیـــد گــن متحئــۀ وی با داــکه ذمــونیــمدی

 884  مادۀ

ن بووری الذمووه ــووـونیـــر مدیــووـده، سایـووــــط شـووـــاو ساق ۀــووـن از ذمـووــــ، دیدـووــــده  راـووــــن ابــووـامـــــن متضــووـونیــــدیـت از مـــووـه یکـــووـن بــووـاه دائــــووـرگـــه

دار ـــوـواند ت هوا مقــوـن صور  دائون میتــد. دریـــاشـــر داده بــــــذکـــا تـــه آنهـــرائت ذمـــت از بــــراحــه صــــن بــه دائـــد، م ر ای کــونــــه نمیاـــش اخت

 ن، مطالبه نماید.ـــر مدیونیـــد از وضع حصۀ مبری الیه از سایمتباقت دین را بع



 557  مادۀ

موافقوه صوور   هرگاه دائن به یکت از مدیونین متضامن از تضامن ابرا  دهد، حق دارد کل دین را  از سایر مدیونین مطالبه نمایود، م ور ای کوه بوه خوال  آن

 گرفته باشد.

 884  مادۀ

ر ـوـون دی ـوـدیــد ومـوـایــل نمـوـاصـــن حـوـامــا از تضـوـن یـوـت از دیـوـن، از  ر  دائون برائــامــن متضــونیـــدیـــــت از مـــه یکـــکــع حاالتیــــ( در جمی1)

د، ـوـرســه میــوـری لـوـون مبــوـیدــه مـوـ  بـوـون مف ــوـدیـــم ۀـوـه از حصــوـکـب دی یـاسوــه ت ـوـن بـام ادای دیوــوـ ـد ه ـوـوان ــن میتــونیــدیــرمــمف   گردد، سای

 ( این قانون، به وی مراجعه نمای د.112)مادۀمطابق ح   

 ود دائن تحمیل مت شود.ــون مف   برخــن مدیـــدی ـــۀد، حصـــــه باشــــون مبری الیه را از هرگونه مسؤلیت دین آزاد ساختـــن مدیــــه دائـــ( در حالتیک2)

 884  مادۀ

 در مورد یکت از مدیونین متضامن زیر مرور زمان آید، سایر مدیونین نیمتوان د از آن استفاده ک  د. م ر بقدر حصه مدیون مذکور. ( هرگاه دین1)

 ماید.هرگاه مرور زمان در مورد یکت از مدیونین متضامن م قطع ویا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمت تواند در برابر سایر مدیونین به آن تمسک ن (2)

 884  دۀما

( مدیون متضوامن در اجورای تعهودا  خوود صور  از عمول خوود مسوؤلیت دارد. هرگواه دائون بیکوت ا ز مودیونین متضوامن اخطوار دهود، ایون امور بور سوایر 1)

 مدیونین تاثیری ندارد. م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  گرفته باشد.

 صور  گرفته باشد، سایر مدیونین از آن مستفید شده مت توان د. درصورتت که اخطاراز جانب یکت از مدیونین متضامن بدائن (2)

 888  مادۀ

ون را از دیون بوه ( هرگاه دائن یایکت از مدیونین متضامن در موضوع دین  وری مصالحه نماید که این امر متضمن ابرا  از دین باشد یا ای که برائت ذمه مدی1)

 مستفید مت گردند. نحوی ا ز انحا افاده ک د، سایر مدیونین از آن 

دائن بایکت از مدیونین متضامن، افزونت در وجایب قب ت و یا سبب بوجود آوردن وجایب جدید گوردد، ایون گونوه مصوالحه بور سوایر مودیونین  ۀاگرمصالح( 2)

 م ر ای که با آن موافقه کرده باش د. ،تاثیر ندارد

 889  مادۀ

 نماید، اقرار او در مورد سایر مدیونین اعتبار ندارد.( هرگاه یکت از مدیونین متضامن به دین اقرار 1)

 ن ازآن متضرر نمت گردند.ــونیــر مدیــه آن دائن سوگ د یاد نماید، سایــر توجیــبه اث ول نماید و یاــن متضامن از سوگ د نکــونیــدیـکت از مـــاه یــرگــه (2)

 د مت گردند.ــن از آن مستفیــونیـــدیــر مــاید، سایـــفا  نمــکتن متضامن اــونیــهرگاه دائن به سوگ د یکت از مدی( 3)

 112 مادۀ

 ( هرگاه ع یه یکت از مدیونین متضامن ب ابر سبب خاص حکمت صادر گردد، این حک  در مورد سایر مدیونین مورد تمسک قرار گرفته نمیتواند.1)

ایر مودیونین از آن مسوتفید می ردنود، م ور ای کوه حکو  متکوت بوه سوبب خاصوت مربوو  بوه اگر به مفاد یکت از مودیونین متضوامن حکموت صوادر گوردد، سو (2)

 باشد. ،مدیونیکه به مفاد او صادر شده

 891  مادۀ

 شوخ  ،خود آنها رجوع کرده میتواند واگور مودیون اصو ت ۀحص ۀ( هر گاه یکت از مدیونین متضا من تمامت دین را بپردازد، باالی سایر مدیونین به انداز1)

 و بعوض او دین را  رداخت، درین صور  به تمامت دین باالی مدیون اص ت، بحیث دائن رجوع کرده مت تواند. دی ری بود

 ( مادي114-114)                           دالتزام د دواړو خواوو تعدد   –شپږم فصل 



یوان   ( در صورتیکه یکت از مدیونین متضامن دین را بپردازد، دین در بوین تموام مودیونین متضوامن بوه حصو  مسواوی تقسوی  موت شوود، م ور ای کوه موافقوه2)

 باشد.ی ری دقانون  ور 

 894  مادۀ

دیون  ۀود تادیوهرگاه یکت از مدیونین متضامن مف   گردد، مدیونیکه دین را ادا  نموده و سایر مدیونین که توان  رداخت دین را دارند، هریوک بقودر حصوۀ خو

 مدیون مف   را متحمل مت گردند.

 894  مادۀ

 ود، همین شخ  در برابر سایر مدیونین مک ف به ادای دین مت باشد.هرگاه در بین مدیونین متضامن ت ها یک شخ  ذی نفع در دین ش اخته ش

 894  مادۀ

 ل انقسام نیست:ــت قابــاال  آتــه در حــوجیب

  بیعتا  قابل انقسام نباشد. ۀدرحالتیکه موضوع وجیب -1

 ذ وجیبه قابل انقسام نیست.ـــه ت فیــــود کـــح شــن واضـــدیـــقاــت متعـــانیــور ویـــه از م ظـــکــالتیـــدرح -۲

 894  مادۀ

 ا به ایفای تمام تعهد مک ف ش اخته میاود.ــر یک از آنهــد، هــدد باشــن متعــونیــ( هرگاه در وجیبه غیر قابل انقسام مدی1)

 ردد.گاز اوضاع وشرایط عک  آن ظاهر د برسایر مدیونین به قدرحصۀ آن ها رجوع نماید. م ر ای که ـــوانــدیه نماید، میتأ( مدیونیکه دین را ت2)

 894  مادۀ

ون ـــدیــــد ازمــــوانـــه میتــــورث  د، هر یک از دائ ین و یاــــــدد باشـــــۀ دائن متعــــیا ورث ن وــام، دائ یــل انقســر قابــــــغی ۀــبــاه در وجیـــــرگـــــ( ه1)

ن یوا ــوـام دائ یــوـون مک وف اسوت تعهود را بوه تمـوـن یا ورثه بور آن  مدیــــتراض یکت از دائ یــــور  اعـــد. در صـــه نمایبـــبه را مطالــــام وجیــــای تمــــایف

 د را به امانت ب ذارد.ــوع تعهــــوضــن مـــــــردازد و یا دیــه بپـــورث

 خویه مراجعه نماید. ۀحص ۀ( دائ ین میتوان د بر دائ یکه تمام حق را بدست آورده به انداز2)

 فصل هفتم

 وفاء دین

 طرق اداء -قسمت اول

 894  مادۀ

 رد.ــــنقدی، مجرایت ابرا ، حواله و تجدید صور  مت گی ۀادیــــه تــــن بــــادا  دی

 قسمت دوم

 طرفبن وفا

 111  مادۀ

 شده میتواند. ۀ( این قانون تادی111ا درنظر گرفتن احکام مادۀ )ـــدین به مص حت او باشد، ب ۀه تادیــــ( دین از  ر  مدیون یا نایب او و یا شخصیک1)



دون امور او ــوـون و یوا بــوـر مدیــوـد، بوه امــوـ  غیور کوه ادای دیون بوه مصو حت او نباشـوـر  شخــوـوق ادای دیون، از  ـوـف ۀرــت فقـــان با رعایــــ( همچ 2)

راض بوه مودیون، رد ــوـن اعتــوـالد ایــوـون و ابــوـراض مدیـــوـور  اعتـــوـص ر درـــوـن را از شخ  غیــــواند ادای دیــــه دائن میتــــت. چ انچــح اســصحی

 نماید.

 899  مادۀ

 مدیون مراجعه ک د.به کرده است،  هه تادیـــدین اقدام نماید، میتواند بقدر آنچ ۀورتیکه بتادیــــر در صـــ  غیـــ( شخ1)

ا  ــوــــا قسمــوـو ی ال  ــوـن را کـوـه دیــــکـــوع شخصیــــد از رجـــوانـــــه، میتـــرفتــور  گـــدون اراده او صـــن بــا  دیـــه ایفـــکونیــدیـــود آن مــاوجـــ( ب2)

 مرتب است. ده ایـــایــــه از اعتراض او فــــــد کـــایــت نمـــابـــه ثـــــــر یکــاع ورزد. باـــــــت، امت ـــه اســـرداختــــ 

 944  مادۀ

 الذمه ش اخته میاود.  او صحیح بوده و بری ۀدر صورتیکه صغیر ممیز و یا محجور ع یه، دین خود را بپردازد، تادی

 941  مادۀ

د، ــــوامــانجـــــن بـــــوـر دائ یـــایــــرر ســـض هــــه بــــــکـــورتیـــــن را در صــــــــیـــت از دائ ــــن ی ــــو ، دیـــــد در مرض مــــــوانـــــون نمیتــدیـــــم

 بپردازد.

 944  مادۀ

ه ــووـر  را درآن داشتـــووـیت تصــووـوده واه ـووـــــده بــووـــه شــــوودیأــــت تــووـک شــووـالـــده مـووــــه ادا  ک  ــووـت کــووـن، الزم اسـووـــدی ۀــووـادیـــت تـووـــرای صحــــووـب

ه ـوـود را از مودیون مطالبــوـن خـــود، دائن مت تواند دیـــذ شــه شده از  ر  غیر به استحقاق برده شود و یا بعد از ت ف بدل آن اخـــرداختـــاشد. اگرشت  ـــب

 نماید.

 944  مادۀ

 وال آتت قای  مقام دائ یکه دین خود را حاصل نموده، ش اخته میاود:ـدین بپر دازد، دراح ۀهرگاه غیر مدیون به تادی

 دین مک ف باشد. ۀادیـــه تـب او بــیا از جان رکا  وــون ماتــدیــم ه باــالیکدرح -1

د، ــوـدم باشـــوـور مقـــن مذکــــه واز دائــــت داشتـــعی  تأمینه ــــک ر ازد ــــت را بپـــــــن دائ ــــوده، دیـــــــن بـــدائ ۀدـــــــک   هــــادیـــه تــــــالیکـــ( درح2)

 ه باشد.ـــنداشت تأمینده ــک   هــه تادیـــچگر

 دیون شان  رداخته شده باشد.  ۀدرحالیکه شخ  عقاری را خریداری نماید که تحت تضمین حقوق دائ ین بوده، ثمن عقار مذکور جهت تادی -3

 ود.ــه شـــام ش اختــ  مقـــون قایـــریح قانــده، بحک  صـــک   هــــه تادیــــدرحالیک -4

 944  مادۀ

ه ــوـه  ورفین، شوخ  موذکور را قوای  مقوام خوود قورار دهود. گرچوه مودیون بوه ایون موافقـوـل نموده، میتواند به موافقــون حاصــدائ یکه دین خود را از غیر مدی

 ر شده نمیتواند.ـــؤخـه مــدیأــه از وقت تـقــوافــد. مـــه باشـــت نه داشتــرضای

 944  مادۀ

ق او را ــووـه حــووـکـــام دائ یــووـ  مقــووـایـــده را قــووـرض ده ــووـد قــووـوانــرد، میتـــووـرض گیــووـث قــووـالــ  ثــووـن از شخـووـد ادای دیــووـون بمقصــووـدیـــاه مــووـرگـــه

رض توذکر داده شوود ــــوـد قـه درعقوـــوـبرای کد. ماورو  ـــوـته باشـت نداشوـه آن رضایوـور بوــــوذکــــــن مـه دائـــــرچــــد. گـــرار دهـــت، قـــه اســـرداختــــ 

ال صوور  ـن موـــوـود کوه ادای دیون از همیـــریح شتصد دین ـــدر رسی اص دارد وـــن اختصــــت دیــــده به  رداخــــــه شـــــــرفتــــــرض گــــال قـــه مـــک

 گرفته است.

 944  مادۀ



و  تأمی وا ع، ـــوابــا ، تـــام خصوصیـــا تمـــن بــــوق دائـــود، حقــــن میاـــام دائــــ  مقـــایــــت قــقــوافـــا مـــو ی ونـــــانــــ  قـــــه حکــــه بـــــشخصیک

ته، قای  مقام او شو اخته موت ـــ رداخمالیکه به دائن  ۀا به اندازـــت گیرد. این شخ  ت هـــق مــه او تع ـــد، بدرــــــت گــــرتب مـــه آن مـــه بــــــکـاتیـــــمدافع

 شود.

 944  مادۀ

ه و ــوـساختـرر نـوـر دائون را متضــوـن امـوـردد، ایـــوـن گــوـام دائـــ  مقـــایـــت قــمـردازد و در آن قســـن را بپـــتت از دیـون قسمـــدیـــر مـــاه غیـــرگـــ( ه1)

ور  ـــوـه صـــــوـوافقـــــال  آن مـــــوـخه ـــوـه بــــوـکــ ر ای ـود. موـــوـه میاــوـاختـــقدم ش ــوـدیون، مـــوـر مــــوـیه غــوـت دیون بـوـاقــت متبـــقسم ۀـــالبــدر مط

 د.ـــاشـــه بــــرفتــــگ

 ن مراجعه نموده میتواند.( هرگاه شخ  دی ری در  رداخت قسمت باقت مانده دین قای  مقام دائن گردد، هریک در تقسی  دین به ت اسب حصۀ خود به مدیو2)

 948  مادۀ

وصت و یا قی  او که صالحیت قب  دین را داشته باشد،  رداخته میاود. اگور  ،دین اساسا  بدائن یاوکیل او  رداخته میاود. اگر دائن محجور باشد، دین به ولت

وصت و قی  میتوان د دیون  ،، درصور  هالک و ضایع ساختن آن ولتاعتبار نداشته مدیون از دین بری الذمه ش اخته نمیاود ،دین بدائن محجور  رداخته شود

 را مطالبه نمای د.

 949  مادۀ

ر ای کوه دائون ــوـود. م ــوـت شــوـه نمـــوـاختـه ش ـــوـذمـــری الــوـون بـــوـدیـــود، مـوـه شــوـرداختــــل او  ــوـر وکیــا غیـــن یـــر دائـــه غیــــن بــــاه دیــــرگــــه

 ال مستحق آن ش اخته شود.ـاخت دین را تائید نماید و یا دین با حسن نیت به شخصت  رداخته شده باشد که در ظاهر ح رد

 914  مادۀ

ه صوور  ـوـادیـــن آن تدوــوـه بــوـکــالیـــرای اعمــــوـا از اجـــــاع ورزد یــــ ـول آن امتــــن، از قبـــح دیــه صحیــــرضـــد از عــــن بعـــاه دائــــرگــــ( ه1)

بوه دائون،  معیوینالل میعواد ـه قبول دین در خــد بــــوانـون میتــگرفته نتواند، ابا  آورد و یا به مدیون ابالد نماید که به هیچ صور  آمادۀ قبول دین نیست، مدی

 رسما  اخطار بدهد.

   می ماید:أ( از اخطار مدیون به دائن نتایر حقوقت ذیل نا2) 

 ن. ــه دائــون بــــدیـــم ـۀـــــن، از ذمـــاع دیـــــالک و ضیـــت هـــیمسؤلال ـــانتق -1

 (  متوقف شدن جریان فواید. 2)

 ن.ـــار  دائـــه مصــت، بــه دولــزانــیا خ ه بانک وــن بــن دیــذاشتــت گــامان -3

 ارۀ وارده از دائن. ــجبران خس ــۀمطالب -4

 911  مادۀ

 ام تادیه شده میتواند، که دائن آنرا قبول ویا محکمه بصحت آن حک  نماید.ــ  مقــایــ امت قــن، ه ــن دیــذاشتــامانت گ

 914  مادۀ

ه ـووـیون از محکمد و موودــووـاشـــوب بـووـان مط ـــووـرار آن در همـــووـقـا  و استــــووـه بقــووـد کـــووـاشـــزی بـــووـا چیـــووـار و یــووـوع ادا  عقـــووـوضــــاه مـــووـرگـــه

   امین نموده باشد، این تس ی  وی قای  مقام امانت گذاشتن مت گردد.ـرا تحت تصر  شخـــذاشتن آنـــگ ۀــــالبـــمط

 914  مادۀ

 وور مزایودۀ مربو ، میتواند اشیایت را کوه زود ت وف باشود و یوا حفاظوت وامانوت گوذاری آن مصوار  ه  فوت را ایجواب نمایود،  ۀمدیون بعد از استیذان محکم

 ع  ت به فروش برساند و ثمن آنرا به حساب امانت بانکت ب ذارد.



 

 914  مادۀ

ل اقامت دائون ــویت و محــه هــد کــدام نمایــتت اقـــردد، در حالــام آن مت گـــ  مقــایــراآتت که قــیا اج ن وـــــذاری دیــــــه امانت گــد بـــوانـــون میتـــدیـــم

بوین چ ود شوخ   ن درـوـقبول نماید و یوا دی   مقامت نداشته باشد که  رداخت دین راــایـــوده و قـــــت بــ  اه یــد و یا ناقــو مجهول باشد و یا دائن فاقزداـــــن

 گردد که اجراآ  فوق را ایجاب نماید. مت ازع ع یه باشد و یا عوامل عمدۀ موجود

 914  مادۀ

د، ــوـایـــدام نمـوـل آن اقـوـاثــه اجوراآ  ممـوـابــذارد و یــوـانت گـوـه امــوـرا بــوـا  آنـوـاقبــد و متعــوـایــه نمـــرضــن عــه دائـــن را بـــدیون ـــدیــاه مــــر گــ( ه1)

به صوحت آن صوادر ناوده اشد ویا حک  نهایت محکمه مربو  ـــرده بـــه دائن عرضه را قبول نکــــرای کــواند از عرضه خویه م صر  شود،مارو  بــمیت

 باشد. در این صور  شرکا  و یا ضام ین دین بری الذمه ش اخته نمیاوند.

ز ـــن نیـــود و دائـــر  شـــت آن م صـــه صحـــو  بــــربــــم ۀد از صدور حک  محکمــــد از قبول دائن و یا بعــــدین بع ۀرضـــون از عـــدیـــر مـــ( اگ2)

ن دیون ـوـد. در ایون صوور  شورکا  و ضام یـوـایــل حقووق او اسوت، تمسوک نمـه متکفوــــیکتأمی اتد، دائن نمیتواند بعد از آن به ــایــول نمـــبرا  او را قـــانص

 بری الذمه ش اخته میاوند.

 قسمت س م

 م   ع ادای دین

 914  مادۀ

دون رضوائیت دائون ــوـری را بـوـد شت دی ـــوانــــون نمیتــدیــد، مـــوانـــده بتــــش معیینن ـــتعییه ـــه بـــد کـــاشـــای بـــه اشیـــ ـن از جمــاه دیــــرگــــ( ه1)

 اوی با قیمت ویا بیاتر از آن باشد.ــردازد. گرچه ارزش بدل مســـبپ

د، مودیون موت توانود مثول آن را بپوردازد. ــوـاشـــده بــوـش معیوینعقود  د و بوهــوـگردیده نتوان معیینه تعیین ـــه بـــد کـــاشـــای بـــۀ اشیـــ ــردین از جمــــــ( اگ2)

 آن رضائیت نداشته باشد. به گرچه دائن 

 914  مادۀ

ال مدیون به  رق مجاز بدست آورد، میتواند آنرا قید نماید. مارو  به ای که متاع مذکور عوین اوصوا  را دارا ـهرگاه دائن متاعت را از ج   حق خود از م

 باشد. 

 918  مادۀ

 ور گرداند، گرچه دین قابل تقسی  باشد.ــتت از دین مجبــول قسمــن را به قبــون نمیتواند دائـــدیــم وری،ـــن فـــدر دی

 919  مادۀ

رض و ـوـد یوا یکوت قـــوـاشــــب توأمیندون ــوـــن بآ رـوــــو دی  تأمینا ـــت بـــه یکـــردازد کــــب االدا  را بپــــون واجــــت از دیــون یکـــــدیــــاه مـــــرگــــــه

 د،ــــور متبواین باش ـوـ  دی ـوـا از هـوـردو دیون بوه نحووی از انحـوـه هــد یا ای کــاص باشــر دین خــرک و دی ــه باشد، و یا یکت دین ماتــن مبیعــر آن ثمـــدی 

 دیه آنرا تعیین نماید.أد ه  ام تـــوانــون میتـــوع دین، مدیــون در نـــدیــــن و مــال  دائـــــدرصور  اخت

 

 944  مادۀ

تعویضوا  و  هرگاه مدیون مک ف باشد، دین رابا مصار  وتعویضا  آن بپر دازد ومقدار  رداخته شده دین وم حقا  آنرا کفایت نک د، از این مقدار مصار 

 آن صور  گرفته باشد. به خال ه موافقه ـــای ک  رــردد، مـــاصل دین بالترتیب وضع می 



 941  مادۀ

 ه نماید.ــد، دین را مطالبــدن مؤعــل از رسیــواند قبــن نمیتــط شده باشد، دائــقس معییناقسا  ه ( هرگاه دین مؤجل بوده و یا ب1)

بووا آنهوو  محکمووه  د.ــووـاشــن مک ووف میبـووـوری دیـووـدیووه فأون بووه تــــووـدیـــد، مــووـــاشــــده بــووـــــآن رسی ۀــووـادیـــد تــووـؤعـــا مــووـوده یـووــــــل بـووــــجـن معـووـــ( دی2)

ت بدهود. ماورو  بور ای کوه از آن ــوـون مه ـوـت حالت مدیون، به مدیــر داشــونت با درنظــانــــع قــوانـــــدم مــــــور  عــص رور  و درـــواند ع دالضــمیت

 ن نرسد.ــدائه ه بــرر فاحــض

 

 944  مادۀ

دام ـــوـدین اق ـــهادیــد بتـــؤعــــدن مـــل از رسیــد قبـــوانـــت تــون مـــدیـــد، مـــاشـــون بـــدیـــاد مـــه مفـــب تأجیلوده و ـــل بـــؤجـــن مــاه دیــــرگــــه( 1)

 فقه شده باشد ویا از این اجبار شخ  دائن متضرر گردد.ه قبول دین مجبور ساخته مت شود،م ر ای که به خال  آن مواــــور  دائن بـــدرین ص .ایدــنم

قب وت برموت  تأجیولدا  دین قبول شده به استحقاق برده شود، دین بحالوت ــــردازد و بعـــد بپـــؤعـــــدن مـــــــل از رسیــــــن را قبـــون دیــــــدیـــــر مــــ( اگ2)

 گردد.

 944  مادۀ

ور در مح ت ــذکـــال مـار  را نماید و درعقد محل تس یمت آن تعیین نه شده باشد، مــلت تعهد کرده باشد که ایجاب حمل و مص( هرگاه مدیون به تس یمت ما1)

 ی  داده میاود که در حین عقد در آن موجود بوده است.ــتس 

تع وق  هموان کوار د، ماورو  برای کوه تعهود موذکور بوهدیه و یا درمحل کار او صوور  موت گیورأسایر تعهدا ، ادای دین درمحل سکونت مدیون حین ت ( در2)

 آن موافقه شده باشد. به خال داشته باشد. م ر ای که 

 944  مادۀ

ه نمیاوود. در ـــوـه ش اختـــوـن بوری الذمـــوـدائن ت وف گوردد، مودیون از دیه ول آن بـــل از وصــــتد و قبـــد خود بفرســـط قاصــــون دین را توســـرگاه مدیـــه

 د، مدیون از آن بری الذمه   داشته مت شود.ـــدائن به امر دائن صور  گرفته باشۀ دـــت به نمای ــــه تس یمـــحالیک

 944  مادۀ

 آن حک  ک د. به خال مصار  تادیه بدوش مدیون میباشد، م ر ای که اتفاق عر  یا ن  قانون 

 قسمت   ارم

 ادای دین  ه ع ض

 958  مادۀ

 حق است، قبول نماید، تعوی  مذکور قای  مقام تادیه ش اخته مت شود.ت ری را به عوض آنچه مسهرگاه دائن شت دی

  944  مادۀ

اشد، احکوام بیوع خصوصوا  ــوـه بــوـرفتــده صوور  گــوـه شــوـرداختـــه مقابل دیون  ــت ایکـــیت شـــال م کـــوسط انتقـــوض، تـــه عــــن بـــدی یاه اداـــرگـــه

دیوه خصوصوا  آنچوه أو از حیوث ادای دیون، احکوام ت  وب خفت است، در موورد رعایوت موت شوودـــاق وعیــــه اه یت متعاقدین، ضمان استحـــق بـــمتع ه ـــآنچ

 است، مرعت مت گردد. تأمی ا دیه و از بین رفتن تأمتع ق به تعیین نوعیت 

 قسمت پ جم

 تجدید و چبا ت



 948  مادۀ

 تعهد اولت اختال  داشته باشد، جواز دارد. بایدی که از لحاظ موضوع، سبب یا تغییر یکت از  رفین تعهد تجدید دین به اسا  عقد جد

  949  مادۀ

 ت جواز دارد:ــاال  آتــن در حــد دیـــدیــتج

  رفین. ۀاختال  محل یا سبب دین اولت بموافقه تغییر دین ب -1

 ن جدید ت قت گردد.ــــث، دائـــ  ثالـــوریکه شخــــث،  ـــثال  ـــر دائن بموافقۀ دائن، مدیون و شخـــتغیی -۲

ای ــووـه جــــووـور بـــــووـذکــــ  مـــووـه شخـــووـد کــووـای ـــه نمــووـقــوافـــر مــووـ  غیــووـن و شخـووـه دائـــووـکــویــــه نحــووـون، بــووـدیـــر مـــووـت تغییــووـالـــدرح -3

 ن بری الذمه ش اخته شود.ـــای او از دیـــــدون درنظر داشت رضــــــــت بـــون اص ـــدیــه و مــــفترــــرار گــــ ت قـــون اصــــدیـــم

 ل نموده باشد.ـــورد حاصــــن را در مــوافقه دائـــون اص ت مـــود و مدیــــد ش اخته شـــون جدیـــد که مدیـــر قبول نمایــه شخ  غیــدرحالتیک -4

 944  مادۀ

   تجدید عقد، دین اص ت ساقط و دین جدید قای  مقام آن مت گردد.در صور

 941  مادۀ

 آن ساقط می ردد. م ر ای که به تجدید آن موافقه شده باشد. تأمی ا شخصت یا عی ت باشد، در صور  تجدید دین،  تأمی ا هرگاه دین اص ت دارای 

 944  مادۀ

 دید عاری از اسباب بطالن باشد.( تجدید دین وقتت اعتبار دارد که دین سابقه وج1)

عقود وقوای  مقوام سواختن آن بوه  ۀال ش اخته شود، تجدید آن جواز ندارد. م ر ای کوه تجدیود بوه م ظوور اجوازـ( هرگاه دین سابقه ناشت از عقد باشد که قابل ابط2)

 جای عقد سابق، صور  گرفته باشد.

  944  مادۀ

 وضاحت مع وم شود، که تجدید دین بصور  قرض جواز ندارد.ه ه یا از اوضاع و حاال  بــور  گرفتــریح صصــــۀ وافقــد به مــــن بایــد دیـــتجدی

 944  مادۀ

 ن شو اخته میاوود.نیابت در دین وقتت اعتبار دارد که دائن تعهد شخ  غیر را به  رداخت دین به عوض مدیون قبول نماید، این امر، تجدید دین به تغییر مدیو

 ود نباشد، تعهد جدید در  ه وی تعهد قدی ، بوجود مت آید.ــدید موجــه به تجــدارد. اگر موافقــار نـــرض اعتبـور  قــر نیابت به صتجدید دین د

 944  مادۀ

ور  ــوـــد. دریون صــــوـاشـــع بــوـیوا قابول دفل ـوـا ـــون بـوـر مدیـــرابـــد او در بــــهـه تعـــــرچـــــت. گـــح اســــر دائن صحیــــرابـــب در بـــایــــد نـــهــتع

 ق رجوع را دارد.ــون حـــه مدیـــا بـــــب ت هــایـــن

 قسمت ششم

 مجرای 

 944  مادۀ

 د.ــب دارنـــر   ــــک دی ــــاالی یـــــب ـا  ــاب تــــــ  متقــــــه دو شخـــــــت کـــــت اســــــــــــــا  دی ــــــــــت، اسقـــــــرایـــــجــــم

  944  مادۀ



 مجرایت، یا جبری است که به حک  قانون صور  می یرد و یا اختیاری است که به رضائیت  رفین، به عمل مت آید.

 948  مادۀ

ر  ـــوـور شـوـذکـــاد مـوـاری اتحـوــــتیرایت اخــــوـد و در مجـوــــاشـــــر  میبــوـر دو دیون شــــاق هـــف و استحقــاد ج  ، وصـــــری، اتحـــرایت جبـــدر مج

رایت صوور  ــوـد، مجـوـل باشــــوـن مؤجول و دی وری معجــــر یک دیــــر هــد، اگــــود باشـــوجــــتال  مــر بین ج   یا وصف هر دو دین اخــاگ اشد.ــنمیب

 ن واحد یا مخت ف باشد.ــن خواه سبب دیـــه نمیتواند. م ر به رضای  رفیـــگرفت

  949  مادۀ

ال ودیعت گذاشته شده از یک ج   باشد و یا غاصب باالی مالک عین مغصوبه دی ت داشته ـهرگاه ودیعت گیرنده، باالی ودیعت گذار دی ت داشته باشد که بام

 باشد که با عین مغصوبه از یک ج   باشد، مجرایت بدون رضائیت  رفین صور  گرفته نمیتواند.

  944  مادۀ

مال مدیون را که از ج   دین باشد، ت وف نمایود، دیون مجوری میاوود. در صوور  اخوتال  جو  ، مجرایوت دیون بودون رضوائیت  ورفین صوور  هرگاه دائن 

 گرفته نمیتواند.

 941  مادۀ

دون رضوائیت ــوـن بــوـت هوردو دیـــرایــــد، مجــــــاشـــه بـــــــن داشتـــــه، دیـــون لـــــن مضمــــــاالی دائـــن بــــــ  دیـــــن از ج ـــــامـــــاه ضــــرگـــــه

 ه نمیتواند.ــور  گرفتــن صــن وضامـــت دائـــدون رضائیــــرایت بـــون بها، مجـن مضمـــ  دیـــال ، ج ــت اختـــیرد در حالـــور  می ـــ رفین ص

 944  مادۀ

 آن تمسک نموده باشد.ه ت اعتبار دارد که ذی نفع بـــو وقت هـــرفتـــور  گـــن صـــر دو دیـــل هـــد اقـــه حـــت بــــرایـــمج

 973  مادۀ

رایت دین شوده نمیتوانود. ـــــــــــــــــــع مجـانــد، مــاشــل سمع نبـابـــان قــرایت نسبت مرور زمــه مجـــــــــــام تمسک بــــــن ه  ــــــــوی دیــــاه دعـــرگـــه

 ود بوده باشد.ــوجـان مــرور زمـــــبل از مــــرایت آن قــــر ای که امکان مجــــرو  بــما

 944  مادۀ

 ( مجرایت که حقوق مکتسبه غیر را متضرر سازد، جواز ندارد.1)

ده، ــوـک   زـوـرر حجـوـون بوه ضـوـدیردد، مــنماید وبعد از آن مدیون، دائن دائن خود گ ز  غیر مال مدیون را که در تصر  او است، حجـــــر شخـــــ( اگ2)

 نمت تواند به مجرایت دین اقدام نماید.

 ( مجرایت دی یکه به ودیعت گذاشته شده و یا به عاریت داده شده باشد. جواز ندارد.3)

 944  مادۀ

تضومین حوق او را نمووده بوه مجرایوت تمسوک  یکوهتأمی اتهرگاه مدیون با وجود داشتن حق   ب مجرایت، دین را ادا  نماید، نمیتواند بوه ضورر غیور در موورد 

 نماید. م ر ای که به حق مذکور ع   نداشته باشد.

 944  مادۀ

ه شخ  دی ری حواله دهد و مدیون این حواله را صراحتا  قبول نماید، مدیون بعد از آن نمیتواند بمجرایوت ع یوه حوالوه ــود را بـــق خــاه دائن حـــرگـــ( ه1)

 د. گرچه  یه از قبولت حواله چ ین حق را دارا بوده باشد، مدیون درین صور  حق رجوع را ندارد، م ر ع یه حواله ده ده.گیرنده، تمسک نمای

رایت بعود از ابوالد ــوـای مجــوـورد ادعــوـم حق هــع تمسک به مجرایت نمت گردد، م ر ای کــول وی مانــدون قبــون، بـــواله به مدیـــالد حـــ  ابـــ( مح2)

 حواله ده ده ثابت شده باشد. ۀحواله به ذم



 قسمت هفتم

 اتواد ذمه

 944  مادۀ

رفته، سواقط موت ـوـور  گـوـه در آن صـــوـاد ذمـوــــکوه اتح ۀدازــور به انــن مذکــا  دائن و مدیون در یک شخ  جمع گردد، دیــد صفــن واحــرگاه در دیــه

 شود.

 948  مادۀ

ل اثر رجعت داشته باشد، دین وم حقا  به نسوبت اشوخاص ذی عالقوه اعواده موت گوردد. اتحواد ا ود آورده، زایل گردد و این زووجهرگاه سببیکه اتحاد ذمه را ب

 در این صور   وری ت قت مت گردد که اصال  بوجود نیآمده است. ۀذم

  ا    ارم

 ای عقدضاچق

 فصل اول

 ا راء

 949  مادۀ

 یفا صور  مت گیرد.ابرای حق، به شکل ابرای اسقا  یا ابرای است

 944 مادۀ

 ماید.ا ، آن است که دائن مدیون خود را ازتمام یا از قسمتت حق خود بری الذمه گرداند. ابرا  استیفا آن است که دائن به قب  حق خود اقرار نــــرای اسقـــاب

 941  مادۀ

 بعمل مت آید.ابرا  یا بصور  خاص، ازیک حق یا دعوی و یا بصور  عام از جمیع حقوق و دعاوی 

 944  مادۀ

 برای صحت ابرا  داشتن اه یت تبرع ابرا  ده ده شر  است.

 944  مادۀ

د، دیون از ترکوه گرفتوه نموت ـوـول ابورا  وفوا  نمایـوـل از قبـوـون قبـوـر مدیـوـول مدیون نمت باشد، م ر به رد مدیون رد میاود. اگـــه قبـــو  بـــوقـــرا  مـــاب

 شود.

 944  مادۀ

 مع ای تم یک را افاده نموده و تع یق آن به شر  صحیح مت باشد. ابرا 

 944  مادۀ

ادا  نماید، در صوور  ایفوای شور ، مودیون بوری الذموه  معیینهرگاه دائن از یک قسمت دین به این شر  ابرا  دهد که مدیون قسمت باقیماندۀ دین را به وقت 

 ت ماند.ـــــاقت مــۀ او بــــش اخته میاود، در غیر آن تمام دین به ذم

 944  مادۀ

 حقیکه اسقا  را نمت  ذیرد، ابرا  از آن جواز ندارد.

 ( مادي104-103)                                      ابرا   –لمړي فصل 



 944  مادۀ

 هرگاه مدیونین متعدد باش د، تعیین کامل هریک از آنها در ابرا  ضرور میباشد.

 985  مادۀ

ردد. گرچه سوبب دیون ــــذیرد، نمت گـــ یکه لزوم آن بعد از ابرا  تحقق  ه قبل از ابرا  ثابت باشد وشامل دیـــرد کـــت گیــور  مـــت صـــوقـــرا  از حقــــاب

 قبل از ابرا  موجود شده باشد.

 949  مادۀ

 دعوی، در هرحقیکه متضمن ابرا  خاص یا ابرای عام باشد، قابل سمع نیست.

 فصل دوم

 عدم امکان ت فبذ

 944  مادۀ

 ط مت گردد.ـــد ساقــهــن شده، تعــکه خارج از ارادۀ او بود ناممکــد به سببیــهرگاه مدیون ثابت نماید، که وفا به تعه

 941  مادۀ

هرگاه یک شت، به اساست عقد یا بودون آن بوه تصور  شوخ  غیور مالوک درآیود و شوت موذکور بودون تجواوز و قصوور از دسوت ایون شوخ  ت وف گوردد، در 

 گر تصر  به صفت امانت باشد، تاوان ندارد.صورتیکه تصر  باضمان باشد، تاوان آن برمتصر  الزم مت گردد و ا

 944  مادۀ

ه تصر  وقتت باضمان ش اخته مت شود که متصر  شت را به قصد تم ک به حیاز  خود در آورده باشد. واگر متصر  شت را بوه قصود نیابوت از مالوک بو

 حیاز  خود در آورده باشد، این تصر  امانت ش اخته مت شود.

 944  مادۀ

قتت به تصر  با ضمان مبدل مت گردد که متصر  مالک شوت را بغیور حوق از تصور  موانع گوردد یوا آنورا بودون اجوازۀ مالوک اخوذ نمایود، تصر  امانت، و

 گرچه به قصد تم ک صور  ن رفته باشد.

 944  مادۀ

 ه مت شود.( هرگاه م کیت شت به اسا  عقد انتقال نماید، تصر  مالک سابقه قبل از تس یمت شت، تصر  با ضمان ش اخت1)

ه تصور  امانوت مبودل ــــوـر  او بــوـاع ورزد، تصـوـت امت ـــــوـمت شــــوـت، از تس یــداشــــق ن هـــــاب حـــر اسبــــباـــالک، ب ــــه مـــورتیکــــ( در ص2) 

 مت گردد.

 فصل س م

 سق ط ح   ه مرور زمان

  944  مادۀ

 دد.ط نمت گرــــان ساقـــه مرور زمـــــــ( حق ب1)

اشد، ع یه م کور، بعود از مورور  وانزده سوال بوا رعایوت احکوام خواص آن واسوتث اآ  ذیول شو یده ـــه بــــر سببت کـــر هـــا بـــق ب ـــه حـــالبــــوی مطـــ( دع2)

 :نمیاود

 ( مادي144-142)                                دت فیذ محال والي       –دوه  فصل 



  944  مادۀ

دون عوذر قووانونت در ـووـه بــوـا  کـووـاشـــــت ومعـوـــــاره اراضـــــووـازل، اجــوـــرایه م ــــــووـل کـوــــدد، از قبیــــووـر دوری متجــوــــوق، مستمـووـاه حقـوـرگــــــــــه

ۀ ـوـیوا بور ذمو ر  دارای نیوت سوو  ـوـاصالتیکه بور ذموه متصــوـان در حــوـرور زمـــوـد  مــــر سال مطالبه ناود، قابل سمع نمت باشد. اما مـــظر  مد    

 ال است.ــزده ســد،  انــر وقف باشــناظ

 944  مادۀ

 دعوی در حقوق آتت بعد از انقضای مد  یک سال قابل سمع نمت باشد:

روش ــوـته باشود، مان ود ادویوه فــل آزاد داشـــام وظیفه و بطور عموم حقوق هرشخصت که شغـــت از انجـــع ناشـــحقوق  بیب، استاد، مه د ، وکیل مداف -1

 ن کار واهل خبره.ـــل وکمیا دال

 شده واشخاص مذکور در آن تجار  نه نمای د. ت گر، در مقابل اشیا  وارداتت وتولیداتت ایکه برای اشخاص دی ر دادهحقوق تاجر وص ع -2

 حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، در مقابل اجرا  شب باش، قیمت  عام و دی ر مصار . -3

 مره. ارگر، مستخدم واجیر، ناشت از اجوره روز مره و یا غیر روزــــوق کـــــحق -4

 948  مادۀ

 دما ، کار وتولیدا  ادامه بده د، قابل سمع نمت باشد.ــه اشخاص مذکور به انجام خــــرچـــون، گـــانـــن قـــ( ای144)مادۀوارد ــــوی در مــــــدع

 949  مادۀ

که ذموت او  ،جانب محکمه، چ ین سوگ د یاد نماید ب مرور زمان یک سال تمسک مت نماید باید در برابر توجیه سوگ د ازبشخصیکه به عدم سمع دعوی به س

 دین ع   ندارد. ۀکه به وجود یا به تادی ،از دین بری مت باشد. در صور  توجیه سوگ د به ورثه مدیون یا اولیا  اوصیا وقی  شان، باید چ ین سوگ د یاد نمای د

 944  مادۀ

 ری ادامه ده د.ـــدی  وظایـــفرای ــاجه ه دائ ین بــود، گرچــــروع میاــــوله شـــمح  فهوظی( این قانون از خت  144) دۀ( مد  مرور زمان م درج ما1)

ال از اگر حقت از حقوق مست د به س دی تحریر شده باشد، دعوی مطالبه چ ین حق ساقط نمت شود. م ر ای که بدون عذر قانونت در ظر  مد   انزده س( 2)

 تاریف استحقاق مطالبه ناده باشد.

 

 941  مادۀ

ابول هرگاه س ف ترک دعوی نماید و خ ف او نیز مد  دی ری ترک دعوی ک د،  وریکه مجموع هردو مد  معیار مقرر مرور زمان را تکمیل ک د، دعوی ق

 سمع نمت باشد.

 944  مادۀ

 ای روز اخیر مد  تکمیل مت شود. انقضه اده و بنساعت، روز اول درمد  حساب  به اعتبارروز محاسبه میاود نه  به اعتبارمد  مرور زمان 

 944  مادۀ

 ه عدم سمع دعوی، از تاریف استحقاق تادیه دین شروع مت شود.معیی ( مد  1)

ت ـووـاریف تثبیــووـاق، از تـــووـر  و در مووورد ضوومان استحقــووـق شــووـاریف تحقـــووـر ، از تــووـق باــووـن مع ــووـورد دیــووـع در مــووـدم سمــووـۀ عـــووـمعیی د  ـــووـ( م2)

 ؤجل، ازتاریف انقضای میعاد، شروع میاود.ـــن مـــورد دیــــاق و در مــــاستحق



ان از تاریخت شروع مت شود که دائون بوه اظهوار ـــرور زمـــد  مـــد، مـــاشـــو  بـــن موقـــارادۀ دائه ــن بـــت دیـــرداخــــاد  ــــــن میعــــر تعییــــ( اگ3)

 ارادۀ خود قادر گردد.

 944  مادۀ

ود. ـــوـت شـــوـده نمـــوـال ش یــــر ســــرور   ـــــد از مــــود، بعـــــه میاــــاختــــق آن ش ــــت مستحــــه دولـــــول کــــصـا  ومحـــــالیـــــوی مـــــــ( دع1)

ه ــوـامه دعویکـــوـای اقـــوـف انتهــوـاریـــایت، از تـــوـول اوراق قضــــوـو در محصاق ـــوـف استحقــاریــــای تــــا ، از انتهـــالیـــان در مــــرور زمــــد  مـــم

 ورد آن تحریر یافته یا تاریف تحریر اوراق، درحالیکه دعوی اقامه ناده باشد، شروع مت شود.ــذکور در مــــاوراق م

  ر سال ش یده نمیاود، مد  مذکور از تاریف تادیه شروع میاود.محصولیکه به غیر حق  رداخته شده باشد، بعد از   دعوی استرداد مالیه و (2)

 ( اگر احکام فوق به احکام قوانین خاص مت اق  واقع شود، احکام قانون خاص تطبیق مت گردد.3)

 944  مادۀ

 متوقف مت گردد. حق دائن را غیر ممکن گرداند، مطالبه ه عدم استماع دعوی، به عذر قانونت موانع مع وی ومانعیکه معیی ( مد  1)

 ( مدتیکه باوجود عذر سپری گردیده، اعتبار ندارد.2)

 944  مادۀ

ه ـــوـت ورثــوـــــاقـــد وبــوـــــایـــرک نمــوـــــود را تـــوـورث خـــوـن مـــوـیدوی ــــه، دعــــمعیی د  ــــذر، درمــــدون عــــه، بــــت از ورثــــاه بعضــــرگـــــه

 انده، به قدر حصۀ شان از دین قابل سمع میباشد.ــــباقیم ۀوی ورثـــــد، دعـــه باش ــداشت تونـــذر قانـــوی عــــرک دعـــدر ت

 944  مادۀ

یوا بدرخواسوتت ایکوه دائون  زه عدم استماع دعاوی، به مطالبه قضایت، گرچه دعوی به محکمه غیر مخت  به آن تقدی  شده باشد، به اخطوار بوه حجومعیی مد  

وال مدیون مف   باالی دائ ین، تقدی  موت نمایود، همچ وان در هور عم یوه دائون در اث وای جریوان یکوت از ـقبول حق خود، در تف ی ، یا در توزیع وتقسی  ام جهت

 دعاوی به حق خود تمسک نماید، انقطاع مت یابد.

 948  مادۀ

 ع مت گردد.ــدم استماع دعوی، قطــــه عمعیی مد  اه مدیون بحق دائن صراحتا  یا داللتا  اقرار نماید، ــــرگــــ( ه1)

 اقرار مدیون مت ک د.ه ت بــــادای دین، در تصر  دائن ب ذارد، دالل تأمین( اگر مدیون مالت را،  ور گروی بم ظور 2)

 949  مادۀ

 یابد.مد  اولت، مجددا  آغاز مت مان د ه عدم استماع دعوی انقطاع یابد، مد  جدید معیی ( هرگاه مد  1)

ه عدم استماع دعوی یکسال بوده و به اقرار مدیون قطع گردد، مد  جدید برای عودم اسوتماع دعووی،  وانزده سوال معیی ( اگر حک  قطعت شود یاای که مد  2)

 مت باشد.

 984  مادۀ

ه عودم اسوتماع دعووی معیی وباشد، گرچه مد  اصل دین به سبب مرور زمان قابل سمع ن ردد، در مورد م حقا  آن نیز قابل سمع نمت ه هرگاه دعوی راجع ب

 در م حقا  دین،  تکمیل نه شده باشد.

 981  مادۀ

ر بوه اسوا  مطالبوۀ مودیون یوا دائون و یوا هرشخصویکه ــوـاع دعوی امت واع ورزد، م ـــان از استمــــرور زمــــت مـــا  نسبـــمـد مستقیـــوانــه نمیتـــ( محکم1)

 اشد، گرچه مدیون به آن تمسک نه نماید.مص حت وی در مطالبه متصور ب

 ( تمسک به مرور زمان بهر مرح ه دعوی جواز دارد، گرچه به  یا اه محکمه استی ا  باشد.2)



 984  مادۀ

ماع ( انصرا  از حق دفع بعدم استماع دعوی بسبب مورور زموان قبول از ثبوو  حوق، دفوع در آن جوواز نودارد، همچ وان موافقوه  ورفین بوه عودم جوواز اسوت1)

 عوی، در مدتیکه خال  مدتهای باشد که درین قانون به م ظور مرور زمان  یه بی ت شده است، جواز ندارد.د

آن از ود در ـوـــــق خـــوـو  حـــوـــد از ثبـــوــــد بعــوـوانـــت تــوـد، مـــوـاشــــه بــــوـود داشتــوــــــوق خـــوـــــقـر  را در حــــوـدر  تصـــــه قـــــ( شخصیک2)

دی ریکوه از آن متضورر شووند ن ــوـق دائ یـــرا  در حـــن انصــاشد، ایـاید، گرچه داللتا  بــــرا  نمـــــان انصــــرور زمـــــــه مـــــــع بــــــــــــق دفــــــــح

 نافذ نمیباشد.

  ا  پ جم

 اثبات ح 

 فصل اول

 ق اعد عم م 

 984  مادۀ

 یابد، استدالل به آن ساقط مت گردد.ال در آن راه ـدلی یکه احتم

 984  مادۀ

 ثابت به برهان، مان د ثابت به مااهده است.

 984  مادۀ

 برائت ذمه حالت اص ت است.

 984  مادۀ

 .یقین به شک زایل نمت شود

 

 984  مادۀ

 شهود برمدعت و قس  برم کر است.

 988  مادۀ

 شهود جهت اثبا  خال  ظاهر وقس  جهت ابقای اصل است.

 989 ادۀم

 اضافت حادث، به نزدیک ترین وقت آن تعیین میاود.

 994  مادۀ

 دم است.ــــارض، عــــا  معــــت اص ت و درصفــــالـــه حــــت بــــای شــــل بقـــاص

 فصل دوم

 اس اد

 قسمت اول

 مادي 984-994

 



 س د رسم 

 991  مادۀ

ت ــالحیــدود صـــون در حـــانـــام قـــا  احکـــه اســــه بـــامـــدما  عـــــان خـــار ک ـــا کــــت یـــومــعم مؤظفه ـــــت است کـــت ورقـــد رسمــــ( س 1)

 ه را بحضور شان گذارش مت یابد یا از اشخاص ذیعالقه کسب میک د، در آن درج وثبت نموده باش د.ـــویه آنچـــخ ياصـــاختص

یثیوت سو د هور یوا ناوان ان اوت نمووده باشو د، ح، م ور اشوخاص ذی عالقوه بوه آن امضوا ، م( در صورتیکه ورق مذکور صفت س د رسمت را کسب ن مووده2)

 عرفت را دارد.

 994  مادۀ

 ( این قانون حجت شمرده میاود، بار یکه از جعل و تزویریکه قانونا  تصریح شده، خالت باشد.111ادۀ )ــــدرج مــــت م ــــاد رسمــــا  اس ــــویـــمحت

 994 مادۀ

 گاه اصل س د رسمت موجود باشد، سواد رسمت آن اع  از خطت و فوتو گرافت، در حدودیکه با اصل مطابقت داشته باشد، حجت ت قت میاود.( هر1)

صول ( مادامیکه یکت از  رفین در مطابقت سواد س د بااصل س د اعتراض نداشته باشد، کا ت س د مطابق اصل ت قوت میاوود و در صوور  اعتوراض، بوه ا2)

 اجعه مت گردد.س د مر

 994 مادۀ

 هرگاه اصل س د رسمت موجود نباشد، به کا ت س د بصور  ذیل اعتبار داده میاود:

ونه شوک و ـــوـ ـدون هیچـــوـری آن مطابقوت آنورا بوا اصول، بـــوـاهـــده وشوکل ظـــوـه شــوـرفتـــد گــوـل س ــوـت از اصـــوـواد رسمـــوـه ســــورتیکـــدر ص (۱)

 نماید. درین حالت  رفین میتواند، تطبیق آنرا با اصل س د مطالبه نمای د.ردید تائید ـــت

 در صورتیکه سواد رسمت از سواد اصل س د گرفته شده باشد، حجت ت قت نمیاود، م ر قاضت میتواند از آن بحیث قری ه قضایت استفاده نماید.( ۲)

 قسمت دوم

 س د عرف 

 994 مادۀ

ود ـــووـان ان اووت خــووـر و ناـووـود، م وور ای کووه شووخ  از امضووا ، مهـــووـار داده میاــــووـده اعتبـــووـک    اـــووـر  امضــووـاز  ت ــــووـرفــــدور ورق عـــوـص (۱)

 صراحتا  انکار نماید. م ر ای که قانون خاص  ور دی ری حک  نموده باشد.

 ت میک د.ــــایــــ  کفـــــدم ع ـــــــــ  بعـــوارث قس یــــــاف ــــــ ــورد خــــدر م( ۲)

 994 مادۀ

 تاریف س د عرفت بر دی ری حجت شده نمیتواند، م ر ای که تاریف آن ثابت باشد. ( ۱)

 تثبیت تاریف به ترتیب ذیل صور  می یرد:( ۲)

 وص درج گردد.ـــر مخصـــه در دفتـــاز روزیک -۱

 باشد. از روزیکه مضمون آن در ورق دی ری که تاریف ثابت دارد، به ثبت رسیده-۲

 ه، آن را مالحظه شد کرده باشد.ـــو ــربـــعام م مؤظفه ـــاز روزیک -3

 دانسته شود.از روز وفا  یکت از کسانت که در س د تاثیر معتبر از او بجا مانده باشد یا از روز حادثه ایکه صدور س د قبل از وقوع آن به صور  قطع  -4



 در رسیدا  صر  نظر نماید. هماداین  وال از تطبیق حک ـمحکمه میتواند حسب اح (۳)

 994 مادۀ

 مکاتیب امضا  شده حیثیت اس اد عرفت را دارد. (۱)

خانوه موجوود باشود، حیثیوت اسو اد عرفوت را دارد. ورق ت  ورام  بوق اصول   داشوته  ده وده در دفتور ت  ورام ت  ورامامضوا   ( اوراق ت  رامیکه اصل آن بوه 2)

 آن ظاهر ناود و در صورتیکه اصل آن از بین رفته باشد، از اعتبار ساقط می ردد.  به خالمیاود، تا زمانیکه دلی ت 

 998 مادۀ

وجیه قسو  ــوـاشد، اسوا  تـــوـده بـــوـذکور بوه ثبوت رسیـوـه در دفواتر مـــوـاراتیکــــواند، م ور اظهـــوـده نمیتـــوـارتت بور غیور تجوار دلیول شـــوـر تجــــاتـــدف ( ۱)

 رفین نزد محکمه شده میتواند، و آنه  در مواردیکه اثبا  آن به شهاد  جواز داشته باشد.رای یکت از  ـــــب

آنچوه کوه نفوع او را دفاتر تجارتت که  ور م ظ  ترتیب شده باشد، ع یه تجار دلیل شده میتواند، کسانیکه به این دفاتر تمسک مت نمای د، نمت توان ود ت هوا بوه  -۲

 و آنچه م اق  دعوی اوست، رد نماید.ثابت مت سازد، استدالل نماید 

 999 مادۀ

 دفاتر و اوراق غیر تجارتت بر کسیکه از  ر  اوترتیب وتحریر شده دلیل شده نمیتواند، م ر در دوحالت ذیل:

 یکه بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دین خود را کامال  بدست آورده.تدرحال -1

شده برای ثبوو  حوق، صواحب مصو حت قوای  مقوام سو د  وده  ه اوراق تحریرباوراق این  باشد که مقصد از تحریر یکه به صراحت تذکر داده شدهت(  درحال2)

 باشد.

 1444 مادۀ

 تحریر آنچه برائت مدیون را افاده ک د، در اصل س د تا زمانیکه عک  آن ثابت ناود، بردائن حجت ت قت میاود. ( ۱)

 د، این حک  در صورتت است که س د مذکور قطعا  از تصر  دائن خارج ناده باشد.گرچه تحریر مذکور به امضا  او نرسیده باش

دیون قورار داشوته باشود، ـــوـه بخط دائن بدون امضا  در نسخۀ اص ت س د ع یحده یا رسید مب ت به برائت مدیون، صور  گرفته وبدستر  مـــریریکـــتح( ۲)

 نیز حجت شمرده میاود.

 فصل س م

 اقرار

 1441 مادۀ

 قرار، عبار  است از اعترا  خص  نسبت به حق غیر، باالی خودش در محکمه.ا

 1444 مادۀ

ت ــوـاقــرار در بـــوـود اقــوـت از آن رد شــوـر بعضــوـد، اگــوـوانــده میتــــر  او رد شـــر از  ـــــوده، م ـــــو  نبــــه م ـــــر لــــول مقـــــه قبــــــرار بــــاق

 صحیح است.

 1444 دۀما

 برای صحت اقرار شر  است که مقر عاقل، بالغ وغیر محجور ع یه باشد.( ۱)

 ذون، در اموریکه برایه اجازه داده شده، صحت دارد.أاقرار صغیر ممیز م( ۲)

 1444 مادۀ



 اقرار به مجهول صحیح است، م ر در عقودیکه جهالت مانع صحت آن باشد.

 1444 مادۀ

 ال مکذب آن نباشد.ــه ظاهر حـــت کــــر  اســــر، شـــــرار مقـــــــت اقـــــرای صحــــــــب

 1444 مادۀ

 مت گردد.ــــع صحت آن نـــانــــ، مرراــــــه در سبب اقـــــــر لــــر و مقــــال  مقـــــاخت

 1444 مادۀ

 اد آن عرفا  ممکن باشد.  ـــل میعه ح وـــاشد کــمع ق ساختن اقرار بار  جواز ندارد، م ر آنکه به زمانت مع ق شده ب

  1448 مادۀ

 مقربه اقرار خود م زم میباشد، م ر ای که از  ر  محکمه حک  به کذب اقرار او صادر شود. در این صور  به اقرار او وقعت داده نمت شود.

 1449 مادۀ

 رجوع از اقرار اعتبار ندارد.

 1414 مادۀ

 اقرار حجت قاصره است برمقر.

 1411مادۀ

 ار تجزیه را نمت  ذیرد، م ر ای که بر وقایع متعدد غیر مرتبط نسبت شده که وجود یکت از وقایع، مست زم وجود وقایع دی ر نباشد.اقر

 

 فصل   ارم

 قسم

 قسمت اول

 قسم قاطع

 1414مادۀ

 د به اجازه محکمه، قس  قا ع را بیک دی ر توجیه نمای د.  رفین دعوی میتوان

 1414 مادۀ

 ر ای که واقعه مخالف نظام یا آداب عامه باشد.ــــواز دارد، م ـــــدنت جــــا  مـــازعــــام م ــــع در تمـــا ــــ  قــــوجیه قســـت

 1414مادۀ

 دردعوی واحدیکه ماتمل بر   با  متعدد باشد، به یک قس  اکتفا  کرده میاود.

 1414 مادۀ

 ر  دی ر رد نماید. م ر ای که قس  ب ا به واقعه باشد که به اشتراک  رفین صور  ن رفته، صر  از  رفیکه قس  به او متوجه گردیده، میتواند قس  را به 

 جانب  رفیکه توجیه قس  به او شده، انجام یافته باشد.



 1414 مادۀ

 وجیه یا رد رجوع نماید.د بعد از قبولت  ر  مقابل به تح یف از تـــوانــوده، نمیتــــا رد نمــــه یـــوجیـــ  را تــــه قســــ رفیک

 1414 مادۀ

 قس   ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد.

 1418 مادۀ

ه ــــــووـد کـووـــــــاشــــــــت بــــــــــــــووـه وعم ـــــــــــووـه واقعـــــووـا بـــــــووـب   ــــــــــــــووـه قســـــــــووـت کـــــــووـر  اســــــووـع، شــــــــووـا ـــــــــــــ  قـــــــــووـدر قس

 د، قس  به ع   داده میاود.ــــاشـــر بــــل غیــــد بعمــــر سوگ ــــــد واگـــــاشـــــوده بــــــــاد نمـــــــرا ایجــــــده، آنـــــد ک  ـــــوگ ـــــ  ســـــــشخ ودــــــخ

 1419 مادۀ

 در اموری که سبب از بین میرود، قس  به حاصل داده میاود. ن نمیرود، قس  به سبب وـــب از بیـــه سبــــوریکــــدر ام

 1444 مادۀ

رر او خاتموه هرگاه  رفیکه قس  باو توجیه گردیده، بدون رد آن بطر  دی ر از آن نکول نماید یا  رفیکه قس  باو رد شده، نکوول اختیوار ک ود، دعووی بوه ضو

 مت یابد.

 1441 مادۀ

راض ــوـق وی در اعتــوـه حـــــکـدون ای ـــد، بـــــوانـــت تـــــــ  مـــود، شخ  متضرر از قســـابت شـــذب قس  ثــــک،ت ــــیزاــــ  جـــــاه در حکـــــرگـــــه

 د.ـــایـــه نمـــالبـــاره مطـــران خســـردد، جبــــــــالل گـــــه او اخــــادره ع یـــ  صــــرحکـــب

 قسمت دوم

 قسم متمم

 1444 مادۀ

 ه مت تواند، مستقیما  قس  را بیکت از  رفین، جهت است اد حک  درموضوع دعوی یا قیمت آنچه به آن حک  مت نماید، راجع نماید.ــــ( محکم1)

 ( این نوع قس  وقتت توجیه شده میتواند که در دعوی دلیل کامل وجود نداشته وخالت از دلیل ه  نباشد.2)

 1444 مادۀ

 د:ـــایـــه نمـــوجیــــ  را تـــا  قســــوال آتت مستقیمــــد در احــــنواــــت تـــه مـــــمحکم

ود ـــوـرای خـــوـق را بـــوـن حـــوـه ایـــوـد کــــوـدهــــ  میــــوـدعت را قســــوـه مـــوـابت شوود، محکمــوـرکه ثـــه تــــع بــــق، راجــــوی حــــه دعـــــدر حالیک -1

ور را از ـــوـذکـــق مـــوـه، حـــوـرفتـــور  ن ـوـه در آن صـــوـوالـــــرا  و حــــوـرده، ابـوـاصل نکـــوـوفا حــــوـچ صوور  از متـــوـهیه ری بوــــا شخ  دی ــــی

 ابل دین، رهن نزد او وجود ندارد.ـــوفا در مقـــاورد و از متـــت نیــــدســــا بـــر متوفـــغی

 د که صراحتا  یا داللتا  بعیب رضائیت ناان نداده است.ــــدهـــمبیعه را مب ت بر عیب تقاضا نماید، محکمه باوقس  می ری ردــه ماتـــــالیکـــــ(  درح2)

 1444 مادۀ

 د آنرا بطر  مقابل رد نماید.ـــوانــــت تـــــشخصیکه قس  متممه باو توجیه شده، نم

 فصل پ جم

 ش  د



 1444 مادۀ

 نباشد. معیینور تجارتت شهاد  شهود وقتت کافت شمرده مت شود که قیمت آن، متجاوز از هزار افغانت و یا غیر در اثبا  تصر  قانونت، در غیر ام

 1444 مادۀ

ز زیاد  مح قا  د و اــــاشـــــتر بـــانت بیاــــزار افغــــــر  از هــــــر تصــــــود، اگـــــت شــــدازه مـــــر  آن، انـــــت تصـــــر ، در وقـــــمت تصـــقی

 ه شهاد  شهود جواز داردــــد، در این صور  اثبا  بــــاشــــرده بــــل ناأ  کـــبه اص

 1444 -مادۀ 

زار ــوـاز ه اوزـــوـدار آن متجــوـه مقــــوـز  ایکـوـر جــوـا  هـد، اثبوـوـاشــــــدد بـوـادر متعـــوـت از مصـوـاشــــددی نـــوـالب متعـــوـوی شامل مطـــاه دعــــرگــــه

دار موذکور ناشوت از عالیوق بوین  ورفین دعووی یوا ــوـاوز از مقــوـبا  متجـالـــه مجموع مطــرچـــواز دارد. گـــود جــاد  شهـــه شهـــد، بـــاشـــت نبـــانـــافغ

 فغانت تجاوز ک د، نیز تطبیق مت شود.ادیاتت که قیمت آن از هزار اــــناشت از تصرفاتت باشد که دارای  بیعت واحد است. این حک  در مورد ت

 1448 مادۀ

 اثبا  به شهاد  شهود در موارد ذیل جواز ندارد، گرچه قیمت آن متجاوز از هزار افغانت نباشد:

 دار م درج س د تحریری باشد.ـــف یا متجاوز از مقـــه، مخالـــالبــه مطــــورتیکـــدر ص -1

 باشد که اثبا  آن به شهاد  ناکافت ندانسته شده باشد، گرچه جز  باقیمانده همان حق باشد.(  در صورتیکه مطالبه جز  چ ان حقت 2)

 در صورتیکه مطالبه بمقدار بیه از هزار افغانت صور  گرفته ومتعاقبا  به مقدار کمتر از هزار افغانت تعدیل شود. -3

 1449 مادۀ

 الزم باشد جواز دارد، بار یکه مبدا  ثبو  تحریری موجود شود. اثبا  به شهاد  شهود در آنچه اثبا  آن به س د تحریری( ۱)

 ال گرداند، مبدأ ثبو  س د تحریری ش اخته میاود.ـریب االحتمق(  صدور س د تحریری که وجود تصر  مدعت به را 2)

 1444 مادۀ

 وارد ذیل جواز دارد:ــــــاشد، در مـــالزم ب ریــــریــد تحــــرس ـــا  آن بـــه اثبــــچـود در آنــــاد  شهــــه شهـــا  بـــاثب

 در صورتیکه اسباب مادی یا مع وی مانع حصول س د تحریری شود. -1

 (  در صورتیکه س د تحریری به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد.2)

 فصل ششم

 قرائن

  1441 مادۀ

 آن موجود ناود. به خال اثبا  بت نیاز میسازد، م ر تا زمانیکه ن  قانون  قری ۀ قانونت که به مص حت شخ  موجود شود وی را از سایر  رق -1

 نق  قری ۀ قانوی به دلیل عک  آن جواز دارد.  -۲

 1444 -مادۀ 

  آن  ذیرفتووه ـه نقوـوـ وری بل دیــوـود و دلیــوـرده میاـــوـت شمــوـا  آن حجـــووـدرجـــام م ـاتموـــاشد، بــوـت بـوـعـ  قطـــوـو  حکــوـز قــوـایـــه حــــوـامیکــــاحک

 نمیاود.مارو  به ای که م ازعه بین عین اشخاص صور  گرفته و به عین محل و سبب حق، تع ق گیرد.

 1444 مادۀ



 حک  جزایت به قاضت مدنت ارتبا  ندارد، م ر در وقایعیکه ب ا بر ایجاب ضرور  حک  صادر نموده باشد.

 1444 مادۀ

ط قانون  یه بی ت ناده و از حاال  مربو  به دعوی است با  شود، در نظر گیرد. م ور اسوت اد بوه آن ت هوا در صوورتت شوده قاضت میتواند قرائی ت را که توس

 میتواند که قانون در آن اثبا  را به شهاد  مجاز دانسته باشد.



 

 کتا  دوم

 عق د م ب ه

 

  ا  اول

 تملبک

 

 فصل اول

 عقد  بع

 

 قسمت اول

 ارکان  بع

 

 همبب  -مبوث اول

 1444مادۀ 

 ( عقد بیع عبار  است از تم یک مال از  ر  بایع به ماتری در مقابل مالیکه ثمن مبیعه باشد. 1)

 ( در عقود معی ه ارکان خاص هر عقد عالوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعایت مت گردد.2)

 1444مادۀ 

 به  ول بیع صر  و بیع عین به عین مقایضه ش اخته مت شود.بیع عین به  ول بیع مط ق و بیع  ول 

 1444مادۀ 

 بیع به ایجاب و قبولیکه مع ت تم یک و تم ک را افاده نماید با تعیین مبیعه و ثمن م عقد می ردد. 

 1448مادۀ 

 لت فاحه را نفت ک د.مبیعه باید موجود ،مال دارای قیمت و مقدور التس ی  بوده نزد ماتری  وری مع وم باشد که جها

 1449مادۀ 

ع را ثابت سازد.هرگاه در عقد چ ین ذکر شده باشد که ماتری به مبیعه ع   تام دارد حق او در ابطال بیع نسبت عدم ع   ساقط می ردد، م ر ای که فریب بای  

 1444مادۀ 

 داشته باشد.هرگاه مبیعه نزد ماتری مع وم نباشد باید به خصوصیا  و اوصا  ممیزه آن ع   

 1441مادۀ 

 هرگاه مبیعه در مج   عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصا  ،کافت   داشته مت شود.

 1444مادۀ 

 ره شده باشدخرید و فروش آنچه که متعاقدین در حین عقد ندیده باش د جایز است بار یکه ج   و وصف آن ذکر گردیده و یا بطر  مبیعه و یا مکان آن اشا

 در این صور  باوجود صحت عقد بیع تام نبوده الزامت را بر ماتری بار نمت آورد.

 1444مادۀ 

م ر ای که قبال مبیعه را دیده وحین عقد یقین داشته باشد که مبیعه عین همان چیز است ، برای لزوم بیع دیدن مبیعه از  ر  ماتری حین عقد شر  مت باشد

. 

 1444مادۀ 



گرچه قبال  به آن شفاها  رضائیت ناان داده باشد. بایع در آنچه قبل از رویت  ،الت را خریداری نماید ه  ام دیدن به او خیار داده میاودشخصیکه نادیده ،م

 فروخته حق خیار ندارد .

 1444مادۀ 

 داللتا   یا ماتری آنچه صراحتا   از اث ای مد  مذکور متعاقدین میتوان د مدتت را که به انتهای آن خیار رویت ساقط می ردد تعیین نمای د، مارو  برای که در

 با ل نماید صادر ناده یا مبیعه معیوب ن ردیده باشد. را خیار

 1444مادۀ 

 ی ا در صور اگرنابی ا خرید و فروش نماید صحیح میباشد. خیار او بعد از رد یا لم  یا چایدن یا بوئیدن شت یا توصیف آن برایه ساقط میاود. خیارناب

 توکیل به خرید و قب  به رویت وکیل او ساقط میاود.

 1444مادۀ 

 هرگاه اشیای متعدد و متفاو  به یک عقد فروخته شود، برای لزوم بیع رویت هر واحد آن حتمت شمرده میاود.

 1448مادۀ 

را ندیده باشد، میتواند عقد را فسف نماید و یاتمام اج ا  کسیکه اج ا  متفاو  را به عقد واحد خریداری نماید،  وری که بعضت آن را دیده و بعضت دی ری 

 را قبول یا رد نماید، خواه اج ا  دیده شده مطابق موافقه باشد یامغایرآن.

 1449مادۀ 

ه آنرابه ثمن مسمت اشیائیکه به مقتضای نمونه فروخته میاود دیدن نمونه آن کافت است. در صورتیکه مبیعه مخالف نمونه ثابت شود ماتری اختیار دارد ک

 قبول نماید و یا به فسف بیع رد ک د.

 1444مادۀ 

شر  خیار  هرگاه ماتری درمبیعه قبل از رویت آن چ ان تصرفت نماید که فسف را غیرممکن و یاحق غیربآن تع ق ب یرد،  وریکه آن را به بیع مط ق بدون

 یا هالک نماید یامعیوب شود، حق او در رد مبیعه به خیار رویت ساقط شده بیع الزم مت شود.بفروشد یا گرو نماید یا به اجاره دهد یا در دسته هالک شود 

 1441مادۀ 

ع رد نماید.هرگاه مالت به اسا  وصف مط وب فروخته شود و مبیعه از وصف مذکور عاری باشد ماتری میتواند آنرابه ثمن مسمي، قبول ویا به فسف بی  

 1444مادۀ 

در مبیعه چیزی حادث شود که مانع رد  نتفای وصف حق خیارداشته ودرمبیعه تصر  مالکانه نماید حق اودرردمبیعه ساقط میاود واگرشخصیکه به اسا  ا

قبل از  آن گردد مبیعه در حال موجودیت وصف و بدون آن قیمت شده، ماتری تفاو  هر دو قیمت را از بایع مطالبه کرده میتواند. در صورتت که ماتری

 وفا  نماید، حق مطالبه فسف به ورثۀ او انتقال می ماید.اختیار 

 1444مادۀ 

 رویت وکیل در خرید یاقب  و رضائیت او مان د رویت و رضای خریدار اص ت میباشد.

 1444مادۀ 

 آنچه که فروش آن م فردا  جواز داشته باشد، استث ای آن از اصل مبیعه جواز دارد.

 1444مادۀ 

 ت. فروختن میوه درختان قبل ازظهور و از زرع قبل از روئیدن جواز ندارد.بیع معدوم با ل اس

 1444مادۀ 

 بیع آنچه که یکت بعد دی ر ظاهر می ردد، در صورتیکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقیمانده که ظاهر ن ردیده به عقد واحد جواز دارد.



 1444مادۀ 

 ن عمار  جواز ندارد.( بیع  بقه باال قبل از اعمار  بقه  ائی1)

 ( مقاوال  فروش  بقا  و م ازل عماراتیکه براسا  نقاه های  رح شده شهری مطابق به مقررا  ساختمانت دولت صور  می یرد قبل از اعمار آن2)

 د.رجواز دا

  1448مادۀ 

د. ماتری در سقف  بقۀ اول حق قرار داشته در صور  هرگاه  بقۀ باال در م کیت صاحب  بقۀ اول باشد فروختن آن در صورتیکه آباد باشد جواز دار

 انهدام  بقۀ باال میتواند آنرا مجددا  مان د سابق ب ا نماید.

 1449مادۀ 

 فروختن حصه مااع مع وم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، م ر ای که از آن ضرری به بایع یاشریک عاید باشد.

 1444مادۀ 

ۀ ماتری میتواند مبیعه را قبول یا رد نماید در آن صور  بایع مک ف است امکان تجربه را به ماتری فراه  نماید. اگر ماتری ( در بیع مارو  به تجرب1)

کو  ماتری باوجود مبیعه را رد نماید باید عدم قبولت خود را در خالل مد  معی ه اعالن ک د. در حال عدم تعیین مد ، بایع مد  معقول را تعیین می ماید. س

 قدر  تجربه در خالل مد  مذکور قبول ت قت میاود.

ع وووم شووود کووه چ ووین م اح   ال( بیووع ماوورو  بووه تجربووه بیووع مع ووق بووه شوور  واقووف بوووده و آن عبووار  از قبووول مبیعووه اسووت، م وور ای کووه از اتفوواق یووا 2)

 بیع مع ق بار  فاسف است.

 1441مادۀ 

ه را قبول یا رد ک د. اعالن قبول مبیعه، در خالل مدتت که به اتفاق یا عر  تعیین شود، صور  می یرد. در بیع مارو  به دانستن ذائقه، ماتری میتواند مبیع

 بیع از تاریف اعالن قبولت نافذ شمرده مت شود.

 1444مادۀ 

 ه آن حاصل باشد.ثمن، عبار  ازبدل مبیعه است گرچه از قیمت مبیعه کمتر یا بیاترباشد. الزم است ثمن معین و مع وم بوده ع   تام ب

 1444مادۀ 

 اند.( در بیع مط ق تعیین ثمن به  ول نقد حتمت است. باوجود آن گاهت به ذکر اساساتت که تعیین ثمن را در آی ده ایجاب ک د اکتفا  شده میتو1)

میاود که تس یمت مبیعه به ماتری صور  می یرد. ( اگر به نرخ بازار در تعیین ثمن موافقه بعمل آید حین نوسان در نرخ به زمان و مکانت اعتبار داده 2)

 در صورتت که بازاری در محل تس یمت وجود نداتاه باشد، به نرخ بازار مح ت که عر  به عمومیت آن حک  نماید اعتبارداده میاود.

 1444مادۀ 

ز دارد. همچ ان شر  تعیین اقسا  درثمن، که به مواعید بیع به ثمن معجل ومؤجل که مد  تأجیل آن معین باشد بدون در نظر گرفتن  ول وقصر مد  جوا 

 جواز دارد. معی ه تادیه شود، مجاز مت باشد و اگرچ ین موافقه بعمل آید که در صور  عدم تأدیه قسط در میعاد معی ه آن، به ثمن معجل تبدیل شود نیز

 1444مادۀ 

 و در صور  خیار شر  از تاریف سقو  خیار، موعد تأدیه ثمن فرا مت رسد. در حالیکه بیع مؤجل بدون خیار شر  باشد، بمجرد تس ی  مبیعه

 1444مادۀ 

 .بیع مط قیکه درآن ازتعجیل ویاتاجیل ثمن ذکری بعمل نیامده باشد، ثمن آن بصور  معجل  رداخته میاود، م رای که عر  به خال  آن حک  ک د

 1444مادۀ 

جواز داشته و به اصل عقد راجع می ردد. شفیع از کمت ثمن استفاده کرده و از زیاد  آن متضررنمی ردد. اگر  موافقه به زیاد  و کمت ثمن، بعد از عقد 

 بایع ازتمام ثمن م صر  شود، شفیع میتواند عقار را به ثمن مثل آن اخذ نماید. 



 1448مادۀ 

تولیه که عبار  است از فروش بمثل ثمن اول، و اشتراک که عبار  عقد بیع بصور  مرابحه، که عبار  است از فروش بمثل ثمن شرأ باربح مع وم، و 

 است از فروش بعضت مبیعه به بعضت ثمن، ووضیعه که عبار  ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد.

 1449مادۀ 

اخیر.باشد که تعیین شده بتواند ی بایع میتواند  یه از قب  ثمن، در آن تصر  نموده و یابه قرض دار خود آنرا حواله ک د، خواه از جم ه اشیایت  

 1444مادۀ 

 برای ای که اثر بیع در حق ثالث به نتیجه م تر گردد، عقد باید مطابق به احکام قانون ثبت گردد.

 وجای   ایع -مبوث دوم

 احکام عم مي -فرع اول

 1441مادۀ 

د، م کیت مبیعه خودبخود به ماتری انتقال مت یابد. و در صورتیکه ت ها نوع هرگاه مبیعه شت معین بالذا  بوده و یا بصور  تخمی ت بفروش رسیده باش

 مبیعه مع وم باشد، م کیت آن بدون اقرار بایع انتقال کرده نمیتواند.

 1444مادۀ 

 ماتری مت تواند به مجرد انتقال م کیت در مبیعه خواه م قول باشد یاغیرم قول تصر  نماید، گرچه قبل از قب  باشد.

 1444دۀ ما

ائ ین مزاح  ماتری هرگاه بایع، بعد از قب  ثمن وقبل از تس ی  مبیعه به ماتري، مف   گردد، ماتری مبیعه را از بایع یا از ورثۀ او اخذ مت نماید، سایر د

 شده نمیتوان د.

 1444مادۀ 

تری تووواحین  رداخوووت تموووام ثمووون شووور  گوووذارد، گرچوووه ( بوووایع میتوانووود در بیعیکوووه بوووه ثمووون مؤجووول صوووور  گرفتوووه انتقوووال م کیوووت مبیعوووه را بوووه ماووو1)

 تس یمت مبیعه صور  گرفته باشد.

ه حیث تعوی  ( اگر ثمن مبیعه به اقسا   رداخته شود، متعاقدین میتوان د چ ان موافقه نمای د که بایع یک جز آن را درصور  عدم  رداخت تمام اقسا  ب2)

گرفتن شرایط و احوال، تعویضا  مورد موافقه را مطابق به حک  مادۀ  نظر در جود آن محکمه مت تواند بادر مقابل فسف بیع، نزد خود بازداشت نماید. باو

 ( این قانون ت قی  نماید.431)

 ( اگر تمام اقسا   رداخته شود م کیت مبیعه از تاریف انعقاد بیع به ماتری انتقال مت یابد.3)

 ن ب ام اجاره مسمت نمای د نیز تطبیق میاود.( احکام فقرا  فوق گرچه عقد بیع را متعاقدی4)

 1444مادۀ 

م  یوووت مبیعوووه را نووواممکن  لانتقوووام کیوووت مبیعوووه ضوووروری   داشوووته شوووود و همچ وووان بوووه اجت ووواب از اعمالیکوووه  لانتقوووااجووورای اعمالیکوووه بووورای ه بوووایع بووو

 گرداند مک ف مت باشد.

 1444مادۀ 

و حالتیکه موافق  بیعت مبیعه باشد، به ماتری تس ی  نماید.بایع مک ف است مبیعه رابه همان اوصا  حین عقد   

 1444مادۀ 

قصد  تس ی  شامل تمامت م حقا  مبیعه وآنچه که بصفت دایمیجهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد، مت باشد این حک  مطابق ایجاب  بیعت شي، عر  و

 متعاقدین صور  می یرد.



 1448مادۀ 

 ز دور ساختن موانع بین ماتری و مبیعه،  وریکه ماتری بدون حایل و مانع به قب  آن قادرباشد.تس ی  مبیعه، عبار  است ا

 1449مادۀ 

 دورساختن موانع، قب  حکمت ش اخته شده وبه اختال  حال و نوع مبیعه مطابق ایجاب عر  تغییر می ماید.

 1484مادۀ 

 دید آن ضرور  ندارد، تصر  ماتری خواه قبل از بیع ید ضمان باشد یا ید امانت.هرگاه عین مبیعه قبل از بیع درتصر  ماتری باشد، قب  ج

 1481مادۀ 

تسووو ی  مبیعوووه در بیوووع مط وووق در مح یکوووه مبیعوووه حوووین انعقووواد عقووود موجوووود باشووود صوووور  گرفتوووه و محووول عقووود جوووای تسووو یمت شووو اخته نمیاوووود، م ووور در 

 باش د. صورتکه  رفین به تس ی  مبیعه در محل معین موافقه کرده

 1484مادۀ 

با  ،آن صور  ن رفته باشد غیره هرگاه مقدار مبیعه درعقد تعیین شده باشد بایع از نق  مبیعه حسب مقتضای عر  مس ول مت باشد، بار یکه موافقه ب

اگر ماتری قبال  به آن ع   مت داشت آنه  ماتری از جهت نق  در مبیعه   ب فسف عقد را کرده نمت تواند، م رای که ثابت نماید نق  به اندازه است که 

 بیع را انجام نمیداد.

 1484مادۀ 

اکمال ثمن مک ف ه مقابل هر واحد تعیین گردیده و مبیعه قابل تبعی  نباشد ماتری به هرگاه مبیعه از آنچه در عقد تصریح شده زاید باشد در حالیکه ثمن ب

   فسف عقد را مطالبه کرده میتواند، مارو  برای که موافقه به خال  آن بعمل نیامده باشد.مت گردد، م ر ای که زیاد  آن فاحه باشد. در این صور

 1484مادۀ 

ت بالفعل مطالبۀ ت قی  ثمن از  ر  ماتری و مطالبه تزئید ثمن از  ر  بایع مب ت بر زیاد  و نقصان مبیعه بعد از مرور مد  سه ماه از تاریف تس م

 مبیعه ش یده نمیاود.

 1484مادۀ 

ماتری مب ت هرگاه مبیعه قبل از تس مت ب ابراسباب خارج اراده بایع ت ف شود عقد فسف و ثمن به ماتری مسترد می ردد، م رای که ت ف بعداز ابالد به 

 برتس یمت مبیعه صور  گرفته باشد.

 1484مادۀ 

 ن فسف عقد و بقای آن با ت قی  ثمن مخیر است.هرگاه در قیمت مبیعه قبل ازتس ی  نسبت حدوث عیب نقصان عاید شود، ماتری بی

 1484ماده 

یین ( هرگاه چیزیکه به قصد خرید بعد تعیین ثمن قب  گردیده نزد قاب  هالک ویا ضایع شود، قب  ک  ده مس ول   داشته میاود. در صور  عدم تع1)

 ل آید، مس ولیت بقاب  عاید نمی ردد.ثمن، حیثیت امانت را داشته از ضیاع و هالکت که بدون قصد و تقصیر قاب  بعم

می ووردد، اعوو  از ( اگوور قووب  بووه قصوود خریوود صووور  ن رفتووه بوودون قصوود قووب  ک  ووده هووالک شووود امانووت شوومرده شووده مسوو ولیتت بووه قوواب  عایوود ن2)

 ای که ثمن آن تعیین شده باشد یا نه.

  مان ت رض و استوقاق–فرع دوم 

 1488مادۀ 

ع ماوووتری از مبیعوووه بصوووور  ک وووت و جزئوووت ضوووامن شووو اخته میاوووود خوووواه تعووورض ناشوووت از عمووول خوووود بوووایع باشووود یوووا بوووایع از عووودم تعووورض بووور انتفوووا

ت شووخ  ثالثیکووه ه  ووام عقوود بوور مبیعووه چ ووین حقووت داشووته باشوود کووه بووه آن ع یووه ماووتری احتجوواج نموووده بتوانوود یووا حووق مووذکور را بعوود از عقوود  وووری ثابوو

 نماید که از  ر  بایع به او داده شده .



 1489مادۀ 

گرچه ضمانت در عقد  ،هرگاه مبیعه از  ر  غیر به استحقاق برده شود ،در صورتیکه استحقاق بم ک بایع راجع باشد ، بایع ضامن آن ش اخته مت شود

 شر  گذاشته ناده باشد .

 1494مادۀ 

 وجب فساد بیع مت گردد.شر  گذاشتن عدم ضمانت بایع در صور  استحقاق مبیعه جواز نداشته ،گذاشتن چ ین شر  م

 1491مادۀ 

 اقرار یا نکول ماتری ثابت شده باشد مطالبۀ ضمان از بایع جواز ندارد .ه هرگاه استحقاق ت ها ب( 1)

دعووووی اسووتحقاق در وقووت م اسووب مط وووع سوواخته بمداخ ووه در دعووووی ه ( اگوور ماووتری در حالووت م ووودرج فقوورۀ فوووق دارای حسوون نیوووت بوووده ،بووایع را بوو2)

 موده و بایع مداخ ه نورزیده باشد مت تواند ضمان استحقاق را مطالبه ک د .ابالد ن

(در صووورتیکه ماووتری بووایع را بووه دعوووی اسووتحقاق مط ووع نسوواخته و حکوو  قطعووت ع یووه او صووادر شووود ،حووق مراجعووه او سوواقط مووت گووردد. ماوورو  3)

 مت گردید. برای که بایع ثابت سازد که مداخ ه او در دعوی به رد دعوی استحقاق م جر

 1494مادۀ 

خریوود  ،شووخ  مسووتحق و ماووتری  وووری موافقووه نمای وود کووه مبیعووه مقابوول عوووض نووزد ماووتری باشوود ایوون موافقووه ،هرگوواه بعوود از اثبووا  دعوووی اسووتحقاق

 از مستحق ت قت گردیده ماتری بر بایع رجوع کرده مت تواند .

 1494مادۀ 

در صوووورتیکه بوووایع ه  وووام عقووود از اسوووتحقاق مبیعوووه ع ووو  نداشوووته باشووود ،ماوووتری میتوانووود رد  ،شووووداسوووتحقاق بووورده ه (هرگووواه مبیعوووه از نوووزد ماوووتری بووو1)

تمووامت ثمووون و قیمووت حاصووو ت را کووه بوووه رد آن بوورای مسوووتحق مک ووف شوووده ،بوووا مصووار  نوووافع و جمیووع مصوووار  دعوووی ضووومان و دعوووی اسوووتحقاق ،بوووه 

بوووایع خوووودداری ک ووود، مطالبوووه نمایووود، زیووواد  و نقصوووان قیموووت مبیعوووه در  غیووور از آنچوووه ماوووتری موووت توانسوووت از صووور  آن بوووه اسوووا  ابوووالد دعووووی بوووه

 زمی ه تاثیری ندارد .

ر  غیر ( اگر بایع ه  ام عقد باستحقاق مبیعه ع   داشته باشد ،عالوه بر مطالبا  فوق ماتری مت تواند مقدار مازاد قیمت مبیعه را از ثمن ومصا2)

 او عاید شده، نیز مطالبه ک د.ه خسارۀ عایده ونق  حاص یکه از جهت استحقاق مبیعه ب ضروری ایکه برمبیعه انجام داده، با تعوی 

 1494مادۀ 

سف نماید .او تع ق گرفته باشد که ماتری ه  ام عقد از آن آگاه نباشد،مت تواند عقد را ف ( هرگاه بعضت از مبیعه به استحقاق برده شده یاحقت بر1)  

 بیعه را قبول نماید، مت تواند جبران خساره وارده ناشت از استحقاق را مطالبه ک د.( اگر ماتری مقدار متباقت م2)

 1494مادۀ 

 ( متعاقدین مت توان د به اسا  موافقه خاص ضمان استحقاق را زیاد یا ک  سازند و یا آنرا ساقط نمای د .1)

 خود بخود بوجود مت آید . ،شر  عدم ضمان ،( اگر حق ارتفاق واضح بوده ویا بایع آنرا به ماتری ظاهر ساخته باشد2)

 1494مادۀ 

ه توافوووق  ووورفین بووو .گرچوووه موافقوووه عووودم ضووومان در زمی وووه موجوووود شوووده باشووود ،( بوووایع از اسوووتحقاقیکه از فعووول او ناوووأ  ک ووود مسووو ول شووو اخته میاوووود1)

 خال  این حک  اعتبار ندارد .

 د ثمن مک ف میاود.( اگر استحقاق ناشت از فعل غیر باشد، بایع ت ها به ر2)

  مان عب   پ شبده –فرع س م 

 1494مادۀ 

یوووا در آن عیبوووت دیوووده شوووود کوووه باعوووث ت زیووول قیموووت یوووا  ،عووواری از اوصوووافت باشووود کوووه وجوووود آن نوووزد ماوووتری اهمیوووت داشوووته ،هرگووواه مبیعوووه وقوووت تسووو ی 



گردیووده، شووود. بووایع م ووزم بووه ضوومان مووت گووردد، گرچووه ت زیوول م فعووت آن حسووب غایووۀ مط وبووۀ عقوود یووا ظوواهر  بیعووت شووت و یووا غرضوویکه بووه آن آموواده 

 بایع بوجود آن ع   نداشته باشد .

 1498مادۀ 

هرگووواه ماوووتری حوووین عقووود بیوووع بوووه عیووووب مبیعوووه ع ووو  داشوووته ویوووا ای کوووه اگووور ماوووتری مبیعوووه را مان ووود شوووخ  عوووادی تفحووو  میکووورد، بوووه عیووووب آن  وووت 

ه نمیاووود. م وور ای کووه ماووتری ثابووت نمایوود کووه بووایع مبیعووه را خووالت از عیووب وانمووود کوورده میبوورد، در ای صووور  بووایع از عیوووب متووذکره ضووامن   داشووت

 و یا ای که قصد اخفای عیب را داشته است .

 1499مادۀ 

اشووویائیکه بوووه عقووود واحووود فروختوووه شوووده باشووود و بعووودا  معیوبیوووت بعضوووت آن ظووواهر گوووردد، در صوووورتیکه در انقسوووام آن ضووورری موجوووود ن وووردد، ماوووتری 

نووود معیووووب را مسوووترد نمووووده و از بوووایع مطالبوووه ثمووون آن را ب مایووود. ماوووتری نموووت توانووود تموووام اشووویای موووذکور را بووودون رضوووای بوووایع مسوووترد نمایووود. موووت توا

 اگر در انقسام آن ضرری موجود باشد، ماتری مت تواند تمام مبیعه را به کل ثمن قبول و یا رد نماید .

 1144مادۀ 

ظووواهر گردیوووده و بعووودا  نوووزد ماوووتری عیوووب جدیووود در آن عایووود گوووردد، ماوووتری نموووت توانووود آنووورا بوووا وجوووود عیوووب جدیووود  ( هرگووواه در مبیعوووه عیوووب قووودی 1)

 مسترد نماید. اما صر  ت قی  ثمن را از بایع مطالبه کرده میتواند.

 ( اگر عیب جدید از مبیعه زایل گردد، ماتری مت تواند نسبت عیب قدی  آن را به بایع رد نماید.2)

 1141مادۀ 

 ماتری بر مبیعه، مانع رد آن می ردد .م ر ماتری مت تواند نسبت عیب مبیعه به ت زیل قیمت آن به بایع مراجعه نماید . لتزئید شت، از ما

  1144مادۀ 

هرگاه مبیعه معیوب، در دست ماتری هالک گردد، صر  مطالبۀ ت قی  ثمن را از بایع نموده میتواند .   

 1144مادۀ 

 تری بعد از ا الع به عیب قدی  در مبیعه ،تصر  مالکانه نماید ،خیار عیب او ساقط می ردد .هرگاه ما

 1144مادۀ 

ه ضمانت را ساقط متعاقدین مت توان د به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعیین نمای د .در صورتیکه بایع عیب مبیعه را عمدا  مخفت کرده باشد، تمام شرایطیک

 ل شمرده میاود .و یا ت زیل دهد با 

 1144مادۀ 

 عیبیکه عرفا  قابل اهمیت نباشد، بایع ضامن آن دانسته نمیاود .

 1144مادۀ 

 ضمان عیب، در بیعت که به حک  محکمه یا توسط ادارا  دولتت  ور مزایده صور  گرفته باشد اعتبار ندارد.

 1144مادۀ 

س ی  مبیعه، اگر چه بعد از انقضای مد  فوق عیب مبیعه بر ماتری ظاهر ن ردیده باشد، قابل ( دعوی ضمان عیب، بعد از انقضای شه ماه از وقت ت1)

 سمع نیست مارو  بر ای که بایع مد   والنت تری را قبول نکرده باشد.

.ید( اگر ماتری ثابت نماید که اخفای عیب از غه بایع ناأ  کرده ،بایع مذکور نمت تواند به انقضای مد  فوق تمسک نما2)  

 وجای  مشتري–مبوث س م 

 1148مادۀ 



 ماتری به  رداختن ثمن موافقه شده و مصار   رداخت مطابق به شرایط عقد مک ف میباشد .

 1149مادۀ 

بیعوه در آن ( هرگاه مکان  رداخت ثمن در عقد معین شده باشد ،  رداخت آن در همان مکان معی ه و اگر تعیین ناده باشد در جائت صور  موت گیورد کوه م1)

 تس ی  داده میاود .

(اگووور بوووایع در وقوووت تسووو یمت مبیعوووه مسوووتحق ثمووون دانسوووته ناوووود، ثمووون موووذکور در اقامت ووواه ماوووتری حوووین اسوووتحقاق  رداختوووه موووت شوووود، م ووور ای کوووه 2)

 موافقه یا عر  به خال  آن باشد .

 1114مادۀ 

اشوود،  رداخووت ثموون بووه رسوویدن مؤعوود مه ووت یووا موود  هوور قسووط الزم میاووود. تووأخیر هرگوواه تادیووۀ ثموون مبیعووه، بووه یووک وقووت معووین یابووه اقسووا  تعیووین شووده ب

 در تأدیه از مؤعد یک قسط موجب تعجیل اقسا  دی ر نمیاود ،م ر ای که در عقد شر  گذاشته شده باشد.

 1111مادۀ 

مبیعووه مک ووف میباشوود. دربیووع جوو   بووه جوو   یووا هرگوواه بووایع در بیووع جوو   بووه نقوود، جوو   را عرضووه نمایوود ،ماووتری قبوول از تسوو ی  جوو   بووه تادیووۀ ثموون 

 نقد به نقد تس ی  مبیعه و  رداخت ثمن یکجا صور  می یرد .

  1114 مادۀ

باشوود . ( بووایع مسووتحق فایووده قووانونت ثموون مبیعووه شوو اخته نمیاووود ،م وور ای کووه ماووتری را قووبال  بووه تادیووۀ ثموون اخطووار یووا مبیعووه را بووه وی تسوو ی  نموووده 1)

 است که مبیعه قاب یت حاصل دهت یا سایر عواید را داشته باشد ،م ر ای که موافقه یا عر  به خال  آن باشد . الزم ل به هر حا

 ( فواید وحاصال  مبیعه با تکالیف آن از ه  ام انجام عقد به ماتری تع ق می یرد ،م ر ای که موافقه یا عر  بخال  آن باشد .2)

 1114مادۀ 

ری بووه اسووت اد حووق سووابق از عقوود بیووع ویووا حقیکووه در خصوووص مبیعووه بووه بووایع تع ووق ب یوورد، اعتووراض نمایوود یووا خووو  ( هرگوواه شخصووت بوواالی ماووت1)

اسووتمالک م کیووت مبیعووه موجووود باشوود، ماووتری مووت توانوود تووا حووین قطووع تعوورض یووا زوال خطوور در صووورتیکه شوورو  عقوود مووانع آن نباشوود، ثموون مبیعووه 

 واند بار  تقدی  کفیل، تادیۀ ثمن مبیعه را مطالبه ک د.را نزد خود ن هدارد. باوجود آن، بایع مت ت

 ( اگر ماتری عیبت را در مبیعه کاف نماید از حک  م درج فقرۀ فوق استفاده کرده میتواند .2)

 1114مادۀ 

زد خود ن هدارد ،گرچه ماتری در مورد هرگاه تمام یا بعضت ثمن فت الحال قابل تادیه باشد ،بایع مت تواند تازمان حصول آنچه مستحق می ردد، مبیعه را ن

 خال  آن صور  گرفته باشد .ه ،رهن یا تضمین بدهد. م ر ای که موافقه ب

 1114مادۀ 

طالبه کرده هرگاه بایع قبل از قب  ثمن مبیعه را تس ی  نماید ،حق نګهداشت مبیعه را از دست میدهد .در این صور  استرداد مبیعه را جهت حصول ثمن م

 د.نمیتوان

 1114مادۀ 

بیعووه هرگوواه ماووتری قبوول از تادیووه ثموون، بوودون اجووازه بووایع مبیعووه را قووب  نمایوود بووایع میتوانوود مبیعووه را مسووترد نمایوود، در صووور  هووالک یووا معیوبیووت م

 نزد ماتری قب  مذکور صحیح   داشته شده به تادیۀ ثمن مک ف میاود.

 1114مادۀ 

دری صوووور   نمووووده باشووود ،حوووق ن هداشوووت مبیعوووه را نداشوووته بوووه تسووو ی  آن بوووه ماوووتری مک وووف سووواخته میاوووود.هرگووواه بوووایع بوووه تأجیووول ثمووون مبیعوووه موافقوووه 

حووق مطالبووه ثموون را قبوول از فوورا رسوویدن موعوود تأجیوول نوودارد، م رای کووه ت قووی  تأمی ووا  تادیووه ثموون از  وور  ماووتری ظوواهر شووده یووا ماووتری در حالووت 

 اشد .افال  قرار گیرد که خو  ضیاع ثمن از آن متصور ب

 1118مادۀ 



هرگووواه ماوووتری قبووول از قوووب  مبیعوووه و تادیوووۀ ثمووون در حالوووت افوووال  بمیووورد ،بوووایع میتوانووود ،مبیعوووه را تازموووان حصوووول ثمووون نوووزد خوووود ن هداشوووته یوووا از 

و در محکموووه ،فوووروش آنووورا مطالبوووه ک ووود. در صوووور  زیووواد  ثمووون از حوووق بوووایع حوووق بوووایع،  رداختوووه شوووده متبووواقت بوووه سوووایر دائ وووین تع وووق موووت گیووورد 

 صور  نقصان ،با بایع در حصه متباقت مثل سایر دائ ین معام ه می ردد.

 1119مادۀ 

نمایووود ،بوووایع  اخ   اللهرگووواه ماوووتری از تادیوووۀ ثمووون مبیعوووه در موعووود تادیوووه امت ووواع ورزد یوووا وجایوووب دی وووری را کوووه بموجوووب عقووود بیوووع بوووه آن مک وووف اسوووت 

 میتواند ت فیذ یا فسف بیع را مطالبه نماید .

 1144مادۀ

که ابالد فسف هرگاه  رفین عقد موافقه نمای د که در صور  عدم  رداخت ثمن در میعاد معین، بیع خود بخود فسف شده ت قت گردد، محکمه میتواند تا زمانی

ور  محکمه نمت تواند عقد صور  ن رفته باشد، مد  تأجیل را تمدید بخاد. اگر در عقد  وری تصریح شده باشد که فسف بدون ابالد واقع میاود، دری ص

 به ماتری مه ت بدهد.

 1141مادۀ 

ماوووتری مک وووف اسوووت مبیعوووه را در مح یکوووه حوووین عقووود بیوووع در آن وجوووود داشوووت تسووو ی  شوووود، م ووور ای کوووه موافقوووه بوووه خوووال  آن صوووور  گرفتوووه باشووود 

آن در زمووان ومکووان معووین در عقوود تعیووین شووده  لقوواآن موودتت را ایجوواب نموووده یووا انت لمبیعووه بایوود بوودون معط ووت صووور  گیوورد ،م وور ای کووه انتقووا ل.انتقووا

 باشد.

 1144مادۀ 

 ه باشد.هرگاه صدور مبیعه به ماتری الزم شده باشد ،تس یمت بعد از وصول مبیعه به ماتری انجام می یرد ،م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  گرفت

  1144مادۀ 

به خال  آن  رفت که مبیعه ایجاب نماید به ذمۀ ماتری مت باشد ، م ر ای که موافقه یا عر مصار  تس یمت مبیعه و عقد بیع ،محصول ثبت وغیره مصا

 حک  نماید. .

 قسمت دوم

  ب ع م تلفه

 سلم -مبوث اول 

 1144مادۀ 

 س  ،عبار  است از بیع ثمن آجل به ثمن عاجل .

 1144مادۀ 

یت وتعیین شده بتواند.س   در اشیائت صور  گرفته مت تواند که مقدار ووصف آن تثب  

 1144مادۀ 

 برای صحت س   شر  است که محل عقد غ ه وامثال آن بوده و از حین عقد الت وقت تس ی  موجود شده بتواند .

 1144مادۀ 

 در س   شر  است که ج  ، نوع، وصف، قدر و میعاد تس ی  مبیعه باقیمت ثمن ومحل تس ی  مبیعه بیان شده باشد .

 1148مادۀ 

 برای صحت بقای س   شر  است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدین حین مج  ، قب  گردد.

 1149مادۀ 



 مد  تس ی  به اسا  موافقه متعاقدین تعیین می ردد .این مد  باید از یکماه کمتر نباشد.

 1144مادۀ

 حک  س   ،عبار  است از ثبو  م کیت متعاقدین در بدلین ،بمجرد تمام شدن عقد .

 1141ادۀ م

 س   ده ده نمیتواند قبل از قب  در ثمن، و س   گیرنده نمت تواند قبل از تس یمت در مبیعه ،تصر  نماید .

 1144مادۀ 

 مد  س   به فو  س   ده ده با ل می ردد نه به فو  س   گیرنده ومبیعه از ترکه س   ده ده خریداری میاود.

 صرف–مبوث دوم 

 1144مادۀ 

 ست از بیع نقد به نقد.صر  عبار  ا

 1144مادۀ 

 برای صحت صر  شر  است که بدلین قبل از تفریق متعاقدین قب  گردیده وعقد از خیار شر  و تأجیل خالت باشد .

 1144مادۀ 

 حک  صر ، عبار  از مالک شدن متعاقدین است در بدلین .

  بع وفا–مبوث س م 

 1144مادۀ 

 استرداد مبیعه برای بایع و از ثمن برای ماتری .بیع وفا عبارتست از داشتن حق 

 1144مادۀ

 حق استرداد بایع وماتری مارو  و مقید به مد  شده نمیتواند. هر نوع موافقه که به خال  آن صور  گیرد، با ل ش اخته میاود.

 1148مادۀ 

د و یا م کیت رقبه آنرا به تری نمیتواند مبیعه را در بیع وفا به شخ  دی ری بفروشدر بیع وفا ماتری مت تواند از م افع مبیعه کال  یا قسما  استفاده نماید، ما

 سببت از اسباب به شخ  دی ر انتقال دهد .

 1149مادۀ

ه بوووایع وقتوووت موووت توانووود مبیعوووه را در بیوووع وفوووأ بفروشووود کوووه ماوووتری از وی مطالبوووۀ اسوووترداد ثمووون نمایووود و بوووایع بوووه جوووز  از  ریوووق فوووروش مبیعوووه قوووادر بووو

 ترداد ثمن نباشد .اس

 1144ماده 

 ( مبیعه در بیع وفا تا ه  ام استرداد، م ک ماتری ش اخته شده قواعد متع ق به م کیت در آن رعایت مت شود .1)

 ( ماتری در بیع وفا الت زمان استرداد حق، از  ر  بایع ازمبیعه استفاده م کیت نموده مت تواند، م ر ای که عمل وی حاوی غه باشد.2)

 1141ماده 

 ( استرداد مبیعه به ابالد رسمت ای صور  می یرد که از  ر  بایع به ماتری صادر میاود .1)

 ( بعد از اتمام ابالد عقد بیع فسف گردیده بایع مبیعه را خالت از تضمی اتیکه ماتری به آن وارد نموده مسترد مت نماید.2)



بعد از آن کسب نموده باش د تاثیر وارد نمیک د، م ر ای که ابالد مذکور به ثبت رسیده یا در حاشیه ثبت ( این ابالد بر اشخاصیکه حقت را به حسن نیت 3)

 بیع به آن اشاره شده باشد.

 1144مادۀ 

استعمال حق ( هرگاه بایع از حق استرداد استفاده نماید، مک ف است به استث ای مصارفیکه برای حفاظت مبیعه بعمل آمده، ثمن مصار  عقد، مصار  1)

 استرداد و مصار  ضروریۀ دی ری که از  ر  ماتری صور  گرفته بپردازد، م ر ای که به خال  آن موافقه بعمل آمده باشد .

ور به تادیۀ ( این ماده را حقیقتا  عرضه نماید تعیین ک د، در حالیکه بایع در خالل مد  مذک1( ماتری مت تواند مدتت را که بایع در آن مبالغ م درج فقرۀ )2)

 این مبالغ نپردازد ،فسف ناشت از استعمال حق استرداد نادیده   داشته میاود .

 1144مادۀ 

مصار   هرگاه ماتری مصار  نافع وضروری بر مبیعه به عمل آورده و قیمت مبیعه به سبب آن باال رفته باشد حق مطالبۀ آنرا دارد، مارو  بر ای که

 فته و زیاده روی در آن نکرده باشد.مذکور به اجازۀ بایع صور  گر

 1144مادۀ 

نچووه هرگوواه بووایع آنچووه را کووه بووه رد آن مک ووف اسووت بووه ماووتری رد نمایوود، بوور ماووتری الزم اسووت مبیعووه و زیادتیکووه در آن از وقووت بیووع بعموول آمووده یووا آ

 از تاریف رد مبالغ مذکور به بعد قب  نموده، به بایع بپردازد .

 1144مادۀ 

عوووه زموووین زراعتوووت بووووده بوووایع در خوووال ل سوووال زراعتوووت رد آنووورا مطالبوووه نمایووود، در حالیکوووه ماوووتری آنووورا زرع نمووووده باشووود موووت توانووود زموووین هرگووواه مبی

 مذکور را الت وقت درو نزد خودن هداشته،آنچه را عر  حک  نماید مقابل مد  بین فسف عقد وه  ام درو به بایع بپردازد.

 1144ماده 

وفوووأ حصووۀ ماووواع بوووده و شووورکا  از ماووتری بیوووع عووین موووذکور را جهووت عووودم امکووان تقسوووی  مطالبووه نمای ووود، ماووتری مک وووف اسوووت  هرگوواه مبیعوووه در بیووع

بوووه بوووا یوووع جهوووت اسوووترداد حوووق وی ا وووالع دهووود.در صوووورتیکه بوووایع از حوووق اسوووترداد اسوووتفاده نک ووود و جمیوووع عوووین موووذکور بوووه اسوووا  مزایوووده بوووه ماوووتری 

 نچه را فروخته است اراده نماید، ماتری مت تواند او را به استرداد جمیع عین مذکور وادار سازد.تع ق گیرد و بعدا  بایع استرداد آ

  1144مادۀ  

هرگووواه مبیعوووه در بیوووع وفوووأ ت وووف شوووود، در صوووورتیکه ارزش مبیعوووه مسووواوی دیووون مط وبوووه باشووود، دیووون سووواقط و اگووور کمتووور از آن باشووود بوووه انووودازۀ حصوووۀ 

 متباقت را از بایع مطالبه می ماید.  ت ف شده ساقط گردیده، ماتری حصۀ

  1148مادۀ 

رداخت مقدار مازاد هرگاه مبیعه در بیع وفأ نزد ماتری ت ف گردد و ارزش آن بیاتر از مقدار دین باشد، از قیمت آن به اندازۀ دین ساقط گردیده، ماتری به  

 مک ف میباشد.

 1149مادۀ 

اسا  عمل خود او یا به اسا  عمل شخ  مس ول دی ری عاید و بایع از آن متضرر گردد، مس ول ش اخته ماتری از تغییرا  اساسي، که در مبیعه به 

 میاود.

 1144مادۀ 

 هرگاه یکت از عاقدین در بیع وفأ فو  نماید ورثه در احکام بیع وفأ قای  مقام او مت گردد .

 1141مادۀ 

 قد به اعتبار بیع و رهن هردو با ل ش اخته میاود .( هرگاه در بیع وفأ رهن حیازی عقاری مضمر باشد، ع1)

( بیووع وفووأ ه  ووامت رهوون حیووازی ت قووت میاووود کووه در آن رد ثموون بووا مفوواد شوور  گذاشووته شووده یووا مبیعووه بووه هوور صووورتت کووه باشوود در حیوواز  بووایع بوواقت 2)

 بماند. اثبا  رهن مضمر به همه  رق اثبا  جواز دارد.



  بع ملک غبر -مبوث   ارم

 1144 مادۀ

اجوووازۀ بیوووع  شخصووویکه م وووک غیووور را بووودون اجوووازۀ وی بوووه شوووخ  دی وووری بفروشووود،بیع م عقووود و نفووواذ آن بوووه اجوووازه مالوووک موقوووو  میباشووود، در صوووور 

 نافذ و در غیر آن مالک مت تواند فسف آنرا مطالبه نماید .

 1144مادۀ 

همچ ووان اگوور م کیووت مبیعووه بعوود از عقوود بووه بووایع انتقووا ل نمایوود، عقوود در  هرگوواه مالووک بیووع را اجووازه دهوود، بیووع در حووق ماووتری و بووایع صووحیح مووت باشوود

 مبیعه صحیح دانسته میاود .

 1144مادۀ 

هرگووواه بوووه فسوووف بیوووع حکووو  صوووادر شوووود وماوووتری از عووودم م کیوووت بوووایع در مبیعوووه ع ووو  نداشوووته باشووود،میتواند از بوووایع جبوووران خسووواره را مطالبوووه نمایووود، 

 . گرچه بایع دارای حسن نیت باشد

  بع چائ   رای خ د –مبوث پ جم 

 1144مادۀ 

 . (  دریکه باالی اوالد خود والیت داشته باشد میتواند مال خود را بر اوالدش بفروشد و یا مال اوالد خود را به قیمت مثل برای خود بخرد1)

 (  در کالن حک   در را دارد.2)

 1144مادۀ 

 ه نمیتواند مال خود را باالی قاصر یا محجور ع یه فروخته یا مال آنها را برای خود خریداری نماید .( وصت وقیمیکه از  ر  محکمه تعیین شد۱)

( وصت و قی  مذکور مت توان د به اجازه قاضت به چ ین امر اقدام    د.2)  

 1144مادۀ 

روشد و یا مال او را برای خود بخرد، م ر ای که این امر به نفع وصت ایکه از  ر   در یا  در کالن تعیین شده باشد، نمیتواند مال خود را باالی قاصر بف

 قاصر بوده و به اجازۀ محکمه صور  گرفته باشد.

 1148مادۀ 

 اس  خود یا به اس  مستعار برای خود خریداری نمای د.ه آنرا ب ،(دالل و اهل خبرة که اموال جهت فروش یا تعیین قیمت به آنها سپرده شده، نمت توان د1)

 در حال وجود اه یت الزم، به عقد اجازه نماید، عقد مذکور صحیح دانسته مت شود. ،او تع ق گرفتهه (اگر شخصیکه مال ب2)

  بع حق ق مت ازع فبه–مبوث ششم 

 1149مادۀ 

را از ماتری )مت ازل الیه ( مسترد ع فیه ز ر  نزاع میتواند حق مت ا ،ع فیه خود به مقابل چیزی به شخ  دی ری ت ازل نمایدزهرگاه شخ  از حق مت ا

 ر  و ربح قانونت آن از ه  ام تادیه بپردازد.انماید مارو  برای که به ماتری ثمن  رداخته شده وی را با مص

 1144 ۀماد

 حک  مادۀ فوق در احوال ذیل تطبیق شده نمیتواند :

 ن واحد فروخته شده باشد.ع فیه جز  اموالت باشد که بصور  اتکل به ثمزدر حالتیکه حق مت ا -1

 در حالتیکه حق مت ازع فیه بین ورثه یا مالکان متعدد بقس  مااع بوده ویکت از شرکا حصة خود را بر دی ری فروخته باشد. -2

در حالتیکه مدیون حق مت ارع فیه را در مقابل دین برای دائن واگذار شده باشد . -3  



 قار تحت رهن بوده وباالی شخصیکه عقار در حیاز  او است فروخته شده باشد.در حالتیکه حق مت ازع فیه راجع به ع -4

 1141مادۀ 

ع فیه در داخل حوزه صالحیت محکمۀ باشد که در آنجا زقضا ، اعضای څارنوالت و قضایای حکومت، وکالی مدافع و مؤظفین محاک ، در حالیکه حق مت ا

 ت از آن را به اس  خود یا به اس  مستعار خریداری ک  د، در غیر آن بیع با ل ش اخته میاود. ایفا  وظیفه می مای د، نمت توان د تمام یا قسم

 1144مادۀ 

جام ده د در غیر آن وکالی مدافع در حقوق مت ارع فیه که دفاع آنرا به عهده دارند، نمت توان د معام ه ایرا با مؤکل خویه به اس  خود یا به اس  مستعار ان

 ته میاود. عقد با ل ش اخ

  بع متروکه –مبوث هفتم 

 1144مادۀ  

 د .کسیکه متروکه را بدون تفصیل ماتمال  آن بفروشد، ت ها به ثبو  وراثت خود مک ف مت باشد، م ر ای که به خال  آن موافقه صور  گرفته باش

 1144مادۀ 

ام اجراآ  الزمت را که برای انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروری است فروختن متروکه بحقوق دی ران تاثیری وارد نمت سازد، م ر ای که ماتری تم

 انجام نماید. رعایت احکام قانون راجع باجراآ  انتقال حق، بین متعاقدین حتمت مت باشد.

 1144مادۀ 

اتری مک ف مت باشد، م ر ای که عدم رد آن هرگاه بایع بعضت از دیون ترکه را بدست آورد یا بعضت از اشیا  متع ق به ترکه را بفروشد به رد آن برای م

 حین بیع شر  گذاشته شده باشد.

 1144مادۀ 

ا بایع محاسبه ماتری مک ف است دیونت را که بر ترکه بوده و از  ر  بایع  رداخته شده باشد به بایع رد و تمامت دیون و حقوق را که باالی ترکه باشد ب

 صور  ن رفته باشد. نماید ،مارو  برای که موافقه  ور دی ری

  بع در حبن مرض م ت –مبوث هشتم 

 1144مادۀ 

هرگاه شخ  ه  ام مرض مو  چیزی را به وارث یا غیر وارث به ثمن کمتر از قیمت آن در روز وفأ ، بفروش برساند عقد در صورتت باالی ورثه 

 د، مبیعه شامل مجموع ترکه محسوب میاود.تطبیق مت گردد که مقدار تفاو  قیمت از ث ث قیمت مجموع ترکه متجاوز نباش

 1148مادۀ 

ول یا ماتری مقداری هرگاه تفاو  قیمت از ث ث ک ت ترکه تجاوز نماید، بیع در آنچه که از ث ث زیاد باشد در حق ورثه نافذ نمی ردد، م ر ای که ورثه آنرا قب

 را که دو ث ث ترکه را تکمیل نماید رد ک د.

 1149مادۀ 

ع ه  ام مرض مو ، احکامت رعایت میاود که در تبرع چ ین مری ، قابل رعایت است.در عقد بی  

 1144مادۀ 

 احکام مواد سه گانه فوق بضرر شخ  ثالث صاحب حسن نیت که به مقابل عوض، حق عی ت را ع یه عین مبیعه کسب نموده باشد، تطبیق نمیاود.

 مقایضه–مبوث چ م 

 1141مادۀ 

 از بیع ج   به ج  .مقایضه عبار  است 



 1144مادۀ 

 هرگاه اشیا  متبادل در عقد مقایضه از نظر متعاقدین دارای قیمت های متفاو  باشد تعوی  مقدار تفاو  به  ول نقد جواز دارد.

 1144مادۀ 

حوووا ل وقووووع م ازعوووه در موووورد  در ،( هریوووک از اج وووا  متبوووادل در عقووود مقایضوووه حکووو  مبیعوووه را داشوووته شووورو  مبیعوووه در آن اعتبوووار داده موووت شوووود1)

 تس ی ، داد وستد اج ا  مذکور همزمان صور  می یرد.

 ( هریک از متعاقدین در عقد مقایضه نسبت به آنچه تس ی  نموده بایع و نسبت به آنچه اخذ نموده ماتری شمرده میاود.2)

 1144مادۀ  

بووورده شوووود یوووا آنووورا بووواثر عیوووب رد نمایووود، موووت توانووود جووو   مقابووول را اسوووترداد  عاقووود یکوووه در عقووود مقایضوووه جووو   را تسووو ی  و بعووود از نوووزد ش باسوووتحقاق

یاقیمووت آنوورا مطووابق وقووت اسووتحقاق یووا ه  ووام مقایضووه خووالت از عیووب از  وور  دی وور عقوود، مطالبووه نمایوود. در هوور دوحالووت اگوور موجبووۀ قووانونت موجووود 

 شود شخ  مذکور جبران خساره را مطالبه کرده مت تواند.

 1144مادۀ 

 صار  عقد مقایضه بصور  م اصفه باالی  رفین عقد تحمیل میاود. م ر ای که موافقه به خال  آن صور  گرفته باشد .م

 فصل دوم

 هبه

 قسمت اول

 ارکان هبه

 1144مادۀ 

 هبه عبار  است از تم یک مال به شخ  دی ر بدون عوض، گاهت بمقابل عوض نیز صور  می یرد.

 1144مادۀ 

 ت تبرع را داشته و محجور نباشد، میتواند در حال صحت، جمیع مایم ک خود یا قسمتت از آنرا برای هر کت  ه خواسته باشد، هبه نماید.شخصیکه اه ی

 1148مادۀ 

 ( هبه بدون قبول و قب  موهوب له و یا نایب او تکمیل نمی ردد.1)

 هب در قبول و قب  هبه نیز نیابت مت نماید. (هرگاه هبه از  ر  ولت یا وصت موهوب له صور  گرفته با شد، وا2)

 1149مادۀ 

 هبه به تعا ت م عقد شده مت تواند.

 1184مادۀ 

م کیوووت عوووین موهوبوووه وقتوووت ثابوووت موووت شوووود کوووه عوووین موووذ کوووور کوووامال  قوووب  گوووردد. در صوووورتیکه موهوبوووه عقوووار باشووود، تحریووور عقووود در ورق رسووومت 

 جهت انعقاد هبه حتمت میباشد.

 1181مادۀ 

 رگاه مال در حالت هبه شود که بتصر  موهوب له قرار داشته باشد، هبه قب  شده ت قت مت شود.ه

 1184مادۀ 



هرگووواه دیووون از  ووور  دائووون بمووودیون هبوووه شوووده یوووا از آن بووودون تردیووود مووودیون ابووورا  صوووور  گیووورد، عقووود هبوووه تکمیووول گردیوووده دیووون سووواقط میاوووود. در 

 هبه قبل از قب  موهوبه به اجازۀ واهب تکمیل شده نمیتواند.صورتیکه دین به غیر مدیون هبه شده باشد، 

 1184مادۀ 

 شر  بوده الزم است معین و در م ک واهب باشد. موجودیت موهوبه ه  ام عقد

 1184مادۀ 

ین را حصوووۀ معووو هرگووواه موهووووب ماووواع قابووول قسووومت باشووود هبوووۀ آن بووواوجود قوووب ، افوووادۀ م کیوووت را نموووت نمایووود، م ووور ای کوووه واهوووب آنووورا تقسوووی  نمووووده

 بموهوب له تس ی  نماید.

 1184مادۀ 

 در صورتیکه موهوبه مااع غیر قابل قسمت باشد قب  آن افاده م کیت را می ماید، مارو  برای که مقدار آن مع وم باشد.

 1184مادۀ 

 د. هبه مقید به مد  عمر، جواز داشته به ارث برده نمیاود اما هبه مقید به زمان معین جواز نه دار

 1184مادۀ 

 هبۀ آنچه در ح   معدوم است جواز نه دارد.

 1188مادۀ 

 هبه به ضرر دائ ین جواز ندارد.

 1189مادۀ 

 هبه به مرگ واهب قبل از تس ی  عین برای موهوب له با ل دانسته مت شود.

 1194مادۀ 

 ر آن حق ندارد.هبه بمرگ موهوب له قبل از قب  موهوبه با ل دانسته شده ورثه موهوب له د

 1191مادۀ 

 هبۀ شخ  در حال مرض مو ، حک  وصیت را دارد.

 قسمت دوم

 احکام هبه

 وجای  واه  –مبوث اول 

 1194مادۀ 

 در صووورتیکه موهوووب لووه عووین موهوبووه را تسوو ی  ناووده باشوود، واهووب بووه تسوو یمت آن مک فیووت داشووته، در مووورد تسوو یمت، تمووام احکووام متع ووق بووه تسوو یمت

 رعایت مت شود . مبیعه

 1194مادۀ 

قاضت مقدار واهب از استحقاق موهوبه مس ول نمیباشد، م ر ای که سبب استحقاق را عمدا   وشانده، یا هبه بمقابل عوض صور  گرفته باشد. در حالت اول 

صل نموده مس ولیت دارد، م ر ای که موافقه  ور خسارۀ وارده را به موهوب له  ور عادالنه تعیین ودر حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حا

 دی ری صور  گرفته باشد.

 1194مادۀ 



 هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود، موهوب له در حقوق و دعاوی قای  مقام واهب قرار می یرد .

 1194مادۀ 

 ( واهب از عیب موهوبه مس ول ش اخته نمیاود .1)

در صوووورتیکه  .ت سووواخته یوووا از عووودم معیوبیوووت آن تضووومین کووورده باشووود، از ضووورر ناشوووت از عیوووب مسووو ول میباشووود( هرگووواه واهوووب عمووودا  عیوووب را مخفووو2)

 هبه بمقابل عوض باشد مس ولیت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نمیک د.

 1194مادۀ 

 واهب ت ها از فعل عمدی و خطای بزرگ مس ول   داشته میاود .

 مبوث دوم _وجای  م ه   له

 1194مادۀ 

موهوووب لووه بووه ایفووای آنچووه کووه واهووب در عوووض موهوبووه شوور  گذاشووته مک ووف میباشوود، اعوو  از ای کووه ایفووای آن بوورای واهووب یووا شووخ  دی ووری تعیووین 

 باشد.شده 

 1198مادۀ 

 مک ف میباشد . هرگاه قیمت موهوبه از قیمت عوض شر  شده کمتر باشد، موهوب له ت ها به تادیۀ آن مقدار عوض که معادل قیمت موهوبه شود،

 1199مادۀ 

موجود ( هر گاه واهب  رداخت دیون خود را بعوض هبه شر  گذارد، موهوب له ت ها به تادیۀ همان مقدار دیونت مک ف ش اخته میاود که در وقت هبه 1)

 بوده، م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  گرفته باشد .

دی ری به موهوبه حقوق عی ت تع ق گرفته باشد، موهوب له بتادیۀ دین مذکور مک ف مت باشد، م ر ( اگر به اسا  تضمین دین، ع یه واهب یا شخ  2)

 ای که  رفین  ور دی ری موافقه نموده باش د .

 1444مادۀ 

 مصار  هبه به شمول مصار  عقد و محصوال ، برذمه موهوب له است، م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  گرفته باشد.

 قسمت س م

 رج ع از هبه

  1441مادۀ 

واهوووب میتوانووود بوووه موافقوووه موهووووب لوووه از هبوووه رجووووع نمایووود، در صوووور  عووودم موافقوووه موهووووب لوووه، واهوووب از محکموووه اجوووازۀ رجووووع را حاصووول موووت 

 دارد، مارو  برای که مست د به عذر معقول بوده و مانع رجوع موجود ناده باشد.

 1444مادۀ 

 عقول   داشته میاود :در حاال  آتت رجوع از هبه عذر م

 در حالیکه موهوب له وجایب خویه را در مقابل واهب  وری اخالل نماید که عم ه بت اعت ایت مط ق در برابر او ت قت شود. -1

زم در حالیکوووه واهوووب از کسوووب نفقوووه،  وریکوووه حیثیوووت اجتمووواعت او ایجووواب موووت ک ووود، عووواجز شوووود یوووا بوووه  رداخوووت نفقوووه اشخاصووویکه قانونوووا  بووور او ال -2

 مت باشد، قادر نباشد.

در حالیکووه واهووب بعوود از هبووه صوواحب  ف ووت شووود کووه الووت زمووان رجوووع حیووا  داشووته یووا  ف یکووه واهووب، وقووت هبووه گمووان موورده را ع یووه او نموووده  -3

 بود، زنده ثابت شود.

 1444مادۀ 



 را با ل سازند.هرگاه واهب عمدا  بدون حق از  ر  موهوب له به قتل برسد، ورثه او مت توان د هبه 

  1444مادۀ 

رجوووع از کوول یووا بعضووت هبووه گرچووه واهووب حووق خووود را سوواقط نموووده باشوود، جووواز دارد، ماوورو  بوور ای کووه یکووت از موانووع متووذکره مووواد آتووت موجووود 

 ناود:

  1444ماده 

موووت گوووردد. در صوووور  زوا ل موووانع،  هرگووواه بوووه عوووین موهوبوووه زیوووادتت عایووود شوووود کوووه متصووول آن بووووده و موجوووب زیووواد  قیموووت آن گوووردد، موووانع رجووووع

 حق رجوع عود  مت نماید.

 1444مادۀ 

 هرگاه یکت از  رفین عقد هبه، بعد از قب  آن فو  نماید، حق رجوع در آن ساقط می ردد.

  1444مادۀ 

ز از موهوبه بوده باشد، رجوع در هرگاه موهوب له در موهوبه تصر  نهایت نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتیکه تصر  مذکور شامل ج

 جز  باقت ماندۀ آن جواز دارد.

  1448مادۀ 

 هرگاه هبه بین زوجین صور  گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بین آنها تفریق واقع شده باشد.

  1449مادۀ 

.هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد  

  1414مادۀ 

( هرگاه عین موهوبه ت ف گردد یا از بین برده شود، حق رجوع در آن ساقط مت گردد.1)  

 ( اگر هالک یا اتال  شامل یک قسمت از عین مذکور باشد، رجوع در مقدار باقیمانده جواز دارد.2)

 1411مادۀ 

ردد، مارو  بر ای که عوض در برابر قسمتت از موهوبه قرار داده ناده باشد. هرگاه هبه بمقابل عوض صور  گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط مت گ

  ردد.اگر عوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مت تواند، مارو  بر ای که به موهوبه، زیادتت که مانع رجوع شود یا مانع دی ري، موجود ن

  1414مادۀ 

 به ایکه به او کرده عوض ب یرد. سر صغیر خود بمقابل ه مال در نمت تواند از 

  1414مادۀ 

 هرگاه هبه بصفت صدقه یا بم ظور خیر صور  گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد.

  1414مادۀ 

رجووووع در هبوووه بموافقوووت  ووورفین یوووا حکووو  محکموووه صوووور  گرفتوووه عقووود را با ووول میسوووازد. در ایووون صوووور  موهووووب لوووه باعووواده م وووافع حاصووو ه از 

مووان موافقووه بووه رجوووع یووا اقامووه دعوووي، مک ووف مووت باشوود. موهوووب لووه میتوانوود مصووار  ضووروری ایوورا کووه انجووام داده اسووت از واهووب موهوبووه، الووت ز

 مطالبه نماید. اما مصار  نافع را در حالت مطالبه کرده میتواند که از اثر آن زیاد  در قیمت موهوبه بعمل آمده باشد.

  1414مادۀ 

ت موهووووب لوووه یوووا حکووو  محکموووه موهوبوووه را دوبووواره بوووه دسوووت آرد، از ت وووف شووودن آن بوووه مقابووول موهووووب لوووه مسووو ول ( هرگووواه واهوووب بووودون رضوووائی1)

 ش اخته میاود. خواه ت ف شدن موهوبه ناشت از فعل واهب باشد یا از اثر استعمال یاع ت خارجت دی ر.



 ی ، در دست موهوب له ت ف شود، موهوب له از ت ف شدن موهوبه ( اگر محکمه به رجوع در هبه، حک  صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تس2)

 مس ول مت باشد. گرچه ناشت از عمل او نباشد.

 فصل س م

 شرکت

 قسمت اول

 احکام عم مي

i.  مبحث اول تعریفا 

  1414مادۀ 

یک فعالیت مالت به  رداخت مقدار مال یا انجام عمل یا  کار انداختنه شرکت عبار  از عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد می ماید، تا در ب

 اعتبار  وری سهی  شوند، که مفاد وخساره به اسا  موافقۀ که بین آنها صور  گرفته، توزیع شود.

  1414مادۀ 

 شرکت خواه به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دو نوع است:

 شرکت مفاو ه و ع ان

  1418مادۀ 

 اوضه آنست که شرکا  در تصر ، سرمایه، مفاد وخساره باه  مساوی باش د.شرکت مف

 1419مادۀ 

.شرکت ع ان آنست که شرکا  در آن  وری موافقه نمای د که در تصر ، یا سرمایه، مفاد یا خساره باه  متفاو  باش د  

 1444مادۀ 

را فروختوه هریوک از  م البصور  نسیه  وری موافقه نمای ود، کوه  مالتبار، به خرید شرکت به اعتبار، آن است که در آن دو یا زیاده اشخاص، به اسا  اع

 حصۀ معین آن مس ول بوده در مفاد و خساره سهی  باش د.

  1441مادۀ 

اشخاص ثالث  ( شرکت بمجرد تاکیل، شخصیت حکمت ت قت میاود مارو  بر ای که، به ثبت ونار رسیده باشد. شرکت نمیتواند قبل از ثبت و نار، به1)

 د. تمسک نماید ولت اشخاص ثالث به این شخصیت بدون نار تمسک کرده میتوان

 ( شرکت های تجارتت تابع احکام قانون تجار  میباش د.2)

 مبوث دوم ارکان عم م  شرکت

 1444مادۀ 

ه شکل عقد تکمیل ناده باشد با ل شمرده مت شود. شرکا  عقد شرکت باید تحریری باشد در غیر آن اعتبار ندارد. همچ ان تعدیل وارده در عقد تازمانیک

بطالن را نمیتوان د بر این بطالن باالی شخ  ثالث تمسک نمای د، این بطالن بین شرکا  نیز مدار اعتبار نیست، م ر از تاریخیکه شریک مطالبۀ حک  

 نموده باشد.

 1444مادۀ 

 آن شده میتواند. تفاو  حص  مجاز است. حصۀ م کیت مال یا مجرد م فعت

 1444مادۀ 



 حصۀ شریک به نفوذ یا اعتماد مالت وی م حصر شده نمیتواند.

  1444مادۀ 

ا ابوالد صوور  گرفتوه هرگاه سه  یکت از شرکا   ول نقد بوده و آنرا تأدیه نک د از تاریف استحقاق به  رداخت فایدۀ قانونت آن، بدون ای که مطالبۀ قضایت و ی

 ناشت از تأخیر  رداخت سه  نیز بر او تحمیل مت شود. هشد جبران خسارۀ واردباشد، مک ف میبا

 1444مادۀ 

احکام بیع  هرگاه سهمیه شریک حق م کیت یا حق م فعت یا سایر حقوق عی ت دی ر باشد، راجع به ضمان سهمیه در موارد هالک یا استحقاق یا ظهور عیب

 تطبیق میاود.

  1444مادۀ 

ک صر  انتفاع از ما ل باشد، احکام اجاره در آن تطبیق مت گردد.هرگاه سهمیه شری  

 1448مادۀ 

 هرگاه سه  شریک عمل باشد به انجام خدماتیکه در عقد تعهد نموده و تقدی  حساب از آن مک ف مت باشد.

 1449مادۀ 

 کت مس ول میباشد.سهمیه عمل به انجام عمل جبران می ردد. در این صور  شریک ت ها از اعمال مربو  در شر

 1444مادۀ 

ریک عالوه هرگاه سهمیه دین باشد تعهد شریک وقتت ایفا ش اخته میاود که دین به مؤعد معین به شرکت  رداخته شده باشد. در صور  عدم  رداخت آن ش

 بر مس ولیت از عدم  رداخت سهمیه، به تادیۀ جبران خساره از مؤعد تأخیر آن، مک ف میباشد.

  1441مادۀ 

 شخ  فایده را بطریقۀ که در عقد شر  گردیده مستحق مت گردد اع  از ای که در مقابل مال یا عمل باشد.

 1444مادۀ 

وزیع مت هرگاه در عقد شرکت حصۀ هریک از شرکا  در مفاد وخساره مع وم ناده باشد، سهمیه مفاد هر یک از شرکا  به ت اسب سهمیه آنها از سرمایه ت

 گردد.

 1444مادۀ 

اود. همچ ان هرگاه در عقد ت ها به تعیین سهمیه مفاد شرکا  تصریح بعمل آمده باشد، این تصریح به عین اندازۀ در تحمل خساره مدار اعتبار ش اخته می

 تصریح در عقد به تعیین خسارۀ هریک از شرکا  به عین شکل، در بارۀ مفاد مدار اعتبار میباشد.

 1444مادۀ 

 مساوا  در سرمایه، شر  زیاد  در توزیع مفاد مجاز است.باوجود 

 1444مادۀ 

از عمول، هرگاه سهمیه شریک به کار و عمل م حصر باشد، سهمیه او در مفاد و خساره تابع استفاده شرکت از عمل او میباشد. در صوورتیکه شوریک عوالوه 

 دی ری را در مقابل آنچه که عالوه از عمل  رداخته است مستحق مت گردد. ول نقد و یا شت دی ری بپردازد، حصه ای را در مقابل عمل وحصۀ 

 1444مادۀ 

 ( هرگاه به عدم سه  گیری یکت از شرکا  در مفاد یا خساره موافقه صور  گیرد، عقد شرکت با ل ش اخته میاود.۱) 

مقابووول عمووول وی ه ره وقتوووت معوووا  شوووده میتوانووود کوووه بووو( شوووریکت کوووه جوووز انجوووام عمووول، در شووورکت سوووهمت نووودارد، بوووه موافقوووۀ شووورکا  از تحمووول خسوووا2)

 اجر  تعیین ناده باشد.



 1444مادۀ 

. در این در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به ت اسب مالت توزیع می ردد که هریک از شرکا  آن را به حساب شرکت  ور نسیه خریده و ضامن آن شده باشد

 مورد موافقه  ور دی ری صور  گرفته نمت تواند.

 مبوث س م ادارۀ شرکت

 1448مادۀ 

شود،  شرکا  در مقابل یکدی ر صفت امین را داشته و مال شرکت در نزد شریک حک  امانت را دارد. در صورتیکه مال بدون تقصیر یا تجاوز شریک ت ف

 شریک مذکور مس ول ش اخته نمت شود، اما در حال قصور یا تجاوز مس ول ش اخته مت شود.

 1449مادۀ 

 ( عقد شرکت متضمن  رز اداره، اس  یا اسما  هی ت مدیره و حدود صالحیت هریک از اعضای هی ت مذکور میباشد.1)

 ( درج مطالب فوق به اسا  موافقۀ بعدی جواز دارد، مارو  بر ای که شکل قانونت تعدیل در آن رعایت شده باشد.2)

 1444مادۀ 

ادارۀ شووورکت و انجوووام اعمالیکوووه شوووامل ه ادارۀ شووورکت مؤظوووف شوووود، بوووه موووتن عقووود شووورکت، بووو ( هرگووواه یکوووت از شووورکا  بوووه اسوووا  تصوووریح خووواص۱)

عوووزل چ وووین شوووریک تازموووان بقوووای شووورکت بووودون  .و تصووورفا  وی عووواری از غوووه باشووود اعم   الاهووودا  شووورکت باشووود اداموووه میدهووود ماووورو  برای کوووه 

 مجوز قانونت و یا تعدیل عقد شرکت جواز ندارد.

ذکور در هی ووت موودیره بووه اسووا  موافقووۀ بعوودی بعموول آمووده باشوود، رجوووع در آن مثوول رجوووع درسووایر وکالووت هووای عووادی ( هرگوواه انتخوواب شووریک موو۲)

 جواز دارد.

 1441مادۀ 

امور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام مت توان د بصور  مستقل به امور اداری ه هرگاه اشخاص متعددی بدون تعیین وظیفه و تفکیک صالحیت ب

م ر هریک از شرکا  گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. این اعتراض به اسا  اکثریت آرا  اعضای گماشته شده رد بپردازند. 

 شده میتواند. در صور  تساوی آرا  به رأی اکثریت تمامت شرکا  مراجعه میاود.

  1444مادۀ 

ه موافقه اکثریت آرای اعضای هی ت مدیره صور  گیرد، مخالفت از آن جواز ندارد. م ر در صورتیکه هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاویب ب

 مخالفت بم ظور انجام کار عاج ت باشد که به اثر فو  آن خسارۀ بزرگت به شرکت عاید گردد که آن را جبران کرده نتواند.

 1444مادۀ 

  ظور نظر از آن اکثریت در عدد آرا  میباشد، م ر ای که موافقه به خال  آن صور  گرفته باشد.اکثریت تعیین شده باشد مه هرگاه اصدار تصاویب ب

 1444مادۀ 

ۀ که مخالف آن شرکا  غیر از هی ت مدیره حق مداخ ه را در امور اداره نداشته م ر مت توان د از دفاتر و اس اد شرکت شخصا  مع وما  حاصل نماید. موافق

 میاود.باشد با ل   داشته 

 مبوث   ارم آثار شرکت

 1444مادۀ 

 ( شریک باید از هر فعالیتیکه بضرر شرکت و یا مخالف اهدا  تاسی  شرکت باشد، خود داری نماید.1)

موور ( شریک مک ف است در تدابیر مصالح شرکت  وری بذل توجه نماید که در مصالح شخصت خود مبذول میدارد، م ر ای که بوه مقابول اجور  بورای ا2)

 اداره گماشته شده باشد. در این صور  نمت تواند کمتر از یک شخ  عادی توجه بخرچ دهد.

 1444مادۀ 



ا اخطار، ( هرگاه شریک مال یا مب غت را از شرکت اخذ یا آن را تحت حجز در آورد، به  رداخت مفاد آن از تاریف اخذ یا حجز، بدون مطالبه قضائت ی۱)

 اب به تادیۀ جبران خسارۀ تکمی ت نیز مک ف میاود.مک ف میباشد، در صور  ایج

خویه را به شرکت مساعد  یا برای مصالح شرکت مصار  نافعت را به حسن نیت انجام دهد مت تواند فایوده مبوالغ موذکور  مال( اگر شریک مقداری از ۲)

 را از تاریف  رداخت به بعد از شرکت اخذ نماید.

 1444مادۀ 

شخصووت خووود دیوون  م  الکت دیووون آنوورا تکووافو نک وود شوورکا  مک ووف انوود مت اسووب بووه مقوودار حصووۀ خووویه در خسووارۀ شوورکت از شوور ام   ال( هرگوواه ۱) 

بووار را تادیووه نمای وود، م وور ای کووه ت اسووب دی ووری بووه موافقووه شوورکا  تثبیووت شووده باشوود. موافقووه شوورکا  مب ووت بووه عوودم مسوو ولیت آنهووا از دیووون شوورکت اعت

 ندارد.

 ن د هریک از شرکا  را به قدر حصۀ آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار ده د.( دائ ین شرکت میتوا۲)

 1448مادۀ 

گرفته  ( شرکا  در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها الزم گردیده به صفت متضامن ت قت نمت گردند، م ر ای که به خال  آن موافقه صور ۱)

 باشد.

 ه دین او باالی سایر شرکا ، مت اسب به مقدار حصه هریک در خساره، توزیع مت گردد.( در صور  افال  یکت از شرکا  حص۲) 

  1449مادۀ 

بقوووای شووورکت حوووق خوووود را از حصوووۀ مووودیون از سووورمایه شووورکت  ح   الهرگووواه بووواالی یکوووت از شووورکا  دیوووون شخصوووت باشووود، دائ وووین موووذکور نمیتوان ووود در 

ه را نمووووده میتوان ووود. در صوووور  تصوووفیه شووورکت حصوووۀ مووودیون را از سووورمایه نیوووز در حالیکوووه مطالبوووه نمای ووود. م ووور از حصوووۀ مفووواد مووودیون چ وووین مطالبووو

بووا آنهوو  قبوول از تصووفیه شوورکت دائ ووین حووق دارنوود حجووز احتیووا ت را برحصووۀ موودیون خووویه از  مؤعوود دیوون بووه سوور رسوویده باشوود مطالبووه کوورده میتوان وود.

 شرکت تقاضا نمای د.

 مبث پ جم اچوالل شرکت

  1444مادۀ 

 شرکت در یکت از حاال  ذیل م حل میاود:

 انقضای میعاد معی ه. -1

 انجام عم یکه شرکت به م ظور آن تأسی  یافته. -2

 ت ف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن  وریکه در بقا  آن مفاد متصور نباشد. -3

 مرگ یکت از شرکا  یا وقوع حجر بر او یا ثبت افال  او. -4

ت ازشرکا  از شرکت در صورتیکه مد  فعالیت شرکت نامحدود باشد، اما مارو  بر ای که شریک ارادۀ خود را مب ت بر خروج سه ماه خارج شدن یک -0

 ری صور  قبل به ا الع سایر شرکا  رسانیده باشد، در غیر آن خروج او ناشت از غه ویا در وقت غیر م اسب دانسته میاود، م ر ای که موافقه  ور دی

 باشد.گرفته 

 موافقة شرکا  به انحالل. -4

 حک  محکمه به انحالل. -4

 1441مادۀ 

 ( موافقه شرکا  مب ت بر ای که بعد از مرگ یکت از شرکا  شرکت بر ورثۀ او گرچه قاصر باش د استمرار یابد جواز دارد.1)

از شوورکا ، شوورکت بووین سووایر شوورکا  بوواقت بمانوود، جووواز ( همچ ووان موافقووه برای کووه در صووور  موورگ، وقوووع حجوور یووا ثبووت افووال  یووا خووروج یکووت 2)

شووورکت کوووه بوووه ت اسوووب قیموووت روز وقووووع حادثوووه سووو جه  م   الداشوووته، در ایووون صوووور  شوووریک موووذکور و ورثوووۀ او حوووق دی وووری جوووز حصوووۀ خوووود از 

انوود، م وور بووه انوودازۀ آنچووه کووه از نتیجووۀ میاووود نوودارد. ایوون مقوودار نقوودا  بووه او  رداختووه شووده از سووایر حقوقیکووه بعوودا  بوجووود مووت آیوود برخوووردار شووده نمیتو

 اجراآ  قبل از حادثۀ خروج وی باشد.



 1444مادۀ 

اعموالت اقودام  ( هرگاه مد  معی ه شرکت به  ایان رسد یا اعمالت که شرکت به م ظور  یابرد آن تأسی  یافته خاتمه یابد، م ر با آن هو  شورکا  بوه آن نووع1)

 دیده، عقد به عین شرایط سال به سال امتداد مت یابد.نمای د که شرکت بم ظور آن تأسی  گر

 ( دائ ین یکت از شرکا  میتوان د، ع یه امتداد فقرۀ فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شریک متوقف سازند.2)

 1444مادۀ 

ع ت دی ری بمالحظه معقولیت دالیل ارائه شده به انحالل شرکت محکمه مت تواند به اسا  تقاضای یکت از شرکا  نسبت عدم ایفای تعهدا  شریک یا هر 

 حک  صادر نماید. هرنوع موافقه که به خال  آن صور  گیرد اعتبار ندارد.

 1444مادۀ 

 وریکه ( هرشریک مت تواند اخراج شریکت را که تصرفا  وی م جر به انحالل شرکت یا باعث اعتراض برتمدید آن گردد، از محکمه تقاضا ک د، 1)

 شرکت بین سایر شرکا  به حال خود باقت بماند.

( همچ وووان در حالیکوووه مووود  فعالیوووت شووورکت محووودود باشووود هرشوووریک موووت توانووود اخوووراج خوووود را متکوووت بووودالیل معقوووول از محکموووه مطالبوووه ک ووود. در 2)

 این صور  شرکت م حل مت شود، م ر ای که سایر شرکا  به استمرار آن موافقه نمای د.

 تقسبم شرکت تصفبه و مبوث ششم

 1444مادۀ 

آن رعایت  تصفیه و تقسی  اموال شرکت مطابق شرایط  یه بی ت شدۀ عقد صور  می یرد. در صورتیکه در عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذیل در

 مت شود:

 1444مادۀ 

   الزم برای تصفیه و انتهای تصفیه ادامه مت یابد.صالحیت هی ت مدیره بمجرد انحالل شرکت از بین میرود م ر شخصیت شرکت تا مد

 1444مادۀ 

 ( تصفیه توسط تمامت شرکا  یا شخ  و یا اشخاصیکه به اکثریت آرا  شرکا  تعیین می ردد صور  مت گیرد.1)

 ر  محکمه تعیین شده میتواند.( اگر شرکا  برای تصفیه شخ  یا اشخاص را به اکثریت آرا  تعیین نک د به اسا  تقاضای یکت از شرکا  از  2)

 ( در حال بطالن شرکت، محکمه شخ  تصفیه ک  ده، حدود صالحیت و  رز تصفیه را ب ابر مطالبه اشخاص ذی عالقه تعیین می ماید.3)

 ( تا زمان تعیین تصفیه ک  ده، هی ت مدیره به نسبت دی ران حک  هی ت تصفیه را دارد.4)

 1448مادۀ 

 ت تواند با اعمال جدیدی در شرکت مبادر  ورزد، م ر ای که عمل مذکور از ضروریا  اکمال اعمال سابقه باشد.(تصفیه ک  ده نم1)

شوورکت را عقووار باشوود یووا م قووول، بصووور  مزایووده یووا غیوور آن بفووروش برسوواند، م وور ای کووه صووالحیت او حووین تعیووین  م  ال( تصووفیه ک  ووده مووت توانوود، 2)

 مقید شده باشد.

  1449مادۀ 

شووورکت بعووود از  رداخوووت دیوووون معجووول و وضوووع دیوووون مؤجووول و دیوووون مت وووازع فیوووه و بعووود از تادیوووۀ مصوووار  و قروضووویکه توسوووط یکوووت از  امووووال (1)

 شرکا  به مص حت شرکت انجام شده بین تمامت شرکا  تقسی  مت شود.

اوووود در حالیکوووه قیموووت سوووه  در عقووود توضووویح ( بوووه هریوووک از شووورکا  مب وووغ معوووادل قیموووت سوووه  او در سووورمایه شووورکت مطوووابق عقووود تخصوووی  داده می2)

ناووده باشوود. قیمووت آن از وقووت تسوو یمت معووادل می ووردد، م وور ای کووه سووه  شووریک م حصوور بووه انجووام عموول یووا تقوودی  یووک شووت جهووت م فعووت شوورکت یووا 

 مجرد انتفاع باشد.

 (اگر چیزی از مال باقت بماند مت اسب به حصۀ هریک در ربح بین شرکا  تقسی  مت شود.3)



زیع خساره (در صورتیکه مال باقت مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقرۀ اول این ماده حص  شرکا  را تکافو نک د خساره حسب موافقه شرکا  در تو4)

 س جه میاود.

  1444مادۀ 

 شرکت ها احکام متع ق به تقسی  ما ل مااع رعایت مت شود. مالدر مورد تقسی  

 قسمت دوم

 شرکت ای م تلفه

 اول شرکت مضار ت مبوث

  1441مادۀ 

 انجام عم ت در آن سه  می یرد.ه مضاربت، شرکتیست بین دو شخ  که یکت به  رداخت سرمایه و دی ری که مضارب نامیده میاود، ب

 1444مادۀ 

 داشتن اه یت توکیل صاحب سرمایه و اه یت وکالت مضارب در مضاربت شر  است.

 1444مادۀ 

و مع وم بوده، به مضارب تس ی  گردد دی یکه بر ذمه شخ  است، سرمایه شده نمیتواند. سرمایه باید  ول نقد  

 1444مادۀ 

 اندازۀ مفاد هریک از  رفین باید بصور  جز  مااع تعیین گردد. در صور  عدم تعیین مفاد،  ور م اصفه تقسی  مت شود.

 1444مادۀ 

 شرکت مضاربت حایز شخصیت حکمت شده نمیتواند.

 1444ۀ ماد

 مضاربت مط ق و یا مقید مت باشد.

 1444مادۀ 

 (مضاربت مط ق آنست که بزمان، مکان و نوع معام ه مقید نبوده، بایع و ماتری در آن تعیین ناده باش د.1)

 ( مضاربت مقید، آنست که بیکت از قیود متذکره فقرۀ فوق، مقید شده باشد.2)

 1448ماده 

 ه نزد او حیثیت امانت را دارد. اما در تصرفا  سرمایه و کیل صاحب سرمایه   داشته شده و در مفاد شریک میباشد.مضارب حیثیت امین و سرمای 

  1449مادۀ 

( در مضووواربت مط وووق، بیوووع، شووورا و توکیووول مضوووارب مجووواز اسوووت مضوووارب موووت توانووود بصوووور  نقوووده یوووا نسووویه ایکوووه در تجوووار  متعوووار  باشووود 1)

 معام ه نماید.

مضووواربت  م   ال اچتق   المضووواربت، گووورو گووورفتن یوووا گووورو گذاشوووتن آن از  ووور  مضوووارب همچ وووان اجووواره دادن و  م   اله، امانوووت گذاشوووتن (قبوووول حوالووو2)

بم ظوووور معام وووه بهووور جائیکوووه باشووود از  ووور  مضوووارب جوووواز دارد، مضوووارب نمیتوانووود موووالت را بوووه غوووبن فووواحه بخووورد، در غیووور آن موووا ل خریوووده شوووده 

 به حساب مضارب، محاسبه میاود.

 1444مادۀ 



اده شده در مضاربت مط ق، مضارب نمیتواند مال مضاربت را با مال خود خ ط یا آنرا به شخ  دی ری به مضاربت دهد، م ر ای که قبال  به او اجازۀ د

 باشد، همچ ان مضارب نمیتواند بدون اجازه صریح صاحب سرمایه، بیاتر از مقدار سرمایه، قرض ب یرد.

 1441مادۀ 

شوده،  ت وف مالمقید، مضارب مک ف است شرو ت را که صاحب سرمایه وضع نموده رعایت نماید، در صور  تخ ف غاصب   داشته شده از  در مضاربت

 مس ول و به تادیۀ مفاد خساره و تعوی  مک ف مت باشد.

 1444مادۀ 

ود، ماورو  بور ا ی کوه اجور مثول از اجووره تعیوین شوده در صور  بطالن مضاربت، مفاد به صاحب سرمایه تع ق گرفته مضوارب اجور مثول را مسوتحق میاو

 تجاوز نک د. در حالیکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجوره ش اخته نمت شود.

 1444مادۀ 

 م  الخووود خ ووط نمایوود. مفوواد، مت اسووب بووه حصوو  هریووک از سوورمایه تقسووی  میاووود، مفوواد  م  المجوواز بووا  اح   الهرگوواه مضووارب مووا ل مضوواربت را در 

رب بخوووودش تع وووق گرفتوووه، مفووواد سووورمایه مضووواربت مطوووابق شووورایطیکه در عقووود بوووه آن موافقوووه شوووده، بوووین صووواحب سووورمایه و مضوووارب توزیوووع موووت مضوووا

 شود.

 1444مادۀ 

 هرگاه مضارب مالت را بیاتر از مقدار سرمایه به اجازه صاحب آن به نسیه ب یرد، بین شان شرکت به اعتبار ت قت میاود.

 1444مادۀ 

د قورض و اگور از مضارب و صاحب سرمایه باید در مفاد شریک باش د، در صورتیکه شر  گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تع ق گیرد عقوهریک 

 شر  گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمایه تع ق یابد، مضارب بحیث معام ه دار، در مقابل اجر  مثل ش اخته میاود.

 1444مادۀ 

 را ت ها صاحب سرمایه متحمل میاود، م ر ای که مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد. خساره

 1444مادۀ 

 مضاربت ت ف شود از مفاد حاص ه جبران می ردد، در صورتیکه مقدار ت ف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مس ول آن نمت باشد. مالهرگاه مقداری از 

 1448مادۀ 

ارب، از یکجا به جای دی ر بغرض اجرای امور مضاربت به اندازۀ م اسب از مال مضاربت وضع مت شود.مصار  انتقا ل مض  

  1449مادۀ 

 ( مضاربت، باخت  مد  متذکره عقد، یا مو  یکت از  رفین و یا از بین رفتن اه یت مضارب خاتمه مت یابد.1)

 ق صاحب سرمایه از متروکه او تادیه مت شود.( در صورتیکه مضارب قبل ازتصفیه مضاربت فو  نماید، حقو2)

 1484مادۀ 

مضاربت تصر  نماید. م ر  مالوی ابالد نماید و بعد از آن مضارب مت تواند در ه صاحب سرمایه مک ف است در حا ل اراده عزل مضارب، موضوع را ب

 ای که م ظور از آن مبادله اج ا  مضاربت به  ول نقد باشد.

 کارمبوث دوم شرکت در 

 1481مادۀ 

یوا  شرکت در کار آنست که دو شخ  یا بیاتر از آن انجام کار یا تعهدی را برای شخ  دی ری  وری متقبل شوند که اجور  بوین شوان بصوور  مسواویانه

 متفاو  تقسی  شود.



 1484مادۀ 

از هریک از شرکا  مطالبه نماید. هریوک از شورکا  موت توانود  هریک از شرکا  در قبول کار، وکیل یکدی ر   داشته شده صاحب کار مت تواند انجام کار را

 باقیمانده اجر  را از صاحب کار مطالبه ک د و اگر صاحب کار اجر  را بیکت از شرکا  بپردازد، بری الذمه ش اخته مت شود.

 1484مادۀ 

ا بیکت از شرکا  دی ر یا شخ  دی ری غیور از شورکا  محوول سوازد. انجام کار مک ف نمت گردد. او مت تواند کار مورد نظر ره یکت از شرکا  به ت هائت ب

 م ر ای که صاحب کار انجام کار را توسط شریک معین شر  گذاشته باشد.

 1484مادۀ 

 مفاد بین شرکا   وری تقسی  میاود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوی و تفاو  در انجام کار و اجر  شر  گذاشته شده میتواند.

 1484مادۀ 

 شریک به مح  تضمین کار مستحق مفاد ش اخته میاود، گرچه عمال  کاری را انجام نداده باشد.

 1484مادۀ 

جبوور هرگاه موضوع کار باثر عمل یکت از شرکا ، ت ف یا معیوب شود. صاحب کار مت تواند هریکوت از شورکا  را کوه خواسوته باشود، بوه جبوران خسواره م

 ازۀ تضمین هریک از شرکا  بین شان تقسی  میاود.نماید. خسار به اند

  1484مادۀ 

 عدۀ از شرکا  مت توان د در شرکت کار، تهیه محل کار، و عدۀ دی ری تهیه وسایل و انجام کار را به عهده ب یرند.

 فصل   ارم

 قرض

 1488مادۀ 

از اعیان مث ت به  ر  دی ر انتقوال دهود کوه  ور  دی ور مثول آنورا در نووع،  قرض، عقدیست که بموجب آن یکت از  رفین م کیت  ول نقد یا عین مع وم را

 مقدار و وصف بعد از انتهای مؤعد معین به قرض ده ده رد نماید.

 1489مادۀ 

 ( قووورض گیرنوووده شوووت را بعووود از قوووب  مالوووک شوووده، مثووول آن بذموووه اش ثابوووت می وووردد نوووه عوووین آن، گرچوووه موجوووود باشووود. قووورض ده وووده میتوانووود قووورض1)

 گیرنده را به رد مثل قبل از موعد معین مک ف سازد.

 ( اگر شت بعد از عقد و قبل از قب  ت ف شود، قرض گیرنده ضامن ش اخته نمیاود.2)

 1494مادۀ 

 ت عیوووب(هرگووواه در شوووت ایکوووه بوووه قووورض گرفتوووه شوووده، عیوووب خفوووت ظووواهر شوووود و قووورض گیرنوووده رد آنووورا اراده ن مایووود، ت هوووا بوووه رد قیموووت شوووت درحالووو1)

 مک ف مت شود.

 ا نماید.(درحالیکه قرض ده ده، عیب را قصدا  اخفا  نموده باشد، قرض گیرنده مت تواند اصالح عیب را مطالبه و یا استبدال آنرا به شت سال  تقاض2)

 1491مادۀ 

 هرگاه شت به استحقاق برده شود، در آن احکام بیع واال احکام عاریت رعایت مت شود.

 1494مادۀ 

قوبال  گیرنده به رد مثل شت از لحاظ کمیت و کیفیت و در زمان و مکانیکه در آن موافقه صور  گرفته مک ف میباشد. در صورتیکه زمان و مکان رد، قرض 

 تعیین ناده باشد قرض گیرنده مت تواند هر وقتت خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نماید.



 1494مادۀ 

ت یووا وزنووت یووا مسووکوکا  یووا بووانک و  صووور  گرفتووه باشوود، قوورض گیرنووده بووه رد مثوول آن مک ووف مووت باشوود. گرچووه هرگوواه قوورض بوور اشوویائت  یمانووه ئوو

 نرخ نزول یا صعود کرده باشد.

 1494مادۀ 

هرگوواه مثوول شووت ایکووه بووه قوورض گرفتووه شووده،  وو  از اسووتهالک آن از  وور  قوورض گیرنووده در بووازار نایوواب گووردد، قوورض ده ووده میتوانوود تووا  یوودا شوودن 

 ل آن در بازار، انتظار بکاد یا قیمت روز قب  را مطالبه نماید.مث

 1494مادۀ 

 فایده در قرض جواز ندارد. م ر ای که قانون  ور دی ری تصریح نماید.

 1494مادۀ 

 م   الصوووورتیکه  هرگووواه محجوووور ع یوووه چیوووزی را بقووورض گرفتوووه اسوووتهالک نمایووود. بقووودر آنچوووه از آن اسوووتفاده بعمووول آورده ضوووامن   داشوووته میاوووود. در

 باکل معیوب باقت باشد، قرض ده ده آنرا استرداد کرده مت تواند. مالمذکور خود ت ف شود قرض گیرنده ضامن آن ش اخته نمیاود و اگر 

 فصل پ جم

 صل 

 قسمت اول

 احکام عم مي

 1494مادۀ 

 ص ح، عقدیست که نزاع را رفع و خصومت را به اسا  رضائیت  رفین قطع مت نماید.

  1498مادۀ 

م ظوووور آن ( در عقووود صووو ح، شووور  اسوووت کوووه حقیکوووه از آن صووو ح ناوووأ  میک ووود، حوووق خوووود صووو ح ک  وووده بووووده و ثابوووت و متع وووق بوووه مح وووت باشووود کوووه ب1)

 ص ح صور  می یرد و تعوی  گرفتن از آن مجاز باشد.

 ( اخذ بدل در مقابل ص ح جواز دارد.2)

 1499مادۀ 

 زش و مقدور التس ی  یا م فعت تعیین شده مت تواند.( بدل ص ح ما ل مم وک با ار1)

 ( بدل ص ح در صورتیکه ایجاب قب  و تس ی  را نماید باید مع وم باشد.2)

 1444مادۀ 

 عاقد ص ح باید واجد اه یت تصر  در حقوقت باشد که ص ح آنرا شامل مت گردد.

 1441مادۀ 

 یکووه حکوو  قضووائت بوورآن صووادر ن ردیووده و شوواهد بوورای اثبووا  آن هوو  وجووود نداشووته باشوود یووا در صووغیر مووأذون بووه تجووار ، میتوانوود باموودیون خووود در دی

 دی یکه باالی مدیون مف   ثابت باشد، ص ح نماید. همچ ان او میتواند بامدیون راجع به تأجیل دین به داخل میعاد معین ص ح ک د.

 1444مادۀ 

بوواالی دی ووری دارد و موودیون بووه آن معتوور ، یووا ب ووا بوور حکوو  محکمووه ثابووت، یووا بوورای اثبووا   ( ولووت و وصووت قاصوور نمیتوان وود راجووع بدی یکووه قاصوور1)

آن شووواهد موجوووود باشووود، بوووا مووودیون صووو ح نمای ووود. م ووور ای کوووه دیووون موووذکور در اثووور عقووود ولوووت یوووا وصوووت بوجوووود آموووده باشووود، کوووه دریووون صوووور  ولوووت یوووا 

معووادل دیوون یووا  م  القابوول مووا ل دی ووری بعموول آمووده باشوود، در صووورتیکه قیمووت وصووت بانوودازه دیوون بمقابوول قاصوور ضووامن شوو اخته میاووود. اگوور صوو ح بم



 اندکت کمتر از آن باشد جایز مت باشد، م ر ای که در آن غبن فاحه باشد.

کموه بوه ( اگر ولت یا وصت از عدم اثبا  جمیع دین هرا  داشته باشد،  وریکوه شواهد وجوود نداشوته و مودیون م کور بوه ح وف حاضور شوود، بوه اجوازه مح2)

 قسمتت از دین ص ح کرده میتواند.

 1444ماده 

بدل یک شت  هرگاه باالی صغیر ممیز دعوی دین اقامه گردیده و مدعت برای اثبا  دعوی خود شاهد داشته باشد، وصت یا ولت مت تواند به اجازه محکمه در

 لت یا وصت ص ح کرده نمت تواند.با مدعت ص ح نموده و باقیمانده را بپردازد. اگر مدعت شاهد نداشته باشد، و

 1444مادۀ 

وکیووول بخصوووومت صووو ح کووورده نمیتوانووود، اگرشخصووویکه بوووه خصوووومت در دعووووی وکیووول گردیوووده بووودون اجوووازه مو کووول خوووود صووو ح ک ووود، ایووون صووو ح وی 

 صحیح نمت باشد.

 1444ماده 

ت بوورای موود  معووین از آن صوو ح نمایوود، ایوون صوو ح صووحیح هرگوواه موودعت بووه، عووین معووین بوووده و موودعت ع یووه بووه آن اقوورار نمایوود، موودعت در بوودل م فعوو

 بوده وحک  اجاره را دارد. با از بین رفتن شت موضوع ص ح بداخل مد  معی ه ص ح با ل می ردد.

 1444مادۀ 

 ع را دارد.معین صحت داشته و این ص ح حک  بی مالهرگاه مدعت به، عین معین بوده و مدعت ع یه به آن اقرار نماید، ص ح از آن بمقابل 

 1444ماده 

ح بوه هرگاه شخ  باالی عین دست داشته شخ  دی ر، خواه مع وم یا مجهول باشد ادعا نماید و  ر  مقابول بواالی عوین دسوت داشوتۀ مودعت ادعوا ک ود، صو 

 صحت ع   به عوضین نمیباشد.مقابل آنچه در دست یکدی ر قرار دارد، صحیح میباشد و این ص ح حک  مقایضه را دارد. صحت این نوع ص ح موقو  به 

 1448ماده 

 هرگاه مدعت برقسمتت از مدعت به با مدعت ع یه ص ح نماید، این نوع ص ح اخذ قسمتت از حق او و اسقا  قسمت دی ر آن شمرده میاود.

 1449مادۀ 

 ته، از حیث صحت و آثار مرتب بر آن رعایت میاود.هرگاه ص ح حاوی هبه، بیع یا عقد دی ری باشد، احکام همان عقدیکه در مورد آن موافقه صور  گرف

 1414مادۀ

شخصووت مرتووب گردیووده یووا از ارتکوواب  اح   الشخصووت و نظووام عامووه جووواز نوودارد، امووا صوو ح از حقوووق مووالت کووه بوور  اح   الصوو ح در مسووایل متع ووق بووه 

 جرم ناأ  کرده باشد، جواز دارد.

 1411مادۀ 

 ر رسمت ثابت شده نمیتواند.ص ح جز بصور  تحریری یا درج آن در محض

 قسمت دوم

 آثار صل 

 1414مادۀ 

 ص ح، م ازعا  مامول را قطع مت نماید و هیچ یک از  رفین حق رجوع از آن را ندارد.

 1414مادۀ 

د.هرگاه ص ح بصور  مط وب انجام یابد، دعوی متوقف و بدل ص ح در م ک مدعت داخل گردیده مدعت ع یه حق استرداد آنرا ندار  



 1414مادۀ 

( هرگوواه بوودل صوو ح اشوویای مث ووت و از جوو   موودعت بووه بوووده، قبوول از تسوو ی  بووه موودعي، کووال  یووا قسووما  ت ووف شووده یووا بووه اسووتحقاق بوورده شووود، صوو ح بووه 1)

ز انکوووار خوووود بووواقت مانووده، مووودعت ع یوووه بوووه مثوول آنچوووه ت وووف گردیوووده مک ووف می وووردد. خوووواه صووو ح از اقوورار مووودعت ع یوووه صوووور  گرفتووه باشووود یوووا ا ح  ال

 یاسکو  او .

فته باشد، مدعت به ( اگر بدل ص ح اشیای غیر مث ت بوده، قبل از تس ی  کال  یا قسما  ت ف یا به استحقاق برده شده باشد، در حالیکه ص ح از اقرار صور  گر2)

 مخاصمت رجوع مت نماید.تمام یا قسمتت از مدعت به، و در حالیکه ص ح از انکار یا سکو  مدعت ع یه صور  گرفته باشد، به 

 1414مادۀ 

 ص ح نسبت به حقوق مامول دارای اثر کاشف بوده نه مؤجد و این اثر به حقوق موضوع نزاع م حصر مت باشد.

 1414مادۀ 

 عبارا  ص ح باید بصور  محدود تفسیر گردیده، م سوب به موضوع مامول نزاع باشد.

 1414مادۀ 

یووه تع ووق اشوود،  وورفین از آن اقالووه نموووده مووت توان وود. در آن صووور  موودعت بووه بووه موودعت و بوودل صوو ح بووه موودعت ع هرگوواه صوو ح تووابع احکووام معاوضووه ب

 می یرد.

 1418مادۀ 

 هرگاه ص ح متضمن اسقا  بعضت حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد.

 قسمت س م

  طالن صل 

  1419مادۀ 

 ارد.اعتراض برص ح به سبب غ طت در فه  قانون جواز ند

  1444مادۀ 

 ص ح در احوا ل آتت با ل ش اخته میاود : 

 ص ح به اقاله، رد بدل ص ح، خیار عیب، رویت و به استحقاق بردن یکت از بدلین ص ح، با ل می ردد. -1

 در حال تثبیت تزویر در اوراقیکه ص ح بر آن ب ا یافته است. -2

آن اسوووت، حکووو  قطعوووت محکموووه صوووادر گردیوووده،  ووورفین یوووا یکوووت از ایاوووان بصووودور حکووو  موووذکور در حالیکوووه قوووبال  در موووورد نزاعیکوووه صووو ح شوووامل  -3

 ع   نداشته باشد.

 1441مادۀ 

اهر شووود کووه صوو ح تجزیووه را نمووت  ووذیرد، بطووالن جزئووت از اجووزا  صوو ح سووبب بطووالن تمووامت آن مووت گووردد. م وور ای کووه از مووتن عقوود یاحوواال  چ ووین ظوو

ز یک دی ر موافقه نموده اند.متعاقدین به استقالل اجزای عقد ا  

  ا   دوم

 عق د اچتفاع

 فصل اول

 اجاره

1414 – 1418 

 مادي



 قسمت اول احکام عم مي

 مبوث اول ارکان اجاره

 1444مادۀ 

عقوود اجوواره، عبووار  اسووت از تم یووک م فعووت مووورد نظوور از عی یکووه بووه اجوواره داده میاووود توسووط اجوواره ده ووده بوورای اجوواره گیرنووده بعوضوویکه قاب یووت 

 ارا باشد.بدل را د

 1444مادۀ 

 عقد اجاره برم افع اعیان م قول، غیر م قول و همچ ان بر عمل مجاز صور  گرفته مت تواند.

 1444مادۀ 

در عقووود اجووواره عوووالوه بووور شووورو  عموووومت صوووحت عقووود، تعیوووین عی یکوووه بوووه اجووواره داده میاوووود، ذکووور م فعوووت آن بوووه نحویکوووه م جووور بوووه م ازعوووه ن وووردد، 

 تعیین مقدار اجر ، شر  مت باشد. در غیر آن اجاره فاسد ش اخته میاود.بیان مد  انتفاع و 

 1444مادۀ 

را دارد، نمت تواند مد  اجاره را بیه از سه سال تعیین نماید. اگر مد  اجاره بویه از سوه سوال تعیوین شوده باشود، بوه سوه  مالشخصیکه ت ها صالحیت اداره 

 ی ری حک  نموده باشد.سال ت قی  مت یابد. م ر ای که قانون  ور د

 1444مادۀ 

اجواره، عقد اجاره فضولي، به اجازه مالک موقو  است. در صورتیکه مالک قاصر یا محجور بوده و اجر  مطابق اجور  مثول تعیوین گردیوده باشود، انعقواد 

 موقو  به اجازه ولت یا وصت یا قی  میباشد.

 1444مادۀ 

صوووووحیح شووووومرده میاوووووود کوووووه عاقووووودین و معقوووووود ع یوووووه موجوووووود بووووووده و بووووودل اجووووواره غیووووور از  ( ایووووون قوووووانون وقتوووووت1324اجوووووازه م ووووودرج موووووادۀ )

  ول نقد باشد.

 1448مادۀ 

 ( احکام متع ق به خیار شر ، رویت و عیب، در مورد عی یکه به اجاره داده میاود، قابل رعایت میباشد.1)

ردد.ثمن، غبن، تغریر وصف، خیانت و تعیین، رعایت مت گ ( در مورد بدل اجاره احکام متع ق به خیار تفریق، صفقه عقد، وصف2)  

 1449مادۀ 

. هریک که هرگاه برای هریکت از اجاره ده ده واجاره گیرنده خیار شر  شده باشد، عقد اجاره بافسف هر یک که در داخل میعاد صور  گیرد، فسف می ردد

 خود باقت مت ماند. حالی مد  به اجازه دهد حق خیار او ساقط میاود و خیار دی ر تا زمان انقضا

 1444مادۀ 

 مد  خیار از وقت عقد ومد  اجاره از زمان سقو  خیار آغاز می ردد. م ر ای که  ور دی ری موافقه بعمل آمده باشد.

 1441مادۀ 

 اجاره حصه مااع، برای شریک یا غیر شریک جواز دارد.

 1444مادۀ 

 شود عقد را فاسد نمیسازد. هرگاه عین، بعد از عقد به مااع تبدیل



 مبوث دوم عب بکه  ه اجاره داده مبش د

 1444مادۀ 

( اجارۀ عی یکه انتفاع از آن بدون از بین رفتن عین ممکن نباشد، جواز ندارد.1)  

( اجارۀ برعمل وقتت جایز است که عمل مجاز بوده و اجیر به انجام آن قانونا  مک ف نباشد.2)  

  فعت گرفتن از آن بطور حقیقت یا حکمت ناممکن باشد، با ل است.( اجارۀ چیزیکه م3)

 1444مادۀ 

هرگوواه عوووین از  ووور  شووخ  مسوووتحق م فعوووت، بوووه اجوواره داده شوووده باشووود، بووه انقضوووای حوووق م فعوووت در حالیکووه مالوووک اجووواره ندهوود، اجووواره خاتموووه موووت 

 صول زمین زراعتت رعایت شود.یابد. مارو  بر ای که مد  معی ه ابالد تخ یه و موعد الزم برای نقل مح

 1444مادۀ 

 مد  معی ه دارا مت باشد. اما اجاره ده ده ایکه قبل از دیدن عین آنرا به اجاره میدهد، این حق را ندارد. خاللاجاره گیرنده حق خیار رویت را در 

  1444مادۀ 

 میاود. م ر ای که عین مذکور از حالت سابق تغییر یافته باشد.هرگاه شخ  عی ت را که قبال  دیده است به اجاره ب یرد، حق خیار او ساقط 

  1444ماده 

 آتت ساقط مت گردد: اح الحق خیار رویت اجاره گیرنده در 

اجاره داده میاود.ه در حا ل اقرار اجاره گیرنده در عقد برویت عین که ب -1  

 ا  عین به وصف مذکور.وصف عین در عقد که قای  مقام رویت شده میتواند و اثب درحال -2

 صدور چ ان قول یا فعل از  ر  اجاره گیرنده که خیار را با ل سازد. لدرحا -3

 گذشتن وقت کافت ایکه اجاره گیرنده برویت عین قادر بوده)بدون آنکه آنرا دیده باشد( . حال در -4

 درحال وفأ  اجاره گیرنده. -0

 مبوث س م اجرت

 1448مادۀ 

 ، م فعت یا تعهد مجاز تعیین شده مت تواند.مالنقد، ( اجر ،  ول 1)

( غوووبن فووواحه در اجووور  مسووومت بوووه اجووور  مثووول آن تعووودیل میاوووود، تعیوووین اجووور  مثووول از  ریوووق مراجوووع ذیصوووالح و یوووا بوووه حکووو  محکموووه صوووور  2)

 می یرد.

  1449مادۀ 

 تجدید أجر  مطابق استعمال عی یکه به اجاره داده میاود، جواز دارد.

  1444مادۀ 

 اجر  به حصول م فعت یا قادر شدن به آن، الزم می ردد.

 1441مادۀ 

 تأجیل وتعجیل اجر  و  رداخت آن به اقسا  بداخل اوقا  معین، جواز دارد.

  1444مادۀ 



تسوو ی  عووین بووه اجوواره  هرگوواه تعجیوول  رداخووت اجوور  شوور  شووده باشوود، اجوواره گیرنووده مک ووف اسووت آنوورا ه  ووام عقوود بپووردازد واجوواره ده ووده مووت توانوود از

 گیرنده، تازمان دریافت اجر  امت اع ورزد.

  1444مادۀ 

هرگوواه تأجیوول اجوور  شوور  شووده باشوود، اجوواره ده ووده مک ووف اسووت درحالیکووه عقوود برم ووافع اعیووان صووور  گرفتووه باشوود، عووین را بووه اجوواره گیرنووده تسوو ی  

 دهد. در این صور  اجر  قبل از رسیدن موعد، الزم نمت گردد.

  1444ادۀ م

اوود قوب  نمووده هرگاه اجاره گیرنده بدون آنکه در مورد کمیت و کیفیت اجر  از جانب اجاره ده ده موافقه بعمول آموده باشود، عی وت را کوه بوه اجواره داده می

 مورد استفاده قرار دهد، اجر  مثل بروی الزم مت گردد.

 مبوث   ارم مدت

  1444مادۀ 

عدم تعیین از تاریف عقد اعتبار داده میاود. درحالقد تعیین گردیده، آغاز مت یابد. مد  اجاره از تاریخیکه در ع  

  1344مادۀ 

هرگووواه مووود  اجووواره در عقووود تصوووریح ناوووده باشووود، اجووواره بووورای مووود  معی وووه  رداخوووت اجووور  مطوووابق بوووه عووور  جاریوووه در عوووین موووورد اجووواره، اعتبوووار 

و  برای کووه قبوول از نصووف اخیوور موود  معی ووه  رداخووت اجوور ، راجووع بووه تخ یووه، ابووالد صووور  داده شووده، بوواخت  ایوون موود  اجوواره م تهووت میاووود. ماوور

 گرفته باشد.

 قسمت دوم

 آثار اجاره

  1444مادۀ 

اجووواره ده وووده بعووود از قوووب  اجووور  معی وووه ایکوووه تعجیووول آن شووور  گذاشوووته شوووده، مک وووف اسوووت عی وووت را کوووه بوووه اجووواره داده میاوووود باسوووایر م حقوووا  آن بوووه 

 نده مطابق به موافقه قب ت به نحویکه قاب یت حصول م فعت از آن مطابق  بیعت عین مورد اجاره ممکن باشد، تس ی  دهد.اجاره گیر

  1448مادۀ 

ز آن ( هرگووواه عی یکوووه بوووه اجووواره داده میاوووود، در حوووالتت تسووو ی  داده شوووود کوووه قاب یوووت انتفووواع موووورد نظووور، از عقووود اجووواره را نداشوووته یاحصوووول انتفووواع ا1)

 م با نق  بزرگ باشد، اجاره گیرنده مت تواند فسف عقد یا ت قی  اجر  را به اندازه نق  در انتفاع، مطالبه نماید.توأ

 ( اجاره گیرنده در هر دو حالت فوق، مت تواند حسب اقتضا  مطالبه تعوی  نماید.2)

  1449مادۀ 

ه از ناحیووه آن صووحت اجوواره گیرنووده یووا کسووانیکه بووا او یکجووا زنوودگت میک  وود و یووا هرگوواه عی یکووه بووه اجوواره داده میاووود، در حووالتت قوورار داشووته باشوود کوو

صوووحت مسوووتخدمین یوووا کوووار گوووران او را بخطووور بوووزرگ مواجوووه سوووازد، اجووواره گیرنوووده موووت توانووود فسوووف عقووود را مطالبوووه ک ووود، گرچوووه قوووبال  از ایووون حوووق 

 صر  نظر نموده باشد.

  1444مادۀ 

 جاره داده میاود، احکامت رعایت میاود که در مورد تعهد به تس ی  مبیعه، قابل رعایت میباشد.در مورد تعهد به تس ی  عی یکه به ا

  1441مادۀ 

 اجاره ده ده به اصالح و ترمی  نواق  عایده بر عین اجاره داده شده که باعث اخـالل م فعت مقصوده  از آن گردد، مک ف میباشد.

  1444مادۀ 

( ایووون قوووانون امت ووواع ورزد، اجووواره گیرنوووده موووت توانووود اجووواره را فسوووف یوووا شخصوووا  بوووه 1301رمی  و اصوووالح م ووودرج موووادۀ)( هرگووواه اجووواره ده وووده از تووو1)



 اجازه محکمه به ترمی  و اصالح آن  رداخته بعدا  مت اسب به اندازه مصر  باالی اجاره ده ده رجوع و یا از اندازه اجر  وضع نماید.

مووورد اجوواره بوودون اجووازه محکمووه، ترمیمووا  عاجوول و بسوویطت را انجووام دهوود کووه اجوواره ده ووده بعوود از اخطووار در ( اجوواره گیرنووده مووت توانوود در عووین 2)

 موعد م اسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گیرنده مصار  ترمی  را مطابق به اس اد مصر  از اجر  وضع میک د.

  1444مادۀ 

ه میاود، بدوش اجاره ده ده است. اما قیمت آب، برق و هر آنچه که به استعمال شخ  متع ق است، بدوش تکالیف محصول و مالیه برعین ایکه به اجاره داد

 اجاره گیرنده میباشد. م ر ای که به خال  آن موافقه صور  گرفته باشد.

  1444مادۀ 

 سف میاود.( هرگاه عین اجاره داده شده در اث ا  مد  اجاره کامال  از بین برود اجاره خود به خود ف1)

، از عقووود اجووواره را نداشوووته یوووا نقووو  بوووزرگ ه( در صوووورتیکه جزئوووت از عوووین از بوووین رفتوووه یوووا عوووین در حوووالتت قووورار گیووورد کوووه قاب یوووت انتفووواع مقصوووود2)

پوووردازد، بووور انتفووواع عایووود شوووود و در آن اجووواره گیرنوووده قصووووری نداشوووته باشووود، در حالیکوووه اجووواره ده وووده در موعووود م اسوووبت بوووه اعوووادۀ آن بحالوووت اولوووت ن

 اجوواره گیرنووده مووت توانوود حسووب احووـوال ت قووی  اجوور  یووا فسووف اجووازه را مطالبووه نمایوود، بوودون ای کووه حووق اقوودام وی را در توورمی  واصووالح مطووابق حکوو 

 ( این قانون اخـالل نموده باشد.1302م درج مادۀ)

 ی نداشته باشد، اجاره گیرنده نمت تواند مطالبه تعوی  نماید.( در هر دو حالت فوق اگر اجاره ده ده در مورد از بین رفتن یا نقصان عین قصور3)

  1444مادۀ 

اجوواره گیرنوووده نمووت توانووود اجوواره ده وووده را از اجووورای ترمیمووا  عاجووول کووه بووورای حفاظووت عوووین ضوووروری باشوود، م وووع نمایوود. اگووور اجوورای چ وووین اعموووا ل 

ا ت قوووی  اجووور  را مطالبووه نمایووود و در صوووورتیکه اجوواره گیرنوووده توووا خوووت  باعووث اخوووـالل حصوووول م فعووت گوووردد، اجووواره گیرنوووده مووت توانووود فسوووف اجوواره یووو

 اعمـال مذکور در عین اجاره داده شده باقت بماند، حق وی در مطالبه ت قی  اجر  وفسف ساقط میاود.

 1444مادۀ 

ض نمایوود، یووا در آن تغییووری وارد ک وود کووه مووانع اجوواره ده ووده نمووت توانوود، در موود  اجوواره، بووه انتفوواع اجوواره گیرنووده از عی یکووه بووه اجوواره داده شووده تعوور

 انتفاع از عین یا باعث اخـالل حصول م فعتت گردد که اجاره روی آن عقد شده است.

  1444مادۀ 

جواره گیرنوده ااجاره ده ده نه ت ها از اعمالیکه از  ر  وی یا مربو ین او سر مت زند، ضامن ش اخته میاود، ب که از هور تعرضویکه ب وا بور اسوباب قوانونت 

 دی ر یا شخ  دی ری که از او کسب حق نموده برعی یکه به اجاره داده شده بعمل مت آید، نیز ضامن ش اخته میاود.

 1448مادۀ 

هرگوواه شووخ  دی ووری چ ووان حقووت را دعوووی نمایوود کووه بووا حقوووق اجوواره گیرنووده متعووارض واقووع شووود، اجوواره گیرنووده مک ووف اسووت اجوواره ده ووده را بووه 

دعوووی ا ووالع دهوود. اگوور در نتیجووه دعوووی اجوواره گیرنووده از انتفوواع عووین محووروم گووردد، مووت توانوود اجوواره را فسووف و حسووب اقتضووا  تعوووی   مقاب ووه بووه

 را نیز مطالبه ک د.

 1449مادۀ 

عوووی  ا فسووف و ت( هرگوواه عووین کووه بووه اجوواره داده شووده غصووب شووود، و اجوواره گیرنووده قووادر نباشوود تووا دسووت غاصووب را رفووع نمایوود، مووت توانوود عقوود ر۱)

 را مطالبه نماید.

( اگووور اجووواره گیرنوووده در رفوووع دسوووت غاصوووب بووواوجود امکوووان تقصووویر ورزیوووده و بوووه اجووواره ده وووده از وقووووع غصوووب ا وووالع ندهووود، اجووور  سووواقط نموووت 2)

 گردد، اما مت تواند تعوی  را از غاصب مطالبه ک د.

 1444مادۀ 

ه اجووواره داده میاوووود یوووا نقووو  ک وووت بووور انتفووواع وارد نمایووود ضوووامن شووو اخته میاوووود، اجووواره ده وووده از اجووواره ده وووده از عیوبیکوووه موووانع انتفووواع از عوووین کوووه بووو

عیوبیکوووه قوووبال  اجووواره گیرنوووده خوووود ه  وووام عقووود بوووه آن ع ووو  داشوووته یوووا بوووه آسوووانت از آن ع ووو  آوری نمووووده موووت توانسوووت ضوووامن شووو اخته نموووت شوووود، م ووور 

 اعالم کرده باشد. ای که اجاره ده ده عین اجاره شده را خالت از عیب



 1441مادۀ 

هرگوواه بوورعین اجوواره شووده چ ووان عیبووت موجووود شووود کووه مسووتوجب ضوومان گووردد، اجوواره گیرنووده میتوانوود فسووف عقوود یووا ت قووی  اجوور  را بووا تعوووی  در 

 ته است.حالیکه از آن ضرری بوی عاید شده باشد مطالبه نماید، م ر ای که اجاره ده ده ثابت سازد که از وجود عیب ع   نداش

  1444مادۀ 

که ( هرگاه چ د شخ  عین واحدی را به اجاره ب یرند، به شخ  ترجیح داده میاود که بدون غه عین را از همه اولتر متصور  شوده باشود. در صوورتی1)

را با حسن نیت به ثبوت رسوانیده باشود،  یکت از اجاره گیرندگان قبل از تصر  عقار اجاره شده از  ر  اجاره گیرندۀ دی ر، یا قبل از تجدید عقد اجاره، عقد

 بر دی ران مقدم ش اخته میاود.

 ( اگر سبب ترجیح یکت از اجاره گیرندگان موجود نباشد، مت توان د تعوی  را مطالبه نمای د.2)

  1444مادۀ 

رنووده میتوانوود فسووف عقوود یووا ت قووی  اجوور  را هرگوواه ب ووابر عموول قووانونت ادارۀ دولتووي، نقوو  بووزرگ در انتفوواع از عووین اجوواره شووده وارد شووود، اجوواره گی

در آن مسووو ولیت داشوووته باشووود.   وووب تعووووی  از  ووور   مطالبوووه نمایووود. در صوووورتیکه عمووول ادارۀ دولتوووي، ناشوووت از اسوووبابت باشووود، کوووه اجووواره ده وووده

 اجاره گیرنده، نیز جواز دارد. م ر ای که به خال  آن موافقه صور  گرفته باشد .

 1444مادۀ 

یا عیب  ه ده ده بصور  غه سبب ضمان را مخفت نموده باشد، هرنوع موافقه ایکه متضمن معافیت یا محدودیت ضمانت اجاره ده ده از تعوی هرگاه اجار

 باشد، اعتبار ندارد .

 1444مادۀ 

 تجاوز از استحقاق م فعتیکه به اسا  عقد ثابت گردیده، جواز ندارد .

 1444مادۀ 

 شده ب حوی م فعت مت برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد .در صور  عدم موافقه قب ت عر  جاریه اعتبار دارد . اجاره گیرنده از عین اجاره

 1444مادۀ 

اجوواره گیرنوووده، نمووت توانووود در عووین اجووواره شووده چ وووان تغییووری را وارد نمایووود کووه از آن ضووورری عایوود شوووود. در صووور  تجووواوز از حوودود تعهووود، اجووواره 

 عین بحالت اولت و تعوی  در حـال اقتضای آن مک ف شده مت تواند. گیرنده به اعاده

  1448مادۀ 

اود، جواز د ننصب آال  آبرساني، گاز، برق، تی فون، رادیو و امثـال آن، در عین اجاره شده از  ر  اجاره گیرنده ب حویکه از آن ضرری بعین مذکور عای

 دارد.

  1449مادۀ 

زئت ایکه عر  ایجاب نماید، مک ف مت باشد. م ر ای که به خال  آن موافقه صور  گرفته باشد.اجاره گیرنده به ترمیما  ج  

  1444مادۀ 

اصوووالحاتت را کوووه اجووواره گیرنوووده بوووه اجوووازۀ اجووواره ده وووده در عوووین اجووواره شوووده بوووه غووورض بهبوووود وحفاظوووت آن خرابوووت آن بعمووول آورد، مصوووار  آنووورا از 

چوووه رجووووع شوور  ناوووده باشووود. اگووور اصووالح عایووود، بوووه تووأمین م وووافع اجووواره گیرنوووده باشوود، حوووق رجووووع را نووودارد، اجوواره ده وووده مطالبوووه کوورده میتوانووود. گر

 م ر ای که رجوع شر  شده باشد.

  1441مادۀ 

 باشد. عین اجاره شده نزد اجاره گیرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مک ف و ازت ف شدن ونقصانیکه ناشت از استعمال عادی نباشد، مس ول مت

  1444مادۀ 



 اجاره گیرنده مک ف است از هر امریکه ایجاب مداخ ه اجاره ده ده را نماید، ویرا مط ع سازد.

  1444مادۀ 

زموان  ( اجاره گیرنده مک ف است اجر  معی ه را در مواعیدیکه به آن موافقه بعمل آمده بپوردازد. در صوور  عودم موافقوۀ قب وت بوه عور  محول در موورد۱)

 خت، اعتبار داده میاود. ردا

(  رداخت اجر  در اقامت اه اجاره گیرنده صور  می یرد، م ر ای که عر  یا موافقت  رفین  ور دی ری حک  نموده باشد.2)  

  1444مادۀ 

  رداخت یک قسط اجر ، قری ه تادیه سایر اقسا  قب ت ت قت مت شود، تا آنکه دلی ت به خال  آن ظاهر شود.

  1444مادۀ 

اجوواره گیرنووده در خووت  موود  اجوواره بوورد عووین اجوواره شووده مک ووف میباشوود. در صووورتیکه وی عووین مووذکور را بوودون موجووب در تصوور  خووود ن هووودارد، 

بپرداخوووت تعویضووویکه در انووودازۀ آن، قیموووت اجووواره عوووین موووذکور، رعایوووت شوووود و رداخوووت جبوووران خسووواره، بوووه اجووواره ده وووده م وووزم می وووردد. اگووور ایووون 

 رار یا سببت باشد که اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد، به  رداخت اجر  مثل به اجاره ده ده مک ف مت باشد.ن هداشت ب ابر اضط

  1444مادۀ 

رنوووده در آن دخیووول (اجووواره گیرنوووده بوووه رد عوووین اجووواره شوووده بوووه نحویکوووه تسووو ی  گردیوووده، مک وووف موووت باشووود. بوووه اسوووتث ای اتوووال  یوووا نقصوووانیکه اجووواره گی1)

 نباشد.

سووو یمت عوووین اجووواره شوووده بووودون شووورح اوصوووا  آن صوووور  گرفتوووه باشووود، چ وووان   داشوووته میاوووود کوووه عوووین موووذکور در حالوووت حسووون اوصوووا  ( اگووور ت2)

 تس ی  گردیده، م ر ای که به خال  آن دلی ت موجود گردد.

  1444مادۀ 

د. اگور اجواره گیرنوده بواوجود   وب آنورا نوزد خوود ن هودارد، عین اجاره شده در خت  مد  اجاره، کما فت السابق بحیث امانت نوزد اجواره گیرنوده بواقت موت مانو

 ضامن اتال  آن دانسته میاود.

  1448مادۀ 

 ( هرگوواه اجوواره گیرنووده در عووین اجوواره شووده، بووه ب ووا یووا غوور  اشووجار یووا سووایر امووور زی تووت دی ریکووه در ب  وود بووردن قیمووت عقووار مووؤثر باشوود مبووادر 1)

ه گیرنووده بپووردازد. م وور ای کووه راجوواره حوود اقوول آنچووه را بمصوور  رسوویده یووا مقوودار تفوواو  قیمووت را بووه اجووا ورزد، اجوواره ده ووده مک ووف اسووت، در خووت 

 به خال  آن موافقه شده باشد.

ه رفوع از ناحیو ( اگر تزئی ا  مذکور بدون ع   اجاره ده ده یا باوجود اعتراض وی بوجود آمده باشد، اجاره ده ده مت تواند ازاله آنرا با تعووی  ضورریکه2)

 این تزئی ا  به عقار عاید شود، از اجاره گیرنده مطالبه نماید.

 قسمت س م

 ت ازل از اجاره و اجارۀ  اط ي

  1449مادۀ 

 ده باشد.ه گرفته یا بعضت آن، دارا میباشد. م ر ای که به خال  آن موافقه بعمل آمراجاره گیرنده حق ت ازل از اجاره یا اجارۀ با  ت را در جمیع آنچه به اجا

  1484مادۀ 

م ووع کووردن اجوواره گیرنووده از اجووارۀ بووا  ي، مسووت زم م ووع از ت ووازل اجوواره وعکوو  آن مووت باشوود. م وور ای کووه اجوواره مخصوووص بووه اجوواره عقوواری باشوود 

ت توانووود  اه مووذکور بپووردازد. دریووون صووور  محکمووه مووت اه صوو اعتت یوووا تجووارتت ب ووا شووود واجووواره گیرنووده بحکوو  ضوورور  بفوووروش دسووتکووه در آن دسوو

بووواوجود شووور  موووانع، بوووه بقوووای اجووواره حکووو  نمایووود. ماووورو  برای کوووه ماوووتری تضووومین کوووافت تقووودی  داشوووته و از آن ضووورر محقوووق بوووه اجووواره ده وووده عایووود 

 نباشد.

  1481مادۀ 



اجووواره، قوووای  مقوووام اجووواره در حالوووت ت وووازل از اجووواره، مت وووازل الیوووه، در موووورد عالقوووه بوووین وی واجووواره ده وووده از ناحیوووه حقووووق و واجبوووا  ناشوووت از عقووود 

 گیرنده قرار می یرد. م ر باوجود آن اجاره گیرنده در ایفای واجبا ، ضامن مت ازل الیه ش اخته میاود. 

  1484مادۀ 

ایفوووا  اجووواره گیرنووودۀ بوووا  ت مک وووف اسوووت تموووام التزاموووا  ثوووابتت را کوووه در برابووور اجووواره گیرنووودۀ اصووو ت دارد، ه  وووام اخطوووار اجووواره ده وووده مسوووتقیما  بووووی 

 نمایووود ونموووت توانووود در برابووور اجووواره ده وووده بوووه اجرتیکوووه  وووور  یاوووکت بوووه اجووواره گیرنوووده اصووو ت  رداختوووه، تمسوووک نمایووود. م ووور ای کوووه ایووون امووور قبووول از

 اخطار مطابق عر  وبه موافقتت که تاریف آن از وقت اجارۀ با  ت ثابت باشد، صور  گرفته باشد.

  1484ماده 

 ا ل آتي، در برابر اجاره ده ده بری الذمه ش اخته میاود:اجاره گیرندۀ اولت در احو

 در حالت قبولت صریح اجاره ده ده، بت ازل از اجاره یا اجاره با  ي. -1

 در حالت حصول اجر  از مت ازل الیه یا از اجازه گیرنده با  ي، بدون اظهار حفظ حقوق وی در برابر اجاره گیرندۀ اولي. -2

 قسمت   ارم

 رهختم اجا

  1314مادۀ 

 اجاره به انتهای مد  مصرحه عقد بدون ا الع تخ یه م تهت می ردد.

  1484مادۀ 

نمایوود، ( هرگوواه اجوواره گیرنووده، بعوود از انتهووای عقوود اجوواره، بووه انتفوواع از عووین اجوواره شووده دوام داده واجوواره ده ووده بووا وجووود ع وو  بوور آن اعتووراض نووه 1)

 ( این قانون تطبیق می ردد. 1344و  اولي، تجدید شده ت قت میاود و برآن احکام مادۀ)اجاره برای مد  نامع ومت بهمان شر

امن انتقوال نموت ( در صور  تجدید ضم ت اجاره، تأمی ا  عی ت متع ق به اجاره قب ي، عی ا  انتقـال نموده، م ر ضمانت شخصت یا عی ت بدون رضائیت ض2)

 یابد.

  1484مادۀ 

 ووورفین بر ووور  دی ووور ا العوووت مب وووت بووور تخ یوووه صوووادر شوووده، بوووا آنهووو  اجووواره گیرنوووده بوووه انتفووواع از عوووین اجووواره شوووده بعووود از هرگووواه از جانوووب یکوووت از 

 یوووه و انتهووای اجووواره دوام دهووود، ایوون امووور مع وووت تجدیووود اجوواره را نووودارد، م ووور ای کووه دلی وووت بوووه خوووال  آن اقامووه شوووود. اجووواره گیرنووده در چ وووین حالوووت بتخ

 انتفاعیکه بعد از انتهای اجاره عین اجاره شده بعمل آورده، مک ف مت باشد.  رداخت اجر  مثل از مد 

  1484مادۀ 

اجووواره بوووه وفوووأ  اجووواره ده وووده یوووا اجووواره گیرنوووده خاتموووه نموووت یابووود، بوووا وصوووف آن ورثوووۀ اجووواره گیرنوووده در صوووور  وفوووأ  وی موووت توان ووود انتهوووای عقووود 

مووورث تحموول دوام اجوواره را نداشووته یووا اجوواره از حوودود احتیوواج شووان خووارج گردیووده اسووت  اجوواره را مب ووت بوور اثبووا  ای کووه عوایوود شووان بووه سووبب مووو 

مطالبووه نمای وود، ماوورو  بوور ای کوووه   ووب فسووف حوود اکثووور در ظوور  شاووماه از توواریف وفوووأ  اجوواره گیرنووده صووور  گرفتوووه و موود  معی ووه ا ووالع راجوووع 

 به تخ یه نیز رعایت شده باشد.

  1488مادۀ 

ه سووبب اجوورای  یاووه اجوواره گیرنووده یابعضووت اعتبووارا  بخصوووص دی وور متع ووق بوووي، عقوود شووده باشوود،   ووب فسووف عقوود از  وور  هرگوواه اجوواره ت هووا بوو

 اجاره ده ده و ورثۀ اجاره گیرنده بعد از وفأ  وی جواز دارد.

  1489مادۀ 

بووواوجود آن در صوووور  نووودادن تأمی وووا  در یوووک  اعسووار یوووا افوووال  اجووواره گیرنوووده موجوووب تعجیووول اجرتیکوووه ه ووووز میعووواد آن بسووور نرسووویده، نمیاوووود. م ووور

نووود در مووود  م اسوووبیکه ضووومانت ایفوووای اجووور  آی وووده را نمووووده بتوانووود، اجووواره ده وووده میتوانووود فسوووف اجووواره را مطالبوووه نمایووود. همچ وووان اجووواره گیرنوووده میتوا

 نه فسف عقد را مطالبه ک د.صورتیکه ت ازل از اجاره یا اجاره با  ت به او اجازه داده ناده باشد بار  تادیه تعوی  عادال

  1494مادۀ 



 ( هرگاه م کیت عین اجاره شده درحالیکه قبل از عقد انتقال م کیت، تاریف اجاره ثابت نباشد، در مورد شخ  مذکور نافذ شمرده نمیاود.1)

 میتواند بعقد مذکور تمسک نماید.( این ماده م کیت بوی انتقـال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وي، 1( شخصیکه مطابق فقرۀ)2)

  1491مادۀ 

( شخصووویکه م کیوووت عوووین اجووواره شوووده بووووی انتقوووا ل نمووووده واجووواره در موووورد او نافوووذ شووومرده نموووت شوووود، اجووواره گیرنوووده را بوووه تخ یوووه مک وووف سووواخته 1)

 ( این قانون صور  گرفته باشد.1344نمت تواند، م ر بعد از ا العیکه مطابق حک  مادۀ )

ه مالووک جدیوود قبوول از انتهووای عقوود اجوواره، اجوواره گیرنووده را بووه تخ یووه اخطووار دهوود، بووه دادن تعوووی  بووه اجوواره گیرنووده مک ووف میباشوود، م وور ( هرگووا2)

ا ای کووه بووه خووال  آن موافقووه صووور  گرفتووه باشوود. اجوواره گیرنووده بووه تخ یووه مجبووور سوواخته نمووت شووود، م وور بعوود از گوورفتن تعوووی  از اجوواره ده ووده و یوو

 او از شخصت که م کیت به او انتقال نموده است.به نیابت 

  1494مادۀ 

هرگووواه شخصوووت کوووه م کیوووت عوووین اجووواره شوووده بووووی انتقوووـال نمووووده، ع ووو  اجووواره گیرنوووده را بوووه انتقوووـال م کیوووت حوووین  رداخوووت اجووور   یاوووکت بوووه اجووواره 

ر  عجووز از اثبووا ، مالووک عووین اجوواره شووده مووت توانوود ده ووده ثابووت سووازد، اجوواره گیرنووده نمووت توانوود بووه  رداخووت اجوور  مووذکور تمسووک نمایوود. در صووو

 به اجاره ده ده رجوع ک د.

  1494 هماد

( اجوواره ده ووده نموووت توانوود فسوووف اجوواره را قبوول از بسووور رسوویدن موعووود آن مطالبووه نمایووود، گرچووه ارادۀ خووویه را جهوووت سووکونت یوووا اسووتعمال شخصوووت 1)

 اشد.خود اعالم نماید. م ر ای که به خال  آن موافقه شده ب

کام مادۀ ( اگر به فسف اجاره از  ر  اجاره ده ده مب ت بر احتیاج شخصت وی به عین اجاره شده موافقه صور  گرفته باشد، اجاره ده ده مک ف است اح2)

 ( این قانون را در مورد ا الع اجاره گیرنده رعایت نماید. م ر ای که موافقه به خال  آن صور  گرفته باشد.1344)

  1494مادۀ 

هرگووواه شخصوووت دکوووانت را بوووه اجووواره گیووورد و بعووودا  در خریووود و فوووروش او کسووواد رونموووا گوووردد، نموووت توانووود عقووود اجووواره را فسوووف یوووا از  رداخوووت اجووور  

 امت اع آورد.

  1494مادۀ 

نوود، ایوون اموور بخطووا یووا ع ووت دی ووری هرگوواه اجوواره گیرنووده مسووتقیما  عووین اجوواره شووده را مووورد انتفوواع قوورار نووداده یووا از آن انتفوواع کاموول بعموول آورده نتوا

کوووه بوووه شوووخ  وی متع وووق اسوووت راجوووع میاوووود وبرعایوووت عقووود اجووواره وتموووامت تعهووودا  ناشوووت از آن مک وووف موووت باشووود. ماووورو  بووور ای کوووه عوووین اجووواره 

 را بوده باشد.شده از  ر  اجاره ده ده درحالتت تحت تصر  اجاره گیرنده قرار داده شده باشد که قاب یت حصول انتفاع موافقه شده را دا

  1494ماده 

ه وقووع این حک  در صورتیست کو ( هریک از متعاقدین مت توان د فسف عقد اجاره ای را که مد  آن محدود باشد، قبل از انتهای مد  اجاره مطالبه نمای د.1)

( ایون قوانون از  ور  مطالبوه ک  وده 1344ع م درج موادۀ )حاال  غیر مترقبه ت فیذ عقد را از ابتدا یا در جریان آن غیر قابل امکان بسازد. رعایت مه ت ا ال

 فسف، با  رداخت تعوی  عادالنه حتمت مت باشد.

( در صووورتیکه اجوواره ده ووده مطالبووه فسووف نموووده باشوود، اجوواره گیرنووده را بووه  رد عووین اجوواره شووده، مجبووور سوواخته نمووت توانوود. م وور ای کووه تعوووی  2)

 ا تأمین کافت نزد وی باین م ظور گذاشته باشد.الزمه را به اجاره گیرنده  رداخته ی

  1494مادۀ 

  هرگوواه اجوواره گیرنووده از جم ووه مووؤظفین یوووا مسووتخدمین یووا اشخاصووت باشوود کوووه عموول آن تغییوور اقامتګوواه وی را ایجوواب نمایووود، مووت توانوود بووا رعایووت حکووو

 نماید.( این قانون فسف اجاره مسکن خود را که مد  ان محدود باشد مطالبه 1344مادۀ )

 قسمت پ جم

   ض  اچ اع اجاره



 مبوث اول

 اجاره زمبن زراعتي

 1498مادۀ 

 اجارۀ زمین برای زراعت با بیان آنچه باید در آن زرع گردد یا مختار گذاشتن اجاره گیرنده در انتخاب آن صحت دارد .

 1499ماۀ 

حاصل آن نرسیده وبدون حق، زرع ناده باشود اجواره آن توا وقوت فوارد شودن  ( زمی یکه به زراعت شخ  دی ری مصرو  بوده وه وز وقت جمع آوری1)

 زمین نافذ نمت گردد, م ر ای که زراعت موجود در زمین م کیت اجاره گیرنده باشد. 

اره گیرنووده ( اگوور زراعووت بوورای جمووع آوری آموواده باشوود اجوواره زمووین بووه غیوور صوواحب زراعووت نیووز مووانع نداشووته، بووه تخ یووه زمووین وتسوو ی  آن بووه اجوو2)

 در میعاد م اسب مک ف می ردد .

 1444مادۀ 

یده و هرگاه زراعت موجود باالی زمین، بدون حق زرع صور  گرفته باشد، عدم فرا رسیدن موعد جمع آوری مانع صحت عقد اجاره یا غیر از زارع ن رد

 زارع به تخ یه مک ف مت شود .

 1441مادۀ 

ره گیرنده، صحیح و به زمان فرارسیدن موعد جمع آوری حاصل و آماده ساختن زمین برای تس یمت به اجاره گیرنوده اجارۀ زمین ماغول به زراعت غیر اجا

 در یک وقت معین مؤکول مت باشد .

 1444مادۀ 

 .اجاره گیرنده زمین از حق جوی وحق راه بدون تذکر در عقد مستفید می ردد. سایر حقوق تابع موافقت وعر  محل ش اخته میاود 

 1444مادۀ 

زمی وووت کوووه بووورای یکسوووال باجووواره داده شوووده و اختیوووار نووووع زراعوووت بوووه اجووواره گیرنوووده اعطوووا شوووده باشووود، اجووواره گیرنوووده میتوانووود در آن دو فصووول کاوووت 

 نماید .

 1444مادۀ 

الزم ن ردیده اجاره گیرنده حق فسف را دارا هرگاه زمین اجاره شده به اثر آب خیزی زیر آب گردیده یا آب آن قطع شود وامکان زراعت در آن نباشد، اجر  

 مت باشد, مارو  برای که قصوری ازین ناحیه به وی متوجه نباشد.

 1444مادۀ 

هرگووواه زراعوووت زموووین اجووواره شوووده بووواثر آفوووت سوووماوی از بوووین بووورود حصوووه اجووور  قبووول از آفوووت، بذموووه اجووواره گیرنوووده الزم گردیوووده حصوووه مووود  بعووود از 

 ود. م ر ای که اجاره گیرنده به زراعت مثل قبل از آفت یا کمتر از آن قادر باشد .آفت، از ذمه او ساقط مت ش

 1444مادۀ 

( هرگووواه حاصوووال  بعووود از درو کوووردن از بوووین بووورود اجووواره گیرنوووده موووت توانووود اسوووقا  یوووا ت قوووی  اجووور  را مطالبوووه نمایووود, ماووورو  بووور ای کوووه موافقوووه 1)

حوووق جزئوووت از محصوووول را دارا میباشووود، در ایووون صوووور  اگووور حاصوووال  توسوووط خطوووای اجووواره  بوووه ترتیبوووت صوووور  ن رفتوووه باشووود کوووه اجووواره ده وووده

 گیرنده یا بعد از اخطار به تس یمت از بین برود. اجاره ده ده به اندازۀ حصۀ خود متحمل می ردد .

اجر  را مطالبه نماید . ( اگر در وقت انعقاد عقد  یابی ت وقوع ضرر موجود و متحقق باشد، اجاره گیرنده نمت تواند اسقا 2)  

 1444مادۀ 

هرگوواه موود  اجوواره م قضووت گردیووده م وور حاصووال  بوواالی زمووین، ب ووابر سووببت خووارج اراده اجوواره گیرنووده ه وووز نرسوویده باشوود، زمووین بووه مقابوول اجوور  

 مثل الت جمع آوری حاصل در تصر  اجاره گیرنده باقت مت ماند .



 1448مادۀ 

نحوی در آن عمل نماید که برای بهره برداری مساعد باقت ه ب مین زراعتت  وری بهره برداری نماید که متعار  باشد واجاره گیرنده مک ف است از ز

 وری از زمین بهره برداری نماید که در زمین چ ان تغییری وارد شود که اثر م فت آن تا بعد از  ،اجاره گیرنده نمیتواند بدون اجازه اجاره ده ده .بماند

   اجاره دوام نماید .انتهای مد

 1449مادۀ 

 ایجاب می ماید . ،اجاره گیرنده مک ف است به اصالحاتت بپردازد که انتفاع عادی از زمین به اجاره گرفته شده

 1414مادۀ 

ی ماید، بتواند زمین را آماده اجاره گیرنده مک ف است زمی ت را که به اجاره گرفته در مدتت تخ یه نماید، تا شخصیکه بعد از وی در زمین مذکور تصر  م

 زراعت و کات سازد. مارو  برا ی که از این ناحیه ضرری به او نرسد.

 دهقاچي –مبوث دوم 

 1411مادۀ 

مده است .عقدیست به زرع زمین بین مالک ودهقان  وریکه حاصل زمین بین آنها به حص  تقسی  می ردد که ه  ام عقد برآن موافقه به عمل آ ،دهقانت  

 1414مادۀ 

 شرو  صحت عقد دهقانت عبار  است از :

 آماده بودن زمین برای زراعت .-1

 مع وم بودن شخ  مک ف به تهیه بذر، کود، ادویه ضد آفا  وسایر مصار  ضروری برای کات .-2

مع وم بودن شخ  مک ف به تهیه وسایل زراعت . -3  

 ذر از مالک زمین باشد.تس ی  نمودن زمین خالت از زرع به دهقان، گرچه ب-4

 1414مادۀ 

 تعیین مد  دهقانت مطابق عر  دهقانت شر  صحت عقد شمرده میاود. در صور  عدم تعیین مد  عقد، دهقانت صحیح وبه یک فصل اعتبار دارد، م ر

 ای که در قانون خاص  ور دی ری حک  شده باشد.

 1414مادۀ 

ن جووو   ر از  ووور  او نیسوووت، شووور  صوووحت عقووود شووومرده میاوووود. در صوووور  عووودم تعیووویتعیوووین صوووریح یوووا ضوووم ت جووو   بوووذر وحصوووۀ شخصووویکه بوووذ

  بووذر بوووه بووذر، اگوور بووذر از  وور  مالووک زموووین باشوود، عقوود دهقووانت صووحیح و اگوور از  ووور  دهقووان باشوود صووحیح نمووت باشوود، م ووور ای کووه تعیووین جوو 

 اختیار دهقان گذاشته شده باشد .

 1414مادۀ 

ال میاود اگر ه  ام عقد باالی زمین موجود بوده وم کیت صاحب زمین باشد عقد دهقانت آنرا شامل مت گردد. بار یکه مواشت و آالتیکه در زراعت استعم

 خال  آن موافقه صور  ن رفته باشد.

 1414مادۀ 

ین در خوـالل انتفواع مسو ول ( دهقان مک ف است در زراعت و ن هداری کات به قدری توجه نماید کوه در موورد موـال خوود دارد. دهقوان از ت وف شودن زمو1)

 است، م ر ای که ثابت نماید که در ن هداشت وصیانت آن به اندازه شخ  عادی صر  مساعت نموده است. 

 هقان به تعوی  مواشت ت ف شده و آالتیکه استهالک شدن آن ناشت از قصوروی نباشد مک ف، نمت باشد. ( د2)

 1414مادۀ 



ازه مالک آن به شخ  دی ری به اجاره داده یا از اجاره آن برای دی ری ت ازل نماید. در صور  تخ وف ازیون امور مالوک دهقان نمت تواند زمین را بدون اج

 مت تواند عقد را فسف یا از دهقان مطالبه تعوی  نماید .

 1418مادۀ 

 دهقان حق ندارد زمین مربو  را بدون موافقه مالک به شخ  دی ری به دهقانت بدهد .

 1419مادۀ 

دهقوووان بوووه ن هوووداری عموووارا  مربوووو  بوووه زموووین و وسوووایل آبیووواری مک وووف بووووده و ترمیماتیکوووه بووورای حفوووظ دهقانخانوووه ضوووروری اسوووت بوووه عهوووده دهقوووان 

 است اما مصار  انهار عامه و حفر جوهای نو انداز، بدوش مالک است .

 1444مادۀ 

ا قطع ک د .اما مت تواند در ختان خاک شده را به اجازه مالک قطع و عوض آن نهال دهقان نمت تواند در ختان سال  روی اراضت داخل مقاوله راکایده ی

 دی ری غر  ک د. کار قطع و غر  بدوش دهقان و قیمت نهال بدوش مالک میباشد .

 1441مادۀ 

 تادیۀ مالیا  بدوش مالک است.

 1444مادۀ 

قبیل مفاد نقدی یا غیر نقدی یا اجرای خدماتت را از دهقان بطور مستقی  یا غیر مستقی   بجز از آنچه درین قانون ذکر شده، مالک حق ندارد نفع دی ری از

 تقاضا ک د .

 1444مادۀ 

  رفین مقاوله مت توان د بموافقه یکدی ر مقاوله دهقانت را به عقد اجاره تبدیل نمای د .

 1444مادۀ 

 ماید، مت تواند مقاوله را فسف ک د .ن دهقانتهرگاه دهقان مالک زمین گردد و بخواهد شخصا  آنرا 

 1444مادۀ 

 مقاوله تا یک سال دی ر تمدید مت یابد . ،له دهقانت قبل از سه ماه از تاریف خت  موعد قرارداد تجدید ناودواگر مقا

 1444مادۀ 

در صور  عدم موافقت قب ت و عدم موجودیت  حاصال  بین دهقان ومالک زمین مطابق توافق  رفین یا ت اسبت که عر  تعیین نموده تقسی  مت شود و

 م اصفه می ردد . ،عر 

 1444مادۀ 

رده نمت هرگاه حاصال  باثر حوادث غیر مترقبه تماما  یا قسما  از بین برود هردو  ر  بصور  مساویانه متحمل خساره گردیده یکت بر دی ری رجوع ک

 تواند .

 1448ماده 

رع م قضت شود زرع الت زمان رسیدن، به زمین باقیمانده، مصار  الزمه در همین مد  از قبیل آبیاری درو و خرمن هرگاه مد  عقد قبل از  خته شدن ز

 میده نمودن و دانه جدا نمودن به اندازه حص  هریک بذمه هردو مت باشد .

 1449مادۀ 

زرع بوووه کوووار خوووود اداموووه داده ورثوووه متووووفت نموووت توان ووود ( هرگووواه مالوووک زموووین قبووول از  ختوووه شووودن زرع فوووو  نمایووود، دهقوووان الوووت زموووان  ختوووه شووودن 1)

 اورا م ع ک  د .



صفت قای  مقام او الت زمان  خته شدن زرع به ه ( در صورتیکه دهقان قبل از  خته شدن زرع وفأ  ک د، ورثه وی اگر قادر باشد و یا وکیل قانونت آن ب2)

 کار دوام میده د . گرچه مالک زمین رضائیت نداشته باشد .

 1444مادۀ 

افقه مالک بذر بوده  ر  مقابل وی مستحق اجر  مثل میاود .م ر ای که موه هرگاه عقد دهقانت فسف گردیده یا با ل شمرده شود،حاصال  متع ق ب

  وردی ری صور  گرفته باشد .

 1441مادۀ 

 به احکام قانون خاص اعتبار داده میاود . ،دهرگاه در قانون خاص روابط حقوقت بین دهقان و صاحب زمین  ور دی ری ت ظی  شده باش

  اغباچي–مبوث س م 

 1444مادۀ 

( عقد باغباني، عبار  است از دادن درخت و تاک به شخ  دی ر جهت  رورش و بهره برداری به مقابل قسمت معی ت از ثمر آن .1)  

 وباقت بماند . ( درخت عبار  از نباتت است که در زمین مد  یکسال یا بیاتر از آن ثابت2)

 1444مادۀ 

 در عقد باغبانت شرایط خاص صحت عقد دهقانت رعایت میاود .

 1444مادۀ 

 صحت دارد. هرگاه عقد بدون قید مد  باشد، به اولین ثمرۀ حاصل همان سال حمل میاود . ،عقد باغبانت برای مدتیکه عرفا  معمول باشد

 1444مادۀ 

عقد صحیح   داشته نمیاود. ،ود که از ظهور ثمر کمتر باشدهرگاه مد  باغبانت  وری تعیین ش  

 1444مادۀ 

میوه در  هرگاه برای باغبانت مدتت تعیین شود که در آن احتمال ظهور و عدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد، عقد موقو  دانسته میاود .به نحویکه اگر

قرار گیرد، باغبانت صحیح بوده ثمر مطابق موافقه قب ت تقسی  میاود واگر ثمردر وقت وقت معین  وری ظاهر شود که ماابه آن در معامال   ر  عالقه 

ی همدی ر معین ظهور نک د عقد فاسد بوده، باغبان مستحق اجر  مثل عمل خویه ش اخته میاود، در حالیکه ثمر اصال  ظاهر ناود، هیچ یک از  رفین باال

 حقت ندارند .

 1444مادۀ 

ز ظهور ثمر مان د آبیاري،  یوند، القاح وحفاظت بر باغبان و کار هائیکه بعد از ظهور ثمر ضروری   داشته میاود، مان د چیدن ثمر کارهای الزمت قبل ا

 وامثال آن بر  رفین عقد الزم مت باشد. م رای که موافقه  ور دی ری صور  گرفته باشد .

 1448مادۀ 

ا به شخ  دی ری به باغبانت بدهد. در صور  تخ ف ثمر بمالک تع ق گرفته، باغبان دوم مستحق اجر  ( باغبان نمت تواند بدون اجازه مالک درخت ر1)

 مثل باغبان اول گردیده و باغبان اول مستحق اجر  ش اخته نمت شود .

 ( باغبان نمت تواند بدون اجارۀ مالک، اشجار تحت  رورش خود را قطع نماید و یا در باد نهال غر  ک د .2)

کاوووت نموووودن زموووین بووواد، بووودون اجوووازۀ مالوووک جوووواز نووودارد. در صوووور  موافقوووه بوووه زرع احکوووام مربوووو  بوووه عقووود دهقوووانت و یوووا عقووود اجوووارۀ زموووین ( 3)

 های زراعتي، در مورد رعایت می ردد .

 1449مادۀ 

ان مک ف مت گردد. درصورتیکه درخت قبل هرگاه درخت در حالیکه ثمرآن ظاهرگردیده به استحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجر  مثل برای باغب

 از ظهور ثمر به استحقاق برده شود، باغبان مستحق هیچ چیزی ش اخته نمیاود.



 1444مادۀ

 هرگاه باغبان از اجرا  عمل عاجز گردد یاازظهورثمرمطم ن نباشد، فسف عقد باغبانت جوازدارد.

 1441مادۀ 

 ردد. اگرباالی درخت ثمری باشد که قاب یت استفاده درآن ظاهرنباشد، باغبان مخیراست که بدون اجر  الت هرگاه مد  باغبانت م قضت شود، عقد م تهت می

ماید یا برای زمان رسیدن ثمربعمل خود ادامه دهد یاعمل را ترک ک د. همچ ان مالک درخت مخیراست که ثمرنارسیده راعی ا   بق شرو  موافقه شده تقسی  ن

اش را از آن اعطا  ویامصار  الزمه را الت رسیدن ثمر بعهده گرفته بعدا  با آنچه مصر  نموده برحصه باغبان ازثمر رسیده  باغبان قیمت حصه مستحقه

 رجوع ک د.

 1444مادۀ 

 نداشته باش د. ( هرگاه مالک زمین ه  ام که ثمرتازه ظهورکرده وفأ  نماید، باغبان کمافت السابق بکارخود ادامه میدهد. گرچه ورثه مالک، رضائیت1)

( این قانون 1441( درصورتیکه باغبان ترک عمل را اراده نماید به اجرا  عمل مجبور ساخته نمیاود، ورثه مالک زمین از خیارا  سه گانه م درج مادۀ)2)

 استفاده نموده مت توان د.

 1444مادۀ 

ی ووود، ورثوووه باغبوووان بوووین دوام بعمووول الوووت زمانیکوووه قاب یوووت اسوووتفاده هرگووواه مالوووک زموووین و باغبوووان هوووردو درحوووا ل کوووه ثمووور توووازه ظهوووورکرده وفوووأ  نما

 ( این قانون استفاده نموده مت توان د.1441درین حالت ورثه مالک زمین از خیارا  م درج ماده) ثمرظاهرگردد و ترک آن مخیرند.

  1444مادۀ 

 ون خاص تطبیق میاود.هرگاه احکام این قانون با احکام قانون خاص مغایر  داشته باشد، احکام قان

 اجارۀ وقف -مبوث   ارم

 1444مادۀ 

صیکه والیت ناظروقف، والیت اجارۀ وقف را دارا بوده و موقو  ع یه، این والیت را ندارند. م ر ای که از جانب وقف ک  ده متولت باشد یا از جانب شخ

 اجاره را دارد، مان د قاضت یا ناظر او اجازه داده شده باشد.

 1444مادۀ 

 والیت قب  اجر  مخت  به ناظربوده نه به موقو  ع یه، م رای که ناظر به وی اجازه قب  اجر  را داده باشد.

 1444مادۀ 

ف تعیووین کوورده شوور یکه راجووع بووه وقووف ک  ووده وضووع گردیووده رعایووت می ووردد و متووولت نمیتوانوود موودتت را تغییوور دهوود کووه وقووف ک  ووده بوورای اجوواره وقوو

 است.

 1448مادۀ 

ورد خانه و هرگاه مد  اجاره از ر  وقف ک  ده تعیین ناده باشد، مد  اجاره در خانه و دوکان یکسال و در زمین سه سال تعیین می ردد. م رای که در م

 دوکان زیاد  مد  و در مورد زمین ت قی  مد  مص حت دیده شود.

 1449مادۀ 

 برای مد   والنت یا عقود  یه  جوا ز ندارد.  ( به استث ای حالت ضروری اجارۀ خانه یا زمین موقوفه1)

( این 1441ۀ محکمه مد  اجاره را متجاوز از حدود مصرحۀ مادۀ)زاجاه ( اگرناظربه حک  ضرور  جهت آبادی مال موقوفه مجبورگردد، مت تواند ب2)

 قانون تعیین نماید. مارو  بر ای که از مد  عادی عمر انسان بیاترنباشد.

 1444مادۀ

 رنمیتواند وقف را برای شخ  خود به اجاره ب یرد، گرچه به اجوره مثل باشد.ناظ



 1441مادۀ 

 باشد.اجاره به کمتر از اجر مثل جوازندارد. م ربه تفاو  ناچیز، گر چه اجاره ده ده ی انه شخ  مستحقت باشد که والیت تصر  در وقف را داشته 

 1444مادۀ 

 زمانت است که در آن عقد اجاره م عقد گردیده است تغییرا  بعدی در ان تاثیرندارد. ( معیار در اجارۀ وقف، اجر مثل1)

فسف ( در صورتیکه وقف از  ر  ناظر به غبن فاحه به اجاره داده شده باشد، اجاره گیرنده مک ف است اجر مثل را تکمیل نماید، درغیرآن اجاره 2)

 میاود.

 1444مادۀ 

رضووورور  داشوووته و اجووواره گیرنوووده بوووه اجوووازۀ نووواظر از موووـال خوووود بوووه آن اقووودام ک ووود، در صوووورتیکه اکثووور م وووافع عموووار  ( هرگووواه ب وووا  وقفوووت بوووه اعما1)

بووه وقووف عایوود باشوود، اجوواره گیرنووده مووت توانوود تادیووۀ مصووار  مووذکور را ازحاصوول وقووف از ناظرمطالبووه نمایوود گرچووه رجوووع اجوواره گیرنووده قووبال  شوور  

 ناده باشد.

ار  بووه اجوواره گیرنووده عایوود باشوود، بوودون وجووود شوور  قب ووت برنوواظر رجوووع کوورده نمووت توانوود. هرگوواه اجوواره گیرنووده یووا مسووتحق ( اگوور اکثرم ووافع عموو2)

 بوودون اجووازه نوواظر باعمووار ب ووائت از مووواد مخروبووه وقووف بپووردازد و ب ووا   وووری سوواخته شووده باشوود کووه اگوور م هوودم گووردد بوودون مووواد تخریووب شووده قیمووت

 ب ا   جز وقف شمرده شده اجازه گیرنده حق رجوع را ندارد.دی ری از آن باقت نماند، 

 1444مادۀ 

رصوورتیکه تغییور هرگاه اجاره گیرنده عالی  وقف را تغییر دهد،  وریکه آنرا تماما  یوا قسوما  تخریوب نمووده مجوددا  بوه اعموار آن بوه شوکل دی وری بپوردازد، د

نفوع وقوف ه ر وارده بویوجاره گیرنده متبرع   داشته شوده ، مسوتحق اجور مثول موت گوردد و درصوورتیکه تغیال خود باقت مانده اـحه وارده ب فع وقف باشد، ب ا  ب

 نباشد، به تخریب ب ا   و اعادۀ آن به شک ت اولت امر مت گردد.

 1444مادۀ 

 احکام عقد اجاره بر اجارۀ وقف تطبیق می ردد، م ر ای که با احکام م درج این مبحث مت اق  باشد.

 ومفصل د

 عاریت

 قسمت اول

 احکام عم مي

 1444مادۀ 

عاریووت، عبووار  اسووت از تعهوود عاریووت ده ووده بووه تسوو ی  م فعووت عووین بعاریووت گیرنووده بوودون عوووض، بوورای موود  معووین یووا غوورض معووین، بووه ایوون شوور  

 که بعد از استعمال آنرا اعاده نماید.

 1444مادۀ 

عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن باشد. شر  صحت عاریت این است که قاب یت استفاده از شت  

 1448مادۀ 

 عین عاریت داده شده از م کیت عاریت ده ده خارج نمت گردد.

 قسمت دوم

 وجای  عاریت ده ده

 1449مادۀ 



عاریووت بووه اختیووار  عاریووت ده ووده مک ووف اسووت، عووین عاریووت داده شووده را بووه همووان حالووت ه  ووام عقوود بووه عاریووت گیرنووده تسوو ی  و آنوورا در  ووول موود 

 وی ب ذارد.

 1444مادۀ 

 عاریت ده ده مک ف است، مصارفت را که عاریت گیرنده جهت نجا  عین عاریت داده شده از هالک و ضیاع نموده است، تأدیه نماید.

 1441مادۀ 

اق را عمدا  مخفت نموده یا به اسا  موافقه خاصت ای که سبب استحق ( عاریت ده ده از استحقاق برده شدن شت عاریت داده شده، ضامن نمت باشد. م ر1)

 تضمین را قبول نموده باشد.

  رده یا سالمت شت را تضمین نموده باشد. مخفتای که عیب را عمدا   ( عاریت ده ده ضامن عیوب مخفت نمت باشد، م ر2)

ii. قسمت سوم 

iii. التزاما  عاریت گیرنده 

 1444مادۀ 

 ال خود مت نماید.ـو صیانت شت عاریت داده شده چ ان توجه نماید که برم عاریت گیرنده مک ف است، به حفاظت

 1444مادۀ 

ت ومکان هرگاه عاریت ده ده نوع، وقت یامکان استعمال عین عاریت داده شده رامقید سازد، عاریت گیرنده نمت تواند. شت عاریت داده شده رادرغیروق

به آن اجازه داده شده مخالفت  رده نمیتواند و از اندازۀ که اجازه داده شده اضافه ترتجاوز کرده نمیتواند.  معین استعمال نماید. همچ ان ازنوع استعمالت که

 ب که به اندازه استعمال مماثل آنچه که به استعمال آن مقید شده یا به کمتر از آن اقدام کرده مت تواند.

 1444مادۀ 

ن و نوووع اسووتعمال نباشووود عاریووت گیرنووده موووت توانوود از آن در هووور وقووت و هرمکووان بوووه هوور نووووعت هرگوواه اسووتفاده از عوووین عاریووت مقیوود بوووه زمووان، مکوووا

 که خواسته باشد  وری عادی استفاده نماید. اگر باثر تجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن مت باشد.

 1444مادۀ 

بدهد و شخ  استفاده ک  ده را تعیین نک د، عاریت گیرنده مت تواند شخصا  از عین ( هرگاه عاریت ده ده بصور  مط ق به عاریت گیرنده اجازۀ استفاده 1)

در صورتیست که عاریت استفاده نموده یا آنرا به شخ  دی ری بعاریت بدهد ، اع  از ای که تغییر استعمال ک  ده در عین عاریت مؤثر باشد یانه. این حک  

درغیرآن  ر نداده و عین عاریت داده شده از اشیای باشد که تغییر استعمال ک  ده در آن تاثیرداشته باشد.عاریت گیرنده شخصا  عین را مورد استفاده قرا

 عاریت دادن عین به شخ  دی رجواز ندازد.

عاریت ( اگر شخ  استفاده ک  ده از  ر  عاریت ده ده تعیین شده باشد، عاریت گیرنده به رعایت قید شخ  مذکور مک ف بوده، درصور  تخ ف 2)

 گیرنده ضمان از بین رفتن عین عاریت مت باشد

 1444مادۀ 

هرگووواه عاریوووت ده وووده از عاریوووت دادن عوووین، بوووه شوووخ  دی ووور، عاریوووت گیرنوووده را م وووع نمووووده باشووود و عاریوووت گیرنوووده آنووورا باوووخ  دی وووری بوووه 

 عاریت بدهد، ضامن ازبین رفتن آن مت باشد.

 1444مادۀ 

از عاریوووت دادن عوووین بوووه شوووخ  دی ووور م وووع گردیوووده، نموووت توانووودعین عاریوووت را بوووه شوووخ  دی وووری بوووه امانوووت  عاریوووت گیرنوووده درتموووامت احوالیکوووه

بدهووود اگووور عاریوووت گیرنوووده آنووورا نوووزد شوووخ  دی ربوووه ودیعوووت ب وووذارد و عوووین عاریوووت نوووزد ایووون شوووخ  از بوووین بووورود، عاریوووت گیرنوووده ضوووامن آن موووت 

 باشد.

 1448مادۀ 



ت عاریت دادن عین عاریت را به شخ  دی ر دارا باشد، مت تواند عین مذکور را به شخ  دی ری به امانت درتمامت حاالتیکه عاریت گیرنده صالحی

 بدهد. دری صور  اگرعین بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، عاریت گیرنده ضامن ش اخته نمت شود.

 1449مادۀ 

م وور ای کووه آنوورا بووه اجووازۀ عاریووت ده ووده بووه م ظووور دادن رهوون بووه عاریووت گرفتووه عاریووت گیرنووده نمووت توانوود عووین عاریووت را بووه اجوواره یووا رهوون بدهوود. 

 باشد.

 1444مادۀ 

اجوواره داده و عووین مووذکور نووزد اجوواره گیرنووده از بووین بوورود، عاریووت ده ووده ه ( هرگوواه عاریووت گیرنووده عووین عاریووت را بوودون اجووازۀ عاریووت ده ووده بوو1)

یرنوووده یوووا اجوووازه گیرنوووده، مطالبوووه نمایووود. در صوووور  مطالبوووه از عاریوووت گیرنوووده او نموووت توانووود موووت توانووود ضووومان عوووین عاریوووت را از هریوووک عاریوووت گ

برشووخ  دی ووری مراجعووه نمایوود. درصووور  مطالبووه ضوومان از اجوواره گیرنووده، اجوواره گیرنووده مووت توانوود بووه عاریووت گیرنووده رجوووع نمایوود. ماوورو  بوور 

 نباشد. ای که ه  ام عقد اجاره از عاریت بودن عین در نزد او آگاه

هن ده ده ( هرگاه عین بدون اجازۀ عاریت ده ده به رهن داده شود و نزد رهن گیرنده از بین رود در صور  مطالبه ضمان از عاریت گیرنده، رهن بین ر2)

 و رهن گیرنده انجام یافته ت قت میاود.

 1441مادۀ 

شد و شر  ضمان در عاریت با ل ش اخته میاود. اگر عاریت گیرنده در حفاظت عاریت گیرنده در مال عاریت که بدون تجاوز از بین رود ضامن نمت با

 عین عاریت قصور یا اهمال نماید، ضامن مت باشد.

 1444مادۀ 

مت هرگاه در اثر استعمال عادی و مطابق عر  عین عاریت  وری معیوب شود که موجب ت زیل قیمت آن گردد، عاریت گیرنده ضامن این ت قی  قیمت ن

 د و درصور  استعمال غیر عادی ضامن ش اخته میاود.باش

 1444مادۀ 

مچ ان اگر هرگاه عاریت گیرنده به نحوی از انحابه ج وگیری از ت ف شدن عین عاریت قادر باشد و از آن ج وگیری نک د، بپرداخت ضمان مک ف می ردد. ه

 در رفع دست غاصب آن تقصیرنماید، ضامن ش اخته میاود.

 1444مادۀ 

 تکالیف مالت ومصار  حفاظت عادی و رد عین عاریت بدوش عاریت گیرنده میباشد.

 1444مادۀ 

ل نمت ( عاریت گیرنده مک ف است درخت  عاریت عین را به همان حالت سابقه رد نماید. این حک  مس ولیت از بین رفتن یانقصان عین عاریت را اخال1)

 ک د.

 اریت گیرنده آنرا تس ی  شده، م ر ای که به خال  آن موافقه صور  گرفته باشد.( رد عین درمح ت صور  می یرد که ع2)

 1444مادۀ 

درمحل موافقه شده تس ی  ندهد در صور  ازبین رفتن آن ضامن  داشته یا نګاهانقضای میعاد عاریت در تصر  خود  از بعد هرگاه عاریت گیرنده عین را

 ش اخته میاود.

 قسمت   ارم

 تاچت ای عاری

 1444مادۀ 

انقضووای مووود  موافقووه شووده م تهووت موووت گووردد. اگوور مووود  تعیووین ناووده باشوود بوووا بوورآورده شوودن م ظوووری کوووه بوورای آن عاریووت صوووور  ه ( عاریووت بوو1)

 گرفته خاتمه مت یابد. در صور  عدم تحدید مد ، عاریت ده ده میتواند، هر وقت انتهای عاریت را مطالبه نماید.



واند قبل از انتهای عاریت عین را رد نماید. اما در صورتیکه رد عین به ضررعاریت ده ده باشد به قبول آن مجبور گردانیده نمت ( عاریت گیرنده مت ت2)

 شود.

 1448مادۀ 

 عاریت ده ده در احوال آتت مت تواند انتهای عاریت را بدون قید مطالبه ک د:

 درحال احتیاج غیرمترقبه به عین عاریت. -1

 حفاظت آن. قصور وی در سو  استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا در حال -2

وده بعووودا  در حوووا ل افوووال  عاریوووت گیرنوووده بعووود از انعقووواد عقووود عاریوووت یوووا قبووول از آن ، ماووورو  بووور ای کوووه عاریوووت ده وووده ه  وووام عقووود از آن مط وووع نبووو -3

 ا الع حاصل ک د.

 1449مادۀ 

 شده به ورثه وی انتقال نمیک د. عقد عاریت به وفأ  عاریت گیرنده م تهت

 1484مادۀ 

 هرگاه عاریت گیرنده وفأ  نموده و عین عاریت درمتروکۀ متوفت موجود نباشد بحیث دین واجب االدا از ترکه ش اخته میاود.

  ا  س م

 عق د کار

 فصل اول

 مقاوله  استص اع و ت  دات

 مراف  عامه

 قسمت اول

  مياحکام عم -مبوث اول مقاوله

 1481مادۀ 

 ید.مقاوله، عقدیست که به موجب آن یکت از  رفین ساختن چیزی یا اجرای عم ت را بصور  مؤقت یا غیرمؤقت برای  ر  دی ربمقابل اجر  تعهد نما

 1484مادۀ 

 نظام عام اعتبارندارد. و ساختن اشیای مخالف قانون و مقاوله کار

 1484مادۀ 

کاربرده میاود یا از آن استفاده بعمل مت آید، بدوش صاحب کار گذاشته ه رای عمل را تعهد نماید و موادیکه دراجرا  عمل ب( متعهد مت تواند ت ها اج1)

 میاود.

 متعهد جوازدارد. ( تعهد اجرای عمل و تهیه مواد هردو از ر 2)

 وجای  مقاوله ک  ده -مبوث دوم

 1484مادۀ 

 عضت مواد کار تعهد نماید از کیفیت آن مس ول بوده و در برابر صاحب کار از آن ضامن مت باشد.هرگاه مقاوله ک  ده به تهیه تمام یا ب

 1484مادۀ 



اد ( هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهیه گردد متعهد به دقت در استعمال مواد و بکار بردن اصول ف ت درآن مک ف مت باشد همچ ان حساب دهت مو1)

 ده به صاحب کارمک ف ش اخته میاود.مصر  شده و رد مواد باقت مان

 ( درصورتیکه بعضت از مواد نسبت اهمال یانق  درکفایت ف ت متعهد غیرقابل استفاده شود، متعهد به رد قیمت آن به صاحب کارمک ف مت گردد.2)

 1484مادۀ 

د. که عر  حرفوی یاموافقه  رفین مخالف آن باشمتعهد مک ف است افزار اضافت را که اجرای عمل ایجاب نماید به مصر  خود تهیه ک د، م رای  

 1484مادۀ 

صراحت تزئید اجر  موافقه شده از  ر  متعهد و ت قی  آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد، م ر ای که قانون یاموافقه به خال  آن 

 داشته باشد.

 1488مادۀ 

د عموول را انجووام میدهوود، صوواحب کووارمت توانوود بوواو اخطووار دهوود کووه درظوور  موود  معووین هرگوواه ظوواهر شووود کووه متعهوود بصووور  نوواق  یامخووالف عقوو

 از  رزالعمل خود م صر  ن ردد صاحب کار مت تواند عقد را فسف یا اتمام کار را به مصر  متعهد اول به شخ  دی ری بسپارد.

 1489مادۀ 

موافقوووه شوووده را مطالبوووه نمایووود اموووا صووواحب کوووارمت توانووود قسووومتت از اجووور  را متعهووود نموووت توانووود قبووول از اتموووام کوووار و تسووو ی  آن بوووه صووواحب کوووار اجووور  

در  وووری  یاووکت تادیووه یاچ ووان موافقووه نمایوود کووه اجوور  را مت اسووب بانجووام کووار مووت  ووردازد، باوور یکه بووه اتمووام کووار بوواقت مانووده مجبورسوواخته شووود، 

 غیرآن صاحب کاربه مصر  متعهد آنراتکمیل می ماید.

 1494مادۀ 

 ری که یرساختمانت ومقاوله ک  ده بطوری متضامن تا مد  ده سال مس ول انهدام، شکست و ناست ک ت یا جزئت عمارا  ساخته شده یا م حقا  ثابتۀ دیانج 

د. م ر اعمار نموده اند میباش د گرچه انهدام، شکست وناست ناشت از عیب در خود زمین باشد یا صاحب کار به ساختن عمار  معیوب اجازه داده باش

 ای که اصال  عاقد آن بقای عمار  را کمتر از مد  ده سال اراده داشته باش د.

 1491مادۀ 

 ( این قانون مت باشد.1412( عیوبیکه  خت ت، مقاومت و سالمت ب ا  را تهدید نماید تابع ضمان م درج مادۀ )1)

 کار آغازمی ردد.( این قانون از تاریف تس ی  دادن 1412( مد  ده سال م درج مادۀ )2)

 ( حک  این ماده در مورد متعهدیکه بر متعهد ثانت )متعهد با  ي( حق رجوع دارد، تطبیق نمت گردد.3)

 1494مادۀ 

 مه د   رح  الن ونقاه که براجرای کارنظار  نداشته باشد، ت ها از عیب  الن و نقاه مس ول میباشد.

 1494مادۀ 

ر ساختمانت و مقاوله ک  ده گردد، با ل است.هر شر یکه مانع ضمان مه د  انج ی  

 1494مادۀ 

( این قانون بعد از انقضای مد  یکسال از تاریف حدوث انهدام، شکست و ناست یا کاف عیب 1412-1411-1412دعوی ضمان در احوال م درج مواد )

 ساقط می ردد.

 وجائ  صاح  کار -مبوث س م

 1494مادۀ 

انهدام، شکست و ناست ک ت یا جزئت عمار  از  ر  شرکت بیمه ساختمانت  رداخته شده باشد. صاحب عمار  نمت تواند  هرگاه جبران خساره ناشت از

 آنرا از انج یر ساختمانت مقاوله ک  ده و یا مه د  مطالبه نمای د.



 1494مادۀ 

سمت ت تواند به تس یمت آن درخالل مد  معین باو اخطاررصاحب کار مک ف است بمجرد اتمام کارآنرامطابق عر  جاری تس ی  شود درغیرآن متعهد م

 بدهد. درصور  انقضای مد  مذکور اگر صاحب کارآنراتس ی  ناود، تس ی  شده ت قت میاود.

 1494مادۀ 

 را که شر  گذاشته ه  ام تس یمت بپردازد. م ر ای که عر  یاموافقه به خال  آن حک  نموده باشد. تصاحب کارمک ف است اجرت

 1498مادۀ 

( هرگووواه دراث وووای اجووورا  کوووار تجووواوز از حووودود موافقوووه دیوووده شوووود متعهووود مک وووف اسوووت مقووودارتکالیف زایووود را بوووه ا وووالع صووواحب کوووار برسووواند در 1)

 غیرآن حق مطالبه او در مصار  متجاوز از قیمت موافقه شده ساقط می ردد.

قیمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسف نماید.( در صور  تجاوز بزرگ، صاحب کار میتواند عقد را باتادیۀ 2)  

 1499مادۀ 

، م ر ای که ( هرگاه عقد به اجر  بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمت تواند زیاد  اجر  را مطالبه ک د گرچه در  الن کارمتعهد، تعدی ت رخ داده باشد1)

 تعدیل از اثر تصمی  صاحب کارصور  گرفته باشد.

اجووور ، زیووواد  اجووور  را مطالبوووه نمایووود. م ووور درصوووورتیکه چ وووان حووووادث اسوووتث ائت عموووومت رخ  وموووت توانووود بوووه موجوووب ب  ووود رفوووتن نووورخ ( متعهووود ن2)

دهووود کوووه ه  وووام عقووود  یاوووبی ت شوووده نموووت توانسوووت و بوووه اثووورآن معیاریکوووه سووو جه موووالت عقووود مقاولوووه بوووه آن اسوووتوار اسوووت، دی وووری گوووون شوووود دریووون 

 اجر  یا فسف عقد حک  نماید، م ر ای که  رفین  وری دی ری موافقه نموده باش د.صور  محکمه میتواند به زیاد  

 1444مادۀ 

 هرگاه اجر  تعیین ناده باشد، مصار  کار انجام شده توسط اهل خبره تعیین مت گردد.

 1441مادۀ 

ب آن بمقابل اجر  معی ه به عهده گیرد، مستحق اجر  مذکور ش اخته هرگاه مه د ، نقاه یا اندازه گیری ها را باتمام رسانیده یا اداره تعمیر را به امرصاح

 میاود.

 1444مادۀ 

 گرفته تعیین می ردد. بر در هرگاه صاحب کار اجر  مه د  را تعیین نکرده باشد، مستحق اجر  مثل که مطابق عر  و مدتیکه کار او

 مت  د ثاچي -مبوث   ارم 

 1444مادۀ 

لیکه  بیعت کار یاصراحت عقد مانع ن ردد، شخ  دی ری رابه اجرای تمامت یاقسمت از کار مک ف گرداند. بهرصور  متعهد ( متعهد میتواند درحا1)

 دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثانت مس ول میباشد.

 ( متعهد ثانت در برابر متعهد اول مس ول ش اخته میاود.2)

 اچجام قرارداد -مبوث پ جم

 1444مادۀ 

 وله بانجام کار تعهد شده و تس ی  آن مطابق توافق جانبین و احکام قانون م قضت مت گردد.عقد مقا

 1444مادۀ 

و مفادی را  صاحب کار میتواند هروقتت خواسته باشد، عقد را خاتمه داده اجرا  کار را متوقف سازد، مارو  برای که مصار  متعهد، اجر  کار انجام شده

 ، جبران نماید. محکمه درصور  ایجاب شرایط مت تواند تعوی  را تخفیف دهد.که بانجام کارمیسرمی ردید



 1444مادۀ 

 هرگاه انجام کارتعهد شده مستحیل گردد، عقد مقاوله م قضت می ردد.

 1444مادۀ 

صار  را مطالبه نماید. م ر ای که به ( هرگاه شت ب ابراسباب غیرمترقبه قبل از تس ی  آن به صاحب کار از بین رود، متعهد نمت تواند اجر  کار وم1)

 صاحب کار راجع به تس ی  شدن آن قبال  ا الع کتبت داده باشد. خساره از بین رفتن مواد، برتهیه ک  ده است.

ه وع وداالیجاب ( اگر از بین رفتن یا نقصان شت به اثرخطای صاحب کار یا به اثرعیب موادی باشد که صواحب کوارآنرا تهیوه نمووده، متعهود مسوتحق اجوور2)

 مستحق تعوی  مت گردد.

 1448مادۀ 

 کوه درورثوه هرگاه اعتماد شخصت متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد م قضت مت گردد. درغیرآن عقد بحال خود باقت میمانود. م رای

 متعهد راجع به حسن اجرا  کار تضمی ا  کافت موجود نباشد.

 1449مادۀ 

اه عقووود مقاولوووه بوووه مووورگ متعهووود م قضوووت گوووردد. صووواحب کوووار بتأدیوووه قیموووت کوووار انجوووام شوووده و مصوووارفیکه بووورای اجووورای قسووومت ناتکمیووول ( هرگووو1)

صوووور  گرفتوووه، مک وووف موووت گوووردد. ایووون مک فیوووت بوووه انووودازه نفوووع اسوووت کوووه از کوووار و مصوووار  موووذکور بوووه صووواحب کوووار عایووود میاوووود، در برابووور آن 

 ا بمقابل تعوی  عادالنه مطالبه نماید.صاحب کار میتواند مواد تهیه شده ر

ود.میا ( حک  فقرۀ فوق این ماده درمورد متعهد یکه باجرای کار اقدام کرده م رب ابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگردیده نیزتطبیق2)  

 قسمت دوم

 فرمایش ساختن شي -استص اع

 1414مادۀ 

 کار ص عت گر. نه بر ر برابر قیمت ماخ  به نحویکه مقاوله بر عین شت وارد باشداع، مقاوله ساختن شت معین است دص است

 1411مادۀ 

 درمقاولۀ استص اع بیان ج  ، نوع، مقدار و وصف شت مط وب شر  مت باشد.

 1414مادۀ 

 در مقاولۀ استص اع  رداخت قیمت شت مورد نظر  ور معجل حتمت دانسته نیماود.

 1414مادۀ 

 ری ه ک  دگان نمت توان د در صورتکیه مقاوله استص اع انعقاد یافته باشد از تعهدا  خود م صر  گردند، م ر ای که موافقه بین  رفین  ور دی( مقاول1)

 صور  گرفته باشد.

وده، میتوانوود جبووران ( اگوور صوو عت ر تعهوود خووود را مطووابق بووه شوورایط مقاولووه انجووام نووداده باشوود، فرمووایه ده ووده بووه قبووولت شووت سوواخته شووده مک ووف نبوو2)

 خساره عایده را از ص عت رمطالبه ک د.

. درغیر آن ( هرگاه فرمایه ده ده از قبولت و تس ی  شدن شت فرمایه داده شده خود بدون سبب و دالیل معقول اباورزد، به تس ی  گیری آن مک ف می ردد3)

 یفای تعهد فرمایه ده ده به وی عاید گردیده، از فرمایه ده ده مطالبه نماید.ص عت رمت تواند جبران خساره ای را که به سبب تأخیرتس یمت یاعدم ا

 1414مادۀ 

ور ( ص عت گرمک ف است شت فرمایه داده شده را  وری بسازد که حایز وصف تضمین شده بوده و استفاده مط وب از آن شده بتواند. همچ ان شوت موذک1)

 د.باید عاری از عیبت باشد که ارزش را ت زیل ده

 ( اگر شت فرمایه داده شده اوصا  و شرایط موافقه شده را حایز نباشد، فرمایه ده ده میتواند رفع عیب رامطالبه ک د.2)



 ( اگرص عت ر در رفع عیب تأخیر ورزد. فرمایه ده ده مت تواند عیب را رفع نموده مصار  را از ص عت ر مطالبه نماید.3)

 1414مادۀ 

( ایووون قوووانون مووود  م اسوووبت را تعیوووین میک ووود بوووا توضووویح ای کوووه اگووور در موعووود معیوووین عیوووب عایوووده 1014ع عیوووب م ووودرج موووادۀ )فرموووایه ده وووده بووورای رفووو

البوووه رفوووع ن وووردد، شوووت را مسوووترد میووودارد. بعووود از گذشوووت مه وووت معی وووه فرموووایه ده وووده میتوانووود از مقاولوووه رجووووع نمووووده و یات زیووول قیموووت را مت اسوووبا  مط

 ک د.

 1414مادۀ 

خوود  ایه ده ده شت فرمایه داده شده را در حالیکه عیب داشته باشد فهمیده تس ی  شود، حق رجوع را برص عت ر ندارد. م ور ای کوه خیارعیوب را بوهاگرفرم

 شر  گذاشته باشد.

 1414مادۀ 

 گرفته باشد.( قیمت شت فرمایه داده شده در وقت تس ی  شدن قابل تأدیه مت باشد، م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  1)

 ( اگرشت فرمایه داده شده جزوار قابل تس یمت باشد، قیمت آن در برابر تس یمت هر جز قابل تأدیه مت باشد.2)

 1418مادۀ 

 ( اگرشت ساخته شده قبل از تس یمت آن به فرمایه ده ده ت ف شود، ص عت رضامن آن ش اخته میاود.1)

  معی ووه خووت  شووده و صوو عت ر بفرمووایه ده ووده اخطووار داده تووا شووت سوواخته شووده را تسوو ی  شووود، و او ( اگوور شووت مووذکور در زمووانت ت ووف گووردد کووه موود2)

مسووو ول شووو اخته نمیاوووود، م ووور ای کوووه اتوووال  بوووه سوووبب قصورصووو عت ر و یوووا اجیوووران وی صوووور   بووودون موجوووب، توووأخیر بعمووول آورده باشووود، صووو عت ر

 گرفته باشد.

 1419مادۀ 

سا  مطالبه فرمایه ده ده به محل دی ری غیر از محل صو عت خوود موت فرسوتد، دریون حالوت احکوام متع وق بوه فوروش اگر ص عت ر شت ساخته شده را به ا

 رعایت می ردد.

 1444مادۀ 

 ص عت ر برای   ب خود از لحاظ مقاوله حق حب  را باالی شت ایکه ساخته و در تصر  دارد، حایز مت باشد.

 1441مادۀ 

به سواختن شوت فرموایه داده شوده شوروع نمووده باشود. ماورو  بور ای کوه  مت توان د فسف عقد را مطالبه نماید، گرچه ص عت ر ( فرمایه ده ده و ورثه وی1)

 .برای ص عت ر اجر  کار کرد گت ، قیمت مواد مصر  شده و خساره مواد تهیه شده را بپردازند، م ر ای که موافقه  وردی ری صور  گرفته باشد

 دار جبران خساره را مطابق به ایجابا  و حاال  و کوایف ت زیل دهد.( محکمه مت تواندمق2)

 1444مادۀ 

 ( فرمایه ده ده مت تواند درحاال  آتت بعد از اخطار به ص عت رمقاوله را فسف و درصور  متضرر شدن مطالبه جبران خساره نماید:1)

 تعهد خود شروع نک د. در حالتکیه ص عت ر بدون عذر مؤجه درخـالل مد  معقول به اجرای -1

 درحالتیکه ص عت ر درخـالل مد  معی ه به تس ی  دهت شت فرمایه داده شده تأخیربعمل آورد. -2

( اگووور توووأخیر و عووودم اجووورای تعهووود از جانوووب صووو عت ر ناشوووت از خطوووا  و یوووا اموووری باشووود کوووه بوووه فرموووایه ده وووده مربوووو  باشووود و بووواوجود مطالبوووه ۲) 

 ی آن نپرداخته باشد، ص عت ر مت تواند عقد را فسف و جبران خسارۀ وارده را مطالبه نماید.صریح و کتبت ص عت ر به ایفا

 1444مادۀ 

اسب کاری که  یه هرگاه ایفأ تعهد بعد از شروع به سبب خارج از اراده مقاوله ک  دگان م قطع شود، ص عت ر نمت تواند قب  ثمن را مطالبه نماید. م ربه ت 

 نموده باشد. از انقطاع تعهد تهیه



 1444مادۀ 

اد وی تهیه شده کارگران و اجیرانیکه درعقد مقاوله استخدام میاوند، حق دعوی مستقی  را در برابر فرمایه ده ده و یا شخصیکه شت فرمایه داده شده به مف

موذکور حوق امتیواز را بور مبوالغ فووق الوذکر بعود از باشد، در حدود مبالغت دارا مت باش د که فرمایه ده ده به ادای آن بورای صو عت ر مک وف باشود. اشوخاص 

 د، حق دعوی صدور حک  محکمه کسب می مای د، مقاوله ک  دگان دومت از  ر  مقاوله ک  ده اول و سایر اشخاصیکه مواد اولیه را به ص عت ر تهیه مت نمای

 مستقی  را ع یه فرمایه ده ده ندارند.

 قسمت س م

 ت  دات مراف  عامه

 1444مادۀ 

تعهدا  مرافق عاموه ، عقدیسوت کوه غورض ازآن ادارۀ مرافوق عاموه دارای صوفت انتفواعت بووده، بوین حکوموت و فورد یوا حکوموت و شورکت عقود می وردد و  

 بموجب آن استفاده از مرافق عامه برای مد  معین به اختیار متعهد گذاشته میاود.

 1444مادۀ 

ران موووت ب ووودد، تعهووود میک ووود توووابرای  ووور  مقابووول خووودما  الزموووه را  وووور معموووول بمقابووول اجرتیکوووه متعهووودمرافق عاموووه بموجوووب عقدیکوووه بامعام وووه دا

 مطابق شرو  مصرحۀ عقد و شرو یکه  بیعت کار و احکام قوانین مربو  ایجاب میدارد، انجام میدهد.

 1444مادۀ 

ا  بووووین معام ووووه داران خووووود تووووأمین نمای وووود. درمووووورد ( متعهوووود مرافووووق عامووووه، مک ووووف اسووووت مسوووواوا  تووووام را درمووووورد تادیووووۀ اجوووور  و انجووووام خوووودم1)

عقودیکوووه متعهووود بامعام وووه داران عقووود موووت نمایووود، نرخیکوووه از  ووور  حکوموووت تعیوووین موووت گرددواجوووب الرعایوووت بووووده ومتعاقووودین مخوووالف آن موافقوووه 

ری تعووودیل بووودون تأثیربماقبووول مرعوووت کووورده نموووت توان ووود. اگرحکوموووت تعووودیل ایووون نووورخ را الزم دانسوووته وم ظوووور نمایووود، نووورخ جدیووود از تووواریف م ظوووو

 االجرا  مت باشد.

وده باشد، مت تواند تکمیل ( معام ه داریکه زیاده تر از نرخ معی ه تادیه نموده باشد، میتواند استرداد آنرا مطالبه نماید. اگر متعهد کمتر از نرخ معی ه اخذ نم2)

 با ل ش اخته میاود. آنر را مطالبه نماید. و هرنوع موافقه دی ربه خال  این حک 

 1448مادۀ 

ن بوه ( متعهد حمل و نقول اشوخاص مک وف اسوت احتیوا  الزموه را بورای سوالمت راکبوین اتخواذ نمایود. متعهود ازآسویبیکه ه  وام سووار شودن، نقول و وائین شود1)

 وی بوده است.اشخاص عاید می ردد، مس ول مت باشد. م ر ای که ثابت نماید که آسیب ناشت از سبب خارجت بدون ارادۀ 

( رسیدن آسیب به سبب استعمال غیرقانونت بعضت آال  از جانب متعهد، ناشت از سبب خارجت ت قت نمیاود.2)  

 فصل دوم

 عقد کار

 قسمت اول

 احکام عم مي

 1449مادۀ 

 قابل اجر  معین متعهدمت شود.عقد کار، عبار  از عقدیست که بموجب آن یکت از  رفین انجام خدمت به  ر  دی ر را تحت ره مائت وی بم

 1444مادۀ 

بوه  ( احکام م درج این فصل درمورد کارگران زراعتت ودرمورد مستخدمین م ازل تطبیق ن ردیده امورمربو  به آن، تابع قوانین خواص و عور  مربوو 1)

 آن میباشد.

قووانین کوار و کوارگر و اجیوران دولوت مغوایر  نداشوته باشود، تطبیوق  ( احکام م درج این فصول درموورد سوایرکارگران و اجیوران دولوت تاجائیکوه بااحکوام2)

 می ردد.



، تصو یف ( رخصتت های قانوني، مریضي، سفریه و کرایه، حد اقل اجوره اشتراک در فیصدی مفاد عاید و تولید شرائط استخدام، احکام مربو  به ت ظوی  3)

که درین قانون  یابی ت ناوده، توابع احکوام قوانون  کارگر و فرما حقوقي، امتیازا  و مک فیت های کار تأمی ا  اجتماعي، و تقسی  کار، مویده ها، تقاعد و سایر

 خاص میباشد.

 قسمت دوم

iv. ارکان عقد 

 1441مادۀ 

 درعقد کارشکل خاص شر  نمیباشد، م ر ای که قانون به خال  آن تصریح نموده باشد.

 1444مادۀ 

 ین و غیرمعین جواز دارد.عقد کار برای خدمت معین با مد  مع

 1444مادۀ

دی ور را ا والع هرگاه مد  درعقد معین نباشد،  رفین مت توان د هر وقتت خواسته باش د، به فسف عقد اقدام نمای د. مارو  برای که حوداقل دومواه قبول  ور  

 داده باشد.

 1444مادۀ 

و در صور  اسوتمرار رفین بعود از انقضوای مود ، بورای مود  غیورمعین تجدیود شوده  هرگاه مد  عقد معین باشد، بانقضای مد  خود بخود م تهت می ردد.

 ت قت می ردد.

 1444مادۀ 

هرگاه مقدار اجر  در عقد تصریح ن ردیده باشود، مطوابق عور  جواري، اجور  مثول تعیوین موت گوردد. در صوور  عودم موجودیوت عور ، محکموه آنورا بوه 

 د.نحویکه عدالت تأمین گردد، تعیین مت نمای

 قسمت س م

 احکام عقد

 وجای  اجبر -مبوث اول

 1444مادۀ 

 کارگر به امورآتت مک ف است:

 اجرای کار بصور  مستقی  و توجه در آن مان د شخ  عادي. -1

ی آن اجووورای اوامووور صووواحب کوووار در سووواحه کارموافقوووه شوووده، ماووورو  برای کوووه شوووامل کارهوووای مخوووالف عقووود یاقوووانون یووواآداب عاموووه نبووووده واجووورا -2

 خطری رابارنیاورد.

 1444مادۀ 

بعود از انتهوای ( هرگاه  بیعت کار سپرده شده به کارگر  وری باشد که وی را به اسرار عمدة کار واقف گرداند،  رفین میتوان د موافقه نمای د کوه کوارگر 1)

 ا در رقابت است.مد  عقد نمت تواند با کارفرما رقابت نماید و یا در  روژه اشتراک نماید که با کارفرم

 ( برای صحت این موافقت رعایت شرایط آتت ضروری میباشد:2)

 کارگر حین انعقاد عقد به سن رشد رسیده باشد. -1

 محدودیت وارده برکارگر از حیث زمان، مکان و نوعیت کار م حصر به اندازۀ ضرور  حمایت از مصالح جایز کارفرما باشد. -2



 رگر از ناحیه اقتصادی تاثیری م افت عدالت نداشته باشد.این موافقت به آی ده کا -3

 درعقد برای کارگر جبران خساره ناشت از محدودیت مت اسب به خساره تعیین شده باشد. -4

 1448مادۀ 

 وور دی وری صوور  گرفتوه هرگاه کارگر در اث ای کار به اختراع موفق شود امتیازا  و حقوق اختراع مربو  به شخ  کارگرمیباشد. م ر ای کوه موافقوه 

سوب را باشد و یا استخدام کارگر از  ر  صاحب کار به م ظوور اختوراع و ابتکوار بعمول آموده باشود. بوا آنهو  صواحب کوار مک وف اسوت مکافوا  و  واداش م ا

 مطابق به ایجابا  عدالت به کارگربپردازد.

 1449مادۀ 

فقه بعمل آمده وشر   وری باشد که موجب دوام اجباری وظیفوه بیاوتر اجیور، از مود  معی وه هرگاه در صور  تخ ف از امت اع، رقابت به شر  جزائت موا

 نزد صاحب کار گردد. شر  مذکور با ل   داشته شده، بطالن آن شر  عدم رقابت را نیز از بین مت برد.

 وجای  صاح  کار -مبوث دوم

 1444مادۀ 

 صاحب کار به امور آتت مک ف است:

 اجیر مطابق احکام این قانون.تادیۀ اجر   -1

 تهیه وسایل الزم برای تأمین سالمت اجیر و حمایت او از خطر. -2

اعطوووا  تصووودیق بعووود از انتهوووای عقووود کوووه متضووومن تووواریف دخوووول و خوووروج اجیووور بوووه کوووار، نووووع کوووار، مقووودار اجووور  و برائوووت وی از التزاموووا  عقووود  -3

 باشد.

 ه وی تس ی  گردیده.اعادۀ اوراق وتصادیقیکه از  ر  اجیر ب -4

 سایرمک فیت هائیکه در قانون خاص تصریح شده باشد. -0

 1441مادۀ 

ب وابر اسوبابت کوه بوه صواحب کوار راجوع موت گوردد،  باجرای کواراعالم نمایود، م ور هرگاه اجیردرمیعادمعی ه برای انجام وظیفه حاضر گردیده آمادگت خود را

 مان میعاد ش اخته میاود.باجرای کار  رداخته نتواند، مستحق اجر  ه

 1444مادۀ 

، بتأدیوه هرگاه مد  کاردرعقد معیین بوده و صاحب کارقبل از انقضای مد  بدون موجودیت عذر یا عیب در اجیرکه موجوب فسوف گوردد، عقود را فسوف نمایود

 اجر  تمامت مد  و ع داالیجاب به تعوی  مک ف می ردد.

 1043مادۀ 

( این قانون بانجام وظایفت بپردازد که مطابق قوانین خاص مک ف ش اخته 1042-1041-1042ایفای التزاما  م درج مواد)صاحب کار مک ف است عالوه بر

 شده است.

 اچت ای عقد کار –مبوث س م 

 1444مادۀ 

   گرفته م تهت می ردد.( این قانون عقد کار بانتهای مد  معی ه با اتمام کاریکه بم ظور آن عقد صور1034 -1033با رعایت احکام مواد )

 1444مادۀ 

  معی وه هرگاه فسف عقد ناشت از سو  استعمال حق از جانب یکت از  رفین باشد،  ر  دی رمیتواند عالوه برجبران خسواره کوه از اثور عودم اخطوار در مود

 استعمال حق را نیز مطالبه نماید. سو  اثر مستحق میاود، جبران خساره وارده ناشت از فسف عقد در



 1444مادۀ 

محکمه مت تواند هرگاه صاحب کار با مداخ ه الزمۀ مخالف شرایط عقد باعث آن شود که اجیر را به انفصال وادار سازد و ظاهرا  اجیرفسف ک  ده ت قت گردد، 

 صاحب کار را به تعوی  محکوم سازد.

 1444مادۀ 

حق بوجود آمده، عر  جاریه،  بیعت کاریکه عقد بر آن صوور  گرفتوه، مود  خودمت  محکمه در تعین مقدار تعوی  که از انفصال ناشت از سو  استعمال

 اجیر و اندازۀ ضرر وارده را در نظر مت گیرد.

 1448مادۀ 

 در احوا ل آتت صاحب کارمیتواند بدون اخطار قب ت به فسف عقد اقدام نماید:

 یق و جواز جع ت ارائه نموده باشد.واقعت معرفت نموده یا تصاد غیر در حالیکه اجیر شهر  خود را -1

 درحالیکه شخ  در دوره نا مزدی کار رضائیت صاحب کار را حاصل نمووده نتوانود، ماورو  بور ای کوه انفصوال در خوالل سوه مواه از تواریف تعیوین وی -2

 صور  گیرد.

کوووار، ماووورو  بووور ای کوووه ا وووالع موضووووع در حوووـال وقووووع عمووول عمووودی یاتقصووویری از جانوووب اجیربوووه مقصووود رسوووانیدن خسووواره موووادی بوووه صووواحب  -3

 ( ساعت از تاریف وقوع آن به شخ  با صالحیت قانونت داده شده و اتهام در نتیجۀ تحقیق ثابت گردد.24درخال ل مد )

( روز در یکسال یا یک هفته بصور  متوالت بدون عذر معقول.10در حا ل غیرحاضری متجاوز از ) -4  

 ب برعقد از  ر  اجیر.در حا ل عدم ایفای وجایب مرت-0

 در حال ثبو  افاای اسرار ص اعتت یا تجارتت مربو  به دست اه کار از  ر  اجیر. -4

 در حا ل محکومیت اجیر بج ایت یا ج حه م افت شر  امانت داری و اخالق. -4

در حا ل اثبا  ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجیر در دست اه کار ه  ام اجرای کار. -1  

 در حا ل تجاوز اجیرع یه رئی  یا یکت از اعضای هی ت مدیره در اث ای کار یا به سبب آن.-1

 1449مادۀ 

 ( در احـوال آتت اجیرمیتواند بدون اخطار قب ت عقد را فسف و کار را ترک دهد:1)

وز از تووواریف شووومول وی بکوووار ن ذشوووته درحالیکوووه صووواحب کاره  وووام عقووود ع یوووه وی از غوووه کارگرفتوووه باشووود، ماووورو  برای کوووه زیووواده از سوووت ر -1

 باشد.

 در حالیکه صاحب کار بانجام وجایب خود که مطابق احکام قانون و عقد مک ف گردیده نپردازد. -2

در حالیکه صاحب کار در برابر اجیر یا یکت از افراد عای یه، وی مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود. -3  

 ی باضرب ع یه اجیرتجاوز نماید.در حالیکه صاحب کار یا نمای ده و -4

 در حالیکه خطربزرگ سالمت یا صحت اجیر را تهدید نماید. مارو  برای که صاحب کار باوجود ع   از آن باتخاذ تدابیر الزمه نپردازد. -0

 ( درصورتیکه اجیرب ابریکت از اسباب م درج فقرۀ فوق کارراترک دهد، مستحق تعوی  ش اخته میاود.2)

 1444مادۀ 

ن هرگوواه تجارتخانووه بووا تأسیسووا  فروختووه شووود، یووا بووه نسووبت الحوواق یووا مووزج آن بووه تأسیسووا  دی رتعوودی ت در آن رخ دهوود، تمووامت عقوود کووار کووه در زمووا

بیووع یووا تعوودیل مرعووت بوووده بووین صوواحب کووار جدیوود و اجیوور بحووـال نفوواذ خووود بوواقت مووت مانوود. صوواحب کووار جدیوود و صوواحب کووار سووابقه بصووور  تضووامن 

  رداخت اجر  و حقوق تعوی  میباش د.مس ول 

 1441مادۀ 



 عقد کار به وفأ  صاحب کار فسف نمی ردد، م ر ای که در عقد قرارداد شخصیت وی رعایت شده باشد، اما به وفأ  اجیرعقد فسف می ردد.

 1444مادۀ 

د، عقوود فسووف شووود، صوواحب کووار مک ووف اسووت بووه اجیوور هرگوواه بوواثر وفووأ  اجیوور یووا مریضووت  وووالنت یاسووبب مجبووره دی ووری کووه مووانع دوام کوواراجیرگرد

و درحوووا ل وفوووأ  اجیربوووه زوجوووه یوووا فووورع او تعویضوووت را بپوووردازد کوووه معوووادل خسوووارۀ حالوووت انفصوووال بووودون اخطوووار باشووود، مقووودار خسووواره توسوووط قووووانین 

 خاص و یا موافقت نامه تعیین میاود.

 1444مادۀ 

ریف انتهووای عقوود شوو یده نمووت شووود، م رای کووه دعوووی متع ووق بووه حووق الزحمووه اشووتراک درمفوواد دعوووی ناشووت از عقوود کووار بعوود از انقضووای یکسووال از تووا

در ای صوووور  مووود  مووورور زموووان یکسوووال از تووواریخت آغووواز می وووردد کوووه صووواحب کوووار توضووویحا  مربوووو   .ین از قیموووت فروشوووا  باشووودیوووو فیصووودی مع

 باستحقاق اجیر را مطابق به آخرین صور  حساب به وی تس ی  نماید.

 س م  فصل

 توکال

 قسمت اول

 احکام عم مي

 1444مادۀ 

 وکالت، عقدیست که بموجب آن مؤکل شخ  دی ری را در تصرفا  قانونت و مع وم قای  مقام خود میسازد.

 1444مادۀ 

  کست باشود کوه مع وت عقود برای صحت وکالت شر  است که مؤکل شخصا  در مورد آنچه وکیل مت گیرد، صالحیت تصرفا  قانونت را دارا بوده و وکیل ه

 را بداند.

 1444مادۀ 

 ع   وکیل بوکالت شر  میباشد، درصورتیکه وکیل بعد از آگاهت بوکالت آنرا رد نماید، وکالت رد گردیده    از آن تصر  وکیل صحت ندارد.

 1444مادۀ 

 وکیل گرفتن بصور  مط ق، مقید، مع ق به شر  یا موکول به آی ده صحیح است.

 1448مادۀ 

 اجازه و امر حک  وکیل گرفتن را داشته و فرستادن در حک  وکیل گرفتن نیست. اجازه بعدی حک  وکالت سابقه را دارد.

 1449مادۀ 

 هرعقدی را که مؤ ل میتواند مستقیما  انجام دهد، انجام آن توسط وکیل نیز جواز دارد.

 1444مادۀ 

ردیده و درآن هیچ ونه تخصی  به نوعیت عمل قانونت نه آمده باشد، وکیل صوفت وکالوت را صور  در اعموال ( وکالتیکه به الفاظ عام  ور مط ق ذکر گ1)

 اداره کسب میک د.

( اجووواره دادن موووا ل مؤکووول ، ماووورو  برای کوووه مووود  آن از سوووه سوووال تجووواوز نک ووود درکارهوووای مربوووو  بوووه حفوووظ و ن هداشوووت امووووا ل مؤکووول،  رداخوووت 2)

سووواختن مووورور زموووان، ثبوووت عقووود، رهووون در وثیقوووه، سوووعت رفوووع دعووووی مسوووتحیل و دعووووی ذوالیووودی از جم وووه اعموووا ل دیووون و قوووب  حقووووق وي، م قطوووع 

اداره محسووووب میاوووود. س سووو ۀ تصووورفا  حقووووقت ایکوووه عمووول ادارۀ آنووورا ایجووواب نمایووود، مان ووود بیوووع محصووووال  زراعتوووت زود ت وووف و خریووودن مواشوووت 

 وآال  زراعتت در اعما ل اداره شامل میباشد.

 1441مادۀ 



 در وکالت مقیده وکیل با جرای امورمعیین در وکالت و توابع ضروری که  بیعت امر و عر  جاری اقتضا  نماید، مقید میباشد.

 1444مادۀ 

الزم موت  ( مقید ساختن وکالت در نوع عمل قانونت در سایر تصرفا  حقوقت غیر مربو  به اداره باشد. ص ح، اقرار، حکمیت، توجیه قس  و اقاموه دعووی1)

 باشد.

 ( در تصرفا  تبرع، مان د عقد، هبه و عاریت تقیید وکالت در نوعیت و موضوع عمل قانونت شر  است.2)

 قسمت دوم

 احکام وکالت

 1444مادۀ 

کووه بووه گمووان وکیوول نمیتوانوود ازحوودود تعیووین شوودۀ وکالووت تجوواوز نمایوود، م رای کووه رجوووع وی بووه مؤ وول نوواممکن بوووده و احوووا ل و ظوورو   وووری باشوود 

اغ وووب موافقوووه مؤ ووول را در صوووور  ابوووالد وانموووود بسوووازد دریووون صوووور  وکیووول مک وووف اسوووت تجووواوز خوووود را از حووودود وکالوووت بووودون توووأخیر بمؤ ووول 

 ابالد نماید.

 1444مادۀ 

هیچ وجه به توجه بیاتر از توجوه  هرگاه وکالت بدون اجر  باشد، وکیل مک ف است در ت فیذ وکالت چ ان توجه نماید که درامور شخصت خود مت نماید و به

 شخ  عادي، مک ف نمت باشد.

 1444مادۀ 

 .وکیل نمت تواند ما ل مؤکل را به م افع شخ  خود استعمال نماید، در غیرآن از تاریف استعمال به تعوی  مقدار استعمال شده، مک ف می ردد

 1444مادۀ 

 قتا  فوقتا  مط ع گرداند و در خت  وکالت به مؤکل صور  حساب بدهد.وکیل مک ف است از اجراآ  مربو  وکالت خود مؤکل را و

 1444مادۀ 

وکووالی متعوودد بووه عقوود واحوود مسوو ولیت تضووام ت دارنوود، ماوورو  برای کووه وکالووت قابوول تجزیووه نبوووده یووا ضوورر عایوود برمؤ وول نتیجووه خطووا  ماووترک آنهووا 

   وی در ت فیذ آن، مس ولیت تضام ت را بار نمت آورد.باشد. تجاوز یکت از وکالی متضامن از حدود وکالت یاسو  اجراآ

 1448مادۀ 

م رای کوه  هرگاه به عقد واحد وکالی متعدد تعیین و به اجوراآ  انفورادی اجوازه داده ناوده باشود، مک وف انود بصوور  دسوته جمعوت بوه اجورای عمول بپردازنود.

 داشته یا اجتماع درآن مان د دعوي، ممکن نباشد.اجرای عمل مان د تادیۀ دین و امثـال آن به تبادل رای احتیاج ن

 1449مادۀ 

 .( وکیل نمت تواند بدون اذن مؤ ل شخ  دی ری را بحیث وکیل انتخاب نماید1)

ل کو( هرگاه اجرای عمل برای وکیل مفوض گردد، میتواند شخ  دی ری را به اجازه مؤ ل بحیث وکیل تعیین نمایود. در ایون صوور  وکیول دوم وکیول مؤ2)

 ش اخته شده بعزل وکیل اول یا وفأ  او عزل نمی ردد.

 1444مادۀ 

ه اجور  هرگاه وکالت به اجر  باشد وکیل به اجرای عمل مستحق اجر  معیی ه می وردد. اگور اجووره شور  ناوده باشود وکیول از جم وۀ اشخاصوت باشود کوه بو

 اجرا  وظیفه می ماید مستحق اجر  مثل و درغیرآن متبرع ش اخته میاود.

 1441مادۀ 

وکالت به نیابت از خود مؤظف نماید از عمل نایب مس ول بوده چ ان ت قت میاوود  ت فیذ در ( هرگاه وکیل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخ  دی ری را1)

 که شخصا  آنرا انجام داده باشد وکیل و نایب مس ولیت تضام ت دارند.



عیین شوخ  معیوین داده شوده باشود وکیول ت هوا درموورد خطوا در انتخواب نایوب یاخطوا در ره موائت مسو ول شو اخته ( اگر به وکیل اجازه گرفتن نایب بدون ت2)

 میاود.

 1444مادۀ 

 مؤکل مک ف است مصار  عادی وکیل را در ت فیذ وکالت بوکیل بپردازد.

 1444مادۀ 

 ی وکالت میرسد.مؤکل مس ول ضرری میباشد که به وکیل بدون ارتکاب خطا  به سبب اجرای عاد

 1444مادۀ 

 احکام نیابت  یابی ت شده در این قانون برعالیق وکیل و مؤکل یا شخ  ثالثیکه با وکیل معام ه مت نماید تطبیق می ردد.

 قسمت س م

v. وکالت برای خرید 

 1444مادۀ 

 باشد. در تعیین مقدار شت تعیین ثمن کفایت میک د.برای صحت وکالت به خرید شر  است که، شت که خریده میاود عین یاج   و مقدار آن مع وم 

 1444مادۀ 

اشود هرگاه امور خریوداری شوت مجهوول بورای وکیول تفووی  گردیوده باشود ایون نووع وکالوت صوحت داشوته وکیول میتوانود از هرنووع و هور جو   کوه خواسوته ب

 خریداری نماید.

 1444مادۀ 

   گردیده و جهالت شت فاحه باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضیح شده باشد.( هرگاه امر خریداری شت مجهول برای وکیل تفوی1)

 اشد.( در صورتیکه جهالت شت فاحه نبوده،  وریکه ج   شت را تذکر داده نوع آنرا بیان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضیح ناده ب2)

 1448مادۀ 

 داری میاود تعیین نماید و وکیل نوع دی ری را خریداری نماید این خریداری در حق مؤ ل نافذ شمرده نمیاود.هرگاه مؤکل نوع شت را که توسط وکیل خری

 1449مادۀ 

 هرگاه وکالت مقید گردد وکیل نمیتواند در خرید شت از آن مخالفت نماید م ر ای که به نفع مؤکل باشد.

 1484مادۀ 

 ت معیین بصور  نقد تعیین نموده و وکیل آنرا بصور  نسیه خریداری نماید مؤ ل بقبوول آن مک وف می وردد وهرگاه مؤ ل اندازه ثمن را برای خریداری ش

 در صورتت که وکیل به خریداری بصور  نسیه مامور شده ولت آنرا بصور  نقده خریداری ک د وکیل به آن م زم ش اخته میاود.

 1481مادۀ 

مال شخ  خود بپردازد حق رجوع را بر مؤ ل داشته و میتواند مبیعه را الت زمان حصول ثمن آن از مؤ ل نوزد  هرگاه وکیل برای خرید ثمن ، مبیعه را از

 گرچه ثمن آنرا به بایع نه  رداخته باشد. خود ن اه دارد.

 1484مادۀ 

اشوود و وکیوول نمووت توانوود ثموون هرگوواه وکیوول بوورای خریوود شووت  ووور مؤجوول مووامور گووردد خریووداری وی بووه هرنحویکووه باشوود در حووق مؤکوول مؤجوول مووت ب

را فوووت الحوووا ل از مؤکووول مطالبوووه نمایووود م ووور در صوووورتیکه وکیووول بوووه خریووود شوووت  وووور نقووود موووامور شوووده باشووود و مؤ ووول ثمووون را مؤجووول نمایووود وکیووول موووت 

 ال از مؤکل مطالبه نماید.ـالح ن را فتــــــــــتواند ثم



 1484مادۀ 

ا در غیاب مؤ ل برای خود خریداری نماید م رای که آنرا به ثمن بیاتر از ثمن معیی ه یا به جو   دی وری وکیل بخرید شت معیین نمت تواند شت مورد نظر ر

 خریداری نموده باشد.

 1484مادۀ 

 شد.ووکیل بخرید نمیتواند ما ل خود را به مؤکل خود بفر

 1484مادۀ 

یکه شت ه وز در نزدش باشد مت تواند آنرا رد نماید. در صورتت که آنرا به مؤکل هرگاه وکیل برای خرید، در شت خریداری شده عیب قدیمت را بیابد در حال

 خود تس ی  نموده باشد بدون اجازه مؤکل آنرا به سبب عیب رد نموده نمت تواند.

 1484مادۀ 

خسواره برمؤکول تحمیول شوده از ثمون آن چیوزی  ( مبیعه نزد وکیل برای خرید، حیثیت امانت را داشته، اگر بدون تجاوز وکیل از بین رفتوه یوا نواق  گوردد،1)

 کاسته نمیاود.

 ( اگر وکیل نسبت حصول ثمن شت را نزد خود ن اه داشته و در عین زمان از بین رفته یا ناق  گردد ثمن آن بر وکیل الزم می ردد.2)

 1484مادۀ 

 وکیل بخرید نمیتواند بیع را بدون اجازه مؤ ل اقاله نماید.

 قسمت   ارم

 الت  ه فروشوک

 1488مادۀ 

وکیوول بفوووروش نمیتوانووود شوووت ای را کوووه بوووه بیوووع آن وکیووول اسوووت بووواالی اشخاصوووت بفروشووود کوووه شوووهاد  آنهوووا بوووه نفوووع او جوووواز نووودارد، م ووور در صوووورتیکه 

 ثمن از قیمت آن بیاتر باشد.

 1489مادۀ 

ه ثمووون کمتوور ازآن بفروشووود درصووور  تخ ووف بیوووع م عقوود وبوووه ( هرگوواه ثموون شوووت از  وور  مؤکوول تعیوووین شووده باشووود وکیوول بفووروش نیمتوانووود شووت را بوو1)

 اجازۀ مؤکل موقو  مت باشد.

 .( اگر وکیل مالت را به مقدار کمتر از ثمن آن بدون اجازۀ مؤکل فروخته و مبیعه را به ماتری تس ی  نماید ضامن نقصان ثمن دانسته میاود2)

 1494مادۀ 

 است برای خود خریداری ک د گرچه مؤکل به آن تصریح نموده باشد. وکیل نمیتواند شت را که به فروش آن مامور

 1491مادۀ 

 هرگاه شت از  ر  وکیل فروش بصور  نسیه فروخته شود وکیل میتواند از ماتری ضامن ب یرد گرچه مؤکل به وی امر نکرده باشد.

 1494مادۀ 

کووول، تادیوووۀ ثمووون بوووه مؤکووول امت ووواع ورزد در صوووور  تادیوووۀ آن بوووه مؤقوووب  ثمووون حوووق وکیووول فوووروش موووت باشووود نوووه حوووق مؤکووول و ماوووتری متیوانووود از 

 ماتری بری الذمه شده و مؤکل نمت تواند ثمن را از وکیل مطالبه ک د.

 1494مادۀ 

 وکیل مک ف است مبیعه را بعد از قب  ثمن در حالیکه عقد بصور  معجل باشد به ماتری تس ی  نماید.



 1494مادۀ 

 ثمن آنچه را که فروخته است قب  نک د به تادیۀ ثمن از ما ل خود مک ف نمت گردد.وکیل فروش تا زمانت که 

 1494مادۀ 

 هرگاه وکالت به مقابل اجر  باشد وکیل به تحصیل ثمن مکمل از ماتری مک ف مت باشد.

 1494مادۀ 

از وکیل مطالبه میک د اع  از این که ثمن نزد وکیول بووده و یوا آنورا  هرگاه مبیعه به استحقاق برده شود ماتری در صورتت که ثمن را  رداخته باشد اعاده آنرا

ده باشود حوین به مؤکل تس ی  نموده باشد و وکیل درصورتیکه ثمن را تأدیه نموده باشد به مؤکل رجوع میک ود ودرحالیکوه ماوتری ثمون را بوه مؤکول تسو ی  نموو

 استحقاق برمؤکل رجوع مت نماید.

 1494مادۀ 

وانووودقبل از قوووب  ثمووون بیوووع را بووودون اجوووازه مؤ ووول خوووود اقالوووه نمایووود م ووور عقووود در حوووق مؤ ووول نافوووذت قت ناوووده وکیووول بوووه تادیوووه ثمووون بوووه وکیووول فوووروش میت

 مؤ ل م زم مت باشد وکیل نمیتواند بعد از قب  ثمن بیع را اقاله نماید.

 1498مادۀ 

اده از مؤکوول درصووورتیکه ثموون بووه مؤکوول تسوو ی  داده شووده باشوود مطالبووه اعووهرگوواه ماووتری عیووب دائوو  را در مبیعووه ماوواهده ک وود اعوواده ثموون را از وکیوول 

 صور  می یرد.

 قسمت پ جم

 وکبل  ه دع ي

 1499مادۀ 

 می ردد.وکالت به دعوی برای اثبا  دین، عین و سائر حقوق که تصریح آن در وکیل گرفتن الزم است صحیح میباشد وکالت به دعوی در وثیقه رسمت درج 

 1444مادۀ 

 وکیل به دعوی صالحیت ص ح وکیل به ص ح خصومت را بدون اجازه خاص مؤکل ندارد.

 1441مادۀ 

حکوام اقرار وکیل به دعوی در حالیکه صالحیت اقرار به وی از  ر  مؤکل تفوی  شده باشد نزد محکمه صحیح   داشته میاوود م رای کوه مؤکول مطوابق ا

 شد.قانون اصول محاکما  مدنت از آن م ع شده با

 1444مادۀ 

 هرگاه مؤکل وکیل را از اقرارع یه خود م ع نموده باشد وکیل به اقرارع یه مؤکل عزل مت گردد.

 1444مادۀ 

ه اجواره وکیل به اجاره حق مخاصمت در اثبا  اجاره و قب  اجر  را به اجازه مؤ ل خود داشته و مک ف است عین چیوزی را کوه بوه اجواره داده میاوود، بو

 س ی  نماید.گیرنده ت

 1444مادۀ 

 وکالت به دعوی مست زم وکالت به قب  نمت باشد م رآنکه در عقد وکالت تصریح شده باشد وکالت به قب  مست زم وکالت به دعوی نیست .

 1444مادۀ 

 وکیل به دعوی نمیتواند مدعت به را به مدعت ع یه بخاه و یا از آن ابرا  نماید.



vi.  قسمت شا 

 اچت ای وکالت

 1444مادۀ 

 وکالت در یکت از احـوال ذیل م تهت می ردد:

 حالت اتمام عم ت که وکالت درآن صور  گرفته. در -1

در -2  حالت انتهای مد  معیی ه وکالت. 

 درحالت وفأ  وکیل یامؤ ل. -3

 مؤ ل. حالت زوا ل اه یت وکیل یا در -4

 1444مادۀ 

م رای کووه بووه وکالووت  را از وکالووت عووزل نمایوود بووه شوور  ای کووه موضوووع را بووه وکیوول ابووالد نمایوود ودوقتووت خواسووته باشوود وکیوول خوو مؤ وول میتوانوود هوور

 م تهت سازد. مقید یا نمت تواند وکالت را ،آنصور  مؤ ل بدون قبولت شخصت که وکالت به نفع او عقد شده تع ق گرفته باشد در حق غیر

 1448مادۀ 

ست اعمالت را که شروع نموده به مرح ه برساند که از خطرتمام حاال  انتهای وکالت وکیل مک ف ا در  اتال  برک ارماند. 

 فصل   ارم

 ودی ت

 قسمت اول

 احکام عم مي

 1449مادۀ 

مالیکوه  ووری امانوت نوزد شوخ  دی وری جهوت حفاظوت  را بوه دی وری تفووی  می مایود و ودیعت عقدیست که بموجب آن مالوک صوالحیت حفوظ موا ل خوود

 ودیعت نامیده میاود. گذاشته میاود

 1414مادۀ 

قب  شده باشد. ذوالیدی آمده  ر  ودیعت گیرنده تحت تصر  و از شر  صحت عقد، ودیعت آنست که شت به ودیعت گذاشته شده بتواند و  

vii. قسمت دوم 

 التزاما  شخصیکه نزد وی ودیعت گذاشته میاود.

 1411مادۀ 

  ف است که ودیعه را حقیقتا  یاحکما  تس ی  شود.شخصیکه ما ل ودیعت نزد وی گذاشته میاود مک

 1414مادۀ 

 شخصیکه مال ودیعت نزد اوگذاشته میاود مک ف است  وری به حفاظت آن توجه نماید که به حفاظت مال خود مت نماید.

 1414مادۀ



 م رای که درعقد به خال  آن تصریح شده باشد.شخصیکه مال ودیعت نزد وی گذاشته شده نمت تواند درمقابل حفاظت ودیعه اجرتت مطالبه نماید 

 1414مادۀ 

در حفاظوت آن مال ودیعه امانت است و ودیعت گیرنده ضامن از بین رفتن آن نمت باشد، م ر ای که از بین رفوتن آن در اثور تجواوز یوا تقصویر ودیعوت گیرنوده 

 بوجود آمده باشد .

 1414مادۀ 

بابت از بین رفته یا نقصوان یابود کوه ج ووگیری از آن ممکون باشود شخصویکه موال ودیعوه نوزد او گذاشوته شوده بوه ضومان هرگاه ودیعت با اجر  بوده و ب ابر اس

 مک ف می ردد.

 1414مادۀ

ک آنورا زه مالوشخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده، نمیتواند بودون اجوازه مالوک موـال ودیعوت را اسوتعمال و از آن اسوتفاده نمایود در صوورتیکه بودون اجوا

 استعمال استهالک یا از بین ببرد حسب احوال ضامن ش اخته میاود.

 1414مادۀ 

ودیعوه  شخصیکه ودیعه نزد او گذاشته شده، نمیتواند بدون اجازه مالک آنرا به شخ  دی ری به اجاره، عاریت یوا رهون بدهود در صوور  تخ وف هرگواه موال

ه از بین برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجواره گیرنوده، عاریوت گیرنوده، رهون گیرنوده یوا شخصویکه موال نزد اجاره گیرنده یا عاریت گیرنده یا رهن گیرند

 ودیعه نزد او گذاشته شده مختار مت باشد.

  1418مادۀ 

آن تعیوین نمایود در صوور   هرگاه مالک مـال ودیعه شخصیرا که مال نزد او به ودیعت گذاشته شده از مسافر  بامال ودیعه م وع یوا مکوانت را بورای حفاظوت

 تخ ف هرگاه مال ودیعه از بین برود شخ  مذکور ضامن ش اخته مت شود. م ر ای که عدم قصور خود را ثابت نماید.

  1419مادۀ 

آن متعذر باشد بوه هرگاه شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخ  خود یا مال شخ  دی ری  وری خ ط نماید که تمیز 

ت قوت  رداخت ضمان مک ف میاود. در حالیکه خ ط مـال ودیعه با جازه مالک صور  گرفته باشد شخصیکه مـال ودیعوه نوزد او گذاشوته شوده شوریک م کیوت 

 گردیده و در صور  از بین رفتن مال بدون تقصیر ضامن ش اخته نمیاود.

 1444مادۀ 

ته شده نمیتواند آنرا بدون اجازه مالک نزد شخ  دی ری به ودیعت گذارد در صور  تخ وف اگور موـال ودیعوه از بوین ( شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاش1)

ر رود مالک در اخذ ضمان از شخ  اولیکه ودیعت نزد او گذاشته شده یا شخ  دوم مختار میباشد. در صورتیکه ضومان از شوخ  اول گرفتوه شوود وی بو

 تیکه از شخ  دوم ضمان اخذ گردد وی حق رجوع برهیچ ک  را ندارد.شخ  دوم رجوع مت ک د و در صور

 ( هرگاه ودیعت گیرنده ثابت نماید که مال ودیعت را ب ا برمعاذیر معقول نزدش بودیعت گذاشته است ضمان بروی الزم نمی ردد.2)

  1441مادۀ 

ه شده م کف است آنرا تا زمانیکه به حیا  یا وفأ  مالک ع و  حاصول میک  ود هرگاه مالک ودیعه  ور دایمت غایب گردد شخصیکه مال ودیعت نزد او گذاشت

ن هوداری ثمون حفاظت نماید. اگر مال ودیعه  وری باشد که به اثر دیر ماندن ت ف می ردید شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شوده، میتوانود فوروش عوین و 

 آنرا به حساب امانت بانکت از محکمه تقاضا نماید.

 1444ۀ ماد

یده به رد آن به هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفأ  نموده و عین ودیعه در متروکه موجود باشد عین مذکور بم زله امانت نزد ورثه ت قت گرد

 صاحب ودیعه مک ف می ردند.

 1444مادۀ 

را به شخ  دی ری فروخته و به ماتری تس ی  نماید و در دست ماتری از هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفأ  نموده ورثۀ وی عین ودیعه 

ری مطالبوه نمایود. بین برود مالک ودیعه میتواند در صورتت که عین قیمتت باشد قیمت آنرا معادل روز بیع تس یمت و اگر مث وت باشود مثول آنورا از بوایع یوا ماوت

 تضمین تاثیری ندارد. آگاهت یا عدم آگاهت وارث متوفت از ودیعت بودن عین در



 1444مادۀ 

و ایون تعیوین  شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده مک ف است ع دالمطالبه مال ودیعه را به مالک آن رد نماید م ر ای که ودیعوت بورای مود  معیوین بووده

 مد  به نفع مالک ودیعه باشد.

  1444مادۀ 

هر وقتت خواسته باشد مالک را بتس ی  مـال ودیعه مک وف نمایود م ور ای کوه از عقود  ووری ظواهر شوود کوه  شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده، میتواند

 مه ت به نفع مالک ودیعه میباشد.

 1444مادۀ 

بوه دیون باشود در  هرگاه مالک ودیعه وفأ  نماید شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده م کف است آنرا به ورثه مالک رد نماید م ور ای کوه ترکوه مسوتغرق

یعوه از بوین این صور  رد مـال ودیعه باجازۀ محکمۀ باصالحیت عم ت می ردد در حالیکه مـال ودیعه بدون اجازۀ محکمۀ باصالحیت بورثه تس ی  و مـال ود

 رفته یا ناق  گردد شخصیکه مـال ودیعه نزد او گذاشته شده به ضمان مک ف می ردد.

 قسمت س م

viii. وجایب ودیعت گذار 

  1444مادۀ 

 هرگاه ودیعت باجر  باشد ودیعت گذار مک ف است اجر  را در اخیر ودیعت بپردازد، م ر ای که  ور دی ری موافقه بعمل آمده باشد.

  1448مادۀ 

رو  بور ده، ماوودیعه گذار بپرداخت مصارفت مک ف میباشد که برای حفاظت مال ودیعه از  ر  شخصیکه مـال ودیعوه نوزد او گذاشوته شوده مصور  گردیو

 ای که مصار  از قیمت ودیعه بیاتر نباشد.

  1449مادۀ 

رده موت ع کوهرگاه مـال ودیعه باستحقاق برده شده، ضمان آنرا شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، به اندازة ضومان بور ودیعوت گوذار رجوو

 تواند.

  1432مادۀ 

ال ودیعوه نوزد او گذاشوته شده،رسویده باشود. ماورو  بور ای کوه ایون ـران نماید کوه بوه سوبب ودیعوت بوه شخصویکه موودیعت گذار مک ف است تمام خساره را جب

 خساره ناشت از قصور ودیعت گذار باشد.

 قسمت   ارم

 اچ اع ودی ت

  1441مادۀ 

د و ودیعه از جم ه اموالت باشد)مان د  ول نقود( کوه باسوتعمال هرگاه ودیعت گذارنده برای شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده اجازۀ استعمال ودیعه را بده

 از بین رود، این عقد، قرض شمرده میاود.

  1444مادۀ 

 وول نقود و اشویا   اداره ک  ده گان م ازل رهایه، هوت ها و امثـال آن از حفاظت اموالیکه مسافرین و مهمانان بوا خوود موت آورنود مسوؤول میباشو د، بوه اسوتث ای

قوانونت از که تعوی  آن متجاوز از   ر هزار افغانت باشد. م ر ای که دایر ک  دگان با وجود آگاهت از قیمت اشیا، حفاظت آنورا متعهود یوا بودون تمسوک قیمتت 

 تس ی  شدن اشیا  بصور  امانت امت اع ورزد یا به اسا  خطا  بزرگ خودها یا زیردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد.

 1444مادۀ 

الد مسافر مک ف است بمجرد آگاهت از سرقه یا ضیاع اشیا  و قبول از آنکوه هوتول را تورک بدهود، موضووع را بودایر ک  ودگان م وزل رهوایه یوا هوتول ابو (1)



 نماید، در غیر آن حق او ساقط می ردد.

( دعوی درین مورد بعد از مرور سه ماه از تاریف ترک دادن هوتل یا م زل سمع نمی ردد.2)  

 جمفصل پ 

 چگ باچي

  1444مادۀ 

باوخ  ن هباني، عقدیست که بموجب آن دو  ر  م ازعه عقار یا م قول یا مجموع امـوال مورد م ازعه را جهوت حفاظوت و اداره آن الوت زموان حول نوزاع 

 دی ری مت سپارند که آنرا با حاصل آن به شخصیکه حق وی در آن شت به اثبا  میرسد، اعاده نماید.

  1444مادۀ 

 محکمه میتواند در احـوال آتت به ن هبانت امر نماید:

 ( این قانون که  رفین به ن اهبانت شت مورد نزاع به موافقه نرس د.1434در احـوال م درج مادۀ) – 1

 در حالیکه شخ  ذیعالقه از موجودیت شت نزد متصر  خطر عاجل احسا  نماید. -2

 موده باشد.در احوال دی ریکه قانون به آن تصریح ن -3

 1444مادۀ 

ضت تعیین تعیین ن هبان اع  از ای که رضایت باشد یا قضایت به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صور  می یرد. در صور  عدم توافق ن هبانت از  ر  قا

 میاود.

  1444مادۀ 

ین احکوام ودیعوت و وکالوت در حدودیکوه بوا احکوام ن هاهبوانت حقوق وجایب و صالحیت ن هبان در موافقه یا حک  محکمه تعیین می ردد. در صور  عدم تعی

 م اق  نباشد، تطبیق می ردد.

  1448مادۀ 

 ( ن هبان به حفاظت و اداره اموال تحت ن هبانت مک ف بوده و الزم است در زمی ه به اندازۀ شخ  عادی توجه نماید.1)

 متباقت قای  مقام خود بسازد. ( ن هبان نمیتواند یکت از اشخاص ذیعالقه را بدون رضائیت2)

  1449مادۀ 

 ن هبان نمیتواند در غیر از اعمـال اداره بدون اجازۀ تمامت اشخاص ذیعالقه و یا بدون اجازۀ قاضت در اموال تحت ن هباني، تصر  نماید.

 1444مادۀ 

 ه  ور صریح یا ضم ت از آن ت ازل نموده باشد.ن هبان میتواند از محکمۀ باصالحیت تعیین اجر  ن هبانت را مطالبه نماید، م ر ای ک

  1441مادۀ 

مرتبوه ن هبان به داشتن دفاتر م ظ  حساب مک ف میباشد. در صورتت که ن هبان  ور رضایت تعیین شده باشد، مک ف است به اشخاص شامل نزاع سال یک 

 ه تعیین شده باشد، به دادن یک نقل صور  حساب به محکمه مک ف میباشد.بر وی اس اد از اجراآ  و ادارۀ خود حساب بدهد. و اگر ن هبان از  ر  محکم

  1444مادۀ 

بموافقۀ اشخاص شامل نزاع خاتمه یافته و ن هبان به رد تموام امووال و اسو اد تحوت ن هبوانت بوه شخصویکه بوه موافقوه اشوخاص شوامل  یان هبانت بحک  محکمۀ 

 نزاع و یا محکمه تعیین می ردد، مک ف میباشد.

  ا    ارم



 عق د احتمال 

 فصل اول

 قمار  ازي

  1444مادۀ 

 هرنوع موافقه در خصوص قمار بازی با ل   داشته میاود.

 فصل دوم

 عقد  بمه

 قسمت اول

 احکام عم مي

  1444مادۀ 

دی ور در حالوت وقووع حادثوه یوا خطریکوه در مقاولوه  ( بیمه، عقدیست که بموجب آن بیمه ک  ده به تادیه یک مقدار  ول یا عائد مرتب ویوا بوه تعووی  موالت1)

 تعیین گردیده، به بیمه شونده یا شخصیکه بیمه به نفع وی شر  شده، در بدل مب غت که یکبارگت یا به اقسا  مت  ردازد، تعهد مت نماید.

 ( احکام این فصل تا جاییکه با احکام قانون خاص مغایر  نداشته باشد تطبیق میاود.2)

  1444مادۀ 

 هرنوع م فعت ماروع که به شخ  از وقوع خطر معیین عاید می ردد، موضوع بیمه شده مت تواند.

  1444مادۀ 

 هرگاه در مقاوله نامه بیمه یکت از شرایط آتت ذکر گردد، شر  با ل ش اخته میاود:

 ر ای که مخالفت به اسا  ج ایت یا ج حه عمدی واقع گردد.شر یکه به سبب مخالفت از احکام قوانین و مقررا  بسقو  حق بیمه امر نماید. م  -۱

ای کوه شر یکه به سبب تأخیر ابالد حادثه یا تقدی  اس اد بمقام صالحیت دار به سقو  حق شخ  امر نماید که بیمه برای وی صوور  گرفتوه، ماورو  بر -۲

 وال  وری مع وم گردد که تاخیر ب ا بر عذر معقول صور  گرفته باشد.ـاز اح

 هرنوع شر  مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده و متع ق بیکت از حاالتت باشد که به سقو  یا بطالن نتیجه م جر گردد. -۳

شر  حکمیت در صورتیکه در مقاوله نامه بیمه ضمن شرو  عمومت مطبوع ذکر شده باشد م ر شر  ای کوه حکمیوت بموافقوۀ خواص و مجوزا از شورایط  -۴

 باشد. عمومت صور  گرفته

 هرشر  تحمی ت دی ریکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بیمه شده، تاثیر ندارد. -۵

 1444مادۀ 

 وزم موت بیمه ک  ده به تعوی  بیمه شونده م زم نیست، م ر صر  از ضرریکه از اثر وقوع خطریکه بیمه برای آن صوور  گرفتوه بوه انودازۀ قیموت بیموه، م

 باشد.

  1448مادۀ 

 دعوی ناشت از عقد بیمه بعد از مرور دو سال از تاریف حدوث واقعه موضوع دعوي، قابل سمع نمت باشد.

  1449مادۀ 

 هرنوع اتفاقیکه مخالف احکام م درج این فصل باشد، با ل   داشته میاود. م ر ای که به نفع بیمه شونده یا استفاده ک  ده باشد.



 قسمت دوم

ix. انواع بیمه 

  بمه حبات مبوث اول

  1444مادۀ 

ه شوونده یوا اسوتفاده مبالغت که از  ر  بیمه ک  ده حین وقوع حادثه یا بسر رسیدن موعد برای بیمه شونده یوا اسوتفاده ک  وده در مقاولوه عقود بیموه تعهود شوده بیمو

 خته میاود.ک  ده بمجرد وقوع حادثه یا بسر رسیدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبا  ضرر عایده، مستحق آن ش ا

  1441مادۀ 

فاقود اه یوت  بیمه برحیا  غیر، تازمانیکه غیر، قبل از انعقاد عقد بیمه به آن موافقوه تحریوری نکورده باشود، با ول شو اخته میاوود. در صوورتیکه شوخ  ثالوث

 قانونت باشد، موافقه تحریری ممثل قانونت وی برای صحت عقد حتمت میباشد.

 1444مادۀ 

 یمه شونده حیا  انتحار نماید. بیمه ک  ده به  رداخت مب غ بیمه مک ف نمت باشد. م ور بوا آن هو  بتادیوه مب وغ معوادل قیموت اقسوا ت بیموه بوه( هرگاه شخ  ب1)

فیوت اشخاصیکه حق باوشان تع ق می یرد مک ف میاود، در صورتیکه سبب انتحار مرض عق ت باشد  وریکه مری  اراده خود را از دسوت داده باشود، مک 

 یمه ک  ده بصور  کامل باقت مت ماند.ب

ای که انتحار بعد ( اگر در مقاوله بیمه، تادیه بیمه با وجود انتحار شخ  در حالت اراده و اختیار شر  شده باشد، این شر  از اعتبار ساقط مت باشد، م ر 2)

 از مرور دو سال از تاریف عقد صور  گرفته باشد.

  1444مادۀ 

بیمه شونده بیمه شده باشد، و بیمه شونده عمدا  سبب وفأ  شخ  مذکور گردیده یوا وفوأ  در اثور تحریوک وی صوور  گیورد، بیموه  هرگاه حیا  شخ  غیر

ه را تبودیل نمایود، ک  ده بری الذمه ش اخته میاود. اگر از  ر  بیمه شونده ت ها شروع به مرگ استفاده ک  ده شده باشد، بیمه ک  ده حق دارد شخ  بیمه شووند

 رچه استفاده ک  ده شخ  بیمه شونده را قبول داشته باشد.گ

  1444مادۀ 

 ( در بیمه حیا  موافقه به  رداخت مب غ بیمه باشخاص معیین یا اشخاصیکه بعدا  از  ر  بیمه شونده تعیین می ردد، جواز دارد.1)

الد او یا فروع او اع  از ای که متولد شده یا ه وز متولد ن ردیده یوا بوه نفوع ورثوۀ او ( اگر بیمه شونده در مقاوله بیمه تذکر دهد که بیمه به نفع زوجۀ او یا او2)

ان عقود شوود، هریوک از بدون ذکر نام آنها عقد شده است، بیمه به نفع استفاده ک  دگان معیین اعتبار داده میاود. در حالیکه بیمه به نفع ورثه بودون ذکور نوام شو

 مستحق می ردد، گرچه از میراث ت ازل نموده باشد.ورثه در آن به ت اسب سه  میراث 

  1444مادۀ 

از سپری شدن موعود  بیمه شونده ایکه بپرداخت اقسا ، مستمر تعهد نموده باشد، میتواند هر وقتت که خواسته باشد، به ارسال ابالد تحریری به بیمه ک  ده قبل

 ت مانده بری الذمه ش اخته میاود.جاری آن را م حل نماید. در این صور  از  رداخت اقسا  باق

  1444مادۀ 

تادیوۀ ( در عقودیکه برای  ول حیا  بدون شر  گذاشتن بقای حیا  شخ  بیمه شده برای مد  معیین، م عقد گردیده همچ وان در تموامت عقودیکوه در آن 1)

اقل اقسا  سه سال را  رداخته باشد، مقاوله اص ت را در مقابل وارد  مب غ بیمه بعد از مرور مد  معیین شر  شده باشد، بیمه شونده میتواند در صورتیکه حد

وقووع حادثوه بیموه نمودن تخفیف در قیمت مب غ بیمه به مقاوله دی ری از وجه  رداخته شده تبدیل نماید. گرچه به خال  آن موافقه شده باشد، مارو  برای کوه 

 شده محقق الوقوع باشد.

 مؤقتت باشد، قابل تخفیف نیست. ( عقد بیمه حیا  در صورتیکه2)

  1444مادۀ 

 الوقوع باشد. ( بیمه شونده در حالیکه حداقل اقسا  سه سال را تادیه نموده باشد، میتواند بیمه را تصفیه نماید. مارو  برای که حادثۀ بیمه شده محقق1)



 ( بیمۀ مؤقتت حیا ، قابل تصفیه نمت باشد.2)

  1448مادۀ 

 یه جز  شرو  عامه بیمه شمرده شده و الزم است در مقاوله بیمه شامل گردد.شرو  تخفیف و تصف

  1449مادۀ 

از حودود براظهارا  خطا و غ ط در مورد سن شخصیکه بیمه به نفع وی عقد گردیده، بطالن عقد بیمه مرتب نمیاود. م ر ای که سن حقیقت شخ  بیمه شده 

 ز باشد، در آنصور  قیمت مب غ واجب التادیه به اسا  سن حقیقت س جه میاود.معیی ه ایکه در تعرفه بیمه تصریح شده متجاو

 مبوث دوم  بمۀ  د حری 

  1444مادۀ 

که  بیمه ک  ده در بیمۀ ضد حریق مک ف است اضرار ناشت از حریق و اضراري را که نتیجه حتمت حریق شمرده میاود تعوی  نماید، مخصوصا  اضراري

ا  از حریق با ج وگیری از توسعه آن به اشیای بیمه شده میرسد. همچ ان بیمه ک  ده از ضویاع اشویا  بیموه شوده و اخفوای آن در اث وای به سبب اتخاذ وسایل نج

 اشد.حریق مسؤل میباشد، م ر ای که اخفا  نتیجۀ سرقت ثابت گردد. احکام این ماده در حالت تطبیق میاود که به خال  آن موافقه صور  ن رفته ب

  1441مادۀ 

 بیمه ک  ده به تعوی  خساره عایده از اثر حریق مک ف میباشد، گرچه حریق از شت بیمه شده ناأ  کرده باشد.

  1444مادۀ 

راریکه بوه بیمه ک  ده از اضرار ناشت از قصور غیر عمدی بیمه شونده و همچ ان از اضراریکه ناشت از آفا  سماوی باشود، مسوؤل   داشوته میاوود. اموا اضو

 فعل عمدی یا غه بیمه شونده براشیای بیمه شده عاید گردد بیمه ک  ده مسؤل آن نمیباشد. گرچه به خال  آن موافقه شده باشد. اثر

  1444مادۀ 

 اضراریکه سبب آن اشخاصت باشد که بیمه شونده مسؤل آنها شمرده شود، قصور آنها به هر نوع که باشد، بیمه ک  ده مسؤل آن دانسته میاود.

  1444دۀ ما

تحق آن ( هرگاه شت بیمه شده تحت رهن حیازی یا رهن بیمه وی یا سایر بیمه های عی ت باشد، این حقوق به مقتضای عقود بیموه بوه تعووی  کوه مودیون مسو1)

 است، انتقال مت یابد.

ده باشود، بیموه ک  وده نمیتوانود آنچوه در ذموه اش ثابوت ( در صورتیکه این حقوق ثبت گردد یا به ا الع بیمه ک  ده رسانیده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شو2)

 است، بدون رضایت دای ین به بیمه شونده بدهد.

میتوانود چیزیورا کوه ( در حالیکه اشیای بیمه شده تحت حجز قرار گرفته یا تحت ن هبانت گذاشته شود، بیمه ک  ده بعد از آنکه موضوع به وی ابالد گوردد، ن3)

به بیمه شونده بدهد.در ذمه او الزم گردیده   

  ا  پ جم

 عق د ت ثب 

  1444مادۀ 

 عقود توثیق عبار  از عقودیست که دین را تحکی  مت بخاد و آن عبار  است از کفالت، حواله و رهن.

 فصل اول

 کفالت

 قسمت اول

 ارکان کفالت



 1444مادۀ 

 عین. یا یا دین و کفالت عبار  است از انضمام ذمه کفیل به ذمه اصیل در مطالبۀ نف 

 1444مادۀ 

 کفالت ت ها بایجاب کفیل تا زمانیکه بقبول مطالبه ک  ده یا نایب وی گرچه فضولت باشد در مج   عقد مقرون ن ردد، صحت ندارد.

  1448مادۀ 

ه باشد و کفالت بعد از تادیۀ دین در ث ث کفالت مری  در مرض مو  که مال وی مستغرق به دین باشد، صحیح نیست. اگر دین تمام مال او را در بر ن رفت

 مال باقت مانده صور  ب یرد، کفالت صحیح است و اگر کفالت از ث ث باقیمانده مال زیادتر باشد، به اندازه ث ث اعتبار دارد.

  1449مادۀ 

براصویل الزم بووده و از  ور  کفیول تسو یمت آن  همچ ان برای صحت کفالت شر  است که موضوع کفالت اع  از ای که دین یوا عوین و یوا نفو  مع ووم باشود.

 ممکن باشد.

 1444مادۀ 

و اگر مث ت کفالت از عی یکه بر اصیل غیر خود عین الزم باشد، صحت داشته و آن عبار  از عی یست که در صور  از بین رفتن، اگر قیمتت باشد قیمت آن 

 باشد مثل آن الزم می ردد.

 1441مادۀ 

اصیل غیر از خود عین الزم نباشد، صحت ندارد و آن عبار  از عین است که در حـال موجوود بوودن واجوب التسو ی  بووده و در صوور  کفالت از عی یکه بر

 از بین رفتن قیمت یا مثل آن الزم نمت گردد.

  1444مادۀ 

 کفالت بصور  معجل یا مؤجل یا مع ق به شر  م اسب جواز دارد.

  1444مادۀ 

ان د ودیعت، مـال مضاربت، شرکت، عاریوت و موال اجواره شوده، در نوزد اجواره گیرنوده صوحت نودارد. م ور ای کوه کفالوت بوه سوبب وجووب کفالت به امانا  م

 ضمان امـوال صور  گرفته باشد.

  1444مادۀ 

 صحیح مت باشد.ثابت در ذمه مدیون  کفالت به مال اع  از ای که مع وم باشد یا مجهول صحیح است. همچ ان کفالت از دین صحیح و

 1444مادۀ 

 تازمانیکه التزام اصیل صحیح نباشد، کفالت صحیح شمرده نمیاود.

  1444مادۀ 

 کفالت از دین غیر صحیح صحت ندارد، م ر ای که دین نفقه معیی ه زوجه بوده برضایت یا حک  محکمه تعیین شده باشد.

  1444مادۀ 

دین داشته باش د، کفالت یکت از شرکا  از حصۀ شریک دی ر از دین ماترک صحت ندارد.هرگاه دو یا زیاده از شرکا  بر شخ  دی ری   

  1448مادۀ 

ختوه، صوحیح کفالت وکیل به ثمن آنچه که به ماتری فروخته، کفالت وصت به ثمن آنچه که از مال صغیر فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فرو

 نیست.



  1449مادۀ 

 الت شکل تحریری حتمت است، گرچه ثبو  اصل وجیبه به شهاد  جایز باشد.برای ثبو  کف

  1484مادۀ 

 داین ب ذارد.هرگاه مدیون بدادن کفیل م زم گردد، مک ف است شخ  قادر را بحیث کفیل بدهد، مدیون میتواند بجای کفیل تأمی ا  عین کافت را در اختیار 

  1481مادۀ 

کفالت نموده وکفالت به سبب نقو  اه یوت عقود شوده باشود، در صوور  عودم ت فیوذ تعهود از جانوب مودیون اصو ت کفیول بت فیوذ  شخصیکه از تعهد ناق  االه یت

 تعهد، مک ف میباشد.

  1484مادۀ 

  تر مجاز میباشد.کفالت در مقدار زاید از استحقاق داین بر مدیون وبار  دشوار تر از شرو  مدیون اص ي، جواز ندارد لیکن در مقدار کمتر وبارو  سه

  1484مادۀ 

گرفته باشد. کفالت شامل م حقا  دین ومصار  مطالبه اولت مصارفیکه بعد از مطالبه کفیل بوجود مت آید میباشد. م ر ای که موافقه به خال  آن صور   

 قسمت دوم

 کفالت چفس

  1484مادۀ 

یل میدهد. اگر تس ی  دادن وی در وقت معیین شر  گذاشته شده باشد، کفیول بوه احضوار موضوع کفالت ب ف  را احضار شخصیکه از وی کفالت بعمل آید تاک

صورتیکه او را در وقت معیوین احضوار نمایود، کفیول از کفالوت بوری الذموه شو اخته  تس ی  او به مکفول له حین مطالبه او در وقت معیین مک ف می ردد. در و

 نقدی تهدیدی محکوم نماید م ر ای که عجز از احضار مکفول ثابت گردد.میاود. در غیر آن محکمه میتواند وی را بجزای 

  1484مادۀ 

مکفول له احضار وی را مطالبه نماید، کفیل به احضار او مک ف مت شود.درین  هرگاه شخصیکه از نف  وی کفالت بعمل آمده در جای مع ومت غایب بوده و

کفیول ثابوت نمایود کوه  ار مکفول از وی کفیل دی ری برای توثیق اخذ نمایود. اگور مکفوول غایوب باشود وصور  مکفول له میتواند ه  ام رفتن کفیل جهت احض

 جای او مجهول است، کفیل به احضار مکفول مک ف نمت گردد.

  1484مادۀ 

 کفیل به نف ، با تس ی  دادن مکفول یا تادیۀ دین موضوع کفالت بری الذمه می ردد.

  1484مادۀ 

مکفول بری الذمه شده اما با وفأ  داین مکفول له بری الذمه ن ردیده ورثه او میتوان د احضار مکفول را از وی مطالبه نمای د. کفیل با وفأ   

 قسمت س م

 آثار کفالت

 مبوث اول آثار کفالت در  بن داین وکفبل

  1488مادۀ 

باشود بمجورد رسویدن مود  تأجیول از کفیول مطالبوه نمایود. اگور دیون مع وق باور  یوا  داین میتواند دین را در صورتیکه معجل باشد فورا  و در صورتیکه مؤجول

 موکول بزمان آی ده باشد، مطالبه از کفیل قبل از تحقق شر  یا رسیدن موعد معیین جواز ندارد.

  1489مادۀ 



 با تحقق شر ، تحقق وصف و قید نیز الزم می ردد.

  1494مادۀ 

ین گردند و هریک تمام دین را بصور  جداگانه بعقود متعاقبه کفالت نموده باش د، از هریک تمام دین مطالبه شده موت توانود هرگاه اشخاص متعدد کفیل یک د

ر هریوک بوه و در صورتیکه دین از  ر  یکت  رداخته شود دی ران بری الذمه میاوند. اگر یکت از دی وری بتموام دیون کفیول باشود، تأدیوه ک  وده موت توانود بو

 ۀ او رجوع نماید.اندازۀ حص

  1491مادۀ 

صوورتیکه هرگاه اشخاص متعدد دین واحود را جمعوا  در یوک عقود کفالوت نمووده باشو د، از هریوک بوه انودازۀ حصوۀ او از دیون اصویل مطالبوه شوده میتوانود. در 

 ام دین را مطالبه ک د.هریک م فردا  جمیع آنچه را که به ذمه دی ریست تعهد نموده باشد، داین میتواند از هر یک م فردا  تم

  1494مادۀ 

 هرگاه دین باالی اصیل بصور  مؤجل بوده و شخ  دی ری از آن کفالت نماید، در مورد کفیل نیز مؤجل دانسته میاود.

  1494مادۀ 

وعد تأجیل را بخود اختصواص داده هرگاه شخ  از دین معجل بصور  مؤجل کفالت نماید، تأجیل در مورد اصیل نیز اعتبار داده میاود. م ر ای که کفیل م

 یا دائن حین کفالت مه ت را ت ها در مورد کفیل شر  گذارد. در این دو صور  تأجیل در مورد اصیل اعتبار داده نمیاود.

  1494مادۀ 

صورتیکه دین بر کفیول اول مؤجول قورار هرگاه دائن که مدیون است برای اصیل مه ت بدهد، این مه ت در مورد کفیل وکفیل کفیل نیز اعتبار داده میاود. در 

 داده شود، تأجیل در مورد کفیل دوم اعتبار داشته در مورد اصیل اعتبار داده نمیاود.

  1494مادۀ 

ز  ر  ورثه دین ادین مؤجل به وفأ  کفیل در مورد خود او از تاریف وفأ  قابل تادیه میاود و داین میتواند دین را از متروکه وی اخذ نماید. در صورتیکه 

 کفیل به داین  رداخته شود، ورثه به اصیل الت بسر رسیدن موعد تأجیل مراجعه کرده نمت تواند.

  1494ماده 

 هرگاه مبیعه باستحقاق برده شود، کفیل از ثمن ضمانت کرده شده بری الذمه می ردد.

  1494مادۀ 

 استحقاق برده شود.ه الذمه ش اخته میاود. گرچه آن شت بهرگاه داین اخذ شت دی ری را عوض دین قبول نماید، کفیل بری 

  1498مادۀ 

صوور  گرفتوه  هرگاه کفیل وجه کفالت را از مال خود ادا  نماید، میتواند به آنچه  رداخته است به اصیل رجوع ک د. مارو  بور ای کوه کفالوت بوه امور اصویل

 شمرده شود.وکفیل از جم ه اشخاصت باشد که اقرار وی برنف  خود معتبر 

  1499مادۀ 

موذکور بعود از کفیل در حدود آنچه ازتأمی اتت که برای تضمین دین تخصی  داده و ب ا بر خطا  داین ضایع گردیده بری الذمه ش اخته میاوود گرچوه تأمی وا  

 کفالت یا حک  قانون تعیین شده باشد.

  1444مادۀ 

 داین بپردازد، آنرا از اصیل مطالبه نماید.کفیل نمیتواند قبل از آنکه دین کفالت شده را به 

 1441مادۀ 

کفیول بوه بر هرگاه مدیون افال  نماید، داین مک ف است دین را جهت تثبیت در افال  خط ارائه نماید و اال حق رجوع وی باالی کفیول در حودود ضورر عایوده

 سبب اهمال داین، ساقط می ردد.



  1444مادۀ 

 کفیل هردو مت گردد. یل یا کفیل موجب برائت اصیل وتأدیه وجه کفالت از  ر  اص

  1444مادۀ 

ذموه شو اخته ابرا  داین برای اصیل موجب برائت کفیل میاود. اما برائت کفیل مست زم برائت اصیل نیست،    اگور دایون کفیول را بوری نمایود، اصویل بوری ال

 نمت شود.

  1444مادۀ 

موده و مدیون وارث باالنحصار او باشد، کفیل بری الذمه ش اخته میاود. در صوورتت کوه دایون غیور از مودیون وارث هرگاه دای یکه دین او کفالت شده وفأ  ن

 دی ری نیز داشته باشد، کفیل از حصۀ مدیون بری الذمه میاود نه از حصۀ وارث دی ر.

  1444مادۀ 

 مال حق در رجوع به مدیون الزم باشد، به کفیل تس ی  نماید.( داین مک ف است حین اخذ دین از کفیل، تمام اس ادیرا که برای استع1)

 ( اگر دین تضمی ا  م قول بصور  مرهون یا محبو  داشته باشد، داین مک ف است آنرا برای کفیل تخ یه نماید.2)

ذکور اقودام نمایود، کفیول بمصوار  نقول، بوه ( در صورتیکه دین دارای تأمی ا  عقاری باشد، داین مک ف است بمصر  کفیول بوا اجوراآ  انتقوـال تأمی وا  مو3)

 مدیون رجوع مت نماید.

  1444مادۀ 

( داین نمیتواند ت ها به کفیل رجوع ک د، م ر بعد از رجوع به مدیون.1)  

صوور  مطالبوه دیون از کفیول،  ( گرفتن دین داین از مـال کفیل جواز ندارد، م ر ای که بعد از تادیه قسمتت از دین برای مودیون موـال بواقت نمانوده باشود. در2)

 کفیل مک ف است به این حق است اد نماید.

  1444مادۀ 

کجا تقودی  گردیوده و هرگاه دین دارای تأمین عی ت ای باشد که مطابق قانون یا موافقه برای تضمین دین تخصی  داده شده و کفالت بعد از این تأمین یا به آن ی

 ین از امـوال کفیل قبل از تحصیل آن از امـوال تخصی  یافته برای تأمین جواز ندارد.کفیل با مدیون متضامن نباشد، تحصیل د

  1448مادۀ 

تع ق بدین، اسوت اد موت کفیل متضامن نمیتواند تجرید مدیون را از مـال مطالبه نماید، م ر حق دارد به آنچه است اد نماید که کفیل غیر متضامن در مورد تادیه م

 نماید.

  1449مادۀ 

یون و حصو  هرگاه کفیل ها در بین خود متضامن باش د و یکت از آنها دین را حین رسیدن موعد آن تادیه نمایود، میتوانود بوه دی وران بقودر حصو  شوان از د

 شان از سه  کفیل مف   رجوع نماید.

 مبوث دوم آثار کفالت  بن مدی ن وکفبل

  1414مادۀ

خود تادیه ک د، میتواند آنچه را تادیه نموده از مدیون مطالبه ک د، درین صور  کفیل در تمامت حقووق قوای  مقوام دایون هرگاه کفیل آنچه را کفالت نموده از مال 

 می ردد.

  1411مادۀ 

 ک د. بههرگاه دین کفالت شده مؤجل بوده و کفیل آنرا بصور  معجل به داین تادیه نماید، نمیتواند آنرا قبل از رسیدن موعد تأجیل از مدیون مطال

  1414مادۀ 



کوه مودیون با وفأ  مدیون دین مؤجل به صور  معجل قابل تأدیه می ردد، م ر ای که موافقه  وری دی ری صور  گرفتوه باشود. ثالوث میتوانود آنورا از مترو

 اخذ نماید نه از کفیل.

 1414مادۀ 

 شده باشد ساقط نمت گردد. دین از ذمه مدیون مف   در صورتیکه در حال حیا  او به کفالت یا رهن تحکی 

  1414مادۀ 

دیون را تأدیوه کفیل مک ف است قبل از ادای دین موضوع را به مدیون ابالد نماید، در غیر آن حق رجوع او به مدیون ساقط می ردد. مارو  بر ای که مدیون 

 اید.نموده یا ه  ام استحقاق نزد وی اسبابت موجود باشد که به بطالن یا انقضا  دین حک  نم

  1414مادۀ 

ن تأدیوه نمووده جمعا  از ایاان ضمانت نموده، میتواند به هریک به تمام آنچه از دیهرگاه در دین واحد، مدیونین متعدد و متضامن وجود داشته باش د، کفی ت که 

 رجوع ک د.

 فصل دوم

 ح اله

 قسمت اول

 ح اله دین

 مبوث اول احکام عم مي

  1414مادۀ 

 عبار  است از انتقال دین از ذمه حواله ده ده به ذمه شخ  حواله داده شده و مطالبه دین از وي.حواله دین، 

  1414مادۀ 

 حواله یا مط ق و یا مقید مت باشد.

  1418مادۀ 

ن را از مدرک دی وت کوه حوالوه حواله مط ق ای ست که مدیون داین خود را برشخ  دی ری به  ور غیر مقید حواله تادیه دین بدهد، شخ  حواله داده شده آ

والوه داده شوده، ده ده بر ذمه وی دارد یا دی ت که از لحاظ مال ودیعت یا مال غصب شده نزد وی دارد، ادا  نماید. یا  وری باشد که حواله ده ده و شوخ  ح

 هیچ ونه حقوقت بر یکدی ر نداشته باش د.

  1419مادۀ 

اخذ دی یکه باالی شخ  حواله داده شده دارد، به چ ین قید حواله دهد که شخصت حواله داده شده دیون را از مودرک حواله مقید آنست که مدیون داین خود را ب

 دی ت که باالی شخ  حواله داده شده داشته یا از مدرک عین که نزد وی امانت یا مال مغصوبه ادا نماید.

 مبوث دوم شروط صوت ح اله

  1444مادۀ 

اله گیرنده وشخ  حواله داده شده شر  صحت حواله دانسته میاود، در صوورتیکه شوخ  حوالوه داده شوده حوالوه را قبوول نک ود، رضایت حواله ده ده وحو

  زوجوه میتوانود دین به ذمه او انتقـال نمت نماید. م ر ای که دین از ره ذر نفقۀ زوجه باشد که زوج به امر قاضت مک ف به  رداخت آن گردیده، در ای صور

 ائیت شخ  حواله داده شده)شوهرش( دین را حواله دهد و شوهر مک ف می ردد تا دین را به حواله گیرنده بپردازد.بدون رض

  1441مادۀ 

 حواله ایکه بین حواله ده ده و شخ  حواله داده شده صور  می یرد، بقبول حواله گیرنده موقو  مت باشد.



  1444مادۀ 

 له گیرنده شر  صحت حواله ش اخته میاود.( مدیون بودن حواله ده ده از حوا1)

اخوت دیون بوه ( مدیون بودن حواله داده شده از حواله ده ده شر  نبوده، هروقتیکه شخ  حواله داده شده حواله را قبول نمایود، حوالوه صوحت یافتوه بوه  رد2)

 حواله گیرنده م زم مت گردد. گرچه شخ  حواله داده شده مدیون حواله ده ده نباشد.

 وث س م دی چبکه ح اله  ه آن جایز استمب

  1444مادۀ 

 دی یکه کفالت در آن صحت دارد، حواله آن نیز صحیح میباشد، مارو  بر ای که مع وم باشد. حواله به دین مجهول صحیح نیست.

  1444مادۀ 

 حواله مرتب مت گردد صحیح است.حواله دیون مرتبه به ذمه اصالتا  صحیح است همچ ان حواله دیونیکه در ذمه  ور کفالت یا 

  1444مادۀ 

ظر بووده و مستحق وقف میتواند داین خود را بصور  مقید به استحقاق او از وقف باالی ناظر وقف حواله دهد، مارو  بر ای که حاصل وقف به تصور  نوا

یح نیست.حواله را قبول کرده باشد. در صورتیکه حاصل وقف بتصر  ناظر نباشد، حواله به استحقاق صح  

  1444مادۀ 

حوالوه ده وده   در و وصت صغیر میتواند، حواله دین صغیر را بر غیر قبول نماید، مارو  بر ای که خیر صغیر در آن باشد. موثال  شوخ  حوالوه داده شوده از

 دارا تر باشد. در صور  نزدیکت یا مساوا  در غ ا حواله به غیر صحیح نیست.

 ارم احکام ح اله مبوث  

  1444دۀ ما

مطالبوه بوری هرگاه حواله گیرنده حواله را بپذیرد و شخ  حواله داده شده به آن راضت گردد، حواله ده ده و کفیل او در صور  موجودیوت کفیول از دیون و 

کفیول او بوه سوالمت حوق حوالوه الذمه ش اخته میاوند و در عین حال حق مطالبه حواله گیرنده از شخ  حواله داده شده ثابت موت گوردد. برائوت حوالوه ده وده 

 گیرنده، مقید دانسته میاود.

  1448مادۀ 

شوود، شور  حواله بار  عدم برائت حواله ده ده کفالت دانسته میاود، در صورتیکه بر حواله ده ده ضمان شر  شوود یوا بورای حوالوه گیرنوده خیوار گذاشوته 

   حواله داده شده مطالبه نماید.صحیح و حواله گیرنده مت تواند دین را از حواله ده ده یا شخ

  1449مادۀ 

ا بحوالوه گیرنوده در حواله مط ق، مطالبه حواله ده ده از شخ  حواله داده شده قطع ن ردیده، میتواند بعد از حواله تا زمانیکه شوخ  حوالوه داده شوده دیون ر

نمووده از ذموه او سواقط می وردد، اگور شوخ  حوالوه داده شوده مودیون حوالوه ده وده تادیه نکرده، از او مطالبه نماید. در صور  ادای دین به اندازه آنچه تأدیه 

، متبورع شو اخته نباشد و به امر او از  ر  او قرض را ادا  نماید، به انودازه مثول آن بوه او رجووع موت نمایود و اگور بوه غیور از او قورض را ادا  نمووده باشود

 میاود.

  1444مادۀ 

 ده راجع به مطالبه دین از حواله داده شده قطع گردیده و شخ  حواله داده شده نمیتواند دین را برای حواله ده ده تأدیه ک ود. در در حواله مقید، حق حواله ده

 صور  تخ ف نزد حواله گیرنده مسؤول دانسته میاود. درین صور  حواله گیرنده میتواند راجع به آن به حواله ده ده رجوع نماید.

  1441مادۀ 

شخ  حواله داده شده به همان صفتت تع ق مت گیورد کوه برحوالوه ده وده داشوت. در صوورتت کوه دیون برحوالوه ده وده بصوور  معجول باشود، شوخ  دین بر 

 .ن موعد تادیهحواله داده شده باید آنرا معجل تأدیه نماید و در صورتیکه دین مؤجل باشد، شخ  حواله داده شده بتادیۀ آن مک ف نمی ردد، م ر حین رسید

  1444مادۀ 



روکوه او تأدیوه هرگاه حواله مؤجل باشد، وفأ  حواله ده ده در موعد تأدیه تاثیری ندارد. اگر شوخ  حوالوه داده شوده فوو  نمایود، دیون معجول گردیوده و از مت

قت در موعود آن از حوالوه ده وده مطالبوه می ردد. مارو  بر ای که متروکه برای تأدیۀ دین کافت باشد در صور  عدم کفایت متروکوه تموام دیون یوا مقودار متبوا

 میاود.

  1444مادۀ 

صوور  تثبیوت هرگاه حواله مبه  بوده تأجیل یا تعجیل دین در آن تصریح ناده باشد، حواله بصور  مؤجل به شخ  حواله داده شده اعتبار داده میاوود، در 

 ت تأجیل حین فرا رسیدن موعد تأدیه، بپرداخت مک ف مت شود.تعجیل شخ  حواله داده شده فورا  بتأدیه مک ف گردیده و در صور  تثبی

 1444مادۀ 

بوه حوب  رهون هرگاه رهن ده ده رهن گیرنده را به اخذ دین، یا ماتری بایع را به اخذ ثمن برشخ  دی ری حواله دهد، این حواله حق رهن گیرنده را راجع 

 که شخ  ثالث دین و ثمن را  رداخته باشد.و حق بایع را راجع به حب  مبیعه ساقط نمت سازد. م ر ای 

  1444مادۀ 

، ن حوالوه دهودهرگاه رهن گیرنده، داین خود را بر رهن ده ده حواله دهد، حق او در حب  رهن ساقط می ردد. اگر بایع داین خود را به ماتری برای اخذ ثمو

 حق او در حب  عین مبیعه ساقط می ردد.

  1444مادۀ 

خود را به شخ  ثالث به این شر  حواله دهد که شخ  حواله داده شده عین م کیت حواله ده ده را که نوزد وی اسوت فروختوه و از ثمون هرگاه مدیون داین 

از ثمون آن دیون آن دین حواله گرفته شده را تأدیه نماید، حواله بعد از قبول شخ  حواله داده شده صحت داشته ، وی م  ف است تا عین مذ ور را فروخته و 

م ر ای  ه در حواله خیار رجوع برای حواله گیرنده شر  شده یوا  ،را تأدیه نماید. شخ  حواله داده شده راجع به دین او به حواله ده ده رجوع  رده نمیتواند

 حواله به نسبت از بین رفتن مال حواله داده شده فسف گردد.

 1444مادۀ 

   به افال  او موجب بطالن حواله نمی ردد.متعذر شدن ادای دین از شخ  حواله داده شده یا ح 

 1448مادۀ 

 م ر ای  ه وفأ  غایب ثابت شود. ،غیبت شخ  حواله داده شده گرچه دایمت باشد باعث رجوع حواله گیرنده بر حواله ده ده نمت گردد

 1449مادۀ 

حوالوه با ول   داشوته  ،از آن به موجوب اموری قبول از حوالوه ظواهر گوردد هر گاه دین  ه به حواله مقید گردیده ساقط شود و برائت ذمه شخ  حواله داده شده

 میاود و حواله گیرنده به حواله ده ده رجوع می ماید.

  1444مادۀ 

می ردد.ل نه با هرگاه مالیکه به حواله مقید گردیده، باثر عارضه بعد از حواله هالک گردد و برائت ذمه شخ  حواله داده شده از آن ثابت ه  ن ردد، حوال  

 1441مادۀ 

ت گیرنوده از بوین ( هرگاه مدیون داین خود را به ودیعت گیرنده حواله مقید به عین ودیعه بدهد و ودیعه قبل از ادای آن به حوالوه گیرنوده بودون تجواوز ودیعو1)

 ود را از حواله ده ده مطالبه نماید.حق دارد دین خ ه برود، ودیعت گیرنده بری الذمه ش اخته شده و حواله با ل مت گردد و حواله گیرند

د، بوه ( در صورتیکه عین باثر تقصیر یوا تجواوز ودیعوت گیرنوده از بوین رفتوه باشود، حوالوه با ول ن ردیوده ودیعوت گیرنوده در صوورتت کوه عوین قیمتوت باشو2)

  رداخت قیمت آن و در صورتیکه مث ت باشد بتأدیه مثل آن برای حواله گیرنده ضامن می ردد.

  1444ۀ ماد

 وع مت نماید.با استحقاق بردن ودیعه که محل حواله برای غیر باشد، مان د از بین رفتن آن حواله را با ل مت سازد و حواله گیرنده به حواله ده ده رج

  1444مادۀ 

اسوت بدهود و عوین در دسوت غاصوب حوالوه داده  ( هرگاه مدیون داین خود را به شخ  حواله داده شده حواله مقید به ادای دین از عین مغصوبه که نزد او1)



مثول یوا قیموت آن  شده قبل از ادا  آن به حواله گیرنده از بین برود، حواله با ل ن ردیده و شخ  حواله داده شده بری الذمه ناوده بورای حوالوه گیرنوده ضوامن

 می ردد.

رنده به حق خود بر حواله ده ده رجوع مت نماید.( اگر عین مغصوبه را غیر به استحقاق ببرد، حواله با ل بوده حواله گی2)  

  1444مادۀ 

ده وده یوا حوالوه  هرگاه مبیعه ایکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود، شخ  حواله داده شده در صورتت که ثمن را  رداختوه باشود، میتوانود برحوالوه

 هریک که خواسته باشد، رجوع نماید. گیرنده به

  1444مادۀ 

ال مودیونیت وفوأ  نمایود، آنچوه را کوه حوالوه گیرنوده در ـ( هرگاه حواله ده ده قبل از آنکه حواله گیرنده تمام دین را از شخ  حواله داده شده ب یورد در حو1)

ر آن مثول سوایر دائ وین زمان حیا  حواله ده ده از شخ  حواله داده شده قب  نموده باشد، از وی محسوب و آنچه را که قب  نکرده باشود، حوالوه گیرنوده د

 حواله ده ده ش اخته مت شود.

لوه داده شوده ( در صورتیکه دین بین دائ ین حواله ده ده تقسی  گردد، حواله گیرنده در خصووص حصصوت کوه سوائر دائ وین اخوذ نمووده انود، شوخ  بور حوا2)

 رجوع کرده نمیتواند.

 1444مادۀ 

دین خود را از شخ  حواله داده شده ب یرد وفوأ  نمووده و از وی ورثوه بواقت مانوده باشود، ورثوه حوالوه ده وده، هرگاه حواله ده ده قبل از آنکه حواله گیرنده 

 میتواند دین را مطالبه و آنرا با متروکه ض  نماید، در این صور  حواله گیرنده از متروکه دین خود را می یرد.

  1444مادۀ 

فأ  نماید، متروکه وی بین دائ ین و حواله گیرنده بوه ت اسوب حصو  شوان تقسوی  موت گوردد، در صوورتیکه ال مدیونیت وـهرگاه شخ  حواله داده شده در ح

 حق حواله گیرنده بعد از قسمت باقت مانده، راجع به آن به حواله ده ده رجوع مت نماید.

  1448مادۀ 

رنوده له ده ده بر شخ  حواله داده شده دارد با ل می ردد. گرچه حوالوه گیهرگاه حواله گیرنده وفأ  نموده، شخ  حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حوا

 مال حواله را بر شخ  حواله داده شده هبه نماید.

 مبوث پ جم

  رائت الذمه ش ص ح اله داده شده

 1449مادۀ 

ی الذمه ش اخته میاود.شخ  حواله داده شده با  رداخت دین حواله شده یا حواله آن بر غیر و قبول حواله از  ر  غیر بر  

  1444مادۀ 

 بری الذمه ش اخته میاود. ،هرگاه حواله گیرنده به شخ  حواله داده شده ابرا  دهد دین ساقط گردیده شخ  حواله داده شده

  1441مادۀ 

ود. دریون صوور  اگور شوخ  حوالوه داده شوده از هرگاه حواله گیرنده دین را به حواله داده شده هبه نموده و او هبوه را قبوول نمایود، مالوک دیون شو اخته میاو

 .حواله ده ده مدیون باشد، دین به اسا  مجرایت ساقط می ردد، اگر مدیون نباشد او و ورثۀ او میتوان د آنرا از حواله ده ده مطالبه ک  د

 1444مادۀ 

 در حواله مقید ابرا  و هبه دین از  ر  حواله گیرنده برای حواله ده ده صحت ندارد.

x. قسمت دوم 



xi. حواله حق 

  1444مادۀ 

حوالوه داده شوده هرگاه داین با شخ  دی ر موافقه نماید تا حواله دین وی را که برذمه مودیون اسوت قبوول ک ود، حوالوه بعود از قبوول حوالوه گیرنوده بودون آنکوه 

 گرفته یا قانون  ور دی ری حک  نماید. موافقه نماید، صحیح دانسته میاود. م ر ای که موافقه بین دائن و مدیون به خال  آن صور 

  1444مادۀ 

 حواله حق بدون رضائیت مدیون صحت دارد.

 1444مادۀ 

 حواله حق در خارج از مقداریکه قاب یت حجز را دارد، صحت ندارد.

  1444مادۀ 

له داده شده آنرا قبول نموده یا به وی ابالد گردیده باشد و نفاذ آن حواله حق در مقابل مدیون حواله داده شده باغیر، نافذ شمرده نمیاود. م ر ای که مدیون حوا

 در مقابل غیر به اثر قبول مدیون حواله داده شده، مست زم آنست تا این قبولت تاریف ثابت داشته باشد.

  1444مادۀ 

 باحق حواله شده تضمی ا  آن نیز انتقال مت نماید.

  1448مادۀ 

اند قبل از اعالم حواله یا قبول آن به اجراآ  عم ت اقدام نماید که توسط آن حق را که به وی انتقال نموده حفاظت نماید.دائن حواله گیرنده، میتو  

  1449مادۀ 

قه صور  مواف هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد، حواله ده ده ه  ام حواله بوجود حقت که به آن حواله داده شده ضامن میباشد. م ر ای که به خال  آن

 گرفته باشد.

  1444مادۀ 

 هرگاه حواله حق به مقابل عوض صور  ن رفته باشد، حواله ده ده ضامن ش اخته نمیاود.

  1441مادۀ 

 هرگاه حواله ده ده غ ای مدیون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع می ردد.

  1444مادۀ 

 به ضمان مراجعه نماید، حواله ده ده به رد آنچه اخذ نموده با مصار  مک ف مت گردد.هرگاه حواله گیرنده به حواله ده ده 

  1444مادۀ 

 حواله ده ده از تجاوز خود ضامن میباشد، گرچه حواله بدون عوض بوده یا عدم ضمان شر  شده باشد.

  1444مادۀ 

 ت که حصول این حق را به حواله گیرنده میسر گرداند تس ی  دهد.حواله ده ده مک ف است س د حاوی حق حواله شده را باتوضیحا  و وسای 

  1444مادۀ 

 .در حال تعدد حواله در یک حق، حواله شخصت که اولتر از دی ران ت فیذ گردد ترجیح دارد



 1444مادۀ 

اله به آن در برابر حواله ده ده است اد نموده میتوانست. همچ وان مدیون حواله داده شده میتواند در برابر حواله گیرنده به مدافعاتت است اد نماید که حین انفاذ حو

 میتواند به مدافعاتت است اد نماید که از حق حواله است با  شده میتوانست.

  1444مادۀ 

له نسوبت بوه حجوز ک  وده هرگاه حق حواله شده در تصر  شخ  حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصۀ غیر، نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود، حوا

 حجز دی ر شمرده مت شود.

  1448مادۀ  

حجوز ک  وده هرگاه به مال تحت حجز بعد از ای که حواله در حصۀ غیر، نافذ گردیوده حجوز دی وری واقوع شوود، دیون بوین حجوز ک  وده متقودم و حوالوه گیرنوده و 

 تأخر به اندازه ایکه وجه حواله برای حواله گیرنده تکمیل نماید، اخذ میاود.متأخر مان د دائ ین بین شان تقسی  می ردد. اما از حصه حجز ک  ده م

  1449مادۀ 

والوه گیرنوده عوال  هرگاه مدیون حواله را قبول ن موده و قبل از اعالن حواله دین را برای حواله ده ده تأدیه ک ود بوری الذموه شو اخته میاوود و در صوورتیکه ح

 ه ثابت نماید، بری الذمه دانسته نمیاود.بودن ویرا ه  ام تأدیه به حوال

 فصل س م

 رهن حبازي

 قسمت اول

 )تأمب ي(ارکان رهن حبازی 

  1444مادۀ 

هدکه ادای رهن حیازي، عقدیست که بموجب آن رهن ده ده تعهد می ماید تا مال خود را بتصر  رهن گیرنده یا شخ  امین دی ری به مقابل حق مالت قرار د

 ت از آن بر حق دای ین درجه اول یا دای ی ت که نسبت به دای ین مذکور به مرتبۀ  ائین تر قرار دارند، مقدم باش د.تمامت یا قسمت

  1441مادۀ 

 مال مرهونه در رهن حیازی باید موجود و دارای قیمت مقدور التس ی  وم ک خالت از حقوق غیر باشد.

  1444مادۀ 

 مدیون بوده یا عی ت از اعیان قابل تضمین باشد. رهن به امانا  صحت ندارد. (موضوع رهن باید دین ثابت به ذمۀ1)

 ( مـال مرهونه در رهن حیازي، م قول و غیر م قول شده میتواند.2)

یون بعود از اخطوار ( هرگاه مال مرهونه در رهن حیازی  ول نقد باشد، رهن گیرنده نمیتواند از آن اسوتفاده نمایود. م ور ای کوه ایون اسوتفاده بغورض حصوول د3)

 رهن ده ده در موعد تأدیه دین صور  گرفته باشد.

 مبوث اول آثار رهن حبازی  بن مت اقدین

 فرع اول وجای  رهن ده ده

  1444مادۀ 

 ( برای صحت و لزوم رهن شر  است که مرهونه را رهن گیرنده بصور  تام قب  نماید. 1)

 رهن گیرنده در آن رجوع کرده و در عین مرهون تصرفا  نماید. ( رهن ده ده میتواند از تس یمت رهن برای2)

  1444مادۀ 



ائیت شخ  رهن ده ده و رهن گیرنده میتوان د در عقد و یا بعد از آن بموافقت یکدی ر گذاشتن رهن را نزد شخ  امین شر  گذارند, در این صور  با رض

 قب  وی تمام میاود و رهن ده ده به آن م زم میباشد.امین تصر  او مان د تصر  رهن گیرنده ت قت شده و رهن با

  1444مادۀ 

مرهونوه رهن ده ده از سالمتت و نفاذ رهن ضامن دانسته میاود، داین میتواند به مصار  رهن ده ده به اتخواذ وسوای ت متوصول شوود کوه بورای حفاظوت شوت 

 الزم است.

  1444مادۀ 

ده و قسمتت از آن به استحقاق برده شود، در صورتیکه مقدار استحقاق بورده شوده ماواع باشود رهون در متبواقت هرگاه مـال مرهونه در تصر  رهن گیرنده بو

 با ل و در صورتیکه معیین باشد، در متباقت رهن بحال خود باقت مانده وتمام دین حب  می ردد.

  1444مادۀ 

ای که داین رهن گیرنده اثبا  نماید کوه مراجعوه بوه سوبب دی ور نیوز از انقضوای رهون هرگاه مرهونه به حیاز  رهن ده ده در آید رهن م قضت می ردد، م ر 

 صور  گرفته. این حک  در صورتیست که حق شخ  ثالث اخالل ن ردد.

  1448مادۀ 

اشود، رهون ده وده از آن ضوامن ( هرگاه شت مرهونه از بین رفته یا ناق  گردد و این از بین رفتن و یا نقصان به ع ت خطوای رهون ده وده یوا قووۀ مجبوره ب1)

 ش اخته میاود.

قووقت کوه ( بر رهن حیازي، احکام متع ق به از بین رفتن شت مرهونه، در رهن رسمت یا نقصان آن در مورد انتقال حق داین از شت مرهون بوا آنچوه در ح2)

 قای  مقام آن می ردد، تطبیق میاود.

 فرع دوم

 وجای  داین رهن گبرچده

  1449مادۀ 

رگاه داین رهن گیرنده، شت مرهونه را تس ی  شود، مک ف است  ور در حفاظت و ن هبانت آن توجه نماید که در مورد مال خود مت نماید.ه  

  1484مادۀ 

تعیین قیمت به  ر هن گیرنده بعد از قب  رهن ضامن از بین رفتن آن بوده و به  رداخت قیمت مرهونه یا دین هر یک که کمتر باشد مک ف می ردد، در مورد

 قیمت روز قب  اعتبار داده میاود نه به قیمت روز از بین رفتن مال.

  1481مادۀ 

مت شوود کوه رهون  هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود و قیمت آن مساوی اندازۀ دین باشد، تمام دین از ذمۀ رهن ده ده ساقط گردیده و چ ین ت قت

 شد. مارو  بر ای که ثابت شود که از بین رفتن مال به اثر تجاوز و یا تقصیر وی صور  گرفته است.گیرنده به حق خود رسیده با

  1484مادۀ 

ل مرهونوه ضوامن هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود وقیمت آن بیاتر از اندازۀ دین باشد، دین ساقط گردیده و رهون گیرنوده از متبواقت قیموت موـا

 بر ای که از بین رفتن مال به اثر تجاوز یا تقصیر وی باشد.میباشد, مارو  

  1484مادۀ 

نوه سواقط گردیوده و هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده به اثر تجاوز یا تقصیر او از بین رود و قیمت آن کمتر از مقدار دین باشد، دین بوه انودازۀ قیموت مرهو

 در دین باقت مانده به رهن ده ده رجوع مت نماید.

  1484مادۀ 

هرگاه رهن گیرنوده حاصوال  عوین مرهونوه را بودون اجوازۀ رهون ده وده در حوال حضوور وی یوا بودون اجوازۀ محکموه باصوالحیت در حوال غیواب او بفروشود 

 بپرداخت قیمت آن مک ف ش اخته میاود.



  1484مادۀ 

ده ده انتفاع ب یرد، او میتواند به اجازۀ رهن ده ده موال مرهونوه را بوه اجواره داده رهن گیرنده نمیتواند از مال مرهونه، م قول باشد یا عقار بدون اجازۀ رهن 

 و اجر  آنرا برای رهن ده ده بپردازد، یا اجاره را به اجازۀ رهن ده ده از اصل دین وضع نماید, گرچه عقد رهن با ل گردیده باشد.

  1484مادۀ 

عاریوت دادن موال مرهونوه بورای اجورای عمول بوه رهون گیرنوده اجوازه بدهود و موال مرهونوه قبول از شوروع در ( هرگاه رهن ده ده به استعمال، یا انتفاع یوا 1)

 استعمال یا عمل یا بعد از فراغت از آن از بین رود, ضمان آن از دین گرفته میاود.

م ظور آن به عاریت داده شده از بوین رود، امانوت ت قوت ( اگر مال مرهونه در صور  اجازۀ رهن ده ده حین استعمال و انتفاع یا حین اجرای عم ت که به 2)

 شده ضمان آن بر رهن گیرنده الزم نبوده و نه چیزی از دین در مقابل آن کاسته میاود.

  1484مادۀ 

ی  باشود و هو  از تعیوین هرگاه  رفین رهن در مقابل تعوی  موافقه شوده در اثور توأخیر تأدیوه دیون بوه ایون موافقوه ن مووده باشو د کوه حاصوال  در مقابول تعوو

 تعوی  سکو  نموده باشد، تعوی  به اسا  فیصد قانونت س جیده شده و از قیمت حاصال  تجاوز کرده نمیتواند.

  1488مادۀ 

موت حاصوال ، بودون اگر برای تأدیه دین تضمین شده وقت تعیین ن ردیده باشد، داین نمیتواند مطالبه تأدیه حق خوود را نمایود. م ور از  ریوق  اسوتن آن از قی

 ای که حق مدیون را در مورد تأدیه دین هروقتت که خواسته باشد اخالل نماید.

  1489مادۀ 

ان رهون م ر به اجازه رهن ده ده. همچ و ،داین رهن گیرنده ادارۀ شت مرهونه را بدست گرفته تغییری را در  ریقۀ بهره برداری از عین وارد کرده نمیتواند

ز تمام اموری بر رهن ده ده ا الع دهد که مداخ ۀ وی را ایجاب میک د.گیرنده مک ف است ا  

  1494مادۀ 

ال بزرگ را مرتکب شود، رهن ده ده میتواند تحت حراست گذاشتن شوت را مطالبوه ـال مرهونه سو  استعمال نماید یا اهمـهرگاه داین حق خود را در ادارۀ م

 وی است بخواهد.یا استرداد آن را در برابر  رداخت آنچه بر 

  1491مادۀ 

ابول ال مرهونوه را در مقـ( رهن ده ده نمیتواند با  رداخت قسمتت از دین رهن گیرنده را بورد قسومتت از موال مرهونوه مک وف نمایود. رهون گیرنوده میتوانود مو۱)

 متباقت دین گر چه ق یل باشد نزد خود ن هدارد.

ده و هریک در مقابل مقدار معیین از دین تخصی  داده شده باشد و رهن ده ده مقداری از دیون را کوه در ( در صورتیکه مال مرهونه دو چیز جدا گانه بو2)

یک را اخذ نماید و هردو  مقابل یکت از آن قرار دارد تأدیه ک د، میتواند آنرا اخذ نماید و درحالت که مقدار دین در مقابل هریک تعیین ناده باشد، نمیتواند هیچ

 دین حب  می ردد.در مقابل تمام 

  1494مادۀ 

ال مرهونوه الوت زموان ـرهن گیرنده به تس یمت مال مرهونه به رهن ده ده جهت بیع آن و ادای دین وی مک ف ساخته نمیاود, زیورا حکو  رهون حوب  دائموت مو

 قب  دین از  ر  داین است.

  1494مادۀ 

جراآ  تطبیوق بدون ا ،مدیون واحکام متع ق به شر  گذاشتن تم ک حین عدم ایفا و شر  بیعبر رهن حیازي، احکام قانون متع ق به مسؤلیت رهن ده ده غیر 

 می ردد.

  1494مادۀ 

ال مرهونه را بفروشد, م ر ای که از  ر  رهن ده ده وکیل بفروش شده باشد. همچ ان رهن گیرنده نمیتواند بدون اجوازۀ رهون ده وده ـرهن گیرنده نمیتواند م

ال رهن گیرنده متجاوز شو اخته شوده و بوه سوبب آن بوه تأدیوه قیموت موال ـه ودیعت، اجاره، عاریت ورهن بدهد. در صور  اجرای چ ین اعمال مرهونه را بـم

 مرهونه به هر اندازه که بالغ گردد ضامن ش اخته میاود.



  1494مادۀ 

ال مرهونه قبل از حصول اجازۀ رهون ده وده نوزد ماوتری از بوین ـماید ومهرگاه رهن گیرنده بدون اجازۀ رهن ده ده مال مرهونه را فروخته وتس ی  ماتری ن

 رود رهن ده ده در تضمین ماتری یا رهن گیرنده مختار میباشد.

 مبوث دوم آثار رهن حبازی  ه چسبت ش ص ثالث

  1494مادۀ 

افقوت رهون ده وده و رهون گیرنوده، بوه تصور  شوخ  اموین رهن حیازی به شخ  ثالث حجت شده نمیتواند, م ر ای که شت مرهونه به تصر  داین یا به مو

 دی ری باشد.

  1494مادۀ 

 عقد رهن، به داین رهن گیرنده حق میدهد تا مرهونه را حب  نموده، بدون ای که حقوق قانونت شخ  ثالث را اخالل نماید.

  1498مادۀ 

رداند.، میتواند مطابق به احکام حیاز  آنرا از نزد غیر، مجددا  به حیاز  خود برگهرگاه شت مرهونه از تصر  داین بدون اراده یا بدون ع   او خارج شود  

  1499مادۀ 

از لحواظ  رهن حیازی برای داین رهن گیرنده حق میدهد تا حق خوود را قبول از سوایر دای وین از ثمون شوت مرهونوه بدسوت آرد خوواه دایون دی ور عوادی باشود یوا

 ترتیب، داین متأخر.

  1844مادۀ 

تواند دین را تأدیه داین رهن گیرنده میتواند ت فیذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نماید، گرچه م کیت آن شت بغییر تع ق گرفته باشد، درین صور  ثالث می

 نموده، خود را در برابر مدیون قای  مقام او قرار دهد.

 1841مادۀ 

ت حفاظت مال مرهونه بعمل آمده، تعوی  ضرر ناشوت از عیوب شوي، مصوار  عقود دیون بوا از رهن حیازی عالوه بر اصل حق، مصار  ضروری که جه

 مصار  عقد حیازی قید وت فیذ آن، تعویضا  قانونت یا موافقه ناشت از تأخیر تأدیه دین،  رداخته میاود.

xii. قسمت دوم 

 اچقضای رهن حبازي

  1844مادۀ 

ازاله سببیکه دین به آن م قضت گردیده، رهن عود  مت نماید. حقوق اشخاص صاحب حسن نیتیکوه در انقضای دین تضمین شده م قضت گردیده و یا ه رهن ب

 الل مد  انقضای حق وعود  آن کسب شده، اخالل نمی ردد.ـخ

  1844مادۀ 

 ( این قانون، رهن حیازی با موجود شدن یکت از اسباب آتت م قضت می ردد:1122عالوه از حالت م درج مادۀ)

 جتماع حق رهن حیازی وحق م کیت در تصر  شخ  واحد.با ا -1

 با انصرا  صریح یا ضم ت داین رهن گیرنده از حق رهن.  -2

 با از بین رفتن شت مرهونه. -3

  1844مادۀ 

 رهن حیازی به وفأ  رهن ده ده و رهن گیرنده با ل ن ردیده، نزد ورثه باقت مت ماند.



  1844مادۀ 

  نماید، وصت او به اجوازه رهون گیرنوده شوت مرهونوه را فروختوه از آن دیون رهون گیرنوده را موت  وردازد. در صوورتیکه رهون ده وده هرگاه رهن ده ده، وفأ

ونوه وصت تعیین نکرده باشد، داین از محکمه ایکه محل اقامت متوفت در حوزه صالحیت آن قورار دارد، تقاضوا میک ود توا شخصوت را جهوت فوروش موال مره

 من آن بحیث وصت تعیین نماید.وتأدیه دین از ث

  1844مادۀ 

تروکه بحیوث دیون هرگاه داین رهن گیرنده وفأ  نماید و از مال مرهونه مع وماتت در دست نبوده و در بین متروکه نیز موجود نباشد، قیمت مـال مرهونه از م

 واجب التأدیه ش اخته میاود.

 قسمت س م

   ض  از اچ اع رهن حبازي

 عقار مبوث اول رهن

  1844ماده 

رهن حیازی عقاری برشخ  ثالث حجت شمرده نمیاود، م ر ای که عقود رهون ثبوت گردیوده باشود، بور ایون ثبوت احکوام خواص مربوو  بوه قیوود رهون رسومت 

 تطبیق می ردد.

  1848مادۀ 

وق غیر تاثیری وارد نماید والزم است قیمت اجاره در عقد رهون داین رهن گیرنده میتواند، عقار را برای رهن ده ده به اجاره دهد، بدون ای که این امر بر حق

 تصریح گردد. در صورتیکه بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمل آید، الزم است موضوع در حاشیه ثبت عقد رسانیده شود.

  1849مادۀ 

ام نماید، همچ وان مک وف اسوت محصوول ومالیوه وتکوالیف داین رهن گیرنده مک ف است، صیانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصار  ضروری اقد

نمایود. دایون  ساالنه دی ری را که الزم است، تأدیه نماید.داین مت تواند آنچه را مصر  نموده، از قیموت حاصوال  عقوار یوا از ثمون آن در حودود قوانون وضوع

 وقتت از این تعهدا  معا  شده مت تواند که از حق رهن انصرا  نماید.

 وم رهن م ق لمبوث د

  1814مادۀ 

مین شوده ( رهن م قول وقتت برشخ  ثالث حجت شده میتواند، که در  ه وی انتقال حیاز  در ورق ثابت التاریف ثبت گوردد و در ایون ورقوه بایود مب وغ تضو1)

 برهن وعین مرهونه به تفصیل توضیح گردد.

( تاریف ثابت، مرتبه داین رهن گیرنده را تعیین مت نماید.2)  

  1811مادۀ 

جانب دی ور هرگاه رهن گیرنده صاحب حسن نیت باشد، مت تواند بحق خود در مرهونه است اد نماید، گرچه رهن ده ده قادر به تصر  در مرهونه نباشد، از 

 د.هر شخ  صاحب حسن نیت، میتواند به حق است اد نماید که بر شت مرهونه کسب نموده، گرچه این حق بعد از تاریف رهن باش

  1814مادۀ 

هون ( هرگاه شت مرهونه بخطر از بین رفتن یا نق  یا ت زیل قیمت مواجه باشد،  وریکه خو  عدم تکافوی آن بورای تضومین حوق دایون محقوق گوردد و ر1)

یوع آنورا بصوور  مزایوده ع  وت یوا ب ورخ ده ده ه  مبادله آنرا با شت دی ر که قای  مقام آن گردد مطالبوه ن مایود، دایون یوا رهون ده وده میتوانود از محکموه اجوازة ب

 موجود بازار، تقاضا نماید.

 ( در حال اجازه بیع، محکمه راجع به ودیعت گذاشتن ثمن نیز امر مت نماید. در این صور  حق داین از شت به ثمن آن انتقال مت یابد.2)

  1814مادۀ 

بامفاد قابل وصف امکان  ذیر باشد، رهن ده ده میتواند از محکمه اجازه فروش رهن هرگاه فرصت م اسبت برای فروش شت مال مرهونه میسر گردیده وبیع 



 مت نماید. را مطالبه نماید، گرچه موعد تأدیه دین نرسیده باشد. محکمه در حال اجازه، شرو  بیع را معیین نموده در مورد به ودیعت گذاشتن ثمن امر

  1814مادۀ 

رسیده نتواند، حق دارد از محکمه فروش مرهونه را بصور  مزایده ع  ت یا ب رخ موجود بازار، مطالبه ک د.هرگاه داین رهن گیرنده به حق خود   

  1814مادۀ 

هل خبره تعیین مت داین رهن گیرنده، میتواند در برابر دین خو د تم یک مرهونه را از محکمه مطالبه نماید، مارو  برای که تم یک در مقابل قیمتیکه توسط ا

 ، صور  گیرد.گردد

  1814مادۀ 

 د.احکام  یابی ت شده این فصل، در حدودی قابل تطبیق است که با قوانین تجارتت واحکام قوانین مخصوص به رهن مال م قول، متعارض واقع ن رد

 مبوث س م رهن دین

  1814مادۀ 

 گردیده یا مطابق احکام حواله، حق آنرا قبول نماید.( رهن دین در برابر مدیون وقتت نافذ دانسته میاود که این رهن بوی ابالد 1)

قبولت محاسبه  ( رهن دین در مقابل غیر وقتت نافذ شمرده میاود که س د دین مرهونه در حیاز  رهن گیرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاریف ابالد یا2)

 می ردد.

 1818مادۀ 

 ، رهن آن جواز ندارد.( دی یکه قاب یت حواله یا حجز را نداشته باشد1)

 ریقۀ رهن  ( رهن اس اد رسمت به  ریقه خاصت که قانون بم ظور حواله این اس اد ت ظی  نموده، صور  می یرد. مارو  بر ای که تذکر یابد که حواله به۲)

 صور  گرفته است. در این حال رهن بدون ضرور  اعالن خاتمه مت یابد.

  1819مادۀ 

تواند برتعویضا  موافقه شده که از دین مرهونه مستحق گردیده و آنچه بعد از رهن مستحق آن مت گردد، تس ط یابد. همچ ان مت تواند داین رهن گیرنده، مت 

شوده بوه  ل دیون تضومینبر تمام استحقاق های دورانت دین تس ط یابد. مارو  بر ای که بر آنچه تس ط مت یابد، اوال  از مصار  ثانیا  از تعویضا  وثالثا  از اص

 رهن کسر گردد. تمام این مراتب وقتت رعایت میاود که به خال  آن موافقه صور  ن رفته باشد.

  1844مادۀ 

حصوول داین رهن گیرنده بحفاظت دین مرهونه مک ف بوده، در صوورتی ه بخواهود قسومتت از دیون مرهونوه را بودون مداخ وه رهون ده وده در مقابول دیون خوود 

 نرا با رعایت زمان ومکان معیین تأدیه حصول نموده و از موضوع برهن ده ده اخطار دهد.نماید، الزم است تا آ

  1841مادۀ 

یتوانود بوه وسوایل مدیون در دین مرهونه، میتواند در برابر داین رهن گیرنده بتمام وسایل تأدیه متع ق به صحت حق تضمین شده برهن است اد نمایود. همچ وان م

در مقابل داین اص ت داشته باشد. تمام این حک  در حدودی تطبیق می ردد که مدیون در حالت حواله بمقابل حواله گیرنوده بوه ایون تادیوا ، تأدیه است اد نماید که 

 است اد کرده بتواند.

  1844مادۀ 

برای رهن ده ده و رهن گیرنده یکجا و هریک ( هرگاه دین مرهونه قبل از موعد دین تضمین شده برهن بسر رسد، مدیون نمیتواند دین را ایفا  نماید م ر 1)

 گذاشته شده، انتقال می ماید. ودیعتآنچه را تأدیه مت نماید به ودیعت ب ذارد. دری صور  حق رهن به آنچه به  نمای د،از دو نفر مت توان د از مدیون مطالبه 

گیرنده از آن ضورری عایود نباشود،  رهنرای رهن ده ده مفیدتر بوده وبرای داین آنچه را مدیون تأدیه نموده، بوجهیکه ب مک ف د( رهن ده ده و رهن گیرنده 2)

 معاونت نماید.

  1844 ۀماد



ن رفتوه باشود، میتوانود آنچوه  کوامال  برهن، هر دو مستحق تأدیه گردد، در این صور  اگر داین رهن گیرنده حق خوود را  شدهدین مرهونه ودین تضمین  هرگاه

 ( این قانون تم ک نماید.1110بیع این دین را مطالبه یا آنرا مطابق حک  ماده) ای کهین مرهونه قب  نماید یا را مستحق می ردد، از د

 ارم رهن عاریت   مبوث

  1844 ۀماد

بهور  آنورا، مدیون میتواند عاریت ده ده مط ق و بدون قید باشد ۀبدهد. در صورتیکه اجاز برهناو آنرا  ۀمیتواند مال غیر را به عاریت گرفته و به اجاز مدیون

 برهن بدهد. ک د،هر ج ست که خواسته باشد همچ ان برای هر شخ  در هر جهتت که اراده ه ب اندازه و

  1844 ۀماد

ه در مخالفوت نمایود. م ور ای کو مخالفوتبه اندازه یا ج   یا شخ  یا جهت معیین مقید سازد، عاریت گیرنده نمیتواند از آن  راعاریت ده ده اجازه شت  هرگاه

 نفع عاریت ده ده باشد.

  1844 ۀماد

از تسو ی  آن بورهن گیرنوده از  بعدرا به اجازه وی مطابق شرو ت که گذاشته است برهن بدهد، عاریت ده ده نمیتواند  ده دهعاریت گیرنده مال عاریت  هرگاه

 .داردن هادای دین نزد خود  زمانآن انصرا  نماید ورهن گیرنده میتواند آنرا الت 

  1844 ۀماد

شدن مد  تعیین شده، انفکاک رهن وتس یمت عاریوت را بورای خوود مطالبوه سپری نمیتواند قبل از  هنده ده ر عاریتمعیین باشد،  مد  همقید ب عاریت هرگاه

 عمل آرد.به مطالبه راای  ونه سپری شدن مد ، مت تواند  ازو همچ ان بعد  مد عدم مقید بودن ب صور نماید. در 

  1848 ۀماد

مجبوور  قبوول هرهون گیرنوده بو باشود،قیمت رهن  ۀمطالبه و دین را به رهن گیرنده تادیه نماید. در صورتیکه دین به انداز راعاریت ده ده انفکاک رهن  هرگاه

مجبور  رهناشد، رهن گیرنده به تس یمت رجوع می ماید. اگر قیمت شت مرهونه از دین کمتر ب گیرنده،گردانیده میاود. در ای صور  عاریت ده ده به عاریت 

موا زاد قیموت موال مرهونوه متبورع شو اخته شوده آنورا از عاریوت  مقدار هده ده ب عاریتگردانیده نمیاود، اگر آنچه که  رداخته شده از قیمت رهن بیاتر باشد، 

 مطالبه کرده نمیتواند. گیرنده،

  1849 ۀماد

ده وده فروختوه شوده نموت  عاریوتال مرهونه در تصور  رهون گیرنوده حوب  باقیمانوده، بودون اجوازه ـوفأ  نماید مافال   حالترهن در  ۀعاریت گیرند هرگاه

 تواند.

  1844 ۀماد

خوالص نمایود. در صوور   رامیاوود توا دیون خوود را تادیوه نمووده رهون  امور هرهن ده ود ۀده ده در حال مدیونیت وفأ  نماید، به عاریت گیرند عاریت هرگاه

 مال مرهونه را خالص نماید. عاریت ده ده میتواند دین را تادیه و ورثهال خود باقیمانده، ـمال مرهونه نزد رهن گیرنده بحعجز وی 

 1841 ۀماد

 می ردد. تطبیقبا احکام رهن حیازی معارض واقع ن ردد، احکام خاص رهن حیازی بر رهن عاریت  عاریتمواردیکه احکام فوق رهن  در

   ارم فصل

 رسمي رهن

 اول قسمت

 رهن رسمي اچشاء

  1844ۀ ماد

 آن بر سایر دای وین عوادی ومقتضای داین حق عی ت را بر عقاریکه برای ایفا  دین تخصی  یافته، کسب مت نماید و به  آنرسمي، عقدیست که به سبب  رهن

 تت که باشد حصول نموده مت تواند.را از عقار مذکور بهر دس خودین مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دین ئدای ین  ا



  1844 ۀماد

 رسمت که نزد مقاما  مربو  تکمیل شده باشد. ۀورق هم ر ب تواند،( رهن رسمت م عقد شده نمت 1)

 میباشد، م ر ای که به خال  آن موافقه بعمل آید. ده دهرهن  ش( مصار  رهن رسمت بدو2)

  1844 ۀماد

 که به نفع مدیون چیزی را به رهن بدهد، رهن ده ده شده میتواند.ی ری درهن رسمت شخ  مدیون یا شخ   در

  1844 ۀماد

 بوده، اه یت تصر  را در آن داشته باشد. مرهونهده ده باید مالک عقار  رهن

  1844 ۀماد

 رسمت صحت ندارد. ۀمالک آن در ورق ۀرهن وی بدون اجاز نباشد،رهن ده ده مالک عقار  هرگاه

  1844 ۀماد

 آید با ل دانسته میاود.مت عقاریکه در آی ده بوجود  رهن

 1848 ۀماد

بوه م فعوت دایون رهون گیرنوده  رهونباشد که س د م کیت او با ل، فسف، لغو، زایل یا به سبب دی ور بوت اعتبوار گوردد،  شدهرهن از  ر  مالک صادر  هرگاه

 ای حسن نیت باشد.دار داینباقت مت ماند. مارو  بر ای که حین انعقاد عقد رهن، 

  1849 ۀماد

 واقع شده نمیتواند، م ر ای که قانون به خال  آن تصریح نموده باشد.دی ری رسمت بغیر از عقار در چیز  رهن

  1844 ۀماد

آن به مزایده ع  ت صحیح باشد. بیعباشد که از لحاظ عر  وری باید   مرهونه( عقار 1)  

 تعیین گردیده باشد، در غیر آن رهن با ل دانسته میاود.عقد  در( همچ ان باید بصور  دقیق 2)

  1841 ۀماد

بورای مالوک م فعوت میرسواند. م ور ای کوه  سیسواتیکهأتم حقا  عقار مرهونه میباشد که عقوار شومرده شوود، خصوصوا  حقووق آبیواری تزئی وا ،  آنشامل  رهن

 موافقت  وری دی ر صور  گرفته باشد.

  1844 ۀماد

و در توزیع آن احکامت رعایت  گردیدهثبت ورقه به بعد، بعقار م حق  تاریفعواید عقار از  به ثبت برسد، حاصال  و م کیتالد راجع به نرخ اب ۀورق هرگاه

 مت گردد که در توزیع ثمن عقار مرعت مت باشد.

  1844 ۀماد

عودم امکوان  برتقسوی  عقوار یوا بور بیوع آن در صوور  مابعوده ایکه در عقار مااع از  ر  تمام مالکین صادر گردیده صحیح مت باشد. و هر نتیج در ره یکه

ندارد. تأثیرتقسی  آن مرتب گردد، برصحت رهن   

  1844 ۀماد

رهون موذکور در حودود معوادل  برسود،وی ه بعدا  اعیان دی ری ه  ام تقسی  بو در عقار یا جز  معیین آنرا برهن ب ذارد و راخود  ۀیکت از شرکا  حص هرگاه

روز از  شصوتمی ماید. مقدار مذکور از  ر  اداره تعیین می ردد. دایون مک وف اسوت در خوالل  الـانتقاین اعیان ه عقاریکه اصال  برهن گذاشته شده، ب قیمت

 به آن انتقال نموده، بیان نماید. رهنتاریف ثبت، تقسی  به اجراآ  مربو  به قید جدید اقدام و در آن مقداریکه 



  1844 ۀماد

 گردد. تعیینعقد رهن مب غ دین تضمین شده  دین احتمالت مرتب شده میتواند، مارو  بر ای که در یارای تضمین دین مع ق بار  ب رهن

  1844 ۀماد

عقارا   دین توسط تمامت عقار یا ازدی ری تصریح نک د، هر جز  از عقار یا عقارا  مرهونه، ضامن تمامت دین و هرجز    ورقانون یا موافقه  تازمانیکه

 مرهونه، تضمین شده دانسته میاود.

  1844 ۀماد

 .نمایدانقضا  تابع آن ش اخته میاود، م ر ای که قانون  ور دی ری تصریح  در صحت و ناده،از دین تضمین شده م فصل  رهن

  1848 ۀماد

تادیوه متع وق بوه دیون دارد نیوز  وجووهمیتوانود، آنچوه مودیون از  باشد، در  ه وی است اد به وجووه تادیوه خواص، بوه خوود او مدیونرهن ده ده غیر شخ   هرگاه

 گرچه مدیون از آن ت ازل نماید. میمانداست اد نماید، حق رهن ده ده غیر مدیون باقت 

 دوم قسمت

 رهن رسمي آثار

 اول آثار رهن رسم   بن مت اقدین مبوث

 اول آثار رهن رسم   ه چسبت رهن ده ده فرع

  1849 ۀماد

رهن ده ده در عقار مرهونه در حق داین رهن گیرنده تأثیر ندارد. تصر   

  1844 ماده

 اداره نموده عواید آنرا تا زمان م حق بودن بعقار قب  نماید. راده ده حق دارد عقار مرهونه  رهن

  1841 ۀماد

صورتیکه  در ابالد نزع م کیت ثابت باشد. ۀاز ثبت ورق قبلاریف آن از  ر  رهن ده ده عقد شده، در حق داین نافذ شمرده نمیاود، م ر ای که ت ایکه اجاره

اجازه در حدود اعمال اداره حس ه، نافذ شمرده میاود. نباشد،تاریف آن ثابت   

  1844 ۀماد

م ور ای کوه تواریف آن قبول از  نافوذ نموت گوردد. گیرنوده،همچ ان حواله به آن در حق داین رهن  اجر   یاکت که مد  آن از سه سال تجاوز نک د و مجرائت به

از قیود رهون ثبوت گردیوده  قبولدر صورتیکه مد  متذکره از سه سال متجاوز باشود، نفواذ آن ماورو  بور آن اسوت کوه  باشد،ابالد نزع م کیت ثابت  ۀثبت ورق

 سال ت زیل داده میاود. سهباشد، در غیر آن با رعایت حک  این ماده مد  مذکور الت 

  1844 ۀماد

گ موت هر عمل یا تقصیری کوه بوه اثور آن تضومین او نقو  بوزر مورده ده مک ف است، سالمت رهن را تضمین نماید. و داین رهن گیرنده میتواند در د رهن

.نمایدمصار  آنرا از رهن ده ده مطالبه  تحفظت اقدام نموده و وسایل همیتواند ب همچ ان و یابد، اعتراض نماید  

  1844 ۀماد

از وی اخذ و یا حق خوود کافت مین أاز بین رفتن یا نقصان عقار مرهونه گردد، داین رهن گیرنده مخیر است که ت سببخطا  خویه  اثر هه برهن ده د هرگاه

 را فورا  مطالبه نماید.

  1844 ۀماد

مین کافت بپوردازد یوا دیون أمدیون مخیر است که ت نماید، نهمین قبول أرفتن عین مرهون ناشت از اسباب خارجت باشد و داین دوام دین را بدون ت بیناز  هرگاه



 از بسر رسیدن موعد آن ادا  نماید. قبل ا  را فور

  1844 ۀماد

شودن بورای تضومین مواجوه شوود، دایون میتوانود از کوافت ال اعمالت واقع گردد که به اثور آن عقوار مرهونوه بوه از بوین رفوتن، نقصوان، یوا غیور ـح هردر  هرگاه

 تدابیریکه مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نماید. واتخاذال ـتوقف چ ین اعممربو  امر  ۀمحکم

  1844 ۀماد

. مان ود تعووی  یوا مییابودال ـبه آن مرتب میاوود، انتقو حقیکهه بع ت الترتیب  رهنکه باشد از بین رفته یا ناق  گردد، سببت عقار مرهونه مب ت بر هر  هرگاه

 الک او برای م افع عامه تعیین می ردد.مقابل استم کهثم ت  یا تأمین، مب غ

 دوم فرع

 هآثار رهن  ه چسبت داین رهن گبرچد

  1848ۀ ماد

ت ها مدیون را مک ف نماید.  دیهأت. رهن ده ده حق ندارد که به رداو جواز دا ۀمدیون باشد، ت فیذ حک  ت ها برمال مرهون غیررهن ده ده شخ  دی ری  هرگاه

 دی ر بعمل آمده باشد.م ر ای که موافقه  وری 

  1849 ۀماد

در قانون اصول محاکما  مدنت  میعادیکهفروش آنرا مطابق  دین، مت تواند حق خود را برعقار مرهونه ت فیذ نموده و ۀدیأت بهبعد از ابالد مدیون راجع  داین

 تعیین گردیده مطالبه نماید.

  1844 ۀماد

اوست، از  متوجهعقار مرهونه مطابق احکام مربو ه به تخ یه عقار مرهونه اجراآتیرا که  تخ یه، میتواند باده ده شخ  دی ری غیر مدیون باشد رهن هرگاه

 خود رفع نماید.

  1841 ۀماد

آنورا بودون  بدهد یا حق فروش بداینمقابل ثمن معیین هر اندازه که باشد ه مرهونه را حین عدم ادای دین در موعد آن ب عقارکه حق تم ک  ۀ( هرگونه موافق1)

 میاود. گرچه این موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. ش اختهوی اعطا ک د، با ل ه رعایت اجراآ  مصرحه قانون ب

ور خوود ت وازل نمایود، موافقوه موذک بودایندین یا قسط آن چ ین موافقه بعمل آید که مدیون از عقوار مرهونوه در مقابول دیون  تادیه( هرگاه بعد از رسیدن موعد 2)

 جواز دارد.

 س م آثار رهن  ه چسبت ش ص ثالث فرع

  1844 ۀماد

 یا در حک  مثبت رهن قید گردیده باشد. عقدشخ  ثالث وقتت نافذ می ردد که شخ  ثالث قبل از اکتساب حق عی ت برعقار رهن را  حقدر  رهن

  1844ۀ ماد

نمت باشد: صحیحبه مواد آتت در مقابل شخ  ثالث  است اد  

 ه تحویل حق تضمین شده بقید.ب -1

 حک  قانون یا موافقه.ه قای  مقام شدن شخ  به جای داین در این حق ب ازناشت  حق هب -2

 .باشددر حاشیه قید اص ت به آن تصریح شده  ای کهقید به م فعت داین دی ر، م ر  ۀبت ازل از مرتب -3

  1844ۀ ماد

 می ردد. تطبیقحو و آثار مرتب برتمام اجراآ  مذکور، احکام خاص ثبت اس اد امالک عقاری ابقای م محواجراآ  مربو  بقید، تجدید،  در



  1844 ۀماد

 رهن ده ده میباشد، م ر ای که موافقه  ور دی ری صور  گرفته باشد. ذمهمحو آن بر  قید، تجدید و مصار 

   ارم فرع

 )ت قب ( تتبعح   وح  تقدم 

  1844 ۀماد

 عقار گردیده است، حسب درجه هریک بدست مت آورند. جاناینحقوق خود را قبل از داین عادی کامال  از ثمن عقار مرهونه یا از مالیکه  گیرندهرهن  داین

 1844 ۀماد

 باشد.احتمالت یا دین مستقبل یادین  شر  همیاود، گرچه دین تضمین شده برهن مع ق ب محاسبهرهن از تاریف قید آن  ۀمرتب

  1848 ۀماد

ا تواریف اتکوای بیوع، تو وآن به توأخیر افتیوده باشود، داخول می وردد  تأدیة وتعویضاتیکه ب ا بر موافقه مستحق بوده  مصار  عقد، قید، تجدید و الـادخرهن  برقید

.میاودمزایده به شخ  در توزیع و در مرتبه خود رهن بصور  ضم ت شامل   

  1849 ۀماد

ت ازل نمایود. دری صوور  بمقابول  دارد،ر نف  عقار، رهن مقید سرهن خود در حدود دین خود به م فعت داین دی ری که ب مرتبهرهن گیرنده، میتواند از  داین

بووده،  متع وقاسوتث ای آنچوه کوه بوه انقضوای حوق دایون اول ه شو اخته میاوود، اسوت اد موت توانود. بو جایزکه بمقابل داین اول  تأدیه هتمامت وجوه دین داین دی ر ب

 ای که این انقضا  بعد از ت ازل از مرتبه باشد. مارو  بر

  1844 ۀماد

ائیت خوود آن خوارج سوازد، م ور ای کوه حوایز برضو حایزدین بسر رسید، م کیت عقار مرهونه را از دست  ۀدیأگیرنده مت تواند وقتیکه موعد ت رهن( داین 1)

یا از رهن صر  نظر نماید. خالصدین را ادا  یا عقار را از رهن   

وی انتقال نماید، حایز عقار مرهونه ش اخته ه رهن باشد ب قابلم کیت عقار مرهونه ب ا بر سببت از اسباب م کیت یا حق عین دی ری بر آن  هرشخصیکه( 2)

 باشد. داشتهمسؤولیت شخصت  رهن هشده ب تضمینمیاود بدون ای که از دین 

  1841 ۀماد

بپوردازد، ایون حوق  شخصوا  از تاریف اخطار به بعد  آ مصار  مربو  به اجرا آنرا با م حقا  آن و رهن هشده بدین تضمین  موعدمیتواند ه  ام رسیدن  حایز

 .نمایدتمام آنچه را  رداخته است از مدیون یا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه  میتواندی صور  حایز ا حایز تا زمان تحقق مزایده باقت مت ماند. در

  1844 ۀماد

ثبوت سو د ایون حوایز قیودیکوه موجوود بووده  ه  وامآنرا ع داالیجاب تجدید نماید، م ر ای کوه  آن قای  مقام داین شده حفظ نموده و دراند قید رهن را که میتو حایز

 محو گردد.

  1844 ۀماد

تموام دای وین کوه حقووق شوان برعقوار قیود گردیوده  دیون تادیوهبورای  م کیت عقار مرهونه برذمه حایز، مب غت باشد که فورا  مسوتحق االدا  بووده و سبببه  هرگاه

 باشد. شدهمیتواند حایز را بپرداخت حق خویه مک ف نماید، مارو  برای که س د م کیت حایز ثبت  مذکورکفایت نماید، هریک از دائ ین 

  1844ۀ ماد

آنچه را که برذمه حوایز  ۀدیأدائ ین کمتر باشد، دائ ین میتوان د ت استحقاقبرذمه حایز است فت الحال غیر مستحق االدا  باشد یا مقدار آن از دیون  دی یکه هرگاه

 دین موافقه بعمل آمده، از وی مطالبه نماید.  رداخت هشرو یکه به آن تعهد نموده و در موعدیکه ب مطابقاست، 

  1844 ۀماد

 .نمایدقیودیرا که بر عقار است، کسب مت  دیه نماید، حق مطالبه محوأاست به دائ ین توی حایز آنچه را که بر ذمه  هرگاه



 1844 ۀماد

توانود ایون حوق را هور وقتوت کوه موت خود، عقوار را از تموام ره یکوه قبول از ثبوت سو د وی قیود گردیوده،  واک نمایود، وی  م کیتمت تواند بعد از ثبت س د  حایز

 ذاشته میاود، حفظ نماید.معرض اعالن گه ب فروشخواسته باشد استعمال نموده والت زمانیکه لست شرو  

  1844 ۀماد

ئوت را بمحول اقاموت شوان بفرسوتد کوه متضومن خالصوه  ا العیوه اک کردن عقار را اراده نماید، مک ف است برای دای یکه حقوق شان مقید است،  حایز هرگاه

 ا  اصحاب حقوق باشد.عقار ولست حقوقیکه قبل از ثبت س د وی قید گردیده با اسم وقیمتس د م کیت وی وتاریف ثبت آن 

  1848 ۀماد

باشد، بودون در نظور گورفتن میعواد اسوتحقاق دیوون موذکور  التادیهاست در ا العیه از آمادگت خود برای تادیه دیون قید شده ایکه فت الحال واجب  مک ف حایز

 آرد. بعملدر حدود قیمت عقار تذکر 

  1849 ۀماد

روز از سوت حق مقید دارد، میتواند فروش عقاری را که  اک کردن آن مط وب است، در خالل  کفی یکهوهمچ ان  حق وی قید گردیده کهاز دائ ی ت  هریک به

 .می رددراه در تعیین موعد رعایت  ۀمساف ،تاریف آخرین ا العیه رسمت مطالبه نماید

  1۸84 ۀماد

مطالبوه  . یوردمیموت نمایود، صوور   امضوا آن مطالبه ک  ده یا وکیل قوانونت وی ال سابق فرستاده میاود و در ـم برای حایز و ایکها العیه  اسا  هب مطالبه

 مطالبوه .ب وذاردمزایده کفایت نماید،  ور ودیعت در خزانه یا بوانکت کوه محکموه تعیوین نمایود   ریقک  ده مک ف است مب غت را که برای مصار  فروش از 

 کفیل ها به آن موافقت نمای د. تمام وم ر ای که تمام دائ ین که حقوق شان قید بوده  خود صر  نظر نموده نمیتواند،   بک  ده بعد از این از 

  1881 ۀماد

تعجیل برای  الب یا حایز  درفروش ب ابر مطالبه صاحب م فعت  اجراآ  مربو  به فروش اجباری رعایت مت گردد و تمامفروش عقار مطالبه شود،  هرگاه

 در اعالنا  فروش مب غت را که قیمت عقار تعیین گردیده تذکر دهد. استباشر  مت نماید، مک ف تمام میاود، شخصیکه به اجراآ  م

  1884 ۀماد

مصارفیکه اجراآ   اک کردن ایجاب موت نمایود، مصوار   گردیدهثم یکه در مزایده تعیین  ۀدیأبر او خاتمه مت یابد، مک ف است عالوه بر ت مزایده شخصیکه

 کورده وور دی وری تصوریح  خواصحایزیرا که م کیت از دسته خوارج گردیوده نیوز تادیوه نمایود. م ور ای کوه قوانون  اعالنا صار  ثبت آن وم س د م کیت و

 باشد.

  1884 ۀماد

 شوده، بحوایز تع وق موت قیودفوارد از هرنووع حوق  و  بق شرایط مربو  مطالبه ناود، م کیت عقار بصور  نهائت و معیینفروش عقار در خالل مد   هرگاه

در  راحقووق شوان از آن بورای آنهوا بدهود. یوا مب وغ موذکور  ۀدیوأبارعایوت مراتوب دائ وین در ت شده،گیرد. مارو  بر ای که حایز مب غت را که قیمت عقار تعیین 

 خزانه یا بانکت که محکمه تعیین نماید،  ور ودیعت ب ذارد.

  1884 ۀماد

ابوالد بوه  ۀحاشیه ثبت ورق صالحیت صور  می یرد. در عریضه رساندن موضوع در با ۀمحکم مقام هب تقدی  عریضه از  ر  حایز مرهونه با عقار ۀتخ ی

 اجراآ  مربو  بداین مباشر ا الع داده میاود. اتخاذالل   ر روز از تاریف تقدی  عریضه جهت ـم کیت مطالبه میاود. موضوع تخ یه در خ اخراج

  1884 ۀماد

نمیتوانود اجوراآ  اخوراج م کیوت را  گیرنودهیا  اک کردن عقار را از رهن یا انصرا  از عقار را اختیار نه نمایود، دایون رهون  شدهدیون قید  ۀدیأحایز ت هرگاه

 مودیون هاز عقوار بو انصورا دیون مسوتحقه یوا راجوع بوه  ۀدیوأاو اتخاذ نماید، م ر بعد از ای کوه راجوع بوه ت مقابلمطابق احکام قانون اصول محاکما  مدنت در 

 نموده باشد.اخطار 

  1884 ۀماد

ن رفته باشد، میتواند بطرق دفعیکه است اد مدیون  قرارثبت رسیده و در دعوی ایکه ع یه مدیون به دین حک  گردیده  ر  دعوی ه م کیت وی ب س د حایزیکه

به دفعت است اد نماید که مودیون نیوز بعود  هرحالیتواند در . مارو  برای که حک  به دین بعد از ثبت س د حایز باشد. همچ ان او منمایدبه آن جواز دارد، است اد 



 باشد. داشتهاز حک  به دین حق است اد را به آن 

  1884 ۀماد

از ره وذر ثمون عقاریکوه بورای فوروش  اومارو  بر ای که مقدار ثمن تقدی  داشته او در مزایده از مقودار باقیمانوده ذموت  گردد،مزایده شامل  میتواند در حایز

 شته شده، کمتر نباشد.گذا

  1888 ۀماد

عقوار شو اخته میاوود و  مالکحایزخارج گردیده وبعدا  مزایده باخ  وی تع ق ب یرد، حایز بموجب س د اص ت م کیت  دستم کیت عقار مرهونه از  هرگاه

از تموام  مذکورکمه تعیین نماید  ور ودیعت ب ذارد، عقار نموده یا در خزانه یا بانکت که مح تادیهوی تع ق گرفته ه در صورتت که ثمن نهائت مزایده را که ب

 حقوق قید شده  اک مت گردد.

  1889 ۀماد

خود را از حایز بدست آرد. حقبه شخ  دی ری غیر از حایز تع ق ب یرد، شخ  مذکور مت تواند بموجب حک  مزایده  مزایده هرگاه  

  1894 ۀماد

دائ وین رهون گیرنوده، موت توان ود  بووده و حوایزبرحقوق دائ ی یکه حقوق آنها قید گردیوده زیواد  نمایود، ایون زیواد  حوق  گرفته، تع قثم یکه مزایده به آن  هرگاه

 حقوق خود را از حایز مطالبه نمای د.

  1891 ۀماد

 .نمایدعود  مت  حایز هدارا بوده بوی  هال م کیت عقار بـقبل از انتق حایزحقوق عی ت دی ریکه  ارتفاق و حقوق

  1894 ۀماد

گوردد، مک فیوت  تورکدین یا انصرا  از عقار رد نماید. در صورتیکه اجراآ  مربو  مد  سه سال  ۀدیأتبه  ابالدتاریف  را از عقاراست عواید  مک ف حایز

 رد عواید از تاریف ابالد جدید اعتبار دارد.ه ب

  1894 ۀماد

معاوضوه یوا تبورع  بصوور ر حدودی مراجعه نماید که خ ف حوق مراجعوه را برشخصویکه از وی تضمین برمالک سابق ددعوی ( حایز میتواند از  ریق 1)

 کسب م کیت نموده، دارا باشد.

که باشد، مت تواند به مدیون مراجعه نمایود. سببت دیه ب ا بر هر أدیه نماید و این تأبه اسا  س د م کیت به ذمه مدیون است ت که( اگر حایز زاید از استحقاق 2)

 دیه نموده است.أصور  حایز قای  مقام دائ ی ت مت گردد که حقوق آنها را ت ایندر 

  1894 ۀماد

 .میاودل ش اخته وواثر خطا  وی بر عقار عاید گردد، در برابر دائ ین مسه نقصانیکه ب از شخصا   حایز

 س م قسمت

 رهن رسمياچقضای 

  1894 ۀماد

 به آن م قضت گردیده، عود  مت نماید. دینل سببیکه  ی دین تضمین شده م قضت گردیده و به اثر زواانقضاه مان د رهن حیازی برسمت ( رهن 1)

 اند، اخالل نمت نماید. نمودهعود  آن از غیر کسب  حقوقت را که اشخاص دارای حسن نیت در ظر  مد  انقضای حق و رهن،( عود  2)

  1894 ۀماد

 را  اک کرده ب ا بر هرسببت که باشد، زایل گردد. عقاربصور  نهائت م قضت مت گردد. گرچه م کیت حایزیکه  با اتمام اجراآ   اک کردنرسمت رهن  حق

  1894 ۀماد



حقووق  ۀدیوأاز لحواظ درجوه مسوتحق ت دائ ی یکوهثمن مذکور به  ۀدیأبه ودیعت گذاشتن ثمن نهائت آن یابه ت مزایده ع  ت و  ریقیا فروش اجباری عقار از  رهن

 این ثمن میاوند، م قضت می ردد. خود از

  1898 ۀماد

رهن گیرنده، میتواند باوجود بقای دین، از رهن رسمت ت ازل نماید. داین  

  1899 ۀماد

 یا رهن گیرنده و بقای دین نزد ورثه تطبیق می ردد. ده دهرهن رسمت احکام مربو  به عدم انقضا  به اثر وفأ  رهن  بر

 



 

 كتاب سوم

 حقوق عيني

 باب اول

 حقوق عيني اصلي

 فصل اول

 حقوق ملكيت

 اولقسمت 

 ساحه و حمايت ملكيتقسمت 

 : 1944مادۀ 

برداري و هر نوع تصر  م  یت، حقي است  ه به مقتضاي آن شي تحت اراده و تس ط شخ  قرار می یرد. و ت ها مال  میتواند در حدود اح ام قانون به استعمال، بهره 

 پردازد.مال انه در آن ب

 : 1941مادۀ 

 اشد، ش اخته میاود.مال  شي، مال  تمام آنچه  ه از ع اصر اص ي آن شمرده شده و انفصال آن از شي بدون از بین رفتن یا ت ف شدن یا تغییر یافتن شي مم ن نب

  :1944مادۀ 

 باشد.( ساحۀ م  یت زمین، به آنچه  ه عمقآ   و ارتفاعا  معتاد و مجاز است شامل مي 1)

 ( بموجب موافقه یا ح   قانون، م  یت سطح زمین از م  یت مافوق و ماتحت آن مجزا شده مي تواند.2)

  :1944مادۀ 

 م  یت هیچ شخ  از دست او  ایده شده نمیتواند, م ر بموجب قانون.

 قسمت دوم

 قب د ملكبت

  :1944مادۀ 

 ماید.مال  میتواند در م  یت خود در حدود  قانون تصر  ن

 



   :1944مادۀ 

 هرگاه بم   حق غیر تع ق ب یرد،  مال  نمیتواند در آن  وري تصر  نماید   ه موجب ضرر غیر گردد, م ر به اجازه صاحب حق.

   :1944مادۀ 

 ضرر فاحه قدی  باشد یا جدید از بین برده میاود.

 :1944مادۀ 

 و یا مانع حوایر اص ي  ه عبار  از م افع مقصود آن است گردد.ضرر فاحه آن است  ه سبب ش ست یا انهدام ب ا گردیده 

 : 1948مادۀ 

ته و بطور    ي مانع مانع شدن روش ي بطور   ي از خانه ضرر فاحه شمرده میاود، هیچ   نمیتواند چ ان ب ائي اعمار نماید  ه    ین خانه همجوار را مسدود ساخ

 ا  همجوار  میتواند  دفع ضرر را  در صور  ام ان و در غیر آن از بین بردن ب ا  را براي دفع ضرر  مطالبه نماید.روش ي در آن گردد. در صور  احداث چ ین ب 

 : 1949مادۀ 

 شخصی ه عمارتي ب ا  می  د باید آنرا   وري اعمار نماید  ه از    ین، عمار  قدیمه همجوار متضرر ن ردد.

 : 1914مادۀ 

 یاري یا مجراي آب فاضل را بم ظور اّبیاري اراضي خویه احداث مي نماید، اشخاص دی ر بدون اجازه وي حق انتفاع را از آن ندارند.شخصی ه بمصر  خود م بع آب

 : 1911مادۀ 

 ی  د.با رعایت عدم ضرر رساندن به عامه،  تعیین حق استفاده از آب نهر عمومي و توزیع آن به اندازه زمی ي میباشد  ه آبیاري را ایجاب  م

 : 1914مادۀ 

ل  زمین مذ ور را به جریان آب مال  اراضي ای ه بواسطۀ آال  یا نهر زمین خود را آبیاري  می ماید در حالی ه حق جریان آب را بر اراضي  غیر نداشته باشد نمیتواند ما 

 خود مجبور گرداند.

 : 1914مادۀ 

 شد، مال   زمین مذ ور  نمي تواند  مانع جریان آب او در زمین خود گردد.هرگاه شخ  حق جریان آب را  بر زمین دی ري  داشته با

 : 1914مادۀ 

آبیاري  نماید و به اثر آن آب در زمین شخ  دی ري جریان  یدا   د و زراعت او را از بین  شخصی ه زمین خود را بصور  عادي  وری ه زمین آن را تحمل بتواند،



 گر زمین خود را بصور  غیر عادي آبیاري نموده و شخ  دی ري از آن متضرر  گردد، ضامن ش اخته میاود.ببرد، ضامن ش اخته نمیاود و ا

 : 1914مادۀ 

 حقابه بمیراث برده میاود  و با استفاده از آن وصیت جواز دارد.

 : 1914مادۀ 

 ( حق آبۀ زمین،  تابع زمین مي باشد.1)

 از ضرور   صاحب زمین،  جز بم ظور  آبیاري زمین جواز ندارد.  ( فروش، هبه و اجازه حقابه زمین زاید2)

 یر اح ام  مربو  به حق آبه و آبیاري زمین  ه در این قانون   یه بی ي ناده، تابع  اح ام قانون خاص میباشد.دس( ۳)

 : 1914مادۀ 

دی ر از م بع آب بر زمین خود اجازه بدهد و همچ ان به فاضل آب آبیاري شدة   مال  زمین م  ف است، بجریان آب  افي  بم ظور آبیاري زمین هاي دور م  یت اشخاص

 زمین هاي  مذ ور  ه در نږدی   ترین جوي  عمومي بریزد، اجازه نماید. مارو  بر ای  ه در برابر آن تعوی  عادالنه داده شود.

 : 1918مادۀ 

 نهر یا جوي نپردازند، به اسا  مطالبۀ هر ی  از شر ا  به این امر وادار ساخته میاوند.هرگاه تمام ماتر ین آب به رضائیت خویه به اصالحا  ضروري 

 : 1919مادۀ 

  یا دشواري بزرگ میسر  مال  زمی ی ه اصالك براه عام اتصال ندارد و یا راه مرور  به آن نا افي  و دشوار باشد،  وری ه  احداث راه  افي بدون تحمل مصار  گزا

 ماید و این حق  ت ها در اند  در برابر تعوی  عادالنه  در زمین همجوار  به اندازه  الزم تصر   و آن را استعمال نماید. مارو  بر ای  ه  از حد معتاد تجاوز ننباشد،  میتو

 موضع استعمال شده مي تواند  ه با  مترین  ضرر رفت و آمد مقصود  بدست آید.

 : 1944مادۀ 

ن اجزا  عام از تقسی   و تجزیه قانوني عقار ناا   رده باشد و احداث راه  افي در اجرا    عقار مذ ور مم ن باشد، مطالبۀ حق مرور  بجز در هماهرگاه مانع اتصال براه 

 جواز ندارد.

 : 1941مادۀ 

ور سازند. مصار  تعیین حدود بین  رفین  ماتر  مي هر ی  از مال ین اراضي همجوار، میتوان د  ر  دی ر را  با تعیین حدود در اراضي اتصال یافتۀ ی دی ر مجب

 باشد.



 : 1944مادۀ 

 آن بیفزاید. هرگاه دیواري بین دو نفر ماتر   باشد، ی ي از  رفین نمیتواند بدون اجازه  ر  دی ر به تغییر ارتفاع آن بپردازد یا ب ا  دی ري را به

 : 1944مادۀ 

ماتر   باندازه  شری ، چوب یا دی ر مواد است ادیه هاي خویه را ب ذارد، مارو   بر ای  ه از حدود مقاومت دیوار مذ ور   هر ی  از شر ا  مي توان د باالي دیوار 

 تجاوز ن  د. تزئید یا تغییر م ان چوب از  ر  ی  شری  بدون اجازه شری  دی ر  با رعایت سالمت  دیوار جواز ندارد.

 : 1944مادۀ 

   ده ومت خود را از دست داده و خو  انهدام آن موجود باشد، اگر ی ي از  شر ا  اراده خراب  ردن آنرا ب ماید و شری  دی ر ممانعت   د. م ع هرگاه دیوار ماتر  مقا 

 به تخریب  دیوار مجبور  رده  میاود.

 : 1944مادۀ 

االي آن چیزي گذاشته باشد و در تعمیر مجدد آن  ی ي از شر ا   ممانعت نماید، شری   هرگاه شر ا  بانهدام دیوار ماتر  بپردازند، یا دیوار مذ ور بیفتد و هر شری   ب 

به اجازۀ مح مه باعمار  آن بپردازد، مصار  آنرا به مقدار حصۀ شری  دی ر مطالبه  م ع    ده  بصور  مط ق به ساختن  آن م  ف میاود. در صورتی ه ی ي از شر ا 

   مذ ور حصۀ خویه را نپردازد شری  دی ر میتواند او را از استفاده از دیوار  م ع نماید. رده میتواند و تا زمانی ه شری

 : 1944مادۀ 

 آن ظاهر شود. دیواری ه  ه  ام ب ا  حد فاصل  بین دو عمار   باشد، تا زمان جدائي  دو ب ا  دیوار ماتر  دانسته میاود. م ر وقتی ه دلیل دی ري بع  

 : 1944مادۀ 

 .است، بپردازداری ه  در مصار  اعمار دیواره  ن رفته، وقتي شری  دیوار ش اخته میاود  ه نصف مصار  ب ا  و نصف قیمت زمین را  ه دیوار  بر آن واقع همجو

 : 1948مادۀ 

واند او را به دادن قسمتي از دیوار او یا قسمتي از همجوار، نمیتواند  همجوار دی ر را باعمار دیوار یا چیز دی ري در داخل حدود م  یت او م  ف سازد، همچ ان نمیت

 ( این قانون.1124)  مادۀ ح    زمی ی ه دیوار بر آن ب ا شده وا دار سازد م ر در حدود 

 



 : 1949مادۀ 

  ین  یا    ی چه  در آن واقع است یا از   ار بطر  همجوار  خود در مسافۀ  متر از ی  متر    ین  یا    ی چه داشته باشد مسافه از عقب دیواری ه   همجوار حق ندارد،

 خارجي  دیوار اندازه میاود.

 : 1944مادۀ 

 همجوار میتواند   ه    ین،    ی چه مالقي در برابر عقار همجوار  ه در عین وقت  در برابر  راه عام باشد، داشته باشد.

 : 1941مادۀ 

بر عقار   ا  ت انسان ارتفاع داشته باشد و م ظور از آن جریان هوا و داخل شدن روش ي باشد،  وری ه دیدن  از آن عادتروشن دانی ه قاعدۀ آن از سطح ا اق بیاتر از قام

 همجوار مم ن نباشد، اندازۀ مسافه در آن شر   نیست.

 : 1944مادۀ 

 عمار گردد  ه ضرر آن به همجوار  نرسد.فابری ه، دست اه تجارتي، چاه و دی ر تاسیساتی ه به همجوار ضرر مي رساند، باید در مسافه ا

 : 1944مادۀ 

ر بمد  معقول نباشد هرگاه عقد یا وصیت  متضمن شر ي باشد  ه بمقتضاي آن تصر  در مال م ع گردیده باشد، شر  مذ ور تا  زمانی ه  مب ي بر سبب ماروع و م حص

صر  حمایت م فعت حایز متصر   یا متصر  الیه  یا شخ  ثالث باشد و مد  ه  امي معقول صحیح نمیباشد. سبب وقتي ماروع   داشته  میاود  ه م ظور از م ع ت

 شمرده میاود  ه مقید به حیا  متصر   یا متصر  الیه  یا شخ  ثالث باشد.

 : 1944مادۀ 

 ر نوع تصر  مخالف آن با ل  شمرده میاود.(  این قانون صحیح  باشد ه1133هرگاه شر   وارده در عقد یا وصیت مب ي بر م ع از تصر   بق ح   مادۀ )

 قسمت سوم

 ملكيت مشاع

   1944مادۀ 

 وري تصر  نماید  ه به شری   هرگاه م  یت  عین، بین دو نفر  یا زیاده از آن مااع باشد،  هر ی  آنها  باندازه حصۀ خویه از آن حق  استفاده داشته و میتواند در آن

در صورتی ه مقدار مااع مع وم باشد بیع و بهره برداري آن بصور   مااع جواز دارد و استعمال آن نیز جواز دارد، مارو  بر ای  ه به دی ر ضرر عاید ن ردد. همچ ان 

 حقوق سډیر شر ا   ضرر عاید ن ردد.

   1944مادۀ 

و واقع ناود، حق متصر  الیه بهمان جزئی ه بعد از تقسی  به هرگاه ی ي از شر ا   ی  قسمت معین مال مااع را تصر  نماید و آن قسمت مال حین قسمت در حصۀ ا



میتواند به ابطال تصر  متصر  تع ق می یرد، انتقال مي نماید. و در صورتی ه متصر  عدم معرفت خویه را مب ي بر م  یت مااع  در عین متصر  فیها ثابت نماید، 

 بپردازد.

  1944مادۀ 

 اشد، م ر ای  ه  موافقه  ور  دی ري صور  گرفته باشد.اداره مال مااع حق تمام شر ا  میب

  1948مادۀ 

در صور  عدم تحقیق ا ثریت مح مه میتواند تدابیر ضروري را به  .شر ا  در مال مااع تابع راي ا ثریت میباش د و ا ثریت به اسا  قیمت حصصي محاسبه میاود

 ه میتواند ه  ام ضرور  شخصي را تعیین نماید تا مال مااع را اداره نماید.اسا  در خواست ی ي از شر ا  اتخاذ نماید, همچ ان مح م

  1949مادۀ 

 هر ی  از شر ا  مال مااع میتواند وسایل الزمي را جهت حفاظت مال مذ ور اتخاذ نماید, گرچه سډیر شر ا  به آن موافقت نداشته باش د.

   1944مادۀ 

 نه ماتر  حق س ونت را دارد .هر ی  از شر ا  باندازۀ حصۀ خود در خا

  1941مادۀ 

 حصۀ ی ي از دوشری  در دست شری  دی ر حیثیت امانت را داشته, در صورتی ه بدون قصور او از بین برود, ضامن ش اخته نمیاود.

  1944مادۀ 

 ی یرند.هرگاه م  یت ماتر  محتاج  اصالح و ترمی  باشد، شر ا  در آن ماتر ا به اندازه  حص  خود سه  م

  1944مادۀ 

ر صورتی ه بدون اجازه  هرگاه ی  شری  به اجازۀ  سډیر شر ا   در اعمار م  یت ماتر  بپردازد, میتواند  مصار  آن را به  اندازه حص  هر ی  مطالبه نماید. و د

 رجوع   رده نمي تواند. بچ ین عمل مبادر  نموده باشد, متبرع  ش اخته  شده و شری ي   ه به قیمت حصۀ خود اجازۀ  نداده

  1944مادۀ 

ن حتمي است.  درین ( هرگاه م  یت ماتر ي  ه قابل قسمت نبوده محتاج اصالح و ترمی  گردد و ی ي از شر ا  غایب باشد، حصول  اجازه  مح مه در خصوص اعمار آ1)

 بعد از حضور وي باندازه  حصۀ هر ی  مطالبه نماید. صور   سی ه به ترمی  مي  ردازد میتواند مصار  مذ ور  را از شر ا   و شری  غایب

 اگر اقدام مذ ور بدون اجازه صور  گیرد،  راجع به مصار  خود بر سډیر  شر ا  رجوع  رده نمي تواند. 

 1944مادۀ 



د، ممت ع  به اعمار م  ف شده نمیتواند. در صورتی ه ی ي از هرگاه م  یت ماتر  غیر قابل قسمت م هدم گردد و ی ي از شر ا  اراده اعمار آنرا داشته و دی ري امت اع آور

 شر ا  بدون اجازه  شری  دی ر  و یا مح مه به آن اقدام نماید، متبرع ش اخته میاود.

   1944مادۀ 

آن امت اع  آورند، در حالی ه شری  باجازه  مح مه  هرگاه قسمتي از  م   ماتر  غیر قابل قسمت، م هدم گردد و ی ي از شر ا   اراده اعمار آنرا داشته و شر ا  دی ر  از

   بدون اجازه  مح مه به اعمار آن به اعمار آن اقدام نماید، میتواند  سډیر شر ا   را الي زمان تادیه  مصر , حصۀ آنها را از انتفاع  م  یت مذ ور م ع نماید و اگر شری

 دد.اقدام نماید،  حق مراجعه او بر سډیر شر ا  ساقط می ر

   1944مادۀ 

 قسی  میاود.هرگاه م  یت ماتر  غیر قابل قسمت  امال م هدم گردیده و هموار شود، هیر ی  از شر ا   به اعمار  آن م  ف نبوده زمین آن بین شر ا   ت

   1948مادۀ 

  به اندازه  حصۀ خود در مال ماتر  متحمل می ردد. م ر ای  ه مصار  اداره  ردن حفاظت و مالیا  وسډیر ت الیف عایده یا تعیین شده، بر مال ماتر  را هر شری

 موافقه  ور دی ري صور  گرفته باشد.

   1949مادۀ 

ماووورو  بووور  شوور ائی ه حووود اقوول مالووو  سوووه ربووع  موووال ماوواع باشووو د، میتوان ووود  بووا اعوووالن بووه سوووډیر شووور ا  در خصوووص تصووور  بوور موووال موووذ ور  تصوومی  اتخووواذ  نمای وود.

بوووا  موجبوووه  قدیموووه اسوووت اد  نمای ووود، شوووری ي  وووه بووور اتخووواذ چ وووین تصووومی  اعتراضوووي داشوووته باشووود، میتوانووود در خوووالل دو مووواه  از تووواریف اعوووالن بوووه مح موووة ای  وووه بوووه اسوووباب 

 صالحیت  رجوع نماید، مح مه مي تواند بر ضرور  تصر  ح   و یا آنرا رد نماید.

   1944مادۀ 

ع اموال میتواند  قبل از تقسی  مطالبه, استرداد آن حصۀ از مال مااع را نماید  ه از جانب شری  دی ر بفروش رسیده، مارو  شری  در مال مااع  م قول  یا در مجمو( ۱)

   مسترد باشد. در این صور بر ای  ه  این مطالبه را در خالل مد  سي روز از تاریف ع   او بفروش، یا از تاریف اعالن بفروش غرض ا الع ببایع و ماتري توجیه نموده

    ده  در تمام حقوق و تعهدا  قای  مقام ماتري قرار می یرد. بار ی ه  تمام مصار  او را تعوی  نماید.

 نماید.اگر شر ائی ه رد  ردن مال فروخته شده فقرۀ فوق را مطالبه مي نمیاند متعدد باش د، هر ی  میتواند به اندازه حصۀ خود رد آنرا مطالبه (  ۲)

 قسمت   ارم

 رفع مشاع  اثر تقسبم

   1941مادۀ 

 مااع و ادا  آن ه برضائیت  شر ا  یا ح   مح مه صور  می یرد. تقسی ، عبار  است از تعیین حصۀ

   1944مادۀ 

ح مه با صالحیت مطابق با ح ام تقسی  رضائي  در غیاب ی ي از تقسی     دگان جواز ندارد، ولي یا وصي صغیر در تقسی  قای  مقام صغیر می ردد. مارو  بر ای  ه م



 قانون به آن موافقت نماید.

   1944مادۀ 

مطالبه نماید. م ع تقسی  مال مااع اگر شر ا  به ابقاي مال مااع  به اسا  ح   قانون یا موافقه، م  ف ناده باش د، هر ی  از شر ا  میتواند از مح مه تقسی  مال مااع را 

 ر سال تجاوز نماید جواز ندارد. و در صورتی ه مد  موافقه بیه از   ر سال نباشد، در مورد شری  و خ ف او نافذ شمرده میاود.باسا  موافقه در مدتي  ه از   

   1944مادۀ 

 باید مال قاب یت تقسی  را داشته باشد، در غیر آن به اسا  تقسی  استفاده مط وب از بین میرود.

   1944مادۀ 

د مح مووه میتوانووود  ه  ووام مطالبوووه تقسووی  از جانوووب  ی ووي از شووور ا   یوو  یوووا چ وود نفووور اهوول خبوووره  را بووه م ظوووور  ترتیووب و تقسوووی  حصووة هووور هرگوواه مووال قابووول قسوومت باشووو

 شری  موظف نماید.

   1944مادۀ 

یوو  از شوور ا  را تعیووین و  اهوول خبووره حصوو  را بووه اسووا  خوووردترین سووه  تقسووی  می  وود. گوور چووه تقسووی  جزئووي باشوود. در صووور  عوودم ام ووان  مووي توان وود حصووۀ هوور

 مجزا  نمای د.

   1944مادۀ 

 معادله حص  حسب استحقاق  ه در آن نقصان فاحه  نباشد، حتمي است.

  1948مادۀ 

 حقوق ماتر ه متقاسمین  بر اعیان تحت قسمت ه  ام تقسی  رعایت میاود.

   1949مادۀ 

هر فرد از افراد مال اعیان ماتر   ه تقسی  جمع یاد میاود و دی ري به تعیین حص  مااع در ی  عین  تقسی  بدو ش ل صور  می یرد، ی ي به جمع حصۀ مااع در

 ماتر   ه تقسی  تفریق نامیده میاود.

   1944مادۀ 

 معادل  مبود حص  به  رداخت مال اضافي از جانب  سی ه حصۀ بیاتر گرفته است، جواز دارد.

   1941مادۀ 

 شر ، خیار رویت و خیار عیب،   بق موافقه  رفین و اح ام قانون تطبیق مي گردد. در تقسی  رضائي خیار



   1944مادۀ 

  ف میاود.هرگاه ی ي از شر ا  در م   ماتر  بدون اجازه باقي شر ا  براي خود تعمیري بسازد و در تقسی  به حصۀ دی ري اصابت   د به انهدام آن م 

   1944مادۀ 

 ه ابتدائیه  ه اعیان مورد تقسی  در حوزة  آن قرار دارد، ذیصالح ش اخته میاود.در دعوي تقسی  مح م

  1944مادۀ 

(  این قانون م ازعا  ناشي از تعیین حص  و سډیر م ازعا  مربو  را  ه قانونا در ساحه صالحیت آن داخل باشد، حل و فصل مي 1143مح مه ابتدائیه م درج مادۀ )

 نماید.

   1944مادۀ 

 ا  مذ ور  متوقف سازد.گاه ه  ام رسیدگي مح مه  ابتدائیه بدعوي تقسی  م ازعا  دی ري بروز نماید، مح مه م  ف است دعوي تقسی  را تا زمان انفصال قطعي م ازعهر

   1944مادۀ 

   ح   مي نماید.( هرگاه  م ازعه قطع شود و حص  بطریق رضائي تعیین گردد،  مح مه  باعطاي  حصۀ مفرزه هر ی  از شر ا1)

رزه هر (  در صورتی ه  حص  بطریق  رضائي تعیین ن ردد، تقسی  بین شر ا  باسا  قرعه صور  گرفته و در محضر مح مه درج گردیده و باعطا  حصۀ مف2)

 شری  ح   صادر مي گردد.

   1944مادۀ 

اثر  تقسی  قیمت آن بسیار  زیاد ت زیل نماید، مال  بق اح ام قانون اصول محا ما  مدني به هرگاه تقسی  عین مال متعذر بوده یا مال  ه تقسی  قیمت آن مط وب است در 

 فروش میرسد.

    1948مادۀ 

, در غیر آن د، حتمي شمرده میاوددر دعوي تقسی ، ادخال، دائ ی ي  ه حقوق آنها مقید است و دائ ی ي  ه در انجام تقسی  عین یا به فروش مال  ور مزایده  اعتراض می مای 

 تقسی  در حق آنها  نافذ نمی ردد.

  1949مادۀ 

نماید  و یا از میت مال   ورثه  ابرا هرگاه ع یه میت بعد از تقسی  مترو ه او دین ظاهر  شود، فسف  تقسی  جواز دارد,  م ر ای  ه ورثه دین را تادیه یاداین از دین خود به 

 باشد  ه دین را ت افو نماید. دی ري غیر از مال تقسی  شده  باقیمانده

   1944مادۀ 



 تقسی  به او تع ق گرفته و در حص  باقیمانده مال  چیزي نمي باشد.درمتقاس  از م  یت مال مااع، مال  حصۀ ش اخته میاود  ه 

   1941مادۀ 

ن مي باش د. هر ی  آنها به ت اسب حصۀ خود به اعتبار قیمت روز تقسی  مال به متقاسمان در برابر ی دی ر از تعرض یا استحقاق  ه ب ا به سبب قبل از تقسی  واقع شود، ضام

و مستحق ضمان، توزیع تادیه تعوی  به مستحق ضمان م  ف مي باشد. اگر ی ي از متقاسمان نادار باشد، مقدار ضمان  ه بر او الزم است بر تمام متقاسمان دارنده 

 می ردد.

   1944مادۀ 

 ي مورد ندارد:تضمین در حاال  آت

 اگر بموجب موافقه صریح ب ابر موجبة خاصی ه ضمان از آن ناا   رده تضمین عفو شده باشد. 1

 استحقاق به خطا  شخ  متقاس  راجع باشد. 2

  1944مادۀ 

از خم  قیمت به او ضرر عاید شده است. در تعیین اندازه نق  تقسی  رضائي  بار ي جواز دارد  ه ی ي از متقاسمان ثابت نماید  ه از تقسی  باثر  غبن باندازه بیه  (1)

 غبن قیمت روز تقسی  مال اعتبار داده میاود.

 دعوي را متوقف نماید. ،( بعد از انقضاي  سال ما بعد  تقسی  دعوي  ش یده نمیاود و مدعي  ع یه میتواند با  رداخت نقد یا عین  ه  مبود حصۀ مدعي را  وره   د2)

 قسمت پ جم

 تقسبم م افع

   1944مادۀ 

 تقسی  م افع یا زماني میباشد و یا م اني و هر دوي آن بصور  رضائي  یا قضائي انجام می ردد.

  1944مادۀ 

ه نموده  و در مقابل آن از فاددر تقسی  م افع م اني، شر ا  موافقه می مای د  ه هر ی  آن از جز  معین م فعت مال  ه با حصۀ او در مال ماتر   مااع مساوي باشد، است

سال حصۀ خود به شر ا  دی ر  ت ازل نماید. مد  این موافقه  از   ر سال تجاوز  رده نمیتواند. اگر مد  تعیین ناده باشد، موافقه تا مد  ی  هاستفاده   ردن اجزا  باقیماند

خود را بسدیر شر ا  ابالد ن ماید، موافقه براي سال آی ده نیز تجدید شده ت قي می ردد. اگر دوام می  د و در صورتی ه قبل از سه ماه از تاریف خت  سال شری  عدم رضائیت 

 این تقسی  بهمین وضع تا مد   انزده سال دوام   د, تقسی  نهائي شمرده میاود.



 1944مادۀ 

 اتر   هر ی  آن براي مدتي  ه مت اسب حصۀ او باشد، استفاده نمای د.( تقسی  م افع زماني، آن است  ه شر ا  موافقه نمای د بصور  مت اوب از م افع تمام مال م1)

   می یرد.( اگر ی ي از شر ا  در مال غیر قابل قسمت، مطالبه تقسی  م افع نماید و شر ا  دی ر از آن امت اع آورند، تقسی  م افع بصور  جبري صور2)

   1944مادۀ 

ر و از حیث اه یت متقاسمان، حقوق و تعهدا  آنها و  رق اثبا  تابع اح ام عقد اجازۀ ش اخته میاود، مارو  بر ای  ه اح ام تقسی  م افع از حیث جواز تمس  به آن بر غی

 مذ ور با  بیعت  این تقسی  معارض نباشد.

 قسمت ششم

 مشاع اجباري و ملكبت طبقات

 م ازل 

 مبوث اول  مشاع اجباري

   1948مادۀ 

 ال مااع چ ین مع وم گردد  ه مال مذ ور باید بصور  دای  باقي ماند، شر ا  نمي توان د تقسی  آنرا مطالبه نمای د.هرگاه از م ظور تهیه م

 ملكبت طبقات -مبوث دوم 

 م ازل 

   1949مادۀ 

قف م  یت مال   بقۀ  ائین ش اخته میاود. مال   بقۀ باال  هرگاه ی ي مال   بقۀ باال و دی ري مال   بقۀ  ائین عمار  باشد، مال   بقۀ باال  حق قرار را بر سقف داشته و س

 از سطح آن بصور  معتاد حق استفاده را دارد مال   بقۀ  ائین عمار  در  بقۀ باال در حدود صیانت حق خود حق دارد.

  1984مادۀ 

آنرا بصور  ماتر  داشته هیچ ی  دی ري را از استفاده از آن م ع  رده  هرگاه دروازه مدخل  بقۀ باال و  ائین عمار  ی ي باشد، ، مال ین هر دو  بقۀ حق استعمال

 نمیتواند.

 1981مادۀ 

 هرگاه مال   بقۀ  ائین عمار   بقۀ مذ ور را تجاوزا  تخریب نماید، به تجدید ب ا  بصور  جبري  م  ف مي باشد.

  1984مادۀ 

ردد به ب ا  آن م  ف مي باشد. اگر مال  م زل  ائین از اعمار مجدد آن امت اع آورد و مال   بقۀ باال به اجازه  ( هرگاه  بقۀ  ائین عمار  بدون فعل  مال  آن م هدم گ1)



 مال   بقۀ  ائین یا اجازه مح مه باعمار آن بپردازد، میتواند مصار  اعمار را از مال   بقۀ  ائین حاصل نماید.

ئین یا بدون اجازه مح مه  باعمار اقدام   د، حق مراجعه او بر مال   بقۀ  ائین م حصر  به قیمت ب ا میباشد و قیمت به ( اگر مال   بقۀ باال بدون اجازه مال   بقۀ  ا2)

 اسا  نرخ گذاري اهل خبره  به قیمت روز اعمار تعیین میاود نه قیمت روز مراجعه.

   1984مادۀ 

، میتواند مال   بقۀ  ائین را از س ونت و استفاده  بقة  مذ ور تا زماني م ع  نماید  ه حق او را تادیه   د. ( این قانون1112مال   بقۀ باال در هر دو حالت م درج مادۀ )

 همچ ان میتواند به اجازه  مح مه آنرا به اجازۀ داده و از اجر  آن حق خود را ب یرد.

  1984مادۀ 

م زل ب ا جدید اعمار یا به ارتفاع  م زل خود اقدام   د، م ر ای  ه  ثابت شود عمل مذ ور به  بقۀ  ائین ضرر مال   بقۀ باال نمیتواند بدون اجازه مال   بقۀ  ائین در باالي 

 عاید نمي   د. در ای صور  میتواند بدون اجازه مال   بقۀ  ائین به اعمار یا ارتفاع آن اقدام   د.

 فصل دوم

 اسباب كسب ملكيت

 قسمت اول

 تصاحب

  1984مادۀ 

 ه مال م قول مباح را قبل از دی ران بدست آرد،  مال  آن ش اخته میاود.شخصی 

  1984مادۀ 

 هرگاه مال  مال م قول از م  یت آن صر  نظر نماید ، به مال مباح تبدیل می ردد.

   1984مادۀ 

 ردد.احراز، یا حقیقي است  ه با گذاشتن دست فع ي بر شي یا ح مي است  ه به تهیه سبب آن محقق مي گ

   1988مادۀ 

ین  مطابق به قانون هرگاه معدن،  خزانه یا آثار  باستاني در اراضي مم و ه شخصي  اف گردد، م  یت آن از دولت بوده عالوه بر اعطاي م افا   براي مال ، زم

 استمال  مي گردد.

   1989مادۀ 

 بد، م   دولت شمرده شده  مقاما  با صالحیت در مقابل به او  م افا  م اسب تعیین می   د. سی ه در اراضي دولتي معدن خزانه  دفن شده یا اثر باستاني را بیا



   1994مادۀ 

 حقوق در ش ار آبي و زمی ي، لقطه و آثار تاریخي توسط قوانین خاص ت ظی  می ردد.

   1991مادۀ 

 اح ام  قانون، جواز ندارد.اراضي زراعتي ال مال  م  یت دولت بوده, تم   آن بدون اجازه دولت و خال  

   1994مادۀ 

بډیر و ال مال  به اجازه  اراضي بډیر غیر قابل انتفاع  ه ال مال  باشد، م   شخصي ش اخته  میاود  ه به اجازه ح ومت آن را تصر  و آباد  نموده باشد. اگر اراضي

 آن ش اخته شده و به تادیه مالیا  م  ف میاود، م ر ای  ه قانون خاص  ور دی ر ح    رده باشد.ح ومت  آباد گردد ودر آن  ات زراعت  و ب ا آباد   د آباد    ده مال  

 قسمت دوم

 انتقال م  یت به سبب وفا 

 مبحث اول  میراث

 فرع اول   احكام عم مي

  1994مادۀ 

   م درج  مواد ذیل بورثه انتقال مي یابد.م  یت اموال م قول و عقار و حقوقی ه از مورث به ارث گذاشته شود، مطابق قواعد  و حص

  1994مادۀ 

 استحقاق ارث بمرگ مورث یا به اعتبار ای  ه به ح   قاضي مرده شمرده شده، تحقق مي یابد.

   1994مادۀ 

 شمرده میاود. براي تثبیت استحقاق ارث، تحقق حیا  حقیقي، یا ح مي وارث ه  ام مرگ مورث یا ه  ام صدور ح   به مرگ  مورث،  حتمي

   1994مادۀ 

ها دری  حادثه باشد یا در حوادث  هرگاه دو نفر بمیرد و مع وم شده نتواند  ه  دام ی ي از آنها اول مرده  در مترو ه دی ري مستحقق شده نمي تواند، اع  از ای  ه مرگ آن

 مخت ف.

 فرع دوم  متروكه  و ت زیع آن

   1994مادۀ 



 ل تادیه میاود:از مترو ه به ترتیب ذی

 مصار  ت فین و تجهیز  میت تا زمان دفن.( ۱)

 ادا  دیونی ه بر ذمه او واجب است.( ۲)

 وصیت میت از ث ث ما بقي مترو ه بعد از تادیه دین.( ۳)

 تقسی  باقیمانده مترو ه به ورثه مطابق اح ام میراث( ۴)

   1998مادۀ 

 در این قانون مستحق میراث موجود ن ردد، میراث  مترو ه  متباقي حسب ذیل توزیع میاود: 1114(  مادۀ 4( هرگاه  بق ح   فقرۀ )1)

 استحقاق شخصی ه میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد. -1

 وصیت زاید  از حدودی ه وصیت در آن ت فیذ میاود. -2

 ه  از آن باقي مانده،  به دولت تع ق مي گیرد.( در صورتی ه اشخاص فوق این مادۀ موجود ناوند مترو ه یا آنچ2)

 م اچع مبراث فرع س م 

    1999مادۀ 

فیذ آن گردیده باشد. مارو  از موانع، میراث قتل عمدي مورث است، اع  از ای  ه قاتل فاعل اص ي یا شری  یا شاهد ناحق باشد  ه شهاد  ناحق او موجب ح   اعدام و ت 

 بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سال ي را ت میل نموده باشد.بر ای  ه قتل بدون حق و 

   4444مادۀ 

غیر مس مین مانع میراث استحقاق ارث بین مس مان و غیر مس مان نیست. اما غیر مس مان از ی دی ر مستحق میراث شده میتوان د.  اختال  دو  اور در بین مس مین و ( ۱)

   ت بی انه میراث بردن بی انه را م ع نموده باشد.نمي گردد، م ر ای  ه قانون مم

 حق م  یت را در اموال عقاري تمس   نماید. (  این مادۀ،1اجانب نمي توان د بر اسا  ارث م درج فقرۀ )( ۲)

 فروع   ارم   اسبا  مبراث

   4441مادۀ 

 اسباب میراث : زوجیت و قرابت است. 

   4444مادۀ 

  ها به  ریقه فرض بوده و در قرابت به  ریقه فرض عصوبت یا به هر دو یا رح  یا رعایت قواعد حجب و رد مي باشد.ارث به اسا  زوجیت ت



   4444مادۀ 

 هرگاه ی ي از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد، با رعایت اح ام این فصل از هر دو جهت میراث برده مي تواند.

 جزء اول  مبراث  طری  فرض

   4444مادۀ 

د صحیح گر چه فرض سه  معین وارث است. در توزیع مترو ه و در میراث سهام صاحبان فروض مقدم به دی ران داده میاود. صاحبان فروض عبار  اند از  در، ج

یل نماید  خواهر  عی ي،  خواهر  دري مراتب  آن باال رود، برادر مادري، خواهر مادري،  زوج، زوجه،  دختر یا دختران دختر یا دختران  سر گر چه  مراتب آنها  ت ز

 مادر جد  صحیحه گر چه مراتب  آن ها  باال رود.

   4444مادۀ 

 ( این قانون اگر از متوفي  در و  سر  یا  سر  سر گر چه مراتب  او ت زیل یابد موجود شود، حصۀ  در سد  میباشد.2222با رعایت  ح   مادۀ ) (1)

 (  این قانون درج است سد  مي باشد.2224مادۀ )  در   ترتیبی ه    به   وي   حصۀ  سبت وي به میت اناث  داخل ناود و( جد صحیح  سي است  ه در ن2)

  4444مادۀ 

ا در تقسی   برابر اند. ناث  آنهاوالد مادري اع  از  سر و دختر در صورتی ه ت ها ی  فرد باشد، حصۀ او سد  و در حالی ه متعدد  باش د حصة آنها ث ث مي باشد، ذ ور و ا

یا خواهر ان عی ي، شری   در حالت دوم اگر ذوي الفروض تمام مترو ه را در بر گیرد  یا اوالد مادري، برادر یا برادران عی ي، بصور  جداگانه  یا همراه با خواهر

 میاوند و در بین آنها  ث ث به ترتیب فوق تقسی  میاود.

  4444مادۀ 

ت زیل   د،  ال نداشتن اوالد یا اوالد  سر گر چه مراتب  او ت زیل نماید،  نصف میراث میرسد و در حال موجودیت اوالد یا اوالد  سر گر چه مراتب اوبراي زوج در ح (1)

 چهارم حصة میراث  میرسد.

ر  نداشتن اوالد یا اوالد  سر  گر چه مراتب  او ت زیل زوجه گر چه مط قه رجعي باشد در صورتی ه شوهر در حال  بقاي عد  او وفا  نماید، یا زوجا  در صو (2)

 نماید،

 چهارم حصۀ میراث ودر صور  وجود اوالد یا اوالد  سر گر چه مراتب ت زیل   د هات  حصة میراث را مستحق میاوند. 

 ق    ده در همان مرض بمیرد و مط قه ه وز در عد  باشد .مط قه  الق بائن در معرض مو  ح   زوجه را دارد، مارو  برای  ه زوجه بر  الق راضي نبوده و ال -3

  4448مادۀ 

 میراث می ردند: ق( این قانون حسب ذیل مستح 2211دختران با رعایت ح   مادۀ )

 بیاتر از اّن ث ثان میراث را مستحق می ردند. ای دختر نصف دو ی -1

ث درجه از وي باالتر باشد، مستحق میراث م درج فقرۀ فوق می ردند، دختران  سر ی ي باش د یا بیاتر از آّن، دختران  سر در حال نداشتن دختر یا دختر  سر  ه از حی -2

 در صور  موجودیت دختر یا دختر  سر  ه در درجه باالتر از وي قرار داشته باشد، مستحق شا  حصۀ میراث می ردند.



 4449مادۀ 

 ( این قانون حسب اّتي مستحق میراث مي باش د: 2222و 2211خواهران عی ي با رعایت ح   مواد         )

 (  ی  خواهر عی ي نصف و دو یا بیاتر از اّن ث ثان میراث را مستحق مي گردند.1)

ع  از ای  ه (  خواهران  دري در حال نداشتن خواهر عی ي، حص  م درج فقرۀ فوق را و با موجودیت ی  خواهر عی ي، شا  حصۀ میراث را مستحق میاوند. ا2)

 خواهران  دري ی  نفرباشد یا بیاتر از اّن.

 4414مادۀ 

یا  مادري و یا مخت ط شا  حصۀ  ( مادر با موجودیت اوالد یا اوالد   سر گر چه مراتب او ت زیل نماید. یاد و یا بیاتر از دو برادران  و خواهران عی ي  باش د یا  دري1)

ث میراث   ل تر ه را  مستحق میاود، باستث اي حالتی ه ت ها با ی ي از زوجین و  در ی جا شود، درین حالت ث ث باقیمانده  تر ه را بعد میراث را و در غیر از این احوال ث 

 از حصۀ زوج یا زوجه مستحق میاود.

متعدد مستحق شا  حصۀ میراث  مي باش د و در بین آنها  ( جده صحیحه به مادر ی ي از والدین یا جد صحیح ا الق میاود، گر چه مراتب باال رود، جده ی ي باشد یا 2)

 بصور   مساوي تقسی  مي گردد.

  4411مادۀ 

 هرگاه حص   صاحبان فروض بر مترو ه بیاتر گردد، تر ه  بت اسب حص  آنها در میراث تقسی  می ردد.

 مبراث   ه طریقه عص  ت  جزء دوم

  4414مادۀ 

اود  ه در صور  نبودن صاحبان فروض تمام مترو ه و در صور  موجودیت اصحاب فروض در حالی ه از میراث  محجوب نباشد، عصبه شرعا باالي  سي ا الق می

 باقیمانده  اصحاب فروض را از مترو ه  مستحق میاود.

   4414مادۀ 

تمام مترو ه با آنچه از اصحاب فروض باقیمانده، به عصبه نسبي  هرگاه هیچ ی  از صاحبان فرض موجود نبوده یا با وجود آنها تمام مترو ه شامل حص  فروض ناود،

 داده میاود.

   4414مادۀ 

 عصبه ب فسه، عصبه  به سبب غیر، عصبه مع غیر.عصبه نسبي به سه دسته تقسی  میاوند: 

  4414مادۀ 

 داخل نمي گردد. عصبه ب فسه،  سي است  ه در قرابت او بمیت بغیر محتاج نبوده و در نسبت او بمیت اناث

  4414مادۀ 

 عصبه ب فسه به ترتیب ذیل داراي چهار جهت است:



 ب و ،  ه شامل  سران و  سران  سر میاود، گر چه درجه آنها ت زیل یابد. 1

 ابو ،   ه شامل  در و جد صحیح میاود، گر چه در جه آنها باال رود.  2

 ها می ردد. گر چه درجا  آنها  ایان رود.اخو ،  ه شامل برادران عی ي  دري، و  سران آن 3

د یا  دري و همچ ان شامل عمومت،  ه شامل   ا اهاي میت،  ا اهاي  در میت و  ا اهاي جد صحیح میت  میاود. گر چه درجا  آنها باال رود. اع  از ای  ه  عی ي باش  4

  سران و  سران  سر آنها میاود، گر چه درجا  آنها  ائین رود.

   4414مادۀ 

اولیت به قرابت داده  هرگاه عصبه ب فسه از نظر جهت ی ي باش د، قریب ترین آنها از لحاظ درجه به میت مستحق شمرده  میاود. اگر در جهت و درجه ی ي باش د، حق

هت درجه و قو  قرابت مساوي باش د، میراث در میاود. و اگر شخ  داراي دو قرابت به میت باشد، بر شخصی ه داراي ی  قرابت است حق اولیت دارد. و گر از لحاظ ج

 بین آنها مساویانه تقسی  مي گردد.

   4418مادۀ 

 عصبه به سبب غیر، به مړنثي ا الق مي شود  ه در عصبا  بمیت محتاج بغیر بوده و یا با غیر در عصوبت شری  باشد.

  4419مادۀ 

 ( عصبه به غیر عبار  اند از: 1)

 دختران یا  سران -1

آنها قرار داشته و از  ریق  دختران  سر، گر چه درجا  آن  ائین رود با  سران  سر، گر چه ت زیل نماید. در حالی ه  سران در درجه متوازي با دختران یا  ائین تر از -2

 دی ر مستحق ارث ناوند.

 خواهران عی ي با برادران عی ي و خواهران  دري با برادران  دري. -3

 ل م درج فقرۀ فوق این مادۀ مرد دو چ د زن از میراث حصۀ مي گیرد.در احو( ۲) 

  4444مادۀ 

 عصبه مع غیر،  به مړنثي ا الق میاود  ه در عصوبت خود به مونث دی ر محتاج بوده و مونث دی ر در عصوبت با او شر ت نداشته باشد.

  4441مادۀ 

 عصبه مع غیر عبار  اند از: (  ۱)

  دري با دختران یا دختران  سر، گر چه درجه آنها  ت زیل نماید. درین صور  باقي مترو ه را بعد از اداي حصۀ فروض مستحق میاوند. خواهران عی ي یا

 آنها مي باش د. یر عصبه مان د برادران  عی ي و  دري اعتبار  داده شده در حق تقدم، درجه و قو  ، تابع اح امدبه اشخاص م درج فقرۀ فوق این مادۀ نسبت به س( ۲)

  4444مادۀ 

 بیت مستحق مي گردد.هرگاه  در یا  در  الن یا دختر  یا دختر  سر، گر چه درجه ت زیل یابد ی جا شود، حصۀ مترو ه را بطریق فرض و باقیمانده را به  ریق عص

   4444مادۀ 



 الت ارثي مي باشد:ي جمع  شود، داراي  دو حر( هرگاه جد با برادران و خواهران  عی ي یا  د1)

 شده باش د، جمع شده باشد.سه  ی  برادر را مستحق می ردد، در صورتی ه  ت ها با ذ ور یا با ذ ور و اناث  و یا ت ها با اناثي   ه با فرع  وارث در میراث  عصبه  1

ی صور   بعد از اصحاب فروض به  ریقه  عصبیت مستحق میراث باقیمانده در حالتی ه  جد با  خواهرانی ه به ذ ور یا با فرع وارث  از اناث عصبه ناده باشد، در ا 2

 می ردد.

ا از شا  حصۀ    نماید به ( هرگاه حالت مقاسمه  یا وراثت به عصبیت  به ترتیبي  ه در فقرۀ فوق این مادۀ درج گردیده جد را از میراث محروم نماید و یا حصۀ او ر2)

 . ریقه فرض مستحق شا  حصۀ مي گردد

 ( در حالت مقاسمه به اوالد  دري  ه محجوب شده باش د، اعتبار داده نمیاود.3)

 حج  س م  -جزء

  4444مادۀ 

 حجب، آن است  ه شخ   اه یت ارث را داشته م ر نسبت موجودیت وارث دی ر مستحق ارث  نمي گردد. محجوب  باعث محجوبیت وارث دی ر می ردد.

  4444مادۀ 

 ست:حجب بدو نوع ا

 . حجب نقصان  ه باعث تق یل حصۀ مستحق ارث میاود.1

 . حجب حرمان  ه بصور    ي از میراث محروم میاود.2

   4444مادۀ 

  سی ه به سبب ی ي از موانع میراث از ارث محروم گردد، باعث حجب هیچ ی  از ورثه شده نمیتواند.

    4444مادۀ 

 مواجه نمي شوند و آنها  عبارت د از  در، مادر،  سر، دختر، زوج و زوجه. شه نفر از ورثه هیچ گاه  به حجب حرمان

    4448مادۀ 

 حجب نقصان بر   ر نفر از ورثه وارد میاود  ه آنها عبارت د از  مادر، دختر،  سر، خواهر،  دري، زوج و زوجه.

   4449مادۀ 

 ا از  ریق عصبیت یا هر دو. در باعث حجب جد مي گردد خواه از  ریق فرض مستحق ارث شود ی

 4444مادۀ 

 مادر میت باعث حجب جدا  از میراث میاود، اع  از ای  ه جده  دري باشد یا مادري یا از  ر  جد.

  4441مادۀ 

  سر باعث حجب  سر  سر و همچ ان هر  سر  سر  ه درجه او قریب تر باشد، باعث حجب  سر  سري می ردد  ه درجه او بعیدتر باشد.



  4444مادۀ 

 وند.خواهران  و برادران عی ي باش د یا  دري یا مادري بموجودیت  در و جد و  سر و  سر  سر گر چه درجه شان ت زیل یابد از میراث محروم میا

  4444مادۀ 

 برادر  دري بموجدیت برادر عی ي  و خواهر عی ي ای ه عصبه با غیر گردد، محجوب میاود.

   4444مادۀ 

ري ای ه عصبه با در عی ي  بواسطه هفت نفر از ورثه محجوب میاود و عبار  اند از:  در، جد،  سر،  سر  سر، برادر عی ي، برادر   دري و خواهر عی ي یا  د سر برا

 غیر گردد.

   4444مادۀ 

 محجوب میاود. (  این قانون بموجودیت  سر برادر عی ي، نیز2234 سر برادر  دري عالوه  بر هفت نفر م درج  مادۀ )

 4444مادۀ 

 برادران مادري بموجودیت شه نفر از ورثه محجوب میاوند  ه عبارت د از:  در، جد،  سر،  سر  سر دختر ص بي و دختر  سر.

  4444مادۀ 

واهر عی ي یا  دري، مارو  بر ای  ه هر دو  نوع  ا اي عی ي بوجود ده نفر از ورثه محجوب میاود  ه عبارت د از:  در، جد،  سر،  سر  سر، برادر عی ي، برادر  دري، خ

 خواهر  عصبه شوند با  سر برادر عی ي  یا  دري.

  4448مادۀ 

( این قانون محجوب می ردد. و همچ ان با وجود  ا اي عی ي محجوب  مي گردد و  سر  ا اي  دري 2234و  2234 سر  ا اي عی ي با موجودیت  وارثین م درج مواد )

 شخاص م درج این مادۀ یا  سر  ا اي عی ي  محجوب میاود.عالوه بر ا

  4449مادۀ 

ر موجود گردد. در هرگاه دختران ص بي میت با دختران  سر میت اجتماع نمای د و دختران حایز دو ث ث ارث شوند، دختران  سر ساقط میاوند. م ر ای  ه  سر  س

در درجه آنها یا در  درجا   ائین تر  باشد، و این  سر   سر دختران   سر را  ه  در درجه  ایانتر  از او قرار ای صور   سر  سر آنرا عصبه میسازد، مارو  بر ای  ه 

 دارند، محجوب میسازد.

  4444مادۀ 

ي وجود داشته باشد، در این صور  به هرگاه خواهران عی ي دو ث ث مترو ه  یا بیاتر از آن را حایز شوند، خواهران  دري ساقط میاوند. م ر ای  ه  با آنها برادر   در

 واسطه آن عصبه می ردند.

  4441مادۀ 

 هرگاه خواهر عی ي نصف مترو ه را حایز گردد، خواهران  دري ساقط ن ردیده، شا  حصۀ مترو ه را مستحق میاوند.

 رد جزء   ارم



   4444مادۀ 

نداشته باشد، باقیمانده فروض باستث اي  زوجین مت اسب به حص  فروض باالي ذوي الفروض توزیع  هرگاه ذوي الفروض تمامي مترو ه را در بر ن یرد و عصبه وجود

 میاود.

 اگر ی ي از عصبه نسبي یا ی ي از ذوي الفروض یا ذوي االرحام موجود نباشد، باقي مانده مترو ه بی ي از زوجین رد می ردد.( ۲)

 جزء پ جم  ارث

 ذوی االرحام

   4444مادۀ 

 هرگاه هیچ ی  از عصبا  و اصحاب فروض نسبي وجود نداشته باش د، تمام مترو ه  یا باقیمانده آن به ذوي االرحام  رداخته  مي شود. .1

 . ذوي االرحام را چهار ص ف ذیل تا یل میدهد  ه بالترتیب ی ي بر دی ري در ارث مقدم ش اخته میاود:2

 نماید و اوالد دختران  سر،  گرچه ت زیل درجه نمای د. . اوالد دختران، گر چه مراتب آنها ت زیل1

 . جد غیر صحیح، گر چه درجه او باال برود  و جده غیر صحیحه، گر چه درجه او باال شود.2

ا ت زیل   د و دختران برادران عی ي یا .  سران برادران مادري و اوالد آنها، گر چه درجه آنها  ت زیل نماید و اوالد خواهران عی ي یا  دري یا مادري. گر چه مراتب آنه3

 د آنها، گر چه ت زیل درجه نمای د. دري یا مادري و اوالد آنها، گر چه مراتب ت زیل نماید. و دختران  سران برادر عی ي یا  دري،  گر چه مراتب آنها ت زیل نماید. و اوال

 تحقاق ارث ، مقدم مي باش د:. مامولین شه  ایفه آتي بعضي بر بعضي دی ر به ترتیب ذیل در اس4

  ا اهاي مادري میت و عمه هاي او و ماما هاي او، خالۀ هاي عی ي یا  دري یا مادري او. -الف 

درجه آنها ت زیل   آنها، گر چهاوالد  ایفه هائی ه در جز )الف( درج گردیده گر چه مراتب آنها ت زیل نماید و دختران  ا اهاي میت عی ي یا  دري باشد و دختران  سران  -ب 

 نماید. و اوالد همه آنهایي  ه درین تصریح ذ ر شدند، گر چه  درجه آنها  ت زیل   د.

ا، ماماها و خالۀ هاي مادر  ا اهاي مادري  در میت، عمه ها، ماماها و خالۀ هاي  در میت اع  از ای  ه عی ي یا  دري یا مادري باش د و  ا اهاي  مادر میت،  عمه ه  -ج

 ، اع  از ای  ه  عی ي یا  دري یا مادري باش د.میت

جه آنها  ت زیل نماید و اوالد اوالد  ایفه هاي م درج جز   )ج( گرچه مراتب آنها  ت زیل نماید و دختران   ا اهاي عی ي یا  دري میت و دختران  سران آنها، گر چه  در  -د

 دختران اشخاص مذ ور، گرچه  ت زیل یاب د.

میت و کاکاهای مادر  در میت و عمه ها وماماها و خالۀ هاي همه آنها، اع  از ای  ه   مادر مادر میت و  ا اهاي مادر در  ي  در،  در مادر میت و  ا اهاي  ا اها  ـ:ه

 عی ي یا  دري یا مادري باش د.

ي  در،  در متوفي، و دختران  سران آنها گر چه  ت زیل درجه نمای د و اوالد اوالد  ایفه هاي م درج جز  )ه(  گر چه ت زیل نمای د و دختران  ا اهاي عی ي یا  در  -و 

 اشخاصی ه در این جز   درج گردیده اند، گر چه  در درجه  ائین  قرار داشته باش د.

 : 4444مادۀ 

باشد، اگر در درجه مساوي باش د به اوالد صاحبان فرض ذوي در ص ف اول ذوي االرحام ترجیح باخذ میراث به  ساني داده میاود  ه درجه قرابت او به متوفي نږدی تر 

 گردند. االرحام ترجیح داده میاود. اگر در درجه مساوي باش د و ولد صاحب فرض وجود نداشته یا همه اوالد اصحاب فروض باش د، در میراث شری   مي

 : 4444مادۀ 



د  ه درجه قرابت او به متوفي نږدی تر باشد، درحالی ه دردرجه قرابت  با ه  مساوي باش د،  سی ه  به در ص ف دوم ذوي االرحام، حق تقدم در ارث بۀ  سي داده میاو

ردند. به جهت صاحب فرض م سوب می ردد،  مقدم ش اخته میاود، اگر با وجود تساوي درجه هیچ ی  بصاحب فرض م سوب نباشد  یا همه  بصاحبان فروض م سوب  گ

. در صور  اتحاد  جهت، در ارث شری  ش اخته میاوند و در صور  اختال  جهت، دو ث ث بصاحب جهت قرابت  در و ی  ث ث به صاحب قرابت اعتبار  داده میاود

 جهت قرابت مادر،  رداخته میاود.

 : 4444مادۀ 

در صور  تساوي درجه  قرابت، اوالد عصبه نسبت به اوالد  در ص ف سوم ذوي االرحام ب ساني حق تقدم داده میاود  ه  از لحاظ درجه قرابت به متوفي نږدی تر  باش د،

نسبت به صاحب   مادر باشد، ذوي االرحام مقدم ش اخته میاوند ودر صور  عدم اختال   ازین ناحیه  به قو  قرابت به متوفي اعتبار داده میاود و  سی ه اصل  از  در و

 رجیح داده میاود.اصل  دري و صاحب اصل  دري نسبت به صاحب  اصل مادري  ت

 اگر از لحاظ درجه و قو  قرابت مساوي باش د، مساویانه در ارث شر ت میورزند.

  4444مادۀ 

( این قانون اگر اقارب جهت   در م فرد شوند  ه عبار  از  ا اهاي مادري وعمه هاي میت است یا اقارب 2243( در  ایفه  اول  از  وایف ص ف چارم م درج مادۀ )1)

شد، نسبت به  دري و دري م فردشوند  ه عبار  از ماماهاي متوفي و خالۀ هاي او است، بقو  بقرابت اعتبار داده میاود وبه این اسا   سی ه از  در و مادر  باجهت ما

  دري نسبت به مادري مقدم ش اخته میاود. اگر در قرابت مساوي باش د  در میراث  شری  مي گردند.

وجود باشد، به اقارب جهت  در دو ث ث و به اقارب جهت مادر ی  ث ث از میراث داده میاود و حص  هر جهت حسب تفصیل فقرۀ   این مادۀ اگراقارب هر دوجهت م -2

 در بین آنها  تقسی  میاود.

 (  این مادۀ بر  وایف سوم و   ج  نیز تطبیق میاود.2( و )1اح ام فقرا  )( 3)

  4448مادۀ 

اند نظر  ی ي درجه قرابت  با متوفي مدار  اعتبار قرار داده  میاود.   گرچه از ی  جهت نباش د و در صور  برابري درجه و اتحاد جهت قو  قرابتدر  ایفه  دوم نږد (1)

 گرفته میاود، اگر اوالد  عصبه یا اوالد ذوي االرحام باشد.

ترجیح داده میاود و در صور  اختال   جهت،  دو ث ث به جهت  دري و ی  ث ث به جهت  (اگر بعضي اوالد عصبه و بعضي اوالد ذوي االرحام باش د به اوالد عصبه2)

 مادري  رداخته شده و حص  هر ی  از جها  حسب  ریقه  فوق بین آنها تقسی  میاود.

 (  این مادۀ  بر  وایف چهارم و شا  نیز تطبیق میاود.2( و )1( اح ام فقرا  )3)

   4449مادۀ 

 ذوي االرحام باشد،  تعدد درجا  قرابت اعتبار ندارد. م ر در صورتی ه اختال  جهت ثابت شود.هرگاه وارث از 

  4444مادۀ 

 در ارث ذوي االرحام، قاعده اي حصۀ ذ ور دو چ د حصۀ اناث رعایت میاود.

 مقر له  ه چس  جزء ششم 

   4441مادۀ 

ترا   نموده باشد ونسب شخ  مذ ور از غیر ثابت ن ردیده و مقر نیز از اقرار خود م صر  ناود، مقر له هرگاه متوفي به نسب  سی ه  نسب او مجهول باشد، اع -1



 مستحق مترو ه ش اخته میاود.

ته م ش اخبراي  سب استحقاق ارث، درین حالت  حیا  شخ  مقر له حین وفا  یا ه  ام ح   به وفا  ح مي شخ  مقر حتمي است. در غیر آن موانع ارث مقد -2

 میاود.

 زء هفتم  ج

 احكام متفرق 

 اول  حمل

  4444مادۀ 

. و در صورتی ه حمل هرگاه حمل با سډیر  ورثه شر ت نماید یا باعث حجب نقصان ورثه شود، حصۀ ی   سر یا ی  دختر هر ی ي   ه بیاتر باشد به او گذاشته میاود

 موجب حجب حرمان گردد، تمام مترو ه  به او گذاشته میاود.

  4444مادۀ 

بدن زنده باشد، مستحق ارث ش اخته میاود. اگر وضع حمل باثر ج ایت صور  گیرد، در هر حال مستحق ارث  هرگاه حمل زنده وفعال تولد شود یا الي خروج  ا ثر حصۀ

 شده و ه  از او میراث برده میاود.

  4444مادۀ 

د، حمل او در صورتي مستحق میراث ش اخته میاود  ه حدا ثر در خالل مد  سه صد و شصت و   ر روز از هرگاه زوجه یا معتده متوفي بعد از مرگ او موجود باش -1

 تاریف وفا  یا فرقت، زنده تولد شود.

 حمل بغیر از  در از شخ  دی ري میراث برده نمیتواند، م ر در دو حالت اتي:-2

 ده متولد گردد، درحالی ه مادر او معتده  وفا   یا فرقت بوده و مورث ه  ام عد  وفا  نموده باشد.(  روز از تاریف وفا   یا فرقت زن340حدا ثر درخالل مد  ) 1

 ( روز از تاریف وفا  مورث زنده متولد گردد، مارو  بر ای  ه زوجیت بین  در و مادر او حین وفا   در قای  باشد.242حدا ثر درخالل مد  ) 2

  4444مادۀ 

شده به حمل ، از حصۀ مستحقه او  متر باشد ، مقدار  مبود از حصة  ساني  ه از استحقاق خود اضافه گرفته اند، اخذ میاود. و اگر حصۀ  هرگاه حصۀ تخصی  داده

 تخصی  داده شده از استحقاق زیادتر باشد، حصۀ ما زاد استحقاق به مستحقین توزیع میاود.

 دوم مفق د

   4444مادۀ 

( م درج این قانون به وفا  وي ح   ناده باشد از مترو ه مورث تخصی  داده  میاود. در صور  ظهور حیا  آنرا  اخذ 324طابق مادۀ )( حصۀ مستحقه مفقودی ه م1)

 ودر صور  صدورح    به مرگ او،  بر سډیر ورثه  مستحق ه  ام وفا  مورث  توزیع میاود.

 از حصۀ او نزد ورثه موجود شود اخذ می ماید. اگرمفقود بعد از ح   به مرگ او زنده ظاهر شود،  آنچه  ه -4

  م  خ ثيس

   4444مادۀ 



 خ ثائی ه ذ وریت و انوثت او فهمیده شده نتواند ، اقل نصیبین را مستحق گردیده  وباقیمانده  مترو ه به ورثه دی ر  داده میاود.

 ولد زچا و ولد   ارم

 ل ان 

   4448مادۀ 

 و اقارب او همچ ان مادر و اقارب او از آنها مستحق ارث میاوند، م ر  در و اقارب او از اوالد مذ ور ارث برده نمي توان د.  ولد زنا  وولد لعان از مادر

 پ جم  ح ادث غرق   حری  و اچ دام

  4449مادۀ 

 ه نمیتوان د و حص  شان به ورثه احیاي آنها تقسی  میاود.فو  شدگان حوادث غرق، حریق و انهدام   ه تقدم و تآخر وفا  هیچ ی  مع وم نباشد، از همدی ر ارث برد

 ت ارج   ششم

   4444مادۀ 

و قرار گرفته مستحق حصۀ او از تخارج، آن است  ه ورثه باخراج بعضي ازورثه بمقابل شي معین مصالحه نمای د. اگر ی ي از ورثه یا ورثه  دی ر تخارج نماید، قای  مقام ا

ه  ي از ورثه  همراه باقي وارثین تخارج نماید. در حالی ه شي از جم ه مترو ه باشد. حصۀ وي بین باقي وارثین بت اسب حص  هر ی  در مترو مترو ه می ردد، اگر ی

ر بین وارثین تقسی  نه دتقسی  میاود و اگر شي مذ ور از مال شخصي آنها بوده و در عقد تخارج به  ریقه تقسی  شخ  خارج تصریح ناده باشد، حصۀ خارج شده، مساویا

 میاود.

 فرع پ جم  تصفبه متروكه

   4441مادۀ 

ید، در صور  عدم توافق هرگاه مورث براي مترو ه اموال خویه وصي تعیین نه نماید و ی ي از ورثه تصفیه مترو ه را  مطالبه نماید، مح مه شخصي را انتخاب مي نما

 ز استماع دالیل ورثه، به انتخاب خود شخ  را  تعیین نماید  ه تا حد ام ان از جم ه ورثه باشد.تمام ورثه در ات خاب شخ ، مح مه میتواند  بعد ا

 4444مادۀ 

 مح مه م  ف است تعیین مورث را تائید نماید. هرگاه مورث براي مترو ه وصي تعیین نموده باشد، -1

 تمام اح ام متع ق به تصفیه    ده، بر وصي مترو ه تطبیق مي شود.-2

  4444مادۀ 

سماي مورثین بحرو  موظف امور مالي مح مه، مرتبا  اوامر مح مه را مب ي بر تعیین تصفیه    ده، در دفتر مخصوص قید نموده و شهر  وصي مترو ه را به شمول ا

 حظا  سجل برسان د.ابجدي در سجل مخصوص ثبت مي نماید. موظف مذ ور م  ف است تمامي اوامر مربو  به عزل و ت ازل را در ستون مال

   4444مادۀ 

در مورد اشخاصي  ه راجع به عقار مترو ه با ورثه معام ه می   د، عین اثر آتي را بار مي آورد  ه اجراآ  م درج مادۀ  قید اوامر صادره مب ي بر تعیین تصفیه    ده،

 ( این قانون در قبال دارد.2122)

   4444مادۀ 



 وال  مترو ه را  تس ی  گردیده  تحت نظر ومراقبت مح مه، به تصفیه آن مبادر  میورزد.تصفیه    ده بمجرد تعیین ام

 از مجموع مترو ه   رداخته میاود. مصار  امور تصفیه بامول حق الزحمه تصفیه    ده ای ه از جانب مح مه تعیین میاود،

   4444مادۀ 

طالبه اشخاص ذیعالقه یا څارنوالي یا صوابدید خود اقدام نماید، مخصوصا در گذاشتن مهر  بر اموال و امانت مح مه م  ف است در وقت اقتضأ  به اجراآ  عاجل ب ابر م

 گذاشتن   ول نقد و اوراق بهادار  و اشیاي قیمتي در بان .

   4444مادۀ 

ا ت افوي مصار  تجهیز ومصار  تعزیه دار میت را بت اسب حالت او ب ماید. تصفیه     ده م  ف است، في الحال به تبدیل مقداري از مال  مترو ه به  ول نقد بپردازد ت (1)

انتهاي تصفیه مطالبه نماید. همچ ان م ف است از قاضي امورمعج ه صدور امر مب ي بر مصار  نفقه عیال متوفي  ه وارث باش د، باندازه  معتاد ازمال  مترو ه الي زمان 

 او وضح مي گردد.نفقه هر ی  از ورثه از حصۀ مسحق ارثي 

 ( تمام م ازعا  ناشي از این مصار ، توسط قاضي رسیدگي میاود.2)

 تجرید تركه -فرع ششم 

  4448مادۀ 

قب ي ادامه ده د،   جراآ  اتخاذ شدهدائ ین از تاریف صدور امر مب ي بر تعیین تصفیه    ده به بعد، نمي توان د  در برابر مترو ه به هیچ  نوع اجراآتي بپردازند و یا به ا-1

 م ر بحضور تصفیه    ده.

سویه تمام دیون مترو ه اجراآ  توضیح  ه به ضد  مورث افتتاح گردیده و ه وز  لست نهائي آن مسدود ناده باشد، در اثر تقاضاي  ی ي از اشخاص ذیعالقه تا زمان ت-2

 متوقف میاود.

   4449مادۀ 

 اق ارث در مال مترو  ه تصر  نماید، همچ ان نمي تواند دیون تر ه  را ب یرد یا دی ی ه بر او است، به دین مترو ه مجرا نماید.وارث نمیتواند قبل از تس یمي س د استحق

   4444مادۀ 

مذ ور مقتضي  آن باشد. همچ ان  تصفیه    ده م  ف است به اتخاذ تدابیري بپردازد  ه حفاظت اموال مترو ه ایجاب نماید و به اجراي اعمالي  قیام ورزد  ه اداره اموال 

 م  ف است در مقابل دعاوي دډیر بر مترو ه نیابت نموده   ودر گرفتن  دیون مترو ه  اقدام نماید.

   4441مادۀ 

اداري در مواعید  دوراني  تصفیه    ده از لحاظ مس ولیت، حیثیت و یل باالجر  را دارد. گرچه در مقابل اجر  ن یرد، قاضي م  ف است از تصفیه    ده تقدی  حساب

 مطالبه نماید.

  4444مادۀ 

زنامه ها نار و در لوحه  تصفیه    ده ، م  ف است دائ ین و مدیونین  مترو ه را  بتوضیح حقوق و وجایب شان  در برابر مترو ه  توسط ابالغیه اي  ه در ی ي از رو

 ید. دائ ین م  ف اند در خالل دو ماه از تاریف نار ابالغیه بتوضیح مط وب بپردازند.دعو  نما اعالنا  مح مه و مدخل مرا ز  ولی  تع یق میاود،

  4444مادۀ 



گذاشته و تمام اشخاص  تصفیه    ده ، م  ف است در خالل سه ماه از تاریف معی ه لست توضیح حقوق و وجایب دائ ین ومدیونین مترو ه را به اختیار  موظف  مح مه  

 خبر نماید،  تصفیه    ده مي تواند تمدید این مد  را در صور  ایجاب از مح مه مطالبه نماید. ذیعالقه را  به آن

     4444مادۀ

 تصفیه    ده، میتواند در مورد تاریح مترو ه و تقدیر  قیمت اموال آن از اهل خبره و اشخاص ماهر استمداد جوید.

   4444مادۀ 

 بجزاي  خیانت در امانت مح وم میاود. مترو ه را بدست آرد. گر چه ورثه باشد، هر شخصی ه از  ریق غه، چیزي از اموال

   4444مادۀ 

حقیق، نزاع را جدي م ازعا  مربو  به صحت تاریح،  در خالل سي روز از تاریف صدور اعالن از تس یمي لست به مح مه اقامه میاود. در صورتی ه مح مه بعد از ت

 ه رسیدگي   بق اح ام مربو  باصول محا ما  مدني صور  می یرد.تاخی  دهد، آنرا قبول نمود

 تس یه دی ن متروكه -فرع هفتم 

   4444مادۀ 

 ازع فیه بعد ازح   نهائي تادیهتصفیه    ده  ، بعد از انقضاي میعاد م ازع به اجازه مح مه بتادیه دیوني  مي  ردازد  ه در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد، دیون مت 

 میاود.

   4448مادۀ 

تع ق به دیون مترو ه متوقف هرگاه تصفیه    ده به اعسار مترو ه  متیقن شده  یا احتمال آن متصور باشد امور تادیه دیون را الي زمان صدور ح   نهائي در م ازعا  م

 میسازد گر چه در خصوص بعضي دیون نزاع وجود نداشته باشد.

  4449مادۀ 

موال عقاري  وان مترو ه  را بالترتیب از عواید حقوق مترو ه  ول و ثمن اموال م قول شامل مترو ه تادیه می  د،  در صور  عدم  فایت دیون از ثمن  اتصفیه    ده، دی

 مترو ه تادیه میاود.

   4484مادۀ 

ه فروشا  اجباري صور  می یرد، م ر ای  ه تمام ورثه بفروش آن از فروش اموال م قول و عقار مترو ه در صور  ایجاب اموال به مزایده ع  ي مطابق قواعد مربو  ب

 د. ریق دی ري موافقه نمای د. اگر مترو ه مستغرق به دین باشد، موافقت دائ ین نیز حتمي شمرده میاود ورثه در مزایده شر ت  رده مي توان 

  4481مادۀ 

 مړجل  و تعیین مب غي  ه  داین مستحق میاود ح   نماید.مح مه میتواند، ب ابر  مطالبه  تمام ورثه به تعجیل دیون 

  4484مادۀ 

بهر ی  از ورثه مقداري از دین و هرگاه تمام ورثه به مطالبه  تعجیل دیون مړجل موافقه نه نمای د،  مح مه امر توزیع دیون مذ ور  و توزیع اموال مترو ه را بدست گرفته 

   میدهد  ه در نتیجه با حصۀ خال  وي از میراث  معادل گردد.مقداري از  مال مترو ه را   وري تخصی

    4484مادۀ 



ین بهمان حالت قب ي حفظ شود. مح مه براي هر ی  از دائ ین  مترو ه،  تامی ا   افي  بر عقار  یا اموال م قول  وري ترتیب مي نماید  ه تامی ا  مخت  بهر ی  از دائ 

 مح مه  بر همه اموال مترو ه  تامین را مرتب مي سازد.در صور  عدم ام ان  چ ین تجویز  

   4484مادۀ 

 هر ی  از ورثه  میتواند  بعد از  توزیع دیون موجل اندازه   ه باو تخصی  یافته، قبل از رسیدن موعد تادیه ، بپردازد.

  4484مادۀ 

نمیتواند  بر اشخاصی ه  با حسن نیت  حقوق عی ي  تأمی ا  عی ي بر مال مترو ه نیز نداشته باشد،دائ ی ه حقوق خود را نسبت عدم اندارج لست تاریح بدست آورده نتواند و 

 را بر اموال مذ ور  سب نموده اند مراجعه نماید. م ر بر ورثه به سبب غ ا آنها مراجعه  رده میتواند.

   4484مادۀ 

 ت الیف دی ر را  بعهده می یرد. تصفیه    ده، بعد ازتادیه تسویه دیون مترو ه، ت فیذ وصیت  و

 تسلبم ام ال متروكه و تقسبم آن  -فرع هشتم

  4484مادۀ 

 بعد از ت فیذ التزاما  مترو ه، باقیمانده اموال آن  بق حص  شرعي بورثه تع ق می یرد.

  4488مادۀ 

 ، به او تس ی  نماید.تصفیه    ده، م  ف است آنچه را  ه از اموال مترو ه بهر ی  از ورثه تع ق می یرد

  4489مادۀ 

سا  ناود بطور موقت تس ی  ورثه میتواند بعد از انقضاي مواعید معی ه، م ازعا  م درج لست تاریح آنعده از اشیا  و نفوذي را  ه در تصفیه  مترو ه به آن ضرور  اح

 گردیده یا بعضي از آنرا  در مقابل اعطا   تضمین یا بدون آن ب ار اندازد.

   4494ادۀ م

ت حقوق او در ارث، و توضیحا  مح مه به هر ی  از ورثه  ه دلیل شرعي به وراثت  خود را ویا آنچه  قائ  مقام آن باشد تقدی  نماید س دي را اعطا مي   د  ه حاوي تثبی

 مربو  بمقدار حصۀ و تعیین آنچه از اموال تر ه به او تع ق گرفته میباشد.

   4491مادۀ 

قه قب ي یا ح   قانون به ورثه میتواند  از تصفیه    ده تقاضا نماید تا حصۀ او را از ارث بصور  جداگانه  باو تس ی  نماید، م ر ای  ه وارث  مذ ور بموجب مواف هر ی  از

 باقي ماندن  ور ماتر   م  ف باشد.

  4494مادۀ 

نه به اجراآ  تقسی  بپردازد. م ر این تقسی  الي زمانی ه  بصور   دسته جمعي  از  ر  ورثه تائید هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمي باشد، تصفیه    ده به  ریقه دوستا

 ناود، نهائي شمرده نمیاود.

   4494مادۀ 



امه نماید. مصار  دعوي  هرگاه ورثه بصور  دسته جمعي  به تقسی  موافقت نه نماید تصفیه     ده م  ف است به مصر  مترو ه  دعوي تقسی  را مطابق اح ام قانون اق

 از حص  تقسی     دگان  استه میاود.

   4494مادۀ 

 آنچه متع ق بضمان تعرض و استحقاق غبن است تطبیق میاود. در مورد قسمت مترو ه قواعد مربو  قسمت خصوصا  

   4494مادۀ 

حالی ه مدیون بعد از تقسی  افال  نماید ضامن شخ  تخصی  شده ش اخته نمیاوند هرگاه ی ي از ورثه در وقت تقسی  به دین مترو ه  تخصی  داده شود سډیر ورثه در 

 م ر ای  ه بخال  آن موافقه صور  گرفته باشد.

   4494مادۀ 

 وصیت به تقسی  اعیان مترو ه  براي ورثه وصیت    ده به ترتیبی ه براي تمام ورثه باندازه حصۀ آنها تعیین نماید جواز دارد.

   4494مادۀ 

 تقسیمی ه به بعد ازمرگ م سوب شود رجوع از آن جواز دارد م ر بعد از وفا  وصیت    ده الزمي ش اخته میاود.

   4498مادۀ 

 هرگاه تقسی  ه  ام وفا  شامل,تمام اموال میراث نباشد. اموال خارج تقسی  بصور  مااع مطابق قواعد میراث بتمام ورثه تع ق می یرد.

   4499مادۀ 

بصور  مااع مطابق قواعد گاه ی ي  یا چ د نفر از ورثه احتمالي  وصیت    ده شامل تقسی  باش د و قبل از وفا  مورث فو  نماید حصۀ معی ه ای ه به سه  او رسیده هر

 میراث به سډیر ورثه تع ق مي گیرد.

   4144مادۀ 

 مومي باستث اي اح ام غبن تطبیق میاود.در مورد تقسی  م سوب به بعد از مرگ تمام اح ام مربو  به تقسی  ع

   4141مادۀ 

حالی ه اداي دیون باتفاق با دائ ین  هرگاه تقسی  متروکه نبوده شامل دیون یا در صور  شمولیت دیون، دائ ین به تقسی  مذ ور موافقه نداشته باش د هر ی  از ورثه میتواند در

 ت نموده  و اعتباراتي را  ه به اسا  آن تقسی  مذ ور  ب ا یافته  در حدود ام ان درتقسی  مترو ه مطالبه نماید.صور  ن رفته باشد, رعایت تقسیمي را  ه مورث وصی

 4144مادۀ 

آن تصر  بر ا  مترو ه  ه هرگاه مترو ه مطابق اح ام گذشته تصفیه ناده باشد دائ ین  عادي مترو ه میتوان د حقوق خود را یا آنچه به آنها  رجعت شده است بر عقار

 ون صور  گرفته باشد.حاصل گردیده یا عقاراتی ه حقوق عی ي به مص حت غیر بر آن مرتب شده است نافذ میسازند, مارو  بر ای  ه توثیق  دین مطابق به اح ام قان

 مبوث دوم  وصبت

 فرع اول   احكام عم مي

    4144مادۀ 



 ه مد  بعد از وفا   وصیت    ده  م سوب باشد.وصیت عبارتست از تصر  در تر ه ب حوی ه اثر آن ب

   4144مادۀ 

 وصیت توسط قول یا  تابت م عقد می ردد. در صورتی ه وصیت    ده قادر به  تابت و گفتار نباشد به اشار  معرو  نیز م عقد شده میتواند.

   4144مادۀ 

 شارع نباشد. شر  صحت وصیت آن است  ه بمعصیت نبوده و باعث بر آن م افي مقاصد

   4144مادۀ 

 ن تصریح نموده باشد.وصیت غیر مس مان صحت دارد م ر ای  ه وصیت مذ ور باسا  اح ام شریعت او،  و شریعت اسالم  حرام باشد و یا قانون به عدم  صحت و نفاذ آ

  4144مادۀ

 ا متصل بار  صحت دارد.( این قانون وصیت  م سوب یا مع ق به شر  ی2124و  2120با رعایت اح ام مواد )

   4148مادۀ 

 وصیت    ده الزم است قانونا  اهل تبرع بوده و به سن رشد رسیده باشد.

  4149مادۀ 

 شخصی ه به او وصیت میاود الزم است ه  ام وصیت مع وم بوده و معین باشد.

   4114مادۀ 

همچ ان وصیت براي مساجد، موسسا  خیریه و جها   شته و در امور خیریه بمصر  مي رسد،وصیت در راه خداوند )ج( و اعمال خیریه بدون تعیین جهت صحت دا

اود, م ر ای  ه دی ر موسسا  ع مي ومصالح عامه صحت دارد در این احوال مال وصیت شده بر عمار ، مصالح فقرا  وغیره امور مربو  به آن بمصر  رسانیده می

 ه بتواند. رق مصر  باسا  عر   یا داللت تعیین شد

   4111مادۀ 

 ه  میاود.وصیت بجهت معی ه از جها  خیریه  ه در آی ده بوجود مي آید صحت دارد در صور  تعذر وجود آن مال وصیت شده به جها   خیریه مماثل آن داد

   4114مادۀ 

میاود, م ر ای  ه وصیت    ده تابع مم  ت اسالمي بوده (وصیت با وجود اختال  دین و م یت صحیح بوده همچ ان اختال  مم  ت باعث عدم صحت وصیت ن1)

 وصیت او را در چ ین احوال اجازه ندهد. وشخصی ه به او وصیت میاود غیر مس مان و تابع مم  ت  غیر اسالمي باشد و قانون مم  ت او،

 ي  سب نمای د.( این مادۀ حق م  یت را در اموال عقار1(اجانب نمي توان د بر اسا  وصیت م درج فقرۀ )2)

   4114مادۀ 

 چیزی ه به آن وصیت میاود باید داراي شرایط آتي باشد:

 از جم ه اشیائي باشد  ه ارث در آن جاري شده یا قرار گرفتن آن بحیث موضوع عقد در حال حیا   وصیت    ده صحت داشته باشد. -1



 باشد.اگر موضوع وصیت را مال تا یل میداد نزد وصیت    ده متقوم  -2

 اگر موضوع وصیت شي معین بالذا  باشد باید ه  ام وصیت در م  یت وصیت    ده موجود باشد. -3

   4114مادۀ 

 وصیت بحقوقی ه توسط ارث انتقال مي یابد صحت دارد. (1)

 ( وصیت به م افع اعیان اجازۀ داده شده، گر چه بعد از وفا  مستاجر باشد صحت دارد.2)

   4114مادۀ 

وصیت    ده  ه به  صیت بقرض دادن اندازه معین مال به شخصی ه باو وصیت میاود صحت داشته و در مقدار مازاد آن از ث ث مترو ه بدون اجازه ورثه ه  ام وفا و

 سن رشد رسیده باش د، ت فیذ شده نمیتواند. 

   4114مادۀ 

وصیت با ل می ردد همچ ان در مورد شخصی ه به او وصیت شده است اگر قبل از وفا  وصیت    ده  هرگاه وصیت    ده به ج ون  امل مبتال گردد و در ج ون فو  شود

 وصیت وفا  نماید وصیت با ل میاود.

 4114مادۀ 

 هرگاه موضوع وصیت شي معین بوده و قبل از قبولي شخصي  ه به او وصیت شده از بین برود وصیت با ل مي گردد.

 4118مادۀ 

 ل او مستغرق بدین باشد با ل ش اخته میاود م را ی  ه دائ ین از دین ابرا   رده  یا به وصیت اجازه ده د.وصیت  سی ه ما

   4119مادۀ 

ح   ه شهاد  او موجب ( وصیت بقاتل عمدي وصیت    ده اختیاري باشد یا واجبي با ل شمرده میاود اع  از ای  ه قاتل فاعل اص ي یا شری  یا شاهد  زوري باشد   1)

 ( سال ي را ت میل نموده باشد.11باعدام و صیت    ده  گردیده و ت فیذ  گردد, مارو  بر ای  ه قتل بدون حق و بدون عذر  بوده قاتل عاقل سن )

 ( محرومیت قاتل از استحقاق  وصیت م درج فقرۀ ی   این مادۀ به اجازه ورثه و رضائیت  مقتول قبل از وفا  از بین نمیرود.2)

   4144 مادۀ

 حجر بر وصیت    ده نسبت سفاهت یا غف ت موجب بطالن  وصیت او نمیاود.

 فرع دوم  رج ع

 از وصبت

   4141مادۀ 

 وصیت    ده از تمامي یا بعضي وصیت صراحتا یا داللتا عدول نموده مي تواند.

 فرع س م  قب ل



 یا رد وصبت

  4144مادۀ 

  ه به او وصیت میاود بعد از وفا  وصیت    ده  الزم می ردد.(وصیت یا قبول صریح یا ضم ي شخصی1)

ه حق والیت (هرگاه شخصی ه به او وصیت میاود ج ین قاصر، یا محجور ع یه باشد، قبول یار دوصیت از  ر  شخصي صور  مي گیرد  ه به اسا  استیذان مح م2)

 را بر مال او دارا باشد.

ها و امثال آن باشد قبول یا رد از  ر  اشخاصي صور  مي گیرد  ه آنرا تمثیل مي نمای د. در صور  عدم موجودیت ممثل (اگر وصیت به موسسا  تصدیها،  شر ت3)

 وصیت بدون توقف به قبول، الزم میاود.

  4144مادۀ 

 ته میاود.هرگاه شخصی ه به او وصیت صور  گرفته  قبل از قبولي یا رد  وصیت فو  شود ورثه موصي له قای  مقام او ش اخ

   4144مادۀ 

ت شده است ابالد هرگاه ورثه وصیت    ده یا شخصی ه صالحیت ت فیذ وصیت را دارد توسط اعالن رسمي ماتمل بر تمام توضیحا  مربو  بوصیت به شخصی ه باو وصی

الل سي روز از تاریف اعالن بدون عذر معقول  بصور  تحریري  نموده  و در آن اظهار  اراده او را مب ي بر قبول یا رد  وصیت مطالبه نماید. اگر شخ  مذ ور در خ

 بجواب آن نپردازد، وصیت با ل شمرده میاود.

  4144مادۀ 

ده با ل ش اخته هرگاه شخصی ه به او وصیت شده است بعضي وصیت را قبول و بعضي دی ر را  رد نماید وصیت در مقدار قبول شده الزم گردیده و در مقدار رد ش

 میاود.

ند الزم و نسبت به همچ ان در صورتی ه بعضي از اشخاصی ه به آنها وصیت شده آنرا قبول و بعضي دی ر آن را رد نماید وصیت براي اشخاصی ه آنرا قبول نموده ا

 اشخاصي  ه آن را رد نموده اند با ل می ردد.

  4144مادۀ 

 وصیت  برد آن قبل از وفا   وصیت    ده با ل نمی ردد. (1)

گر  هیر ی  از  ورثه ( هرگاه شخصی ه  به او وصیت شده بعد از وفا  و صیت    ده تمام یا بعضي وصیت را رد  نموده و ی ي از ورثه رد را بپذیرد وصیت فسف و ا2)

 آنرا قبول ن ماید,  رد  ردن شخصی ه به او وصیت شده با ل  ش اخته میاود.

  4144مادۀ 

ت شده ه  ام وفا  وصیت    ده موجود باشد از همان لحظه  وفا  شي وصیت شده را مستحق می ردد م ر ای  ه در متن وصیت استحقاق ( هرگاه شخصی ه به او وصی1

 شي وصیت شده بوقت معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد.

لحظه به بعد م  ف به مصار  شي وصیت شده می ردد. ( زواید شي وصیت شده از زمان قبول، م   شخصی ه بوي وصیت شده ت قي میاود و شخ  مذ ور از همان 2

 زواید شي در محاسبه اخراج وصیت از ث ث داخل نمي باشد.

 ش صبكه   ي وصبت شده آثار وصبت جزء اول   -فرع   ارم 

   4148مادۀ 



ده  بر محتاجان  از صالحیت وصي مختار و یا مح مه وصیت بعدة غیر محصور صحیح بوده و به اشخاص محتاج تخصی  مي یابد، امور توزیع مال وصیت ش (1)

 مربو ه مي باشد.

 ( در حالت فوق وصي و یا مح مه مربو ه به رعایت قید تعمی  یا مساوا  م  ف نمي باشد،2)

   4149مادۀ 

ها افرادي موجود شود  ه حین وفا  وصیت    ده اهل هرگاه بی  قوم معین بالفاظي وصیت شود  ه بدون تخص  اسما  شامل همه افراد قوم مذ ور گردد و در بین آن

 وصیت نباشد تمام اشیا  وصیت شده به اشخاصي تع ق مي گیرد  ه حین وفا  وصیت    ده، اهل وصیت باش د.

   4144مادۀ 

و جهت ماتر   باشد هر ی  از اشخاص معین و هرگاه وصیت بین اشخاص معین و ی  جمعیت  یا ی  جهت یا بین ی  جمعیت و ی  جهت، یا بین اشخاص  معین و جمعیت 

 افراد جمعیت م حصر باشد یا غیر  م حصر و هر جهت از شي وصیت شده حصۀ می یرند.

   4141مادۀ 

 هرگاه وصیت براي اشخاص معین صور  گرفته باشد حصۀ اشخاصی ه  اهل وصیت نباش د به مترو ه وصیت    ده، اعاده میاود.

   4144مادۀ 

 وصیت به اشخاص  معین یا ی   جمعیت با ل شود آنچه وصیت شده است به مترو ه متوفي اعاده میاود.هرگاه 

   4144مادۀ 

 وصیت براي حمل در احوال آتي صحیح شمرده میاود:

تر از آن از وقت وصیت زندة فعال متولد در حالی ه وصیت    ده بوجود حمل  ه  ام وصیت اقرار نموده  و حمل در خالل  مد  سه صد  و شصت و   ر روز  یا  م -1

 شود.

بر ای  ه حام ه ه  ام در حالی ه وصیت    ده  بوجود حمل  اقرار ن رده م ر حمل حدا ثر  در خالل مد  دو صدو هفتاد روز از وقت وصیت زنده متولد گردد, مارو   -2

مد  سه صد و شصت و  ر روز از وقت وفا  یا فرقت بائن زندة فعال متولد شود وصیت  اگر حمل در خالل“ وصیت در عد  وفا  یا تفریق  بائن نباش د در غیر آ

 صحیح ت قي میاود.

   4144مادۀ 

 (  این قانون  ثبو  نسبت آن از همان شخ  معین نیز شر  صحت وصیت ش اخته میاود.2133هرگاه وصیت بحمل از شخ  معین باشد عالوه بر شرو  م درج مادۀ )

  4144مادۀ 

 حاصال  شي وصیت شده الي زمان زنده و فعال متولد شدن حمل  ن هداشته میاود و بعدا باو تع ق می یرد.

    4144مادۀ 

ت صراحتا  ر ای  ه در وصیهرگاه حام ه همزمان یا در خالل مد  اقل از شه ماه دو یا زیاده اوالد زنده بدنیا آورد وصیت در بین آنها  بطور مساوي توزیع میاود. م( ۱)

 بخال  آن ح   شده باشد.

 اگر ی ي از دو گان ي یا زیاده، مرده  متولد گردد تمام وصیت  باوالد زنده  تع ق می یرد.( ۲)



حصۀ او باشد در صورتی ه ی ي از اوالد  بعد از والد  بمیرد اگر وصیت بر اعیان صور  گرفته باشد حصۀ او بورثه وي و اگر وصیت بر م افع صور  گرفته ( ۳)

 بورثه وصیت    ده تع ق مي گیرد.

 جزء دوم  شي وصبت شده )م صي  ه(

  4144مادۀ

ته م ر نفاذ آن موقو   وصیت در حدود ث ث مترو ه  بوارث و غیر وارث صحت داشته, بدون اجازۀ  ورثه ت فیذ  می ردد و در  حدود زاید از ث ث مترو ه نیز صحت داش

 صیت     ده مي باشد مارو  بر ای  ه  اجازه ده ده داراي اه یت تبرع بوده و با آنچه  ه اجازۀ داده ع   داشته باشد.به اجازۀ ورثه بعد از وفا  و

   4148مادۀ 

 وصیت شخصی ه وارث نداشته و مدیون  ه  نباشد به تمام مال  یا بعضي آن بدون توقف به اجازه ممثل خزانة دولت نافذ می ردد.

   4149مادۀ

الذمه گردد. یا مال او دیوني  ه مال او مستغرق  بدین باشد صحیح بوده  م ر بدون برائت  ذمه او از دین ت فیذ نمی ردد در صورتی ه مدیون از ی  قسمت دین بري وصیت م

 مستغرق به دین نباشد, وصیت در مقدار باقیماندة بعد از تادیه دین ت فیذ میاود.

   4144مادۀ 

 ه بعد از ق  بوده و تمام یا بعضي آن از شي وصیت  شده تادیه شده باشد شخصی ه به او وصیت شده است میتواند به اندازه دین تادیه شده  بر ث ث ترهرگاه دین  غیر مستغر

  رداخت دین مراجعه نماید.

  4141مادۀ 

وصیت میاود عالوه بر استحقاق  فرضي مستحق  مقدار حصة همان هرگاه وصیت به اندازه حصۀ ی ي از ورثه معین  وصیت    ده صور  گرفته باشد, شخصی ه بوي 

 وارث ش اخته میاود.

  4144مادۀ 

آنها می ردد و  هرگاه وصیت باندازه حصۀ ی ي از ورثه غیر معین صور  گرفته باشد در حال تساوي ورثه در حقوق شخ  مذ ور عالوه بر فرض مستحق حصۀ ی ي از

 ر فرض مستحق حصۀ شخصي می ردد  ه در میراث  حق او  متر است.در حال  اختال  حقوق عالوه ب

   4144مادۀ 

حاضر مترو ه خارج  هرگاه وصیت باندازه معین از  ول یا عین صور  گرفته  و در تر ه دین یا مال غایب باشد. اگر شي  ه به آن وصیت صور   گرفته از ث ث مال

د و در غیر آن به اندازه همین ث ث  مستحق می ردد و باقیمانده بر ورثه تع ق می یرد و هر وقت  ه شي حاضر شد شود.  سی ه براي او وصیت شده مستحق آن می رد

 شخصي  ه به او وصیت شده مستحق ث ث آن می ردد تا حق او  امال  تادیه شود.

   4144مادۀ 

ه او وصیت شده حصۀ خود را از مال حاضر بدست آورده و هر وقت   ه مال غایب  هرگاه وصیت صور  گرفته و در آن دین یا مال غایب وجود داشته باشد شخصی ه ب

 حاضر شد حق خود را از آن می یرد.

  4144مادۀ 

د را ازین نوع هرگاه وصیت  ور سه  مااع در نوع معین مال تر ه صور   گیرد و در آن دین یا مال  غایب وجود داشته باشد شخصی ه به او وصیت شده حصۀ خو 



ین ث ث مستحق حصۀ حاضر بدست مي آورد. مارو  بر ای  ه حصۀ مذ ور از ث ث  حاضر مترو ه  خارج شده بتواند  در غیر آن شخصی ه به او وصیت شده به اندازه ا

ه مستحق حصۀ می ردد, مارو  بر خود شده و باقیمانده  حق ورثه  مي باشد. هر وقت  ه شي  حاضر شد، شخصی ه براي او وصیت شده به اندازه ث ث از نوع وصیت شد

ث ث نوع وصیت شده  ای  ه ورثه از آن  متضرر ن ردند و اگرآنها از آن متضرر گردند شخصی ه به او وصیت شده قیمت باقیماندة حصۀ خود را تا ت میل حق خود از

 می یرد.

  4144مادۀ 

بر ی ي از ورثه بوده و دین مذ ور از جم ه تمام یا بعضي ج   حاضر مترو ه باشد در آن باندازة ( هرگاه در احوال متذ ره مواد فوق مترو ه شامل دین قابل تادیه 1)

 حصۀ وارث  مذ ور از همان ج   مجرائي صور  می یرد و باین ترتیب دین مذ ور از جم ه اموال  حاضر محسوب میاود.

ر  ن رفته درین صور  اگر دین مساوي  حصۀ وارث  مذ ور در مال  حاضر مترو ه  یا (  اگر دین مستحق تادیه بر وارث از غیر ج    حاضر باشد مجرائي صو2)

 مساوي باشد.  متر از آن  باشد در جم ه اموال حاضر محسوب مي گردد و اگر از آن بیاتر  باشد به آن اندازه حاضر دانسته میاود  ه با حصۀ وارث مذ ور

تادیه دین خود بر حصۀ خود در مال حاضر و مترو ه  تس ط  یدا  رده نمیتواند در حالی ه وارث مذ ور دین خود را تادیه  ( این مادۀ وارث تا زمان2( در حالت فقرۀ )3)

 ن  د، قاضي حصة او را فروخته و از ثمن آن دین را تادیه می ماید.

  4144مادۀ 

از بین برود یا به استحقاق  برده شود شخصی ه بوي  وصیت شده است مستحق  چیزي هرگاه وصیت بعین از مترو ه  یا نوع معین از آن صور  گرفته و شي وصیت شده 

تجاوز ن  د مستحق می ردد و اگر ش اخته نمیاود.  در صورتی ه  بعضي از آن از بین برود یا  به استحقاق برده شود، شخ  مذ ور باقیمانده  را در حالی ه از ث ث مترو ه  

 ن به اندازه ث ث  مستحق میاود.از ث ث مترو ه تجاوز   د  درآ

  4148مادۀ 

مي گردد. و هرگاه وصیت بحصۀ مااع معین صور  گیرد و شي مذ ور از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی ه بوي وصیت صور  گرفته مستحق هیچ چیزي ن

از مقدار باقیمانده  بدست مي آرود مارو  بر ای  ه باقیمانده  آنرا ت افو  نموده و در  اگر بعضي  از آن از بین برود یا به استحقاق  برده شود  شخ  مذ ور  تمام وصیت را

ندازه مستحق می ردد  ه از ث ث مترو ه حدود ث ث  مال مترو ه باشد در غیر آن  تمام مقدار  باقیمانده را   ه از ث ث مال بدست آمده بتواند  مستحق  میاود  و یا از آن  به ا

 تجاوز ن  د.

   4149مادۀ 

ه نمي شود و در هرگاه وصیت بحصۀ مااع و نوعي از اموال  مترو ه بوده و از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی ه به او وصیت شده مستحق چیزي ش اخت

د, مارو  بر ای  ه از ث ث مال حاصل شده  بتواند در صورتی ه بعضي از آن  از بین برود یا به استحقاق  برده شود شخ  مذ ور  حصۀ خود را از باقیمانده  حاصل میدار

 غیر آن به اندازه  ث ث از آن مستحق می ردد.

   4144مادۀ 

 وصیت به عدد مااع در ی  وع  از اموال  مان د وصیت به حصۀ مااع در آن شمرده میاود.

 وصبت  ه م افع -جزء  س م 

  4141مادۀ 

عین براي مدتی ه آغاز و انجام آن مع وم باشد صور  گرفته  باشد شخ  مذ ور از م فعت  موصو   در خالل همان مد  مستفید هرگاه وصیت بم فعت براي شخ  م -1

از مد  باقیمانده  ، میاود اگر معیاد مذ ور  قبل از وفا   وصیت    ده سپري شود، وصیت  أن ل  ی ن شمرده میاود، در صور   انقضاي بعضي از مد  مذ ور شخ 

 تفاده  رده میتواند.اس



 هرگاه مد  م فعت معین بوده م ر  تاریف آغاز آن غیر مع وم باشد مد  مذ ور از تاریف وفا  وصیت    ده آغاز می ردد. -2

    4144مادۀ 

م  ف میاود. م ر ای  ه تمام ورثه  به هرگاه  ی ي از ورثه  در  ول مد  یا بعضي مد  از م فعت گرفتن بر عین،  مانع شخ  وصیت شده گردد بضمان  بدل م فعت -1

 تعوی  م فعت از عین بوقت دی ري مساوي  به مد  وصیت شده موافقه نمای د.

 اگر ممانعت از  ر  عموم ورثه صور  گیرد شخصی ه بوي وصیت شده بین انتفاع از عین در مد  دی ري و تضمین بدل م فعت  مختار میباشد. -2

از جانب وصیت    ده و یا به سبب عذري باشد  ه بین انتفاع از عین و شخصی ه  به او وصیت شده است حایل واقع گردد تعوی  آن بمد   هرگاه ممانعت  از م فعت -3

 دی ري بعد از رفع مانع حتمي است.

  4144مادۀ 

به ی ي از  رق خیریه  بصور  مړید یا مط ق صور  ب یرد.  (هرگاه وصیت بم فعت براي قومي  ه  تحت حصر آمده نتوان د  و انقطاع  ایاان متصور نباشد و یا1)

 وصیت شدگان  موصو   بصور  دائمي از م فعت مستفید میاوند.

زمان انقراض  انها (اگر وصیت بم فعت  ور دایمي  یا موقت براي ی  قوم بدون حصر صور  گیرد  ه انقطاع آن متصور باشد استحقاق  انتفاع  وصیت شده گان الي 2)

 امه مي یابد.اد

 ( این قانون قابل رعایت میباشد.2102و  2101آغاز و انجام آن توضیح شده  باشد یا نباشد اح ام مواد )( اگر وصیت براي مد  مع وم بوده باشد و تاریف 3)

   4144مادۀ 

ی ردند صور  گیرد و انقطاع قوم مذ ور متصور نباشد یا براي ی ي از هرگاه وصیت بم فعت براي مد  معین و براي ی  قوم معین و بعدا به  ساني  ه قای  مقام آنها م

سال  از تاریف وفا  وصیت    ده یا در خالل مد  معی ه انتفاع  هیچ ی  از افراد تعین شده  ، موجود  ن ردند  یا در خالل   33 رق خیریه وصیت شود م ر در خالل  

 قرض گردند م فعت در تمامي این مد  و یا بع  آن حسب ا حوال  بر جهتی ه نفع آن در  رق خیر  عامتر  باشد تع ق مد  مذ ور  موجود شده  و قبل از انتهاي  مد  م

 می یرد.

  4144مادۀ 

واند  از آن بطریق ست میتهرگاه عی ي  ه به م فعت آن وصیت شده احتمال  انتفاع  و بهره برداري را بغیر از  ریقی ه وصیت شده داشته باشد شخصی ه بوي وصیت شده ا

 مط وب استفاده نماید مارو  بر ای  ه از این ناحیه بعین مذ ور  ضرري عاید ن ردد.

   4144مادۀ 

آنچه در آی ده موجود  هرگاه وصیت به غ ه یا ثمر صور  گرفته باشد, شخصی ه بوي وصیت شده مستحق غ ه یا ثمره  می ردد  ه در وقت مر  وصیت    ده موجود بوده و

 ي گردد، م ر ای  ه دلی ي بغیر آن موجود شود.م

   4144مادۀ 

مثل به غبن فاحه  هرگاه  وصیت بفروش  یا اجازۀ عین در مد  معین و به اجوره مسمي براي وصیت شده  صور   گرفته باشد و ثمن یا اجر  مذ ور از مقدار  ثمن -1

 فذ می ردد. ه از ث ث  حاصل شده  بتواند یا غبن بسیط  باشد، وصیت نا

 یاد  را بپردازد.هرگاه غبن فاحه  از حدود ث ث متجاوز باشد وصیت بدون اجازه ورثه در مقدار زاید نافذ نمی ردد م ر ای  ه شخصی ه بوي وصیت شده تفاو  ز -2

  4148مادۀ 



ی  رعایت می ردد یا از لحاظ  تقسی  زمان و م ان یا از  ریق تقسی   حصول م فعت به اسا  تقسی  غ ه یا ثمره  بین ورثه  و شخصی ه بوي وصیت شده به ت اسب حصۀ هر

 عین صور  می یرد مارو  بر ای  ه  عین مذ ور  بدون الحاق  ضرر قابل قسمت باشد.

  4149مادۀ 

از آن الزم  شمرده شود  بر شخ  میباشد  ه هرگاه م فعت عین به ی ي و خود عین بدی ري وصیت شده باشد ت الیف مالیا  عین مذ ور و چیزی ه براي حصول م فعت 

 وصیت م فعت براي او شده.

   4144مادۀ 

ت آن براي او وصیت بم فعت با وفا  شخصی ه بوي،  وصیت شده قبل از حصول تمام یا بعضي  م فعت وصیت شده و به خریدن عین مذ ور از  ر  شخصی ه به م فع

 ض یا بدون عوض  و همچ ان به استحقاق بردن عین  ساقط می ردد.وصیت شده و باسقا  حق براي ورثه بمقابل عو

  4141مادۀ 

 ورثه وصیت    ده میتوان د حصۀ خود را از عین با م فعت  آن بدون اجازه  شخصی ه به او وصیت  شده است بفروشد.

   4144مادۀ 

ور  گیرد شخ  مذ ور در  ول حیا   از م فعت مذ ور استفاده   رده میتواند, هرگاه وصیت بم فعت بصور  مړبد یا مط ق یا مقید به  ول حیا  شخ  معین ص

 مارو  بر ای  ه  استحقاق او بر م فعت وصیت شده  در خالل مد  سي و سه سال از تاریف وفا  وصیت    ده نا ت نماید.

  4144مادۀ 

ول مد  حیا  شخصي  ه بوي وصیت مي شود  یا براي مد  اضافه از ده سال  صور  گیرد  هرگاه وصیت بتمام م افع عین یا بعضي آن بصور   مړید یا مط ق یا   -1

 به قیمت تمام  یا بعضي م افع عین وصیت شده س جه میاود.

 ن مد  س جیده  میاود.اگر وصیت براي مد   متر از ده سال صور  گرفته باشد به اندازه قیمت م فعت عین وصیت شده  به اعتبار ارزش م فعت مذ ور در خالل هما -2

    4144مادۀ 

 هرگاه وصیت بحقي از حقوق عین راجع باشد ارزش آن به اسا  فرق بین قیمت عین با حقوق و قیمت آن بدون حقوق وصیت شده تثبیت میاود.

 زء   ارم  وصبت  ه م اشج

   4144مادۀ 

   ده به اندازه ای ه ت فیذ  وصیت را تضمین  رده بتواند  و به ترتیبی ه ورثه از آن متضرر  وصیت بمعاش از سرمایه براي مد  معین صحت دارد و از مال وصیت -1

 ن ردند تادیه مي گردد.

ت در آن ذاشته میاود. و وصیهرگاه آنچه براي تضمین ت فیذ  وصیت موقو  گذاشته از ث ث مترو ه بیاتر باشد و ورثه  مقدار زاید  را اجازه ندهد در حدود مقدار ث ث گ -2

وصیت شده فو  و در حاصال  آن تا زماني  نافذ می ردد  ه شخ  وصیت شده تا مقدار قیمت ث ث مترو ه حق خود را ب یرد یا مد  وصیت سپري گردد و یا شخ  

 شود.

  4144مادۀ 

د مترو ه یا عین مذ ور اوال  بدون معاش وصیت شده و ثانیا هرگاه وصیت بمعاش از حاصل مترو ه یا حاصل عی ي از اعیان مترو ه  بر اي مد  معی ي صور  گرفته باش

در حال تجاوز از ث ث و عدم با معاش مذ ور قیمت  شده مقدار  تفاو  هر دو  قیمت اندازه  شي وصیت شده تثبیت گردیده در حالی ه از ث ث مال تجاوزن  د وصیت نافذ و 



 د معاش و آنچه از مترو ه یا عین در  مقابل آن قرار می یرد حق ورثه وصیت    ده ش اخته میاود.اجازه ورثه  به اندازه ث ث  نافذ می ردد و مقدار زای

   4144مادۀ 

حیا  شخ  هرگاه وصیت بمعاش براي شخ  معی ي از سرمایه یا حاصل بصور  مط ق یا دایمي یا به  ول حیا  شخصی ه بوي وصیت شده صور  گرفته باشد مد  

(  این قانون تا مقداری ه ت فیذ وصیت را تضمین 2140ــــــــــده در حالی ه وصیت از ســـــرمایه باشد ازمال وصیت    ده در حدود  ح   مادۀ )از  ر  ا با  س جه ش

به انـــــدازه   ه معاش وصیت شده را  (  این قـــــــانون2144نمـــوده میتــــــــواند موقــــو  گذاشته  و در حالی ه وصیت بمعاش از حاصال   باشد در حدود ح   مادۀ )

  فایت نماید گذاشته میاود.

   4148مادۀ 

(  ایووووون قوووووانون هرگووووواه شخصوووووی ه بووووووي وصووووویت شوووووده قبووووول از مووووودتي  وووووه از  ووووور  ا بوووووا  سووووو جه شوووووده وفوووووا  نمایووووود مقووووودار 2144در حالوووووت م ووووودرج  موووووادۀ )

وصوووووویت نموووووووده باشوووووود، اعطووووووا میاووووووود. و در صووووووورتی ه مووووووال موقووووووو  گذاشووووووته باقیمانووووووده  وصوووووویت بووووووه ورثووووووه  مسووووووتحق او یووووووا  سووووووی ه بعوووووود از خووووووود  بووووووه او 

 شده باتمام برسد و یا شخ  بیاتر از میعاد تثبیت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نه دارد.

  4149مادۀ 

ازان فروخته میاود. و در صورتی ه حاصل مذ ور از هرگاه حاصل مترو ه موقو  گذاشته شده بم ظور ت فیذ وصیت معاش از سرمایه  فایت ن  د در حدود  فایت معاش 

 معاش افزود گردد مازاد  بورثه وصیت    ده تع ق می یرد.

   4144مادۀ 

ه شده مترو ه موقو  گذاشتهرگاه در حاصال  از اندازه  معاش وصیت شده افزودي آمده باشد مقدار مازاد الي زمان انتهاي مد  انتفاع  ن هداشته  میاوددر صورتی ه  

از حاصل  ن هداشته شده  بم ظور  ت فیذ وصیت نسبت خا  سالي یا عوامل ماابه  در سالۀاي دی ر چ ان حاص ي ندهد  ه وصیت را ت افو نماید با قیمانده استحقاق شخ 

 تادیه میاود.

   4141مادۀ 

 ل  رداخته میاود مازاد  ساالنه بورثه وصیت    ده تادیه میاود.هرگاه در وصیت تصریح شده  باشد یا از قری ه چ ین مع وم شود   ه معاش سال به سا

   4144مادۀ 

ت فیذ وصیت را  ( هرگاه وصیت بمعاش براي جهتي  صور  گرفته باشد  ه صفت دوام را  ور مط ق با مړید دارا باشد از مال وصیت    ده به مقداری ه حاصل آن1)

 ارو  بر ای  ه از حدود ث ث تجاوز ن  د. در صور  تجاوز  از ث ث در مقدار زاید  از ث ث اجازه ورثه شر   مي باشد.تضمین  رده بتواند  موقو  گذاشته میاود, م

 دارد.(اگر مال موقو  شده بیاتر از معاش  وصیت شده حاصل بدهد جهت مذ ور  آنرا مستحق  می ردد و در صور  نقصان حاصل، حق رجوع را بر ورثه ن2)

   4144مادۀ 

( ورثه وصیت    ده  میتواند بر اموال موقو  گذاشته شده بم ظور ت فیذ وصیت تس ط  حاصل، یا برآن تصر  نماید مارو  بر  2141تا  2140ر احوال م درج مواد )د

ت فیذ وصیت تخصی  داده شود. و اگر  ین قاضي تمام معاش  وصیت شده را نقدا در جاي  ور امانت ب ذارد  ه بهتعای  ه برضائیت شخصي  ه براي او وصیت شده یا به 

 شخصي   ه براي او وصیت شده قبل از تمام شدن مب غ امانت گذاشته شده وفا  نماید مب غ  باقیمانده بورثه وصیت    ده رد می ردد.

   4144مادۀ 

 تمام حقوق  شخصی ه براي او وصیت شده بمیرد، گذاشتن امانت  و تخصی  در مترو ه از بین میرود.



   4144مادۀ 

ت ندارد. مد  وصیت بمعاش در سرمایه  با حاصل براي غیر از اشخاص موجود از نظر  بقۀ اول اشخاصی ه براي آنها وصیت میاود. ه  ام وفا  وصیت    ده صح

 حیا  اشخاص  موجود از  ر  ا با  س جه  گردیده  وصیت مربو    بق اح ام وصیت به اشخاص معین ت فیذ مي یابد.

 پ جم  احكام زیادت در مال وصبت شده جزء

   4144مادۀ 

با زیاد  وارده، مال وصیت شده  هرگاه وصیت    ده عالی  عین وصیت شده را تغییر دهد  یا در آن زیادتي را از قبیل ترمی  به عمل آرد  ه مستقل ب فسه نباشد، عین مذ ور

 ش اخته میاود.

   4144مادۀ 

ب فسه باشد مان د درختان و عمار ، ورثه وصیت    ده یا شخصی ه براي او وصیت شده است در حدود قیمت زیاد  وارده در تمام عین  هرگاه زیاد  در عین مستقل

 مذ ور شری  میاوند.

  4148مادۀ 

  باشد اعمار نماید عین مذ ور حالت جدید مال وصیت هرگاه وصیت    ده عین وصیت شده را م هدم  گردانیده و آنرا مجددا  بهمان حالت سابقه ولو  ه با تغییر عالی (1)

 ش اخته میاود.

 ( اگر ب ا بغیر از حالت سابقه اعمار شود  ورثه در حدود قیمت زیاد  با شخصی ه براي او  وصیت شده در تمام عمار  شری  شمرده میاوند.2)

  4149مادۀ 

ن آنرا  با زمین دی ر  م  یت خود ض  و در آن عمارتي ب ا نماید شخصی ه  براي او وصیت شده  با ورثه در هرگاه وصیت    ده عین وصیت شده را م هدم گردانیده  زمی

 تمام  ب ا و زمین در حدود قیمت زمین وصیت شده شری  شمرده  میاود.

  4184مادۀ 

بر عین مذ ور افزود می ردد و عر  بر آن  جاري است و یا از قرائن چ ین  به استث اي  اح ام مواد سابقه آنچه از  ر   وصیت    ده بر عین وصیت  رداخته میاود.  یا

 اســـــــت با  شود  ه زیاد  بر آن از  ر  وصیت    ده صور  گرفته است زیاد  مذ ور با وصیت ی جا  می ردد.

  4181مادۀ 

دهد  ه باسا  توحید مذ ور  بیع و تس ی  عین وصیت شده  بت هائي نامم ن گردد  هرگاه وصیت    ده از ب ا عین وصیت و ب ا دی ر  م  یت خود ب ا  واحدي را تا یل

 شخصی ه براي او وصیت شده است با ورثه در حدود قیمت وصیت شری  ش اخته میاود.

 فرع پ جم   وصبت واجبه

   4184مادۀ 

قتا  با ح ما وفا  نموده باشد به مثل آنچه ولد مذ ور  اگر در وقت مرگ او زنده میبود در هرگاه متوفي براي فرع ولد خود  ه در زندگي او فو  شده یا با متوفي  ی جا حقی

ی ردد مارو  بر ای  ه مترو ه  او مستحق میراث می ردیدوصیت ن رده باشد براي فرع مذ ور در تر ه باندازه استحقاق ارث مذ ور  در حدود ث ث تر ه وصیت واجب  م

در حیا  خود بال عوض به او مالي را  ریق تصر  دی ري به اندازه حصۀ واجبه نداده باشد و در صورتی ه مال را به او اعطا  رده باشد،  فرع  غیر وارث بوده و متوفي

 م ر از اندازه واجبه  متر باشد باندازه  ه حصۀ مذ ور  را ت میل نماید به  ریقه وصیت واجبه مستحق می ردد.



   4184مادۀ 

هر اصل  ( این قانون براي اهل  بقۀ اول از اوالد دختري و براي اوالد  سري از اوالد ظهور گر چه مراتب آنها ت زیل نماید میباشد به ترتیبي  ه2112وصیت م درج مادۀ )

صل با اصولی ه بواسط آنها  شخ  فرع خود را بدون فرع دی ر  محجوب گردانیده و حصۀ هر اصل بر فرع او تقسی  می ردد گر چه تقسی  میراث ت زیل نماید مان د آن ه ا

 به متوفا  م سوب میاود بعد از او وفا  نموده باش د و وفا  آنها  مرتب بترتیب  بقا  صور  گرفته  باشد.

 4184مادۀ 

 ( این قانون حتمي مي باشد.2222و  1111در وصیت واجبه رعایت اح ام مواد       )

  4184مادۀ 

از استحقاق آنچه  ه اصل وي بار  حیا  بعد از وفا  مورث مستحق می ردید، سه  بیاتر گرفته نمي تواند. همچ ان صاحب وصیت  در استحقاق وصیت واجبه، فرع

 واجبه سه  بیاتري را از اشخاصي  ه در درجه قرابت با وي ی سان باش د مستحق شده نمیتواند.

    4184مادۀ 

است بیاتر  از حصۀ او وصیت نماید مقدار زاید  وصیت اختیاري  ت قي مي شود و اگر  وصیت به  متر از حصۀ او ( هرگاه شخصي براي  سي  ه وصیت با او واجب 1)

 صور  گرفته باشد به اندازه ای ه حصۀ او را ت میل نماید واجب میاود.

 اشخاصی ه وصیت شده، باندازه حصۀ او واجب میاود.( اگر براي بعضي از اشخاصي  ه وصیت براي آنها واجب است وصیت شده و به بعضي دی ر وصیت ناود ب2)

داخته میاود و اگر ث ث ( حصۀ  سی ه  به او وصیت ناده است و اندازه باقیمانده  حصۀ  سانی ه  به آنها  متر از حصۀ  واجبه شان  وصیت شده است از باقي ث ث  ر3)

 شده باشد  رداخته میاود.ت افو  ن  د از ث ث  و از آنچه  براي وصیت اختیاري تخصی  داده 

   4184مادۀ 

 یر وصایا  مقدم ش اخته میاود.دوصیت واجبه بر س

   4188مادۀ 

خود از ث ث هرگاه براي اشخاصی ه  وصیت براي آنها  واجب است  وصیت ناده براي دی ري  وصیت شود اشخاصی ه وصیت براي آنها واجب است به اندازه حصۀ 

ر وصیت شده نرا   وره   د  به  ریقه وصیت واجبه مستحق  میاوند و اگر ث ث باقیمانده  حصۀ آنها را  وره ن  د از ث ث باقیمانده  و از آنچه به غیباقیمانده  مترو ه اگر آ

 حصۀ آنها ت میل می ردد.

   4189مادۀ 

انده  با مراعا  اح ام مربو   بوصیت اختیاري بین مستحقین  مطابق به (  این قانون آنچه از وصیت اختیاري باقیم2111 – 2114   2114در تمام احوال م درج مواد )

 حص  آنها تقسی  میاود.

 فرع ششم  تزاحم  وصایا

  4194مادۀ 

را  فایت ن  د،  حسب  مام وصیتهرگاه وصیت متجاوز  از ث ث بوده و ورثه آنرا اجازه  نماید م ر  مترو ه تمام وصایا را ت افو  ن  د یا ورثه اجازه ندهد و ث ث مال، ت

از همان عین معی ه  احوال  ث ث با مترو ه بین اشخاصی ه به آنها وصیت شده است مطابق به حص  ، بین آنها تقسی  میاود مارو  بر ای  ه شخ  وصیت شده بعین، 

 وصیت شده، حصۀ خود را دریافت بدارد.



   4191مادۀ 

اما فرای  یا واجبا  یا نوافل باشد ووصیت    ده براي هر ی  از جها  حصۀ را معین ن رده باشد، وصیت بین جها  هرگاه وصیت بوجه ثواب  صور  گرفته باشد و تم

   میاود.مذ ور  بصور  مساوي  تقسی  میاود و اگر براي هر ی  حصۀ متفاو   تعیین نموده  و تمام وصیت آن را ت افو ن  د بت اسب حصۀ هر جهت تقسی

 4194مادۀ 

را  رده  صیت بانواع مخت ف وجوه ثواب بصور  مساوي تقسی  شود واگر براي هر ی ي انواع ثواب خاص تعیین گردیده  و مال وصیت شده  فایت همه انواعهرگاه و

 نتواند  فرای  نسبت به واجبا  و واجبا  نسبت به نواقل ترجیح داده  شده و حصۀ هر نوع بین افراد آن  بصور  مساوي تقسی  میاود.

   4194ادۀ م

 هرگاه وصیت بوجوه ثواب با وصیت بطرق دی ر  بدون تخصی  حص  ی جا شود، مال وصیت شده بصور  مساوي بین جها  مذ ور تقسی  میاود.

   4194مادۀ 

بورثه وصیت    ده  تع ق  هرگاه در وصیت بمعاش مزاحمت ایجاد شود و بعضي اشخاص مستحق وفا  نموده یا ی ي از جها  مستحق انقطاع نماید  حص  مذ ور

 می یرد.

 احكام متفرق  فرع هفتم

   4194مادۀ 

وصیت بر آن تطبیق  هر عمل قانوني ای ه از شخ  ه  ام مرض  مو  او صادر گردیده و م ظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و اح ام( ۱)

 .میاود، بصیغه و الفاظ اعتبار داده نمیاود

ی د. تمس  بر تاریف اثبا  ای  ه عمل قانوني ه  ام مرض مو  صور  گرفته است بدوش ورثه است و میتوان د درین مورد  از تمام وسایل و  رق اثبا  استفاده نما( ۲)

 س د ع یه ورثه در صورتی ه این تاریف ثابت نباشد اعتبار  ندارد.

     4194مادۀ 

ه تصر  قانوني از مورث آنها در مرض مو  صادر گردیده تصر  مذ ور  تبرع ش اخته میاود، م ر ای  ه  شخصی ه براي او تصر  هرگاه ورثه به اثبا  برساند  

 صادر گردیده ع   آنرا باثبا  برساند، این امر  در حالتي است  ه اح ام دی ري بخال  آن وجود  نداشته باشد. 

   4194مادۀ 

خود تصرفي را انجام داده و حیاز  و انتفاع عین مذ ور را بی ي از  رق  الي زمان  حیا  خود حفظ نماید، تصر  مذ ور به بعد از هرگاه شخصي ب فع ی ي از ورثه 

 مرگ م سوب بوده و اح ام وصیت  بر آن تطبیق می ردد م ر ای  ه دلیل دی ري  بر آن قای  گردد.

 التصاق -   س ممبوث 

 اول  التصاق  ر غبر عقارفرع 

   4198مادۀ 

 اگر از اثر آب خیزي دریا،  زمین جدیدي بوجود آید و بزمین مم و ه  شخ  دی ري اتصال یابد زمین جدید م  یت دولت شمرده میاود.

   4199مادۀ 



ی ي را  ه در اثر ارتفاع آب زیر آب شده  اراضي ای ه در ا را  آبهاي ایستاده جدیدا م او  میاود بهیچ صور   م  یت مال ین همجوار ش اخته نمیاود م ر م  یت  زم

 است از دست نمیده د.

    4444مادۀ 

 اراضي ای ه  در دو  ر  دریاها م  اف می ردد م   دولت ش اخته میاود.

   4441مادۀ 

 قانون  خاص ت ظی  میاود. م  یت اراضي ای ه در اثر تغییر مسیر دریا بوجود مي آید و جزیره  هاي  ه در مسیر آن تــــــا یل می ردد توسط

 4444مادۀ 

 تمام ب ا ها ، اشجار غر  شده و تاسیسا  دی ري  ه از عمل مال  زمین بوجود آمده باشد م   او ش اخته میاود.

  4444مادۀ 

زمین محسوب شده  به تادیه قیمت  مواد و در هر ب ا  یا غر  اشجار  یا تاسیساتی ه جدیدا از  ر  مال  زمین بوسی ه مواد مم و ه  غیر احداث می ردد م   صاحب 

 نباشد. صور  موجودیت دلیل موجه به  رداخت تعوی  نیز م  ف میاود.  مارو  بر ای  ه   ایدن مواد بدون الحاق ضرر  بزرگ به تاسیسا  مذ ور مم ن

   4444مادۀ 

ه م  یت غیر در زمین شخ  دی ري بدون رضائیت او احداث نماید مال  زمین مي تواند هرگاه شخ   توسط مواد شخصي خود، ب ا یا تاسیسا  دی ري را با وجود ع   ب

ائد شدن  ضرر بزمین مم ن ازالۀ آنرا بمصار  احداث    ده  مطالبه نموده در صور  موجودیت دلیل موجه تعوی  را نیز مطالبه  نماید. در صورتی ه ازالۀ  آن بدون ع

 قابل ازالۀ را در مقابل تادیه قیمت آن تصاحب نماید.  نباشد مال  زمین مي تواند  اشیا 

   4444مادۀ 

(  این قانون  با حسن نیت معتقد باشد  ه در احداث  اناا ا  مذ ور ذیحق  مي باشد. مال  زمین ازالۀ آن را  2224هرگاه شخ  احداث    ده ب ا یا تاسیسا  م درج مادۀ )

ه باشد اند یا قیمت مواد را با اجر   ار  ارگران  یا آنچــــه  ه بسب احداث در ثمن زمین افزایه بعمل آمده هر ی  را   ه خواســــــــــــتمطالبه  رده نتوانسته ب ــــــ ه میتو

 بپردازد مـــــــارو  بر ای  ه  مــــــــال  تاسیسا  ، ازالۀ  آنرا مطالبه نه نماید.

   4444مادۀ 

(  این قانون بحدي بزرگ باشد   ه  رداخت استحقاق آن در توان مال  زمین نباشد، مال   زمین مي تواند تم ی  زمین را در 2220مادۀ      ) هرگاه ب ا یا تاسیسا  م درجه

 مقابل تعوی  عادالنه براي احداث    ده تاسیسا   تقاضا  نماید.

   4444مادۀ 

زمین صور  گرفته باشد گر چه در ماخصا  این تاسیسا  موافقه به عمل نیامده باشد مال  زمین نمیتواند  ازالۀ هرگاه تاسیسا  بوسی ه مواد  احداث    ده  به اجازه مال  

 آنرا مطالبه   د ب  ه م  ف است قیمت آنرا  بحال بقاي آن بپردازد م ر ای  ه احداث    ده  ازالۀ آنرا  مطالبه نماید.

   4448مادۀ 

 ون اجازه  مال  آن بذر نماید و بذر مذ ور سبز شود زرع به مال  زمین تع ق مي گیرد.هرگاه شخ  زمین شخ  دی ري را بد

 التصاق   اتصال  ر م ق ل  -فرع دوم 



   4449مادۀ 

شدن از ه  مجزا شده نتواند     فهرگاه دو ج   م قول م  یت دو شخ  مخت ف با حسن نیت و بدون موافقه قب ي مال ین آن  ــــــــوري با ه  ی جـــــــــا شود   ه بدون ت

 مال  م قول ا ثر در برابر قیمت م قول دی ر مال  مال ی جا شده محسوب می ردد.

 عقد اچتقال  -مب ث  ارم 

   4414مادۀ 

 م عقد گردد. م  یت و سدیر حقوق عی ي در عقار و م قول بوسی ۀ عقد انتقال مي یابد مارو  بر ای  ه عقد بصور  صحیح ، قا ع،  نافذ و الزم

   4411مادۀ 

 م قولی ه بدون توضیح نوع تعیین شده نتواند  بغیر از افراز آن مطابق اح ام قانون م  یت آن انتقال نمي یابد.

  4414مادۀ 

 م  یت عقار و سدیر حقوق عی ي  ه در آن شرایط مقرره قانون مب ي بر ثبت اس اد  رعایت ناود انتقال نمي نماید.

 شفع -م  قسمت پ ج

 اول  احكام عم ميفرع 

    4414مادۀ 

 شفع عبار  از حق تم   تمام یا بعضي از عقار فروخته شده است بر ماتري بمقابل ثمن و مصارفی ه صور  گرفته ولو بصور  اجبار  باشد.

  4414مادۀ 

 شده اع  از ای  ه اتصال از ره ذر  شر ت باشد یا جوار.سبب شفع  اتصــــــــــــــال م   شفیع  است با عقـــــــــار فروختـــــــه  

  4414مادۀ 

 شر ت در شفع دو نوع است, ی ي شر ت در نف  عقار  فروخته شده و دی ري  شر ت در حقوق آن.

   4414مادۀ 

 .شر ت در نف  عقار فروخته شده آن است  ه شفیع در آن حصۀ ماتر  داشته باد

  4414مادۀ 

 مین دیوار احا ه عمار ،  شری  در نف  عقار شمرده میاود.شری  در ز

   4418مادۀ 

 خواه تخصی  مذ ور م حصر  بی ي باشد  یا متعدد. ,شر ت در حقوق عقار فروخته شده عبار  از شر ت در حقابه خاص و راه خاص میباشد

   4419مادۀ 



 همجوار متصل عقار فروخته شده شفیع ش اخته میاود.

   4444مادۀ 

 هرگاه م زل تحتاني م   ی ي و م زل فوقاني م   دی ري باشد, ی ي همسایه متصل دی ري ش اخته میاود.

   4441مادۀ

 اّن به شری  در حقوق از نف  عقار بعد از آن زین احا ه ماتر  بعد ( در صور  اجتماع اسباب شفع به سبب قویتر ترجیح داده میاود  به این اسا   به شری  در1)

 خاص عقار  فروخته شده و بعد از آن به همجوار متصل حق تقدم داده میاود.

از آن قرار دارد انتقال مي ( اگر ی ي از اشخاص م درج فقره فوق این مادۀ شفع را تر  نماید و یا حق او ساقط گردد حق شفع به دی ري  ه در مرتبه بالفاص ه بعد تر 2)

 نماید.

   4444مادۀ

از شر ا  راي شر ا   به اسا  تعداد شر ا  اعتبار داده میاود  نه به اسا  مقدار حص  آنها در م  یت. باین صور  اگر ی  شری  حصۀ خود را  بی ي استحقاق شفع ب

 دی ر بفروش برساند، شخ  مذ ور  ی ي از جم ه شر ا  ش اخته شده و حصۀ فروخته شده در بین آنها  تقسی  میاود.

 ثب ت شفع  -دومفرع 

   4444مادۀ 

 ثابت میاود. شفع بعد از بیع و در حال موجودیت  اسباب موجبه آن،

  4444مادۀ 

 به بیعي  ه در آن شفع ثابت میاود، باید واجد شرایط آتي باشد:

 باید عقار  مم و  باشد، گرچه  غیر قابل قسمت باشد. -1

 حق فسف در آن ساقط گردیده و از اختیار شخ  به نفع بایع عاري باشد.بیع صحیح و نافذ  بوده یا در صورتی ه بیع فاسد باشد,  -2

 بدل مبیعه مال باشد.

   4444مادۀ 

ع رضائیت به بیع صراحتا در عقاری ه توسط آن شفع ثابت می ردد، شر  است  ه در وقت خریدن عقاری ه به شفع برده  میاود، م  یت شفیع باشد. و شر  است   ه از شفی

 صادر ناده باشد. یا داللتا

   4444مادۀ 

 در موارد آتي شفع نیست:

 در هبه بال عوض یا در صدقه یا ارث یا وصیت یا عقاری ه بدله آن مال نباشد. 1



تاده فروخته شود و اگر در م قوال  م صوب در زمین و اشجار،  بدون زمی ی ه در آن استاده فروخته شود. و اگر  م قوال  م صوبه و اشجار، بدون زمی ی ه در آن اس 2

 م قوال  م صوبه و اشجار به تبعیت زمین فر وخته  شود در آن شفع ثابت میاود.

 در ب ا  و اشجاری ه در زمین م  یت دولت استوار باشد.  3

 در وقف و براي وقف  4

 در تقسی  عقار بین شر ا .   0

 بایع خیار را ساقط نموده و بیع الزم گردد. در بیعی ه در آن بایع خیار شر  داشته باشد. م ر ای  ه  4

 در مبیعه ای ه به مزایده ع  ي  یا مطابق اجراآ  مجوزه قانوني، از  ر  دولت فروش آن صور  مي گیرد.  4

 .در مبیعه ای ه بین اصول و فروع یا بین زوجین یا بین اقارب تا درجه چارم یا بین خویااوندان تا درجه دوم، فروخته میاود  1

 در مبیعه ای ه بم ظور  استمال   اعمار مسجد یا الحاق به آن، فروخته میاود.   1

 سایر مواردی ه  ه قانون خاص  یه بی ي نموده باشد. 12

 س م  طل  شفعفرع 

  4444مادۀ 

 مطالبه شفع به سه  ریقه صور  مي گیرد:

   ب مواثبت )مبادر ( 1

   ب اشهاد )تقریر(  2

 )دعوي(   ب تم   3

  4448مادۀ 

فورا بــــــــــدون صــــــــــــــــدور آنـــــچه  به انصرا  او  آن است  ه شـــفیع در مــــــج سي  ه به بیـــــــــــــع و ماتري و ثمن ع   حاصل مي نماید،   ب مــــــواثبت،

 ـــظور خـــــــو  انـــ ار مـــــاتري براي   ـــــــــــــب خود، شـــــــــهود ب ــــــــیرد.داللت   د  بطــــ ب شفع  مبـــــــــادر  ورزد. و به م ــــــ

  4449مادۀ 

ود ي بر   ب اخذ  شفع،  شه(   ب اشهاد، آن است  ه شفیع بر بایع در صورتي  ه عقار در دست او باشد، یا بر ماتري گر چه عقار در دست او نباشد، یا ه  ام بیع مب 1)

 یاود.ب یرد. گر چه  این مطالبه  تبي یا توسط فرست ده صور  ن رفته باشد. و در صورتی ه به گرفتن شهود قادر شود و شهود ن یرد، شفع  با ل م

 این امر مع ي هر دو نوع   ب را افاده می  د. گاه شفیع در   ب مواثبت بحضور ی ي از بایع یا ماتري  شاهد ب یرد، هر( 2

   4444مادۀ 

   ب تم   عبار  از   ب مخاصمت  است در  یا اه  محم ه.  (1)



م  ف است در خالل ی ماه از تاریف ع   او براي هر ی  از بایع و ماتري مب ي بر هرگاه  شفیع به اسا    ب مبادر  و   ب اشهاد  به گرفتن مبیعه قادر ن ردد، (2)

 خطار رسمي صادر نماید و اال حق شفع او ساقط میاود.ارغبت خود به خریداري مبیعه به  ریق شفع، 

   4441مادۀ 

 (  باید شامل مطالب ذیل باشد:2232اخطار رسمي م درج مادۀ )

 بیان  افي عقاری ه اخذ آن به شفع مد نظر است.

 با لقب و  یــــــاه و س ونت آنها.ــــــــــــطو  رسمي و شرو   بیع و اس  هر ی  از بــــــــــایع و ماتري مبیان ثـــــــــمن و

   4444مادۀ 

 بر غیر حجت شده نیمتواند. اعالن رغبت شخصي در  گرفتن به شفع،  تا وقتی ه  این اعالن به ثبت نرسیده باشد،

را  ه به آن بیع صور  گرفته، در خزانه یا بان  اگر ماتري قبولي شفع را رد نمود، شفیع م  ف است قبل از رفع دعوي  به مح مه، در ظر  سي روز بعد از اعالن ثم ي 

 . ور امانت ب ذارد  ه در حوزه آن عقار  مورد نظر  قرار دارد، و اال حق  شفیع در اخذ شفع ساقط میاود

  4444مادۀ 

میاود  ه عقار  مورد نظر در حوزه صالحیت ان ( این قانون به مح مه تقدی  2232(دعوي شفیع ع یه بایع و ماتري در ظر  سي روز بعد از اعالن متذ ره مادۀ )1)

 قرار دارد. در غیر آن حق شفیع ساقط می ردد.

 (دعوي شفع بصور  عاجل تحت رسیدگي قرار داده میاود.2)

  4444مادۀ 

رایط و اسباب آن ثابت شود،  قاضي خرید ماتري هرگاه مبیعه در دست بایع باشد، تا زمانی ه ماتري حاضر ناود شهاد  بر او ش یده نمیاود. در صورتی ه شفع با تمام ش

 را فسف  و عقار مافوع را براي شفیع ح   می  د.

   4444مادۀ 

 .ح می ه بصور  نهائي براي ثبو  شفع صادر میاود،  س د م  یت شفیع ش اخته شده ، این امر قواعد مربو  به ثبت اس اد را اخالل نمی  د

 احكام شفع  -مبوث  ارم 

   4444 مادۀ

 شفیع در تمامي حقوق و وجائب در برابر بایع، قای  مقام ماتري قرار می یرد.

  4444مادۀ 

چه ماتري  یا بایع خود برائت تم   عقار اع  از ای  ه قضائي باشد  یا رضائي در حق شفیع خرید جدید شمرده میاود، از خیار  رویت و خیار عیب مستفید شده میتواند، گر

 خیار را شر   رده باشد.از این دو 

  4448مادۀ 

ه شود, از ذمه ماتري ساقط هرگاه براي شفیع به مبیعه  ح   شود و ثمن آن باالي ماتري موجل باشد، شفیع م  ف است آنرا معجل بپردازد. در صورتی ه  ثمن ببایع تادی



 سیدن موعد موافقه شده از ماتري مطالبه نماید.میاود و در صورتی ه براي ماتري تادیه گردد، بایع نمیتواند انرا قبل از ر

   4449مادۀ 

 هرگاه عقار بعد از اخذ آن به شفع از  ر  غیر به استحقاق برده شود، شفیع ت ها به بایع مراجعه  رده میتواند.

  4444مادۀ 

یث مسجد نق  نماید. م ر ای  ه عقد بیع در اول بهمین م ظور صور  گرفته شفیع میتواند تمام تصرفا  ماتري را به شمول وقف نمودن عقار مافوع  یا قرار دادن آن بح

 باشد.

   4441مادۀ 

ا آنرا  در مقابل ثمن  مسمي و هرگاه ماتري بعد از ابالد رسمي شفیع در زمین یا خانه مافوع، آبادي نماید، یا نهال غر    د، شفیع مي تواند  مافوعه را  تر  نموده ی

 یا  اشجار ب یرد و یا ماتري را به ق ع ب ا و اشجار م  ف  نماید.  د  ب ا  رداخت قیمت موا

   4444مادۀ 

 بل ثمن و  رداخت قیمت زاید. مخیر است. هرگاه ماتري قبل از ابالد رسمي شفیع  در عقار مافوعه  زیادتي بعمـــــــــــل آرد،  شفیع در تر  عقار  یا اخـــــــــذ  آن در مقا

  4444مادۀ 

ۀ باقیمانده اخذ نموده  هرگاه ماتري یا شخ  دی ري ب ا  عقار مافوعه را م هدم نموده یا اشجار غر  شدة آنرا ق ع نماید، شفیع عقار مذ ور را به ثمن معادل  حص

 میتواند.

  4444مادۀ 

 ، شفیع آنرا در برابر ثمن مسمي اخذ نموده میتواند.هرگاه خانه مافوعه خود بخود م هدم گردد یا درختان باد مافوعه بدون قصور خا  شود-1

   میاود.در صورتی ه ماتري از مواد تخریب شده  یا چوب هاي خا  شده  آن استفاده بعمل آورده  باشد، به اندازه  معادل قیمت آن از اصل ثمن ت قی (2)

   4444مادۀ 

 آن ت ف شود،  حصۀ ت ف شده از اصل ثمن   استه میاود.هرگاه قسمتي از عقار مافوعه باثر حوادث  بیعي یا امثال 

    4444مادۀ 

ا به   ب ثمن مراجعه  رده هرگاه شفیع در عقار مافوعه  بعد از اخذ آن به شفع ب ا  اعمار نماید  یا اشجار غر    د و بعدا عقار مذ ور به استحقاق برده شود، ت ه

 و اشـــــجار به او متوجه مي شود. ــــــــصانی ه از لحاظ ق ع و قمع  ب ا میـــــــــــــــــــــــــتواند نه به نق

   4444مادۀ 

 شفع تجزیه را نمي  ذیرد، شفیع  نمیتواند به اخذ قسمتي از عقار  مافوعه و تر  بعضي دی ر آن ماتري را مجبور سازد. -1

 حصۀ بعضي را اخذ و از حصۀ بعضي دی ري م صر  شود. در صورتی ه بایع واحد و ماتري  متعدد باشد، شفیع میتواند -2



 سق ط شفع -پ جم فرع 

   4448مادۀ 

 شفع به تر    ب مواثبت )مبادر ( و یا اخالل شر ي از شرو  صحت آن ساقط می ردد.

 همچ ان به تر    ب اشهاد و انقضاي میعاد اخطار یا دعوي ساقط میاود. 

 4449مادۀ 

از وي هت سبب بر دی ران  مقدم باشد، حق خود را  در شفع ساقط نموده و قبل از صدور ح   آنرا  تر  نماید. حق او ساقط شده سایر شفعا  ه بعد هرگاه شفیعي  ه از ج

حق ساقط  ویه  را ساقط سازد،قراردارند ، میتوان د  در حالی ه با تمام شرایط   ب شفع نموده باش د،  عقار را اخذ نمای د. در صورتی ه شفیع بعد از صدور ح   حق  خ

 ن ردیده و سایر شفعا   سب حق  رده نمیتواند.

  4444مادۀ 

 شفع بمرگ  شفیع قبل از تم   ساقط نمي گردد.

  4441مادۀ 

و  شده باشد،  حق شفیع درین صور  به شفع بمرگ شفیع قبل از تم   عقار  مافوع  از  ریق قضا  یا رضا ساقط  نمیاود، اع  از ای  ه شفیع قبل از   ب یا بعد از آن ف

 ورثه او انتقال مي یابد.

  4444مادۀ 

 ساقط مي گردد.هرگاه شفیع  قوي، عقار  مافوعه را از ماتري  خریداري نماید،  حق شفع او و  سانی ه در درجه  شفع از او بعد تر اند  یا مثل او اند، 

  4444مادۀ 

 جاره ب یرد یا در مزایده  فروش یا اجازه  آن شر ت ورزد  یا فروش  آنرا از ماتري به مثل ثمن اول مطالبه نماید، شفع او ساقط میاود.هرگاه شفیع عقار مافوعه را  به ا

   4444مادۀ 

دار ثمن  متر  از آن است  ه قبال باو هرگاه شفیع  بمقدار ثمن بیه از حد واقعي  مط ع ساخته شود و او  از شفع صر  نظر  نماید،  و بعدا به او ثابت  شود  ه مق( ۱)

 ا الع داده شده حق شفع او ساقط نمیاود.

ود، یا از فروش اگر شفیع باس  ماتري معرفت حاصل نماید و از شفع صر  نظر   د و بعدا ثابت شود  ه ماتري غیر از آن شخصیست  ه قبال به او معرفي شده ب( ۲)

 و او شفع را واگذار شود و بعدا ظاهر شود  ه تمام عقار  مافوعه فروخته شده است،  حق شفع ساقط نمي گردد. قسمتي از عقار مافوعه به او ابالد گردد

 در تمامي احوال م درج فقرا  فوق این مادۀ، مواعید اخطار و رفع دعوي م درج این فصل رعایت میاود.( ۳)

  4444مادۀ 

 از تاریف ثبت عقد بیع،  ساقط میاود.در تمامي احوال حق شفع به انقضاي مد  چهار ماه  

 حبازت -ششم  مبوث 



 اچتقال و زوال حبازت  -كس  اولفرعه 

  4444مادۀ 

 حیاز ، حالت واقعي است  ه از س طه شخصي بر شي، یا بر حقي از حقوق بر شي بصفت مال  شي یا صاحب حق بر شي ناأ  می  د.

  4444مادۀ 

 میتواند  از آن رجوع  نماید،  این اباحت دلیل عدم حیاز  شخ  مباح    ده ش اخته نمیاود. سی ه چیزي  را مباح سازد،  

  4448مادۀ 

ه یا حیاز   از او اخفا   شده یا هرگاه حیاز   با ا راه  مقرون گردد یا بصور  خفیه واقع و یا در آن التبا  موجود باشد، اثر آن بر شخصی ه  ع یه او ا راه  صور  گرفت

 ر او التبا   واقع شده  است، مرتب نمي گردد، م ر از تاریف زوال عیوب مذ ور.ب

  4449مادۀ 

 صغیر، غیر ممیز از  ریق  سی ه قانونا قای  مقام او ش اخته میاود،  سب حیاز   نموده مي تواند. 

   4444مادۀ 

یاز   بحال خود  باقیمانده ، شخ  مذ ور حیثیت تابع را داشته و متابعت اوامر  حایز  در هرگاه شخ  دی ري بصور  مستقی  در حیاز  باس  حایز  مبادر  نماید، ح

 امور متع ق  به شي یا حقوق تحت حیاز  م  ف مي باشد.

   4441مادۀ 

ب را  بر شي یا حقوق مورد  حیاز  دارا حیاز  از شخ  حایز  به شخ   دی ر،  در صورتي انتقال می ماید  ه  رفین به آن موافقه نموده و شخ  مذ ور  اه یت تصاح

 باشد.

  4444مادۀ 

ه به او انتقال حیاز  میاود، به انتقال حیاز   بدون تس ی  مادي  ه  جواز دارد. در صورتی ه حایز بذو الیدي خود بحساب  سی ه از او نیابت می  د، دوام  دهد یا شخصي  

 مه دهد.حســـــــــاب خـــــــــــود بذو الیدي  ادا

  4444مادۀ 

انتقال به سبب شرا باشد  یا هبه یا  ذو الید  عقار میتواند  با مد  ذو الیدي  خود مد  ذو الیدي  سي را  ه عقار  از  ر  او بوي انتقال نموده، ض  نماید،  اع  از ای  ه 

ه مانع سماع دعوي گردد، ع یه ذو الیدي دعوي م   مط ق، دعوي ارث و دعوي وصیت یا ارث یا سایر اسباب. دری صور  اگر مجموع مد  ذو الیدي  بحدي بالغ شود  

 وقف ش یده نمیاود.

   4444مادۀ 

عاریت و هبه، اقرار بعدم م  یت مطالبه    ده  ش اخته شده، دعوي موصو  براي نف  خود شي باالي ذو الید سمع نمیاود. گر چه بر ذو   ب مزایده، ودیعت ، اجاره ،

 میعادی ه مانع سماع دعوي گردد، م قضي ناده باشد.الیدي  

   4444مادۀ 



 یت ده ده تمس   نماید.ریا عاذو الیدی ه به اسا  اجاره یا رعایت در عقار م صر  باشد،  نمي تواند بمرور زمان ذو الیدي راجع بم ع استماع دعوي ع یه اجاره ده ده  ( ۱)

ر  ول مد  ذو الیدي م  ر بوده و مدعي با وجود حضور و ام انا  و موجودیت مقتضي تر  دعوي نماید، بعد از انقضاي در صورتی ه شخ  از اجاره و عاریت د( ۲)

 مد  مذ ور دعوي او ش یده نمیاود.

   4444مادۀ 

 یل می ردد.هرگاه حایز از تس ط فع ي خود بر شي یا حق م صر  گردد و یا این تس ط را به  ریقه دی ري از دست بدهد، حیاز   زا

  4444مادۀ 

م ر ای  ه مانع مذ ور مد  ی سال  امل ادامه  یدا  رده و نتیجه حیاز  جدیدي باشد  ه بخال  اراده  حایز  یا بدون ع   او واقع  حیاز  به اثر مانع موقت از بین نمي رود،

از تاریف ع    حایز اول به  غاز حیاز   جدید و در حالی ه  بصور  خفیه واقع شده  باشد،شده باشد.  آغاز سال در حالی ه حیاز  بصور  عی ي واقع شده باشد، از تاریف آ

 آن حساب میاود.

 حمایت حبازت - دوم فرع 

  4448مادۀ 

دان حیاز   ور خفیه بعمل آمده ( هرگاه شخصي حیاز  عقار را از دست بدهد، میتواند در خالل ی سال بعد از فقدان حیاز  رد آنرا مطالبه نماید. در صورتی ه  فق1)

 باشد، شروع سال  از تاریف  اف فقدان حیاز  شروع میاود.

 ( شخصی ه بصور  نیابت از غیر حیاز  را بدست داشته باشد، نیز میتواند  رد حیاز   را مطالبه نماید.2)

  4449مادۀ  

نمي تواند رد حیاز  را از شخصي مطالبه نماید  ه حیاز  او مت ي به س د قانوني شته باشد.شخصی ه ه  ام از دست دادن حیاز   متر از ی  سال، حیاز  را بدست دا

 باشد.

   4444مادۀ 

میاود  ه س د او ، ترجیح حیاز  به شخصي داده هرگاه هیچ ی  از حایزین  داراي ســــــــــــــــــ د قانوني نبــــــــــــــــوده یا اس اد آنها معادل ی ـــــــــــــدی ر باشد

 تـــــــــــــــــاریف مقدم داشته باشد.

 متیاز داده میاود.در حالت م ـــــــــدرج  فقره فوق، اگر اس اد قانوني داراي عین تاریف باشد ، به حــــــــیازتی ه از لحاظ تاریف  مقـــــدم است، ا

    4441مادۀ  

در خالل میعاد  قانوني ع یه  سی ه حیاز  شي غصب شده باشد،  سب نموده است اقامه نماید. گر چه شخ  اخیر الذ ر    حایز میتواند  دعوي استرداد  حیاز  خود را

 داراي حسن نیت باشد.

   4444مادۀ 

در خالل  مد  ی سال  دعوي م ع این  شخصی ه حیاز  عقاري را بدست آورده  و حیاز  او مد  ی  سال  امل دوام نماید و بعدا بر حیاز  او  تعرض واقع شود، میتواند 

 تعرض را اقامه نماید.



   4444مادۀ 

میتواند  بترسد، شخصی ه حیاز  عقاري را در ظر  ی سال  امل بدست داشته و به ع ت اسباب معقول از اجراي اعمال تعرضي جدید  ه حیاز  وي  را تهدید می  د

این اعمال را مطالبه نماید. مارو  بر ای  ه  اعمال مذ ور  به انجام نرسیده و از شروع بر اجراي اعمال مذ ور  ه موضوع را بمح مه با صالحیت تقدی  نموده و توقف 

 م جر بحدوث ضرر میاود، ی سال م قضي ناده باشد، در غیر آن میتواند  دعوي م ع تعرض را اقامه نماید.

   4444مادۀ 

نمای د، بصور  موقت بحیـــــــــــاز    ســــــي اعتبار  داده میاود  ه حـــــــیاز  مادي بر حق مذ ور داشته باشد،   هرگاه اشخاص متعدد در حیاز   حق واحدي ت ازع

 م ر ای  ه  حیاز  او معیوب ظاهر شود.

  4444مادۀ 

 شخصی ه  حایز حقي باشد،  مال  آن ش اخته میاود،  م ر ای  ه ع   آن ثابت  شود.

  4444ۀ دما

 .شخصی ه بدون ع   از تجاوز  بر حق غیر، حایز حقي گردد،  داراي حسن نیت ش اخته میاود. م ر  ای  ه این جهل او ناشي از خطا  فاحه باشد (1)

 به نیت ممثل قانوني او اعتبار  داده میاود. ( اگر حایز  شخصیت ح مي باشد،2)

 دلی ي به نفي آن اقامه شود.( موجودیت حسن نیت همیاه فرض  رده میاود، م ر ای  ه 3)

   4444مادۀ 

 مدعي به او ابالد شود.حسن نیت وقتي نفي میاود   ه حایز بداند   ه حیاز  او تعرض بر حق غیر میباشد، یا ای  ه  عیوب حیاز  او بر اسا  اخطار یا صور  دعوي 

  4448مادۀ 

 ه باقي میماند، تا ای  ه دلیل ع   آن موجود شود.حیاز   ما ان  بهمان وصفي  ه ابتدا   زمان  سب بوجود آمد

 فرع س م   آثار حبازت

  4449مادۀ 

ازعه و معارضه تصر  مال انه دعوي م  یت باستث اي ارث،  بر شخصی ه در  ول مد   انزده سال متوالي بال انقطاع  ذو الید عقار یا اشیا  دی ر بوده  و در آن بدون م 

 د.سمع نمیاو داشته باشد،

   4484مادۀ 

 ده  نمیاود.دعوي ارث بر شخصی ه ذو الید عقار  بوده، در صور  مد  سي و سه سال  بدون م ازعه در آن تصر  مال انه داشته باشد، بدون عذر  شرعي ش ی( ۱)

 تم   اموال دولت ، آثار  باستاني، وعامل وقف بر اسا  مرور زمان جواز ندارد.( ۲)

   4481مادۀ 



صورتي ش یده  تر   دعوي م  یت یا ارث یا وقف به اسا  عذر شرعي  مثل غیبت، قصور یا ج ون بوده و ولي یا وصي  وجود نداشته باشد، سمع میاود، م ر درهرگاه 

 نمیاود  ه غایب حاضر، قاصر  بالغ، مج ون هوشیار شود و بعد از آن در مد  تعیین شده   دعوي را تر  نمای د.

   4484مادۀ 

س و  اختیار نموده باش د،  ي م  یت بر ذو الید  از  ر  اوالد، اقارب زوج  و زوجه بایع  ه ه  ام فروش عقار  براي ذو الید   حاضر بوده و از فروش  مط ع گردیده دعو

 سمع نمیاود، گر چه از وقت بیع مد   انزده سال سپري ناده باشد.

   4484مادۀ 

حدودي  در سابق  ثابت بوده و در حال نیز ثابت باشد،  این وضع براي ابقا  و قیام ذو الید  در  ول مد  بین دو زمان مذ ور قری ه هرگاه ذو الیدي شخ  در  ول مد  م

 شمرده میاود، م ر ای  ه دلیل بخال  آن موجود  شود.

   4484مادۀ 

ا  هیچ     نمي تواند شخصا بمفاد خود سبب حیاز  خود یا اص ي را  ه این حیاز  هیچ    نمي تواند به اسا  مرور زمان بخال  س د خود  سب حق نماید، به این اس

 بر آن استوار است، تغیر دهد.

   4484مادۀ 

به ت ازل قضا  و همچ ان  اح ام مرور زمان سقو     ده دعوي بر مرور زمان  سب    ده  حق در آنچه به حساب مد  و توقف آن و انقطاع آن و است اد به آن در  یا اه

 2214 ده حق و رعایت اح ام مواد )   ده از آن و موافقه بر تعدیل آن متع ق باشد،  تطبیق مي شود،  مارو  بر ای  ه اح ام مذ ور  با  ــــــبیعت مـــــرور زمان  سب   

 ( این قانون متعارض واقع ناود.2214و

   4484مادۀ 

  ه باشد، با موجودیت اسباب موجبه متوقف میاود.مد  مرور  زمان  سب    ده حق بهر  اندازه  

   4484مادۀ 

ای  ه حایز در خالل ی سال هرگاه حایز از حیاز  خود صر  نظر  نماید و یا آن را از دست دهد، گر چه به فعل غیر باشد، مرور زمان  سب    ده  حق قطع میاود.  م ر 

 ــــسترد نموده یا راجع به استرداد آن در خالل همین مد  اقامه دعوي نماید.از تاریف انقـــــــطاع حیاز  خویه را مـــــــــ

 تمل  اشباء م ق ل  اساس حبازت  -  ارمفرع 

  4488مادۀ 

ت حایز شود،  مال  آن ش اخته شخصی ه مال م قول یا حق عی ي را بر مال م قول یا س دی ه ب ام حامل آن اعتبار  داشته باش د به است اد  اسباب صحیح توام با حسن نی (1)

 میاود.

 ( سبب صحیح به س دي ا الق  میاود  ه از  ر  غیر مال  یا غیر صاحب حق، صادر شده باشد.2)

   4489مادۀ 

رداد  آن از نزد شخصی ه با حسن مال  مال م قول یا صاحب س دی ه براي حامل آن اعتبار داشته باشد، مي تواند  در صور  فقدان یا سرقت از تاریف ضیاع یا سرقت یا است



 نیت  آنرا حایز  گردیده است، بپردازد.

  4494مادۀ 

ن تجار  دارد،  خریداري هرگاه مال مسروقه  یاگ  شده در حیاز  شخ  دستیاب شود و مال مذ ور را با حسن نیت از بازار به مزایده ع  ي یا از تاجری ه در امثال آ

 اید.دیه شده را در صورتی ه مال مسروقه باشد، از فروش ده و در صورتی ه مال گماده باشد،  از شخصی ه به استرداد آن مي  ردازد،  مطالبه نمنموده باشد، میتواند  ثمن تا

 تمل  ثمر  ه حبازت  -پ جم فرع 

   4491مادۀ 

 حایز  به حسن نیت مال  ثمر و آنچه   ه در حیاز  او است، ش اخته میاود.

 ا ص عتي از تاریف جمع آوري آن قب  شده ت قي می ردد، م ر ثمر مدني روز بروز قب  شده شمرده میاود.ثمر  بیعي  ی

   4494مادۀ 

 ول   داشته میاود.حایزی ه داراي سو  نیت  باشد،  از تاریف بمیان آمدن  نیت سو  از تمامي ثمری ه قب  نموده و یا در قب  آن تقصیر بعمل آورده است، مس 

 استرداد مصارف -شم شفرع 

   4494مادۀ 

  نافع اح ام مواد مال ی ه م  یت به او رد میاود، م  ف است تمام مصار  ضروري را  ه حایز به حسن نیت بصر  رسانیده است به او بپردازد،  و در مورد مصار

 ( این قانون تطبیق میاود.2224 -  2220)

  4494مادۀ 

ز جم ه مالیا  حساب میاود،  از مال  مطالبه نماید، م ر حق آنرا دارد تا آنچه را جدیدا احداث  نموده است دور ساخته  و شي را بهمان حایز نمي تواند مصارفي را  ه ا

 حالت اولي آن بر گرداند، م ر  ای  ه مال  به ایفاي آن در مقابل تادیه قیمت، موافقه نماید.

   4494مادۀ 

و اثبا  نماید   ه مصار   را به س ف خود  رداخته است، میتواند مصار  مذ ور را از شخصی ه مال به  حایز سابق حایز شده باشد، هرگاه شخصي حیاز  را از مال  یا

 مطالبه   د. وي سپرده میاود،

  4494مادۀ 

 تعیین نماید. مح مه  میتواند  اندازه مصار  را تثبیت و راجع به  رداخت  آن اقسا   دوراني را با تضمی ا   ضروري ،

 مسئ لبت از  بن رفتن شي توت حبازت -هفتم فرع 

  4494مادۀ 

ی  با سبب این استفاده مس ول هرگاه حایز با حسن نیت از شي در حدود ی ه حق خود   دارد، استفاده  نماید. در مقابل شخصی ه  برد شي باو م  ف  میاود از هر  نوع تعو

 ب از بین رفتن و ت ف شدن شي مذ ور  مس ول    داشته  نمیاود. م ر در حدودی ه  از آن ناحیه  به او مفادي تع ق گرفته باشد.ش اخته نمیاود،  همچ ان از عواق



  4498مادۀ 

ای  ه ثابت شود   ه اگر شي  هرگاه حایز داراي سو  نیت باشد، از بین رفتن و ت ف  شدن شي گر چه از اسباب غیر مترقبه  ناأ   رده باشد،  مس ول  ش اخته میاود. م ر

 مذ ور نزد مال  آن ه  مي بود،  از بین مي رفت  و یا ت ف مي گردید.

 فصل س م

 حق ق متفرع از ح  ملكبت

 قسمت اول

 ح  اچتفاع

 مبوث اول   احكام عم مي

  4499مادۀ 

 زمانی ه به حالت خود باقیمانده ، اگر چه رقبه آن در مال یت او نباشد.عبار  از حق نفع گیرنده است در استعمال و ب ار  انداختن عین تا انتفاع جایز ،

  4444مادۀ 

  سب م افع اعیـــان عقار باشد  یا م قول، بدون رقبه آن جواز دارد.

  4441مادۀ 

  سب م فعت در مقابل عوض  یا بدون آن جایز  است.

  4444مادۀ 

 ور زمان،  سب میاود.حق انتفاع به سبب عمل قانوني یا شفع یا مر

  4444مادۀ 

 وصیت  ردن به حق انتفاع  مطابق اح ام و قواعد م درج  فصل و صیت ، جواز  دارد.

   4444مادۀ 

 رعایت شرو  عقد تبرعی ه بر آن حق انتفاع مرتب می ردد، با مراعا   حــــــــــــــــــقوق و وجــــــایب نفع گیرنده، حتمي است.

  4444مادۀ 

ق نفع گیرنده ش اخته میاود، ثمر شي  ه از آن نفع گرفته میاود،  در  ول مد  انتفاع حق نفع گیرنده شمرده میاود. همچ ان ثمر  بیعي موجود ه  ام آغاز مد  انتفاع ح



  ت قي میاود. مارو  بر ای  ه هر ی  مصار  ی دی ر  بدون ای  ه حقوق  سب  شده غیر  را اخالل نماید، م ر ثمري را  ه ه  ام انتهاي مد  انتفاع موجود باشد، حق مال

 را بپردازند.

   4444مادۀ 

 نماید.هرگاه  عقد م فعت  بصور  مط ق  غیر مقید  صور  گرفته  باشد، نفع گیرنده م  ف است از شي  ه م فعت می یرد آن را  ور عادي  استعمال   (1)

  بق دستور  مال  یا مثل آن یا  متر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن، جواز ندارد. در صور  مقید بودن عقد ، انتفاع گیرنده (2)

   4444مادۀ 

را ،  مح مه مي تواند  عین مذ ور  مال  شي میتواند راجع به استعمال غیر ماروع  یا مغایر   بیعت شي بر نفع گیرنده  اعتراض نماید، اگر نفع گیرنده  آن را قبول  ن ماید

انتهاي حـــــــق انتفـــــــــــــاع   از تصر   نفع گیرنده   ایده و به شخ  دی ري آنرا  تس ی  نماید تا اداره آنرا به عهــــــــــــــده گیـــرد. همچ ان  میتواند   به

 بـــــــــــــــــدون اخالل حقوق غیر،  ح   صادر نماید.

   4448مادۀ 

  رستي  و حفاظت عی ی ه از آن نفع  گرفته میاود،  به ذمة  نفع گیرنده  مي باشد.مصار   الزمه سر (1)

ز مصر  حاصل شده، م  ف ( ت الیف غیر عادي و اصالحا  بزرگي  ه از قصور  نفع گیرنده  ناأ  ن رده  باشد، به ذمه مال  بوده و نفع گیرنده  به دادن  مفادی ه ا2)

 مذ ور را  نموده باشد، میتواند  در وقت انتهاي مد  انتفاع استرداد آنرا از مال ، مطالبه نماید. میاود. و اگر نفع گیرنده  مصار 

   4449مادۀ 

 هرگاه عی ی ه از آن نفع برده میاود بدون تجاوز و قصور نفع گیرنده  در ن هداري آن از بین برود،  ضامن نمي گردد.

  4414مادۀ 

آن باشد و نفع گیرنده بعد از گذشت مد  مذ ور عین را نزد خود  ن هداشته و بمال  آن رد ن  د  و از بین برود ، نفع گیرنده بپرداخت قیمت  هرگاه م فعت به مد  مع وم مقید

 م  ف میاود.  گر چه  عین را بعد از انقضاي  مد  انتفاع استعمال ن رده و مال  نیز رد آنرا مطالبه ن موده باشد.

  4411مادۀ 

 توجه  نماید. ده م  ف است در حفاظت عی ی ه از آن نفع می یرد،نفع گیرن

   4414مادۀ 

عین را از وقوع خطر  غیر م تظره   هرگاه شي  از بین برود  یا به اصالحا   بزرگي محتاج  گرد  ه اقدام به آن در وجایب مال  شمرده شود یا اتخاذ  تدابیري الزم  افتد  ه

فع گیرنده  م  ف است به مال  فورا  ا الع دهد، همچ ان  م  ف است در صور  ادعاي غیر مب ي بر حق باالي عین مذ ور،  مال  را مط ع نجا  دهد،  در این صور  ن

 گرداند.



  4414مادۀ 

ن نباشد، درین صور  نفع گیرنده بعد از نفع گرفتن نفع گیرنده میتواند مال م قولي را  ه عاریت گرفته است، از بین ببرد، در حالی ه انتفاع از آن بدون از بین بردن آن مم 

میاود. گر چه از بین رفتن در برد مثل یا قیمت آن بمال  م  ف میاود،  همچ ان در صورتی ه مال مذ ور قبل از نفع گرفتن از بین برود، نفع گیرنده بپرداخت ضمان م  ف 

 اثر قصور وي صور  ن رفته باشد.

 اعاچت اي ح  اچتف -مبوث دوم 

   4414مادۀ 

 حق انتفاع بانقضاي مد  معی ه  انتفاع و بوفا  نفع گیرنده, و یا به از بین رفتن عی ی ه از آن نفع گرفته میاود، خاتمه مي یابد.

   4414مادۀ 

ه ه وز  خته ناده باشد، زراعت تا وقت  خته شدن هرگاه مد  معی ه انتفاع سپري گردد یا نفع گیرنده در اث اي مد  مذ ور وفا  نماید،  و زمین بزرعي ماغول باشد  

 زرع و درو آن در مقابل اجر  مثل به نفع گیرنده یا ورثة او گذاشته میاود.

   4414مادۀ 

 م تهي میاود. حق انتفاع ب ذشت مد   انزده سال  در حال عدم استعمال حق،

 قسمت دوم

 ح  استب مال و سك چت

  4414مادۀ 

 ي م حصر به استیعمال یا س ونت  و گاهي هر دو میباشد. حق انتفاع گاه

   4418ادۀ م

 .رعایت میاود ید،ساحه حق استعمال یا س ونت باندازه  احتیاج صاحب حق و اعضاي فامیل او مقید ش اخته میاود، با آنه  آنچه را س د  اناا  حق  احتوا نما

  4419مادۀ 

  عقد وصیت  سب نماید، اگر رقبه م زل از ث ث مال وصیت    ده  متجاوز نباشد،  شخ  مذ ور میتواند  در صور  ا الق (  سي  ه حق س ونت م زلي را باسا1)

تواند، و بعد از آن وصیت در  ول حیا  خویه با فامیل خود در آن س ونت اختیار نماید و در صور  تعیین مد  الي زمان انقضاي مد  مذ ور در آن س ونت  رده می

مقداری ه از حدود ث ث  ونت بورثه  وصیت    ده انتقال مي یابد. و اگر  رقبه م زل  از ث ث مال  وصیت    ده متجاوز باشد، شخصی ه به او وصیت شده، میتواند درحق س 

 م م زل اجازه دهد.تجاوز ن  د، س ونت  نماید. و از ساحه خارج از حدود ث ث ورثة استفاده بعمل مي آرد. م ر ای  ه  ورثه وصیت را در تما

، بصور  نوبت  رده ( در حالت م درج فقره فوق،  ورثه وصیت    ده نمي توان د آن قسمت م زل را  ه در دست دارند بفروش د م ر تقسی  استفاده آنرا حسب زمان2)

 میتواند.



  4444مادۀ 

تعمیر  آن به عهده  سي میباشد  ه حق س ونت را  در آن حایز  است، تا  از مال خود ، به  هر گاه م زلی ه  براي حق س ونت تثبیت شده باشد باعمار  ضرور  داشته باشد،

نماید، م  یت او و ورثه او ش اخته میاود. و اگر صاحب حق از اعمار آن امت اع  ورزد شخ   ذیعالقه ، میتواند  از  آن مبادر   نماید.  و آنچه را  ه از مال خود ب ا 

اجارۀ آن باعمار مذ ور  به تعمیر مطالبه و یا اجازة مح مه را در خصوص اجاره م زل مـــــــــــــــــذ ور بغیر حاصل نماید. تا از  ـــــــــــــــــــــول مح مه  الزام او را

  رداخته و بعد از انتهاي مد  اجارۀ آنرا بصاحب حق س ونت رد نماید.

  4441مادۀ 

 ت براي غیر جواز ندارد، م ر به اسا  شر  صریح یا دلیل قوي.ت ازل از حق استعمال یا حق س ون

   4444مادۀ 

 تطبیق میاود.اح ام مربو  بحق انتفاع تا وقتي  ه مغایراح ام م درج این قسمت و م افي  بیعت این دو حق نباشد، در مورد حق استعمال و حق س ونت نیز 

 قسمت س م

 ح  حكر

  4444مادۀ 

 حق عی ي است  ه مــــــ ظور از آن ابقاي زمین براي ب ا غر  یا ی ي ازین دو در مقابل اجر  معین مي باشد . حق ح ر، عبار  از

  4444مادۀ 

 اود.ل اعتبار داده میمد  ح ر، از   جاه سال تجاوز نیم  د در حالی ه مد  ح ر بیاتر از   جاه سال تعیین و یا اصال تعیین ن ردیده باشد، براي مد    جاه سا

  4444مادۀ 

ه قرار داشته باشد عقد عقد ح ر جو از ندارد، م ر به اسا  ضرور  یا مص حت و اجازه مح مه والیتی ه تمام زمین یا قسمت اعظ  آن از لحاظ قیمت در حوزه آن مح م

 نون ترتیب می رددبحضور رئی  یا عضوی ه از  ر  رئی  مح مه  تعیین میاود، تحریر می ردد. وثیقه بعدا   بق اح ام قا

  4444مادۀ 

شجار و سایر اموال غیر قابل صاحب حق ح ر، مي تواند در زمین تحت ح ر خود تصرفا  مب ي بر انتقال م  یت یا انتفاع را بعمل آورد، در تمام این حاال  زمین با ب ا ا

 ( این قانون اعاده میاود. 2324مادۀ )  انتقال بعد از انتهای مد  حـــــــــق ح ر، به مال  اص ي یا ورثه وي یا رعایت

  4444مادۀ

 صاحب حق ح ر، میتواند در حیاز  و غر  به ت هائي یا با حق ح ر ی جا تصر  نماید.



   4448مادۀ 

 صاحب حق ح ر،  م  ف است اجر  معی ه را در مواعیدی ه به آن موافقه صور  گرفته،  بمال  بپردازد.

  4449مادۀ 

صان تغیر دار  متر از اجر  مثل جواز ندارد، تزئید یا ت قی  اجر  زمانت صور  گرفته میتواند  ه در اجر  مثل متجاوز از خم  از حیث زیاد  یا نقعقد ح ر، بمق

 وارد شده و از تاریف آخرین س جه   ر سال، سپري شده باشد.

  4444مادۀ 

مراجعه میاود و در آن موقعیت زمین و  اندازه تمایل مردم به آن رعایت می ردد. به موجودیت ب ا  اشجار در س جه زیاد  یا نقصان بقیمت اجاره زمین در ه  ام س جه 

 یا آنچه صاحب حق ح ر در آن احداث  نموده یا حقوق  و اضرار صاحب حق  ح ر در زمین مذ ور در س جه  اجر  اعتبار داده نمیاود.

  4441مادۀ 

 ین یا از تاریف اقامه دعوي  مب ي به مطالبه س جه، اعتبار داده میاود.س جه جدید از تاریف موافقه  رف

   4444مادۀ 

غرضی ه  زمین براي  آن  صاحب حق ح ر،  م  ف است باتخاذ  وسای ي اقدام  نماید  ه  براي حاصل دهي زمین الزم باشد، و با آنه   شرو  موافقه شده،  بیعت زمین، 

 قه  رعایت میاود.آمادۀ شده و اقتضاي  عر  م ط

  4444مادۀ 

 حق ح ر به انتهاي  مد  معی ه، م تهي میاود.

یا غر  اشجار در زمین مذ ور وفا  نماید. م ر ای  ه تمامي ورثه بقاي ح ر  قبل از انتهاي مد ، حق ح ر وقتي م تهي می ردد  ه صاحب حق ح ر  بیه از احداث ب ا 

 را مطالبه نمای د.

   4444مادۀ 

گر مد  وقف از اه ح ر در زمین موقوفه صور  گرفته باشد و صفت  وقف از زمین مذ ور به اسا   رجوع وقف    ده از وقف زایل شود، ح ر  م تهي می ردد و اهرگ

غیر آن الي نهایت  مد  ح ر  بق ح ر   ر  وقف    ده ت قی  یابد، در صورتی ه مد  باقیمانده از مد  ح ر  متر باشد، ح ر الي زمان انتهاي وقف ادامه مي یابد. و در 

 دوام داده میاود.

  4444مادۀ 

 هرگاه صاحب  حق ح ر  حقوق اجاره زمین را در دو سال متوالي نپردازد، مال  زمین میتواند فسف عقد را مطالبه   د.

  4444مادۀ 



ده محت ر یا بقاي آن در مقابل اقل قیمت مستحقة ازاله یا بقا   مخیر است. م ر ای  ه موافقه مال  زمین ه  ام فسف عقد یا انتهاي  مد  ح ر، بین ازاله ب ا  و اشجار غر  ش

  ور دی ري صور  گرفته  باشد.

  4444مادۀ 

 هرگاه در ظر  مد   انزده سال از حق ح ر استفاده بعمل نیاید، حق ح ر  م تهي ش اخته میاود.

  4448مادۀ 

 ون، به ح ر زمی ی ه ه  ام نفاذ این قانون ثابت باشد، نیز تطبیق میاود.اح ام عقد ح ر م درج این قان

  4449مادۀ 

 از حق ح ر م درج این قانون، اشخاص خارجي اع  از حقیقي و ح مي، استفاده  رده نمي توان د.( ۱)

مقی  افغانستان در مورد اموال عقاري اتخاذ میدارد، تابع اح ام  حق ح ر  رویۀ  ه دولت افغانستان در برابر نمای دگي هاي سیاسي دول متحابه و موسسا  بین الم  ي( ۲)

 نمي باشد.

 قسمت   ارم

 حق ق مجرد

 ح  ارتفاق   مبوث اول

  4444مادۀ 

 ارتفاق، عبار  از حقي است باالي عقار جهت م فعت عقار شخصي دی ر.

  4441مادۀ 

 مارو  بر ای  ه به استعمال مال مذ ور  ه به آن تخصی  یافته م افا  نداشته باشد.  حق ارتفاق باالي مال عام مرتب شده میتواند،

  4444مادۀ 

 ر.حق ارتفاق باسا  تعهد قانوني یا ارث حاصل شده میتواند، مرور زمان باعث  سب حق ارتفاق نمي گردد. م ر در مورد ارتفاق از قبیل حق مرو

  4444مادۀ 

 مال  اص ي نیز مرتب شده میتواند. ارتفاق ظاهر باسا  تخصی 

  4444مادۀ 



  آن بین آن دو عقار تخصی  از جانب مال  اص ي وقتي موجود میاود  ه مال  دو عقار  م فصل از ه  در بین دو عقار مذ ور  عالی  ظاهري احداث نماید  ه به اسا

ود، بوجود حق  ارتفاق داللت نماید، و این امر بی ي از  رق اثبا  ثابت گردد. درین حال اگر چ ین عالمة تبعي ایجاد گردد  ه اگر دو عقار  مذ ور م   دو نفر فرض ش

ثابت شمرده  میاود. م ر ای  ه  م  یت دو عقار مذ ور بدون تغیر به همان حالت  بدو نفر دی ر انتقال نماید، حق ارتفاق  بین دو عقار  مذ ور ب فع  و ضرر مال ان جدید،

 آن باشد.شر  صریح مخالف 

  4444مادۀ 

حیث حقوق  ارتفاق  بر هرگاه قیودي وضع شود  ه حق مال  عقار را در ب ا  تعمیر محدود سازد، از قبیل تحدید در ارتفاع م زل یا در ساحه عمار ،  قیود مذ ور ب (1)

 فقه  ور دی ري صور  گرفته باشد.عقار به م فعت عقارا  دی ري   ه بم ظور بهبود آن وضع شده، شمرده میاود. م ر ای  ه موا

 اصالح آن عی ا  از مح مه مطالبه شده میتواند و مح مه صالحیت دارد در صور  دالیل موجبه بتعوی ، ا تفا  نماید. ( اگر از قیود وضع شده  تخ ف بعمل آید،2)

 مبوث دوم  حقا ه

   4444مادۀ 

 بیاري زراعت یا اشجار.حقابه، عبار  از نوبت استفاده از آب است بم ظور آ

   4444مادۀ 

ی  ه این امر با مص حت آب دریاها و فروع آن م   عامه شمرده شده، هر     حق دارد از آن اراضي خویه را آبیاري نموده یا از آن به این م ظور جوي ب اد. م ر ا

 عامه یا قوانین خاص معارض واقع شود.

  4448مادۀ 

ه به م ظور آبیاري  زمین خود احداث   د،  از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخ  دی ر از آن بدون اجازه احداث     ده، استفاده   رد  سی ه از مال خود جوي خاص

 نمي تواند.

  4449مادۀ 

  ه آبیاري آن م ظور  نظر باشد.حق استعمال آب از جوي عام و توزیع آن با رعایت عدم الحاق ضرر به مصالح عامه به اندازه  اراضي صور  می یرد. 

   4444ۀ دما

ور سازد. م ر ای  ه حق صاحب زمی ي  ه توسط آال  و وسایل یا مستقیما از جوي آبیاري می  د نمي تواند صاحبان اراضي تحت  آب را به مسیر آب در اراضي آنها مجب

 جریان آب را در آن داشته باشد.

 مبوث س م   ح  مرور مجرا و مسبل

  4441دۀ ما

اود و در صور  حق مرور، مجرا و مسیل اگر قدیمي باشد، بحال خود گذاشته  میاود، م ر ای  ه اصال ناماروع  باشد. در این صور  بقدامت اعتبار داده نمی (1)



 موجودیت ضرر واضح  از بین برده میاود.

 ري به مردم عاید باشد، ضرر مذ ور رفع ساخته میاود گرچه قدیمي باشد.( اگر مسیل م زلي در راه عام یا خاص  ایده شده باشد  ه از آن ضر2)

 4444مادۀ 

 هرگاه حق مرور، مجرا یا مسیل شخصي باالي زمین شخ  دی ري  باشد،  صاحب زمین نمي تواند  او را از این حقوق محروم نماید.

  4444مادۀ 

 اث  نموده بم زل شخ  دی ري ب اد، م ر ای  ه  اجازه او  را حاصل  رده  باشد.هیچ    نمي تواند  بدون حق مسیل مح ي را  ه جدیدا احد

   4444مادۀ 

داث امور فوق در راه خاص  ه احداث ناوه دان یا حفر بدر فت فاض ه آب باران و غیره، در راه عام در حالی ه از آن ضرري به عام تولید شود, جواز ندارد، و همچ ان اح

 ون اجازه شاروالي یا اهل  وچه، مجاز نمیباشد.     غیر نافذ باشد. بد

 احكام ارتفاق –مبوث   ارم 

  4444مادۀ 

الزمي ش اخته شود و باید حق  رت حق مذ وظصاحب حق ارتفاق، مي تواند بچ ان اعمالي مبادر  ورزد  ه براي استعمال حق او در ارتفاق ضروري باشد، یا براي محاف

 نماید،  ه از آن ضرري عاید ناود.مذ ور را  وري استعمال 

  4444مادۀ 

 مال  عقار مرتفق باجرا  هیچ نوع عم ي م  ف نمي گردد، م ر ای  ه استعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضا  نماید.

  4444مادۀ 

باشد، م ر ای  ه بخال  آن شر  گذاشته شده باشد و اگر مصار  اعمالي  ه بم ظور استعمال حق ارتفاق الزم شمرده شود یا ت الیف حفاظت آن به ذمه اي مرتفق مي 

 اعمال مذ ور براي مال  عقار مرتفق نیز نافع باشد ت الیف صیانت آن بت اسب مفادي  ه به هر ی  عاید می ردد مي باشد.

  4448مادۀ 

، هر وقت  ه خواسته باشد، مي تواند به انتقال م  یت تمام یا قسمتي از ( این قانون بمصار  خود م  ف باشد2304هرگاه مال  عقار مرتفق باجراي اعمال م درج مادۀ )

 عقار مرتفق به، براي صاحب حق ارتفاق، خود را از این ت  یف سب  دوش سازد.

  4449مادۀ 

واند موضع حق مذ ور را تغییر دهد. م ر ای  ه موقع مال  عقار مرتفق به، نمي تواند به اجراي اعمالي بپردازد  ه م جر به نقصان استعمال حق ارتفاق شود، همچ ان نمي ت

، در این صور  مال  مذ ور باثر حوادث  وري گردد  ه ت  یف ارتفاق را تزئید بخاد یا استعمال حق از موضع مذ ور مانع آوردن تحسی ا  در عقار مرتفق به شود 



 عقار، مي تواند انتقال ارتفاق را به موضع دی ر مطالبه نماید.

  4444 مادۀ

ر مرتفق به ، عاید هرگاه عقار داراي حق ارتفاق تجزیه شود، هر ی  از اجزا  مستحق ارتفاق ش اخته مي شود. مارو  بر ای  ه این امر ت  یف اضافي را بر عقا( ۱)

 نسازد.

 مي تواند زوال حق مذ ور را از سایر اجزا  مطالبه نماید.راي تمام اجزا  مفید نباشد، مال  عقار باگر حق ارتفاق در واقع ت ها براي ی  جز  مفید بوده و ( ۲)

  4441مادۀ 

 هرگاه عقار مرتفق به تجزیه شود حق ارتفاق در تمام اجزا  آن باقي مي ماند.( ۱)

مي توان د زوال حق مذ ور را از جز  اگر حق ارتقاق در واقع باالي بعضي اجزا  عقار استعمال نمي گردید. و ام ان استعمال آن ه  نباشد، مال  اجزاي مذ ور  ( ۲)

 م  یت خود مطالبه نمای د.

 اچت اي ارتفاق –مبوث پ جم 

  4444مادۀ 

 شود. حق ارتفاق به انقضاي مد  معی ه یا از بین رفتن  امل عقار مرتفق به یا عقار مرتفق، وبه اجتماع هر دو عقار دو م  یت ی  شخ  م تهي مي( ۱)

   یت ب ــــــــــــــــابر تاثیري زایل گردد  ه به زمان گذشـــــــــته راجع مي گردد، حق ارتفاق عود  مي نماید.اگر حالت اجتماع م( ۲)

  4444مادۀ 

 اگر حق ارتفاق در خالل مد   انزده سال استعمال ناود، م قضي مي گردد.

  4444مادۀ 

ماتر  داخل شود ، استفاده ی ي از شر ا  از حق ارتفاق مرور زمان را در مورد سایر شر ا  قطع مي  هر گاه عقار داراي حق ارتقاق در م  یت ی  عده شر ا  بصور 

   مرور زمان به م فعت ی ي از شر ا  به م فعت شر اي باقیمانده ، موقف مي شود.ووقمنماید. همچ ان 

  4444مادۀ 

مم ن گردد ، حق ارتفاق م قضي ش اخته مي شود . در صورتي  ه اشیا  به حالتي بر گردد  ه استفاده  هرگاه وضع اشیا   وري تغییر نماید  ه استفاده از حق ارتفاق غیر

 از حق مذ ور مم ن شود ، حق ارتفاق نیز اعاده مي گردد. م ر ای  ه به اسا  عدم استعمال تحت مرور زمان آمادۀ باشد.

  4444مادۀ 

از تمام یا بعضي ارتفاق خالص   د  ه م فعت عقار مرتفق  امال از بین رفته یا م فعت محدودي ازاّن باقي مانده باشد،  ه مال  عقار مرتفق به، وقتي مي تواند  ه خود را 

 بات الیف واقع بر عقار مرتفق به، ت اسب نداشته باشد.



  ا  دوم

 حق ق عب ي تب ي

 فصل اول

 ح  حبس مال )قبد(

 4444مادۀ 

ون در مبحث رهن حیازي و رسمي تصریح شده، مان د عقدي  ه باعث ایجاد حقوق عی ي تبعي میاود، و باستث ای احــــــــ امی ه در باستث ای احوالي  ه در این قان

 خــــصوص حق حب  مال بحیث وســــــی ه از وسایل ضمان ت فیذ توضیح گردیده، در مورد حقوق حب  اختصاص و تقدم اح ام اّتي رعایت میاود:

  4448مادۀ 

 حق حب  مال، حق تبعي اي است  ه بم ظور تضمین دین بر مال مرتب می ردد.

  4449مادۀ 

 این حق است اد نماید. بایع میتواند بحق حب  مبیعه در مراجعــــــــه به مـــــــــــاتري و در برابـــــــــــــــــــــــر تمام دائ ــــــــــــین به

  4444مادۀ 

 واند در صور  فسف اجاره و  ر داخت اجر  و  یاکي مال اجاره شده را تا وقت رد اجر ، حب  نماید.اجاره گیرنده میت

  2341مادۀ 

یتواند مال مرهونه را در رهن گیرنده میتواند رهن را تا وقت استیفاي دی ی ه در برابر آن رهن اخذ نموده است، نزد خود ن هدارد، گرچه عقد رهن فاسد باشد. او نم 

 بــــــــــل دین دی ري  ه سابق از عقد رهن باالي مال مرهونه گیرنده داشت، حب  نماید.مقا

  4۳44مادۀ 

 شخصی ه نزد او مال به امانت گذاشته شده است، میتواند مال را تا زمان حصول مصارفی ه در راه حفاظت آن بخرچ رسانیده، حب  نماید.

  4444مادۀ 

 در عین موجود باشد، میتواند عین مذ ور را تا وقت حصول اجر  از صاحب عمل حب  نماید. اجیر ماتر ي  ه اثر عمل او 

  4444مادۀ 

 شخصی ه و یل به خرید باشد میتواند مال خریده شد را تا وقت  رداخت س د آن از  ر  مؤ ل حب  نماید.



  4444مادۀ 

 م تهي مي شود. حق حب  با  رداخت مورد حب  یا قیمت آن ، مطابق اح ام قانون

 فصل دوم

 ح  اختصاصي

 قسمت اول

 اچشاء ح  اختصاصي

  4444مادۀ 

 ظور تضمین اصل دین هر دائ ي  ه ح   واجب الت فیذ را مب ي بر الزام مدیون به شي معین بدست داشته باشد. مي تواند حق اختصاصي را بر عقارا  مدیون خود بم( 1)

 ومصار  حاصل نماید.

 میتواند بعد از وفا  مدیون بر عقار مترو ه، بحق اختصاصي است اد نماید.داین ن(  ۲)

  4444مادۀ 

بر ح   ــــــــــــــــــــــــــته، م ر حصول آن ب ـــــاحصول حق اختـــــــــــــــــــــــصاص ب ا بر ح   اصالحي باتفاق  ـــــــــــــــــــــرفین متخاصــــــــــــــــــ  جواز داشــ

 در خصوص صـــــــــــــــــحت امضا  جواز ندارد.

  4448مادۀ 

 واز داشته باشد.حصول حق اختصاص ، ت ها بر عقارائي جواز دارد  ه ه  ام قید حق مذ ور معین و در م  یت مدیون بوده و فروش آن بصور  بیع مزایده ع  ي ج

  4449مادۀ 

ا  مدیون خود دارد، م  ف است توام با سواد ح   در این خصوص عریضه برئی  مح مه والیتي تقدی  نماید.  ه عقارا  مورد نظر دائ ی ه اراده اخذ اختصاص را بر عقار

رج و عقارا  وده تاریف صدور ح   و مح مه حا   و مقدار دین در آن دبد رحوزه آن والیت قـــــــــرار دارد . عرضه شامل اس  ، لقب ،  سب اقامت اه د این و مدیون او 

 مي شود. مورد نظر در آن با دقت بالتفصیل تعیین وتوضیح شده موقعیت عقار تثبیت با انضمام اوراقي  ه قیمت عقار از آن تعیین شده بتواند، تقدی 

  4484مادۀ 

دین و قیمت عقارا  مورد نظر را رعایت نموده، در  رئی  مح مه در ذیل عریضه امر خویه را مب ي بر اختصاص تحریر مي دارد و م  ف است در زمی ه ت اسب اندازه

ار  آن  افي شمرده مي صور  اقتضاي احوال ، مي تواند اختصاص را م حصر بر بع  از عقارا  نماید. مارو  بر ای  ه مقدار معی ه در نظر او براي تادیه دین و مص

 شود.

  4481مادۀ 

 ر  ا ي ح    ه در ضـــــــــــــ  عریضه تقدی  شده است ، درج نماید.هی ت تحریر مح مه، م  ف است امر صادره را د( ۱)



 داین م ـــ ف است مـــــــوضوع امر مـــــــــــذ ور صـــــــــــدور آن غـــــــــرض ا ـــــــــالع مدیون، ا ــــــالع نماید.( ۲)

  4484مادۀ 

نزد شخصي  ه امر را صادر نموده یا به مح مه اختصاصي والیت اعتراض نماید، وتمام جریان در حاشیه ثبت امر  مدیون ، مي تواند در برابر امر صادره به اختصاص به

 رسانیده مي شود، یا مح مه بالغاي امر مذ ور ح   صادر مي نماید.

  4484مادۀ 

 مه اختصاصي والیت مربو  ، اعتراض نماید.داین مي تواند در مقابل صدور امر مب ي بر رد   ــــــب اختصاصي به محـــــــــــــــ 

 قسمت دوم

 آثار ت قبص و اچقضاي اختصاص

 4484مادۀ 

ت مطالبه نمای د، تا ت ها هرگاه اختصاص بر اعیاني مرتب شده باشد  ه قیمت آن از حدود تضمین م في بیاتر باشد، اشخاص ذیعالقه مي توان د ت قی  آنرا بحدود م اسب( ۱)

 ار یا عقارا  اختصاص یافته تخصی  داده شده یا بر عقار دی ري انتقال داده شود  ه قیمت آن براي ضمان دین ،  افي باشد. بر جزئي از عق

 مصار  الزمه مطالبه ت قی  بر   ب    ده آن مي باشد.( ۲)

  4484مادۀ 

ي را بدست مي آورد. در مورد حق اختصاص، تمام اح امي رعایت مي شود  ه دای ي  ه حق اختصاص را حاصل مي دارد ، داراي عین حقوق دی ي مي باشد  ه رهن رسم

 در مورد رهن رسمي رعایت مي گردد. مارو  بر ای  ه اح ام مخت  بحق اختصاص را اخالل ن ماید.

 فصل س م

 حق ق تقدم

 قسمت اول

 احكام عم مي

  4484مادۀ 

 به اسا  وصف آن ح   مي نماید . حق برتري به اسا  ح   صریح قانون ثابت مي گرددتقدم ، عبار  از برتري است  ه قانون براي حق معین 

  4484مادۀ 

 خر شمرده مي شود.أهرگاه قانون تعیین حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحدید ن رده باشد، از تمام حقوقي  ه درجه تقدم آن در این فصل تصریح یافته ، مت

  4488مادۀ 



 ه باشد.جه تقدم آن در مرتبه واحد در قانون تصریح شده اجتماع نماید. بت اسب اندازه هر ی  تادیه مي شود. م ر ای  ه قانون بخال  آن ح   نمودهرگاه حقوقي  ه در

  4489مادۀ 

 حقوق تقدم عام بر تمام دارایي م قول و غیر م قول مدیون تع ق مي گیرد، م ر حقوق خاص بر مال معین راجع مي شود.

  2312 مادۀ

 حق تقدم بر  سي  ه با حسن نیت مال م قول را حایز شود، تاثیر وارد  رده نمي تواند .( ۱)

اشته مي شود، اجاره گیرنده عقار در خصوص اموال م قول موجود ، بعین اجاره داده شده و صاحب هوتل د رخصوص اشیایي  ه از  ر  مسافر در هوتل امانت گذ( ۲)

 قي مي شود .حایز داراي حسن نیت ت 

  4491مادۀ 

ي شود، مي تواند تحت حراست هرگاه باالي داین از تصرفا  مدیون در اشیا  م قولي  ه ب فع داین حق تقدم در آن تثبیت شده، ب ابر موجبا  معقول خو  تقسی  مال مستول

 گرفتن آنرا مطالبه نماید.

  4494مادۀ 

تا جائی ه با  بیعت حقوق مذ ور معارض نباشد، تطبیق مي شود. و در مورد به نوع خاص تقدم اح ام  ا   ردن )تطهیر ( در مورد حقوق تقدم بر عقار، اح ام رهن رسمي 

 و ثبت آثاري  ه بر ثبت مرتب مي گردد، و آنچه از قبیل تجدید و امحا  بر آن وارد مي شود رعایت مي گردد.

  4494مادۀ 

نمي شود گر چه مورد آن عقار باشد و نه در آن حق تتبع ثابت مي گردد. همچ ان توثیق حقوق عقاري  ه براي تضمین حقوق ( توثیق در حقوق تقدم عام الزم شمرده 1)

 دولت وضع مي شود. حتمي دیده نمي شود.

د، مـــقدم ش اخته مـــــــــي شود . م ر (   این حقوق در مرتبه، از همه حقوق تقدم عقاري دی ر واز هر نوع حق رهن رسمي بهر تاریخي  ه قید آن صور  گرفته باش2)

 در بین خود حق تقدمي  ه بـــــــــــراي تــــــــــضمین حق دولت وضع شده و سایر حقوق تقدم عـــــام مقدم شمرده مي شود. 

  4494مادۀ 

 قوق تقدم نیز مراعا  مي شود.اح امي که د رخصوص از بین رفتن شي یا ت ف گردیدن آن در رهن رسمي رعایت مي شود . د رمورد ح

  4494مادۀ 

 مود باشد.اح ام متع ق به انقضاي حق رهن رسمي و رهن حیازي بعین  ریقه در مورد حق تقدم تطبیق مي شود، م ر ای که قانون صراحتا  بخال  آن ح   ن

 قسمت دوم

 اچ اع حق ق تقدم



  4494مادۀ 

 قوانین خاص به آن حق تقدم داده مي شود، مقدم شمرده مي شود. حقوق م درج مواد ذیل در  ه وي حقوقي  ه در

 4494مادۀ 

 مصارفي  ه مح مه جهت حفاظت اموال مدیون و فروش آن ب فع دای ین متحمل مي شود، از ما حصل فروش اموال مذ ور مقدم ش اخته مي شود.( ۱)

ذ ور مقدم بوده یا برهن رسمي تضمین شده باشد، تادیه مي گردد. بـــــــــــــــــــــــامول حقوق ( این مادۀ قبل از هر حق دی ر ولو حق م1مصار  م درج فقره )( ۲)

ــور  گرفته، بر مصارفي  ه در دای ی ه مصار  مـــــذ ور بم ظور مص حت آنها صـــــــــــــــــــور  گرفته است. و مصارفي  ه در راه فروش اموال مذ ور صــــــــــ

 زیع بعــــــــــــــــمل آمده است، حق قدامت دارد.اجراآ  تو

  4498مادۀ 

 ( مب غي  ه از  ریق محصوال  و مالیا  و سایر حقوق بدولت تع ق مي گیرد، با رعایت قوانین و مقررا  مربو ، حق تقدم را دارا مي باشد.1)

( این قانون ولو متقدم بوده یا برهن رسمي تضمین شده باشد، از مدر  فروش 2314ر  م درج مادۀ )( مب غ م درج فقره فوق این مادۀ ، قبل از تمامي دیون باستث اي مصا2)

 اموال د رهر دستي  ه باشد ، تحصیل مي شود.

 4499مادۀ 

 مبالغي  ه در راه حفاظت مال م قول و ترمی  آن بمصر  رسیده است از سایر دیون مقدم ش اخته مي شود. ( ۱)

( این قانون ، از ثمن مال مذ ور  رداخته مي شود و در صور  تعدد 2311 2314حصول مصار  متذ ره مواد ) قره فوق این مادۀ ، بالفاص ه بعد ازمب غ م درج ف( ۲)

 چ ین حقوق، به ترتیب ع   تاریف ، مصر  هر ی  تادیه مي گردد.

 4444مادۀ 

 اخته مي شود:(حقوق آتي بر تمام  اموال م قول  و عقار مدیون ، مقدم ش 1) 

 مبالغي  ه موظفین،  ارگران مستخدمین و سایر اجیران از ره ذر معاش واجر  دوازده ماه اخیر مستحق مي گردند. -۱

 مبالغ مستحقه در مقابل فعالیت شه ماه اخیر اج ا  ضروري مواد ارتزاقي ولبا  مدیون و  ساني  ه مدیون مس ول نفقه آنها مي باشد. -۲

 ه اخیر اقارب مدیون  ه در ذمه مدیون الزم باشد.نفقه شه ما -۳

( این قانون تحصیل مي شود و در صور  تعدد ت اسب هر ی  در نظر 231423112311( مبالغ م درج فقره فوق این مادۀ ، بالفاص ه بعد از مصار  م درج مواد )2)

 گرفته مي شود.

 4441مادۀ 

تقویه زمین و مبالغي  ه از لحاظ ادویه ضد حارا  و آفا  زراعتي و حیواني و یا د ر ار  ات و در و بمصر  مي رسد ، ( مبالغي  ه از لحاظ بذر،  ود وسایر مواد 1)

 بر محصولي  ه در تولید آن به مصر  رسیده ، حق تقدم داشته و همه در ی  مرتبه قرار مي گیرد.



 ته مي شود.( مبالغ م درج فقره فوق این مادۀ بعد از تادیه حقوق فوق  رداخ2)

 ( مبالغي در برابر آال  زراعتي قابل تادیه ش اخته مي شود در عین مرتبه بر آال  مذ ور امتیاز داده مي شود.3)

 4444مادۀ 

جاره به ذمه اجاره گیرنده د ااجر  دو ساله ب اها واراضي زراعتي یا اجر  تمام مد  اجاره آن اگر از دو سال  متر باشد ، و تمام حقوق دی ر اجاره ده ده  ه بموجب عق

موجود باشد، بر محصوال  زراعتي مقدم شمرده شده  ه م  یت اجاره گیرنــــــــــــــــــــده بوده و باالي عـــــــــــــــــــــین اجاره داده صجرثابت باشد ، بر اشیا  م قول قابل 

 مي شود.

 4444مادۀ 

الی  م قوال  مذ ور م  یت زوجه یا زوج اجاره گیرنده یا م  یت غیر باشد، نیز ثابت   داشته مي شود. مارو  بر ای  ه اجاره ( این قانون در ح2422حق تقدم م درج مادۀ )

 د.ا اخالل نمي نمایده ده ه  ام وضع اشیا  مذ ور باالي عین، بر وجود حق غیر بر آن ع   نداشته باشد. این امر اح ام متع ق بر م قوال  مسروقه یا ضایعه ر

 4444مادۀ 

ع نموده باشد. و اگر اجاره حق تقدم بر م قوال  و محصوال  م  یت اجاره گیرنده از با ن ثابت مي گردد . مارو  بر ای  ه اجاره ده ده صراحتا  اجاره از با ن را م 

اص ي بر ذمه اجاره گیرنده با  ي تثبیت گردد، آنه  بعد از اخطاري  ه  با  ي صراحتا  م ع ناده باشد،  حق تقدم ، ت ها در مبالغي عم ي مي شود  ه استحقاق اجاره گیرنده

 از جانب اجاره ده ده در این خصوص باو صادر مي شود.

  4444مادۀ 

م ر ای  ه حقوق  ( این قانون از ثمن اموالي  ه حق تقدم دارد تحصیل مي شود .23142421( این قانون بعد از  رداخت حقوق م درج مواد )2422حقوق م درج مادۀ )

 ( در حق اجاره ده ده به اعتبار ای  ه حایز داراي حسن نیت است ، غیر نافذ شمرده شود23142421م درج مواد )

  4444مادۀ 

ر عین مذ ور اموال  افي براي (هر گاه اموالي  ه حق تقدم بر آن ثابت باشد، از عین اجاره داده شده با وجود اعتراض اجاره ده ده یا بدون ع   او انتقال نماید ، و د1)

 سب نموده، متضرر نمي سازد.ضمان حقوق متقدم باقي نماند، حق تقدم بر اموال نقل شده باقي مي ماند، م ر بقاي این حق حقوق غیر را  ه با حسن نیت در اموال مذ ور  

اقي مي ماند ، با این ه  اگر مال مــــذ ور در بازار عام یا در مزایده ع  ي یا بتاجر (اگر اجاره ده ده در میعاد قانوني صجر را حاصل نمود، حق تقدم تا مد  سه سال ب2)

 اختـــــصاصي چ ین اموال بر ماتري داراي حسن نیت بفروش رسیده باشد، اجاره ده د ه م  ف است، ثمن را به ماتري رد نماید.

  4444مادۀ 

ه خدما  و مصار  مستحق مي شود، بر امتعه مسافري  ه در هوتل مذ ور یا م حقا  آن باشد، حق تقدم داده مي مبالغي را  ه صاحب هوتل بر ذمه مسافر از در   رای

 شود.

  4448مادۀ 

تل به   ه ع   صاحب هوصاحب هوتل بر هر امتعه اي  ه توسط مسافر در هوتل آورده شده باشد ، حق تقدم دارد . گر چه در م  یت مسافر مذ ور نباشد ، مارو  بر ای

مي تواند از نقل دادن امتعه م  یت غیر ه  ام ورود مال ثابت ن ردد یا امتعه مذ ور مسروقه یا ضایعه نباشد ، تا وقتي  ه صاحب هوتل حقوق خود را  امال  اخذ ن  د، 



هوتل در آن باقي مي ماند ، م ر این حق حقوقي را  ه شخ  مسافر مخالفت نماید. در صورتي  ه امتعه با وجود مخالفت او بدون ع   او انتقال داده شود، حق تقدم صاحب 

 ثالث باحسن نیت ا تساب نموده متاثر نمي سازد.

  4449مادۀ 

یح داده مي شود  ه حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم در عین درجه اي قرار مي گیرد  ه اجاره ده ده در آن قرار دارد، و در صور  ی جا شدن هر دو حق، به حقي ترج

 یف آن مقدم باشد, م ر ای  ه به نسبت دی ري غیر نافذ باشد.تار

 4414مادۀ 

ــــته مي باشد  ه مبیعه  یفیت خود را حفط آنچه بایع شي م قول، از ره ذر ثمن و م ــــــــــــــــــــــــحقا  آن مستحق مي شود. حق تقدم را بر شي مبیعه تا وقتي داشــــــــ 

 در نظر گرفتن مواد خاص به تجار  حـــــــــــقوق شخ  ثالث  ه ح  نیت  سب نموده باشد، اخالل نمي   د. نماید . تقدم مذ ور با

  4411مادۀ 

اره ده ده ( این قانون از لحاظ درجه بعد از حقوق تقدم م درج مواد قبل آن  ه بر م قول واقع است مي باشد ، م ر با وجود آن در مورد حقوق اج2412حق تقدم م درج مادۀ )

 و صاحب هوتل  ه عال  بودن آنها به بیع ه  ام گذاشتن مبیعه در عین اجاره داده شده یا هوتل ثابت شود تطبیق مي گردد.

  4414مادۀ 

 را در آن دارا مي باش د. ( شر ائي  ه مال م قول را بین خود تقسی  نمای د ، بم ظور تامین حق رجوع بر ی دی ر به سبب تقسی  مذ ور و استیفا  بدل ، حق تقدم1)

 د.( تقدم متقاس  با تقدم بــــــایع در عین درجــــــــــــه قرار مي گیرد. و در ی جا شدن هر دو حق، به تاریف سابق ترجیح داده مي شو2)

 قسمت س م

 حق ق تقدمي كه  ر عقار وارد مي ش د

 4414مادۀ 

 ي شود ، بر عقار مذ ور حق تقدم دارد. ( ثمن عقار و م حقا  آن  ه بایع مستحق آن م1)

 ( باید حق تقدم قید گردد، گرچه مبیعه ثبت گردیده باشد و مرتبة آن از تاریف قید اعتبار داده مي شود.2)

  4414مادۀ 

مار  یا حفاظت آن به آنها تفوی  مي شود ، در حدود ( مبالغ استحقاق مقاوله    دگان و مه دسین معماري اي  ه اعمار ب ا یا تاسیسا  دی ر یا اعاده اعمار یا ترمی  ع1)

 مقداري  ه از ره ذر اعمال مذ ور در قیمت عقار در وقت بیع آن افزودي بعمل آید ، حق تقدم بر ب ا یا تاسیسا  مذ ور داده مي شود.

درج باشد، هــــــــمچ ان باید  ـــــــــــــــبق اح ــــــــــــــــــــــام قانون ثبت اس اد ثبت گردد  ( باید حـــــــــــــــــــــــق در س د رســــــــــــــمي قید بوده قیمت مبالغ در آن1)

 .و مرتبـــــــه این تقـــــــدم از تاریف ثبت آن اعتبار دارد.



  4414مادۀ 

ا از ره ذر حق رجوع بر ی دی ر حق تقدم داده مي شود، حق مطالبه به اندازه هرگاه شر ا  عقار ماتر  را بین خود تقسی  نمای د، براي هر ی  بم ظور تامین حص  آنه

 معادل قسمت نیز شامل این حق مي باشد باید این حق قید گردد و مرتبه آن از تاریف قید اعتبار دارد.

  4414مادۀ 
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