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 1398نسبت به سال  1399الحاقات کتاب شرح جامع قانون مدنی سال 

 دکتر فرهاد بیات

، این الحاقات در خرداد 99)با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری نمایشگاه کتاب در سال 

 ماه منتشر می گردد(

 1399.3.29تاریخ انتشار 

 کتاب به سایت دادبانان مراجعه کنید  جهت دانلود الحاقات سال های دیگر

www.dadbanan.com 

www.farhadbayat.ir 

 

 1ماده 

صوبات مجلس و نتیجه همه 1 شریفات قانونی الزم     . قانون در معنای خاص، م ست که پس از طی ت سی ا االجرا پر

ولی « اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است...   »قانون اساسی    58شود؛ اگرچه طبق اصل   می

در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام, شورای عالی امنیت ملی، شورای      

سووه گانه نی  عالی انقالب فرهنگی، شووورای عالی فیووای مجازی، شووورای عالی هماهنگی اقتصووادی قوای   

ها، هنام، مصوبات، آیین «مقرره»شود؛ در مقابل منظور از  ها به مانند قانون برخورد میمصوباتی دارند که با آن 

شنامه  ستورالعمل بخ سط مراجع ذی   ها و د ست که تو ضع می   هایی ا شود  صالحی به ج  مرجع قانونگذاری، و

صوبات هیئت دولت یا بخشنامه   ی مانند م سازمان  های رئیس قوه ق سای  م رغهای دولتی؛ علیائیه یا وزرا و رو

های اسوواسووی میان قانون و مقرره، متنسووفانه مراجع وضووع قانون و مقرره به این تفنی  پایبند  وجود تفاوت

 برند.ا به جای یندیگر به کار مینبوده و در عمل این دو واژه ر

 اشاره کرد: توان به موارد زیرهای قانون و مقرره می. از جمله تفاوت2

تای  کند و عمد  که مقرره مسوووتقالی ایجاد حق یا تنلیف نمی   تواند ایجاد حق و تنلیف کند در حالی    الف( قانون می 

شد و         ست؛ به همین دلیل مقرره نباید مخالف قانون با صوب ا شنلی و اجرایی در حدود قانون م حاوی امور 

 قانون اساسی(؛  173و  85سمت اخیر اصل تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود کند )قنمی

(؛ به عبارت دیگر، هیچ فعل یا ترک 1392قانون مجازات اسووالمی  2انگاری دارد )ماده ب( فقط قانون امنان جرم

 ؛«قانون»فعلی جرم نیست مگر به موجب 

 ق.ا(؛  51پ( وضع مالیات یا معافیت از آن، محتاج قانون است )اصل 

http://www.dadbanan.com/
http://www.farhadbayat.ir/
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 (4ماده  4اثر قهقرایی داشته باشد )ر.ک شماره تواند ت( فقط قانون می

 

 2ماده 

توانند به بهانه عدم االجرا اسووت و مقامات اداری نمی. پس از انتشووار قانون و اتمام مهلت، قانون برای همه الزم3

سفانه در عمل، مقامات اداری گاهی خالف  ابالغ قانون به آن رویه ها از اجرای آن خودداری نمایند؛ اگرچه متن

 نمایند.قانونی اخیر عمل می

 

  3ماده 

نامه داخلی ، قانون به معنای خاص اسووت ولی طبق تبصووره ماده سووی آیین 3. اگرچه منظور از قانون، در ماده 2

 «روزنامه رسومی »کند نی  باید در ، مصووبات دولت که برای مردم حق یا تنلیف ایجاد می 1368هینت دولت 

های اجرایی و کارکنان آن، برای سایر مردم حق  اخیر، مصوباتی که عالوه بر دستگاه  منتشر شود؛ بنا بر مقرره   

که در خود مصوبه االجرا است مگر آننماید، پان ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی الزمو تنلیف ایجاد می

 (.4م  4بینی شده باشد )ر.ک: ش زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش

، چاپ و انتشووار مجموعه قوانین تنها با تنیید معاونت قوانین مجلس امنانیذیر اسووت؛   1390دای سووال  . از ابت3

ستثنی می      شمول حنم اخیر م سالمی ایران از  سمی جمهوری ا شد )ماده  روزنامه ر قانون تدوین و تنفیح  6با

 (.1389قوانین و مقررات کشور و تبصره آن مصوب 

 

 4ماده 

صل   نگاری را نمیا. در امور کیفری، جرم5 ساسی،    169توان عطف به ماسبق کرد زیرا طبق ا هیچ فعلی یا قانون ا

 .شوداست جرم محسوب نمی ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده

احنام مندرج در قوانین بودجه جنبه سوووالیانه داشوووته و صووورفای مربو  به همان سوووال بوده و قابل اجرا در . 12

قانون بودجه سووال   21تبصووره « و»؛ بند 1366قانون محاسووبات عمومی  6و  1نیسووت )مواد  های بعدسووال

 عالی کشور(.دیوان 30/9/1378 - 646کل کشور؛ رأی وحدت رویه  1398

صالحیت خویش یا مغایرت آن با    به معنای اعالم بی« ابطال مقرره. »13 ضع آن از  اعتباری آن به دلیل خروج وا

دالیل دیگر است و برخالف نسخِ قانون که عمومای اثر آن ناظر به آینده است، ابطال مقرره     قوانین باالدستی یا 

کند زیرا کاشف از آن است که مقرره به نحو معتبری وضع نشده است؛ با وجود      اثر میمنطقای آن را از ابتدا بی
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زمان صدور رأی هینت عمومی  اثر ابطال مصوبات از(: »1392قانون دیوان عدالت اداری ) 13این، مطابق ماده 

است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تیییع حقوق اشخاص، هینتِ 

سرّی دهد؛ بنابراین بر خالف مفهوم حقوقی      صوبه ت صویب م ن ، قانون دیوا«ابطال»مذکور، اثر آن را به زمان ت

ستثنایی     عدالت اداری در جهت حفظ امنیت حقوقی، اثر  سته و تنها به نحو ا صوالی ناظر به آینده دان ابطال را ا

 کند.بر آن اثر قهقرایی بار می

 

 8ماده 

تواند اموال آن در ایران بوده و به ثبت رسوویده باشوود، ایرانی محسوووب و می « مرک  اصوولی». هر شوورکتی که 8

و کتاب صفر تا   976م  12ک: ش )ر. غیرمنقول خریداری کند ولو صد در صد سهامداران آن، خارجی باشند    

ضی مناطق آزاد؛ زیرا مطابق ماده       نامه آیین 9صد حقوق کسب و کار؛ تنلیف فرهاد بیات( مگر در خصوص ارا

، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و     1372نحوه اسوووتفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد    

 ها متعلّق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است.ایه آنهایی که تمام یا بخشی از سرمهمچنین شرکت

 

  9ماده 

سی  ». منظور از 1 سا صل      « طبق قانون ا سد )ا صویب مجلس بر ست که عهدنامه باید به ت (؛ 125و  94و  77این ا

شوورکت »البته قراردادهایی که ی  طرف آن وزارتخانه یا موسووسووه یا شوورکت دولتی و طرف دیگر قرارداد   

صل     « خصوصی خارجی   ساسی خارج بوده و نیاز به تصویب مجلس ندارد )نظریه      77باشد از شمول ا قانون ا

 شورای نگهبان(. 7/8/1360 -81

 

 35ماده 

ها دارد مگر خالف آن اثبات .تصوورف دو یا چند نفر بر مالی، به عنوان مالنیت، داللت بر مالنیت مشووترک آن 14

 شود.

 42ماده 

به ورثه وی        . فوت و حجر ینی از طرفین اصووووال3 قاء رقبی ندارد و در صوووورت فوت منتفع، حق  تنثیری در ب

شد که در این       می صیت منتفع علّت عمده عقد با شخ سد؛ مگر ایننه  صورت، فوت منتفع موجب زوال حق  ر

 انتفاع است.
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 65ماده 

 (.218م  10. وقفِ مستثنیات دین صحیح است ولو به انگی ه اضرار به طلبناران )ر.ک: ش 2

 

 75ماده 

گیری بر این امر داللت دارد که هر ی  از متولیان به تنهایی حق تصمیم« منفردای»و « مستقالی»هایی مانند . واژه3

یمای »، «مجتمعای»هایی مانند دارند و در مقابل، واژه صمیم متولیان  « متفقای»و « من بر این امر داللت دارد که ت

ست که همگی متفق    صورتی معتبر ا شده، متفقای و     القولدر  شند؛ چنانچه واقف بگوید که دو متولی تعیین  با

گیری دارند به این معنا است که تصمیم فردی هر ی  از متولیان هم معتبر است و نیازی    منفردای حق تصمیم 

 به تنیید هر دو متولی وجود ندارد.

 

 :84ماده 

ست؛ با وجود این، به اعتقاد برخی اگر   ، تعیین می ان حق«ظاهر قانون مدنی». مطابق 2 صحیح ا التولیه ولو گ اف 

شد و حق  شد وقف      واقف، متولی با صاص منافع رایگان وقف به خویش با صد واقف اخت التولیه گ اف بوده و ق

 (. 108(، ص 20ی )؛ ن.خ: امام231، ص 116ق.م()کاتوزیان، عطایا، ش  72است )م « باطل»

ند برای ناظر نی ، حق  . واقف می3 ؛ مفهوم مخالف  ق.م( 84ک ماده  و مال 336و  30النظاره تعیین کند )مواد   توا

 قانون اوقاف نی  موی ّد همین مطلب است. 7تبصره ماده 

 

  126ماده 

ی مال  همان طبقه اسووت و دیوار افقی مابین . از نظر قانون مدنی، دیوار دور تا دور هر طبقه، مل  اختصوواصوو1

ها هم این حنم شووود؛ در قانون تمل  آپارتمانها محسوووب میطبقه اول و دوم مل  مشووترک مالنین آن

مجری است مگر ایننه این دیوارها )جدارها( ج ء اسنلت ساختمان محسوب شوند که در این صورت، اسنلت 

 ها(.نامه قانون تمل  آپارتمانآیین 4شود )بند پ م میهای مشترک همه مالنین محسوب ج ء قسمت
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 128ماده 

صی، پرداخت ه ینه   . چنانچه به موجب اجاره5 صو شد و مال  از    نامه یا قرارداد خ شترک به عهده مال  با های م

ر های م بور را پرداخت کند و داالجاره، ه ینهتواند از محل مال   پرداخت آن اسوووتنناف نماید، مسوووتنجر می      

کننده )مستنجر( باشد و از پرداخت استنناف    های جاری مشترک به عهده استفاده  صورتی که پرداخت ه ینه 

ستفاده کند، مدیر یا مدیران می سمت    توانند عالوه بر مراجعه به ا صلی نی  مراجعه نمایند )ق کننده به مال  ا

 نامه ق.ت.آ(.آیین 23اخیر ماده 

 

 132ماده 

جلوگیری از ورود سیالب به زمین زراعی خود سدی در اطراف آن بسازد و همین امر موجب    . اگر مالنی جهت 4

 ((.20ورود سیالب به مل  مجاور و سبب آسیب شود اصوالی مال  مسئولیتی ندارد )ر.ک: امامی )

 

  186ماده 

 (.759. تملی  رایگان در قالب صلح، الزم و غیرقابل برگشت است هر چند در مقام هبه باشد )م 4

 

 189ماده 

ثمن ظرف ده روز از تاریخ انشوواء بیع گردد، فروشوونده   %50. اگر تنثیر قرارداد فروش خودرو معلّق به پرداخت 3

علیه، عقد معلّق موجد تعهدی     امنان ال ام خریدار به پرداخت مبلغ اخیر را ندارد زیرا تا پیش از تحقق معلّق      

ثمن ظرف ده روز(  %50علیه )پرداخت ت عدم تحقق معلّقبرای خریدار به پرداخت ثمن نیسووت و در صووور 

 عقد منتفی شده و مسئولیتی متوجه خریدار نیست مگر شر  خالف شده باشد.

 

؛ البته تفاوت اسووت به مرم موصوویشووود زیرا تنثیر آن موقوف . وصوویت نی  عمل حقوقی معلّق محسوووب می10

ر که دتعلیق در وصیت، مقتیای ذات آن است در حالی   وصیت با سایر اعمال حقوقی معلّق این است که اوالی    

شاء به نحو منجّ  را هم دارد؛ بنابراین بیع ممنن       ضی دارد و عقد قابلیت ان سایر عقود معلّق، تعلیق جنبه عار

صیت ال امای باید ناظر به فوت            ست ثانیای تعلیق در و صیت همواره معلّق ا شود یا منجّ  اما و شاء  ست معلّق ان ا

 توانند معلّق بر فوت معامل یا متعامل یا ثالث باشد.که در سایر عقود معلّق، میشد در حالیموصی با
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 203ماده 

، غیرنافذ است؛ به همین دلیل، معامله اکراهی حتی در فرضی که   «معیوب بودن رضا ». اکراه در اصل به واسطه   1

تنفیذ منرَه است؛ به عنوان مثال اگر مالنی،  به نفع منرَه بوده و ضرری برای وی ندارد نی  غیرنافذ و منو  به

 تر از قیمت روز بازار باشد.دیگری را به خرید مل  وادار کند معامله غیرنافذ است ولو ثمن معامله پایین

 

  210ماده  

اند: الف( اهلیت و حجر عام )مانند عدم اهلیت صووغیر(؛ . برخی از حقوقدانان، اهلیت و حجر را بر دو قسووم کرده1

، بندیعلیه خویش(؛ از منظر این تقسوویم( اهلیت و حجر خاص )مانند عدم اهلیت قیم برای معامله با مولیب

 (.208(، ص 5است )کاتوزیان )« اهلیت عام»ناظر به  210ماده 

شود که واژه اهلیت  چنین استنبا  می  211. اگر اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و استیفاء تقسیم شود، از ماده     2

به کار رفته اسووت. به وی ه ایننه، به « اهلیت اسووتیفاء»بندی، در معنای ، از منظر این تقسوویم210در ماده 

 است. « اهلیت استیفاء»، 210در ماده « اهلیت»روشن است که منظور از  211قرینه ماده 

 

 211ماده 

سن             3 سیدن به  شد و پیش از ر سیده با سن بلوغ ر شخصی دارد که به  صاص به  شد، اخت . امنان اثبات و احراز ر

 بلوغ، فرض بر عدم رشد است و اثبات خالف آن ممنن نیست 

 

  215ماده 

خارج کند، قرارداد به دلیل نامشروع  . اگر شخصی تعهد کند که فرزند دیگری را به طور غیرقانونی از مرز کشور    6

ست        ش ست )کتاب مجموعه ن سترداد ا یایی.  بودن تعهد باطل بوده و وجه پرداختی از این بابت قابل ا های ق

 (.42و  41، صص 81سال 

 

 216ماده 

. اگر شخصی پیشنهاد فروش خودرو پ و و پراید خویش را با ذکر قیمت مج ا به دیگری بدهد و خریدار ینی از    8

آن دو را به نحو مشخص قبول نماید. بیع صحیح است مگر ایننه اثبات شود فروشنده قصد فروش توأمان آن       
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شد؛ امّا اگر خریدار بدون ذکر      ست و تبعیض خالف ایجاب با شته ا شنهاد را می  دو را دا د، پذیرایننه کدام پی

شووود زیرا مورد معامله باید معین باشوود و تردید موجب بطالن بیع اعالم قبولی کند اسوواسووای عقدی واقع نمی

 است.

 

 :221ماده 

 بنابراین عدم تصریح به ل وم جبران خسارت در قرارداد، به من له نفی آن نیست. .. 14

 

  230ماده 

صوبات پولی و باننی بان  مرک ی برای بان  . با توجه به ال امی 9 سات مالی و اعتباری،    بودن رعایت م س ها و مو

تعیین سود قرارداد میان بان  و مشتریان، نسبت به مازاد بر می انِ تعیین شده بان  مرک ی، باطل و غیرقابل 

 (.27/1/1393-7/93/109(، 7مطالبه است )نظریه مشورتی)

 

 232ماده 

شر  فعل در  7 شرت متعهد،       .  شد مگر در مواردی که مبا ست که هیچ کس قادر به انجام آن نبا صورتی باطل ا

ن که هیچ توان و تخصصی در ای  قید تعهد باشد؛ بنابراین اگر شخصی تعهد به ساخت بنایی را نماید در حالی    

 ممنن است. زمینه ندارد، تعهد صحیح است زیرا امنان اجرای تعهد از سوی دیگری

 

 234ماده 

. اگر الف در برابر ب متعهد گردد که رضوووایت ج را برای انعقاد قرارداد تنلیف کتاب جلب نماید )تعهد به فعل 10

الت ام معین شود و پس از انعقاد قرارداد تنلیف کتاب بین ب و ج، ج به ثالث( و برای این تعهد ده میلیون وجه

د ضوورر از ج خسووارت بگیرد زیرا اوالی الف به تعهد  تواند صوورفای با اثبات وروتعهد خویش عمل ننماید، ب می

خویش مبنی بر جلب رضوووایت ج به انعقاد قرارداد عمل کرده و تعهدی بیش از این نیذیرفته اسوووت؛ ثانیای             

 باشد.الت ام، خسارت توافقی میان الف و ب است و قابل تسری به قرارداد ب و ج نمیوجه
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 237ماده 

اشووخاص به انجام ی  عمل، امری تقریبای غیر مقدور اسووت زیرا مادام که شووخص اراده  . به اعتقاد برخی، اجبار 1

بینی را پیش 239و  238انجام امری را ننماید، ممنن نیسوووت آن را انجام دهد؛ به همین دلیل مقنن مواد         

که در  در عالم خارج مصووداق دارد مانند ال ام مسووتنجر به تخلیه مل  237؛ با وجود این، ماده نموده اسووت

نمایند؛ بنابراین اجبار صووورت امتناع وی از اجرای تعهد، مقامات صووالحیتدار مسووتنجر را مجبور به تخلیه می

 متعهد به وفای عهد ل ومای امر غیر مقدوری نیست. 

 

 247ماده 

از  ی. کسوووی که عین یا منافع مال غیر را با آگاهی از ایننه متعلق به دیگری اسوووت بدون مجوز قانونی به نحو7

انحاء )از قبیل بیع، صلح یا اجاره(، تملی  یا تملّ  کند کالهبردار محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده     

گردد )ی  تا هفت سوووال حبس(؛ همچنین اگر مال  ی  قانون تشووودید مجازات مرتنبین کالهبرداری می    

ل گیرنده و مطلع کردن او از مالنیت    برای ابالغ به انتقا   ظرف ی  ماه پس از اطالع از معامله اخیر، اظهاریه      

قانون مجازات راجع به انتقال مال  1خویش تسوولیم ننماید، معاون در جرم اخیر محسوووب خواهد شوود )ماده 

 (.1308غیر مصوب 

سبت به عین یا منعفت مالی )اعم از منقول یا غیرمنقول( حقی به      8 سمی یا عادی، ن سند ر . هر کس به موجب 

شخاص داده و    سمی معامله یا تعهدی معارض با حق       شخص یا ا سند ر سبت به همان مال به موجب  بعد ن

سال حبس محنوم می      سه تا ده  شده و به  قانون  117شود )ماده  م بور بنماید مرتنب جرم معامله معارض 

سال      صالحی  سناد و امالک ا شد که ثبت معامالت     1312ثبت ا صورتی که معامله در خصوص ملنی با (؛ در 

قانون ثبت اجباری است، جرم معامله معارض در صورتی محقق    48و  47ر آن نقا  حسب مواد  غیرمنقول د

شماره            می شد )رأی وحدت رویه  شده با سمی انجام  سند ر (؛ 10/8/51مورخ  43شود که هر دو معامله با 

وده و ب بنابراین معامله نسبت به مال دیگری، عالوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممنن است واجد جنبه کیفری   

 شود.حسب مورد مصداقی از جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض محسوب 

 

 258ماده 

سه نظریه         1 سفیه(  سایر معامالت غیرنافذ )مانند معامالت منَره یا  یولی و  صوص اثر اجازه در معامالت ف . در خ

 عمده مطرح است: 
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شووود؛ به عنوان مثال به خریدار منتقل می« اجازه»الف( نظریه نقل: براسوواا این نظر، عین و منافع مبیع از روز 

تنفیذ کند، عین و  1/4/98به صووورت فیووولی فروخته شووود و مال ، بیع را در تاریخ    1/2/98اگر باغی در 

 های باغ، حد فاصل عقد تا اجازه )اردیبهشت و خرداد( متعلق به فروشنده است؛منافع مانند میوه

ن نظر، با تنفیذ معامله فیووولی، عین و منافع از روز عقد به خریدار تعلّق ب( نظریه کشووف حقیقی: بر اسوواا ای 

متعلّق به خریدار محسووووب  98دارد؛ بنابراین در مثال بند پیشوووین، عین و منافع در اردیبهشوووت و خرداد 

 شود؛ نظریه اخیر، نقطه مقابل نظریه نقل است.می

یو     ساا این نظر، با تنفیذ معامله ف شف حنمی: بر ا لی، منافع از روز عقد به خریدار تعلّق دارد ولی عین از پ( ک

به وی منتقل می    ند کشوووف واقعی میوه       روز اجازه  مان به  نابراین، طبق این نظریه نی   باغ در   شوووود؛ ب های 

در « کشف حنمی »داللت بر پذیرش نظریه  258متعلّق به خریدار است؛ ظاهر ماده   98اردیبهشت و خرداد  

سبت به  « منافع»ارد یعنی تنثیر تنفیذ در د1نظام حقوقی ایران  شته »ن سبت به  « عین»و در « گذ «  ندهآی»ن

 است. 

 

 265ماده 

پذیر اسووت مثل ایننه . اثبات فقدان تعهد از سوووی پرداخت کننده، غالبای با اثبات ی  امر وجودیِ مالزم، امنان2

دیگری داده اسوووت یا ایننه اثبات نماید که       میلیون تومان را به عنوان قرض به     5کننده ثابت نماید      پرداخت 

پرداخت مبتنی بر اشتباه بوده است مانند ایننه شخصی در خرید اینترنتی به تصور عدم موفقیت در پرداخت، 

 وجه کاال را دوبار پرداخت کند.

 

 269ماده 

صغیر معت        1 سوی  سلیم مبیع از  شد، ت صغیری مال معین او را بفرو سقو   . به عنوان مثال اگر ولیّ  بر و موجب 

 بیع نداشته است تعهد است اگرچه صغیر فاقد اهلیت بوده و در زمان تسلیم هم مالنیتی بر م

 

 

                                                           
معامالتی که خریدار بعد از معامله فیووولی انجام داده اسووت )یعنی حد   1/4/98با تنفیذ معامله فیووولی در تاریخ  257این که طبق ماده   -1

صل   ست؛ در نتیجه از      ( نافذ تلقی می1/4/98تا  1/2/98فا سبت به عینِ مورد معامله، اجازه از روز عقد موثر ا شود، بر این امر داللت دارد که ن
ه  به استناد ماد « غالب حقوقدانان»با این حال ؛ آید که نظریه کشف حقیقی مورد پذیرش مقنن است  میق.م، چنین بر 258و  257جمع مواد 
 اند.را پذیرفته« نظریه کشف حنمی»ق.م که صراحتای اثر قهقرایی اجازه را ناظر به منافع دانسته است، نه عینِ مورد معامله،  258
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  270ماده 

مل م شوودن مال  به انتقال مل  خویش به دولت در راسووتای الیحه قانونی نحوه خرید و تمل  اراضووی برای  -1

مه   نا لت )    اجرای بر ظامی دو له روز آن، اکراه         ( 1358های عمومی، عمرانی و ن عاد مت  فت قی یا بال در در ق

 شود زیرا برای تحقق اکراه الزم است که فشار نامشروع باشد.محسوب نمی

 

 276ماده 

صالح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی    . هر کس عالمای در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی  4

شد ولو مداخله  سال        نماید که منافی با توقیف با سه ماه تا ین شد به حبس از  صرف، مال  آن با کننده یا مت

اجرای حقوقی، ضومانت   ضومانت  قانون مدنی، عالوه بر 276ق.تع(؛ بنابراین ماده  663محنوم خواهد شود )م  

 کننده از توقیف آگاه باشد.اجرای کیفری هم دارد مشرو  بر ایننه تندیه

 

 277ماده 

ضی نمی   12 صول حقوقی، قا ست حنم بدهد؛ بنابراین بدهنار باید     . مطابق ا شده ا ضا ن تواند در امری که از او تقا

 استمهال و یا تقاضای تقسیط کند تا قاضی بتواند در این مورد قراری بدهد 

 

 288ماده 

 اف ایش قیمتی که ناظر به فرضووی اسووت که اضووافه قیمت ناشووی از تصوورفات مال  باشوود؛ بنابراین 288. ماده 1

از قوانین  288مسووتند به مال  نباشوود )مانند اف ایش قیمت ناشووی از تورم(، قابل مطالبه نیسووت؛ البته ماده 

 است تنمیلی بوده و توافق خالف آن معتبر 

 

 289ماده 

 ابراء عمل حقوقی غیرمعوض )مجانی( است؛ 
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 292ماده 

ضایت     ست ل وم ر ضامن( می     گفتنی ا شخص ثالث ) ست که  وگرنه خواهد تعهد را در آینده اجرا کند متعهدله ا

چه ثالثی بخواهد دین را بیردازد، متعهدله اصوووالی باید آن را بیذیرد و نیازی به جلب رضووایت او نیسووت  نچنا

 ( 468و  467)مواد 

جب تبدیل تعهد نیسوووت بلنه      اگر مدیون کسوووی را معرفی کند که دین را به جای او پرداخت کند، این امر مو        

 ماند. می وکیل در پرداخت است و مدیون به تعهد سابق باقیشخص مذکور 

ست؛ به همین       2 ست که ایجاد ینی، عوض زوال دیگری ا سابق و الحق ا ضوع قرارداد تبدیل تعهد، دو تعهد  . مو

 شود یل تعهد میتبد دلیل، هر امری که مانع سقو  تعهد پیشین یا ایجاد تعهد جدید شود، مانع تحقق

 

  312ماده 

سترداد از             1 شباه و نظایر مال مغصوب در حد فاصل غصب تا ا . مصداق غالب قسمت اول ماده، فرضی است که ا

بین رفته باشد وگرنه بعید است که مالی مثلی باشد ولی در بازار پیدا نشود چرا که مال مثلی، مالی است که      

 ق.م( 950د )ماده شایع باشاشباه و نظایر آن نوعای زیاد و 

 

  338ماده 

صرف ذکر عنوان قولنامه یا مبایعه  ضی با توجه به      البته  صد واقعی طرفین نبوده و قا سند، بیانگر ق نامه در باالی 

مندرجات سند و سایر قراین باید اتخاذ تصمیم کند که قصد مشترک طرفین مبایعه نامه بوده است یا قولنامه 

 (26/11/1384مورخ  7/8522( 7)نظریه مشورتی )

ست ولی برخالف بیع، مفهوم  3 ستد و مبادله ». اگرچه عقد قرض مانند بیع، تملینی و معوض ا  در قرض« داد و 

(؛ میافای بر  3(، ش 52گیرنده باید مثل و بدل آنچه را گرفته است پس دهد )ر.ک: کاتوزیان ) راه ندارد و قرض

 ای است.که قرض از عقود مسامحهحالیای است در ایننه بیع از عقود مغابنه

 

 340ماده 

ست )م  « صراحت الفاظ و عبارات در داللت بر بیع ». مالک 2 ق.م(؛ بنابراین اگر مال  بگوید که این  225عرف ا

به قیمت     به تو    50اسوووب را  فای واژه      « دادم»میلیون تومان  به معنی  « دادم»و مخاطب نی  قبول کند، عر

 بیع داللت دارد وع است و بر وق« فروختم»
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  342ماده 

کیلو میوه کافی نیسووت بلنه باید جنس آن )مثل  2که گفته شووود . بنابراین صوورف تعیین نوعِ مبیع مانند آن1

م  3)ر.ک: ش اوندی(سیب، پرتقال یا...( تعیین گردد و عالوه بر آن، وصف آن نی  معلوم باشد )مانند سیب دم 

 همین کتاب(. 351

 

  350ماده 

شیئی    2 ست  ساوی ». مبیع ممنن ا صورت      « االج امت ست که در این  شد مانند خاک زمینی که تمامای رُا ا با

ست        ست و در مقابل ممنن ا صحیح ا صورت کلی در معین  شد مانند آن که  « االج امختلف»فروش آن به  با

ی در معین باطل مقداری از خاک رُا و مقداری شن و ماسه باشد که در این صورت فروش آن به صورت کل     

داند کدام به وی تعلق اسوت زیرا متفاوت بودن اج ا، عرفای موجب جهل و غرر مشوتری اسوت چرا که وی نمی   

 همین کتاب(. 354م  2)ر.ک: ش خواهد گرفت 

 

  353ماده 

شتباه در جنس  . 2 شود که طال نبوده و مُطَلّا        ا شف  شود ولی بعدای ک شتری به عنوان طال فروخته  مانند آننه انگ

 )آب طال( است 

 

  361ماده 

سهم 5 سی نمی   . فروش  ست؛ یعنی ک سهم االرث آینده باطل ا االرث خود را از ترکه مورثی که هنوز نمرده تواند 

رفع ابهام شووده به نحوی که موجب غرر نشووود و ثانیای  مگر ایننه اوالی از آن عرفاییگری منتقل کند اسووت به د

 دهنده شده باشد.انتقال صریحای یا ضمنای معلّق به تحقق مالنیت انتقال

 

  362ماده 

، در موردی است که مبیع عین معین باشد؛ به عبارت دیگر، اگر مبیع عین معین   1. تملی  فوری، موضوع بند  2

شد، به مجرد عقد، خریدار مال    سبت به آن حق عینی پیدا می   با شته و ن شد،  آن گ کند امّا اگر مبیع کلی با

خریدار نسووبت به فروشوونده حق دینی دارد که پس از تعیین مصووداق، حق دینی وی، به حق عینی تبدیل  

مویِّد تفاوت حق خریدار در فرض کلی یا عین معین بودن مبیع است زیرا در  363شود؛ قسمت اخیر ماده می
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دهد تا به اسووتناد حق عینی که بر مبیع دارد آن را از بیع عین معین اسووت به خریدار حق میفرضووی که م

سایر طلبناران،          شد، خریدار به مانند  شود امّا اگر مبیع کلی با شنده ورشنسته مطالبه کرده و وارد غرما ن فرو

 ر صف غرما ندارد ای ج  قرار گرفتن دچاره

 

 387ماده 

اسووت؛ در صووورتی که مبیع به « نگهداری و حفظ مبیع»اهمال در ماده باال، کوتاهی در . مقصووود از تقصوویر و 7

سخ نمی              شده و بیع منف ضی اجرا ن ضمان معاو شود، قاعده  شنده در نگهداری تلف  صیر فرو گردد خاطر تق

)نه  ق.م(؛ به عبارت دیگر، اگر مبیع بر اثر فعل بایع تلف شوووود 331و  328و مواد  387)مفهوم مخالف ماده 

تواند برای مطالبه مثل یا قیمت روز مبیع به فروشووونده مراجعه کند       حادثه خارجی(، خریدار دو راه دارد: می    

( و یا به استناد خیار تعذر تسلیم بیع را فسخ کرده و ثمن پرداختی را مسترد کند؛ در     533(، ص 20)امامی )

شود و مرتنب      صیری در نگهداری مرتنب ن شنده تق شود مانند ایننه مبیع را    مقابل اگر فرو صیر قراردادی  تق

در موعد مقرر تسلیم ننند و سیس مبیع بر اثر حادثه خارجی تلف شود، بیع بر اساا ضمان معاوضی )ماده        

تواند عالوه بر اسووترداد ثمن، مطالبه خسووارت نی  بنماید )ر.ک: کاتوزیان ( منفسووخ شووده و خریدار می387

 (.107 (، ش52و کاتوزیان ) 143(، ش 13)

 

 392ماده 

. ماده ناظر به روابط طرفین معامله اسووت وگرنه فروشوونده و خریدارِ متصوورف، از باب غصووب، متیووامنای در برابر 1

 مال  مبیع، مسئول هستند.

حاکی از این اسووت که خریدار در برابر فروشوونده مسووئولیتی ندارد ولو کاهش « به علّتی از علل». ظاهر عبارت 2

به فعل وی باشد؛ بنابراین اگر مبیع ن د خریدار تلف شود این امر نافی حق وی در مطالبه قیمت مبیع مستند 

ثمن پرداختی به فروشوونده نیسووت؛ البته منطق حقوقی اقتیوواء دارد که میان خریدار عالم و جاهل قابل به  

 های بعدی آمده است.تفنی  شویم که شرح آن در شماره

در برابر فروشوونده مسووئولیتی در خصوووص عیب یا تلف مبیع ندارد بلنه اگر  . اگر خریدار جاهل باشوود، نه تنها3

تواند مبلغ اخیر را، عالوه بر ثمن پرداختی از فروشنده مطالبه مال  به خریدار جاهل مراجعه کند، وی نی  می

 کند اگرچه مبیع ن د وی تلف شده باشد زیرا ضمان غرور اقوی از ضمان تلف است.

م باشوود و مبیع در دسووت وی معیوب یا تلف شووود و مال  به فروشوونده رجوع کند، فروشوونده . اگر خریدار عال4

قانون مدنی به خریدار مراجعه کند؛ بنابراین فروشووونده در این فرض،           318تواند طبق ماده   فیوووول نی  می
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ه در هیچ ک  392تواند می ان مبلغ پرداختی به مال  را از ثمن معامله کسووور کند؛ در نتیجه ظاهر ماده            می

دهد محل اشنال است و شامل فرض اخیر    فرضی به فروشنده فیولی، حق کسر کردن از ثمن معامله را نمی    

 شود.نمی

 

  397ماده 

ست که تا زمانی که طرفین معامله در خصوص بیع در حال گفتگو هستند،      1 ستوار ا . خیار مجلس بر این فرض ا

شده و به طو  شته     هنوز به نحو قطعی به بیع ملت م ن سخ را محفوظ دا ضمنی برای خود حق ف  اند )کاتوزیانر 

ستند، خیار مجلس باقی      47(، ص 13) شغول ه صحبت در مورد بیع م (؛ به همین دلیل مادام که طرفین به 

صاحبت آن    ست ولو م شده و به بحث در دیگر امور بیردازند خیار  ا ها به طول انجامد ولی اگر از امر بیع فارغ 

 باشند  ولو تفرق و جدایی مادی حاصل نشود و طرفین در همان مجلس عقد حاضر شودمجلس زایل می

. جدایی در صووورتی موجب زوال خیار مجلس اسووت که اختیاری باشوود؛ بنابراین جدایی ناشووی از اکراه یا زل له 3

 (.45(، ص 13موجب سقو  خیار نیست )کاتوزیان )

 

 401ماده 

شر ِ       6 صی مدعی خیار  شخ صورتی که  صحیح و        . در  شد، عقد  سای مننر خیار با سا شده و دیگری ا بدون مدت 

( امّا در صووورتی که طرفین اصوول وجود خیار را بیذیرند ولی مدعی عدم تعیین 457غیرقابل فسووخ اسووت )م 

ست )م     شود، بیع باطل ا ( و اگر ینی از طرفین مدت خیار را ی  ماه و 401زمان و دیگری مدعی تعیین آن 

صل ل وم بیع و      دیگری دو ماه اعال م کند بیع صحیح و مدت خیار ی  ماه است؛ احنام اخیر ناشی از اجرای ا

 فقدان خیار در موارد تردید است.

 

  429ماده 

. اگر خریدار مبیع معیوب را بدون اطالع از وجود عیب، اجاره دهد، خریدار حق فسوووخ قرارداد بیع را ندارد زیرا 5

تواند ارش بگیرد؛ در مقابل مستنجر تنها حق  ( و فقط می429م  1بند مبیع متعلّق حق غیر واقع شده است )  

سترداد مبیع         سطه امنان ا سخ کند، به وا ستنجر اجاره را ف سخ دارد زیرا در اجاره ارش راه ندارد؛ البته اگر م ف

 تواند، قرارداد بیع را فسخ کند.به کیفیت اولیه خریدار هم می



15 
 

ستناد عیب ندارد و تنها      . اگر خریدار مبیع را به رهن دهد 6 سخ به ا سبت به آن حق انتفاع برقرار کند حق ف یا ن

 تواند ارش بگیرد ولی عاریه دادن مبیع مانع فسخ نیست زیرا عاریه موجد حقی برای ثالث نیست.می

 

 449ماده 

بنابراین گیرد و تحقق آن، مستل م صدور رأی دادگاه نیست؛    . اعمال حق فسخ با اراده صاحب خیار صورت می   7

صدور رأی دادگاه؛ زیرا رأی           ست، نه تاریخ  صاحب خیار ا سوی  سخ، زمان اعمال خیار از  اوالی تاریخ تحقق ف

صورت وقوع اختالف بین طرفین، مدعی باید ابتدا حق خیار       سی؛ ثانیای در  سی دادگاه جنبه اعالمی دارد، نه تن

صورت گرفته را بنماید، نه فسخ قرارداد را؛ زیرا    فسخ « تنیید»خود را اعمال نموده و سیس از دادگاه، تقاضای   

کند و صووالحیتی برای فسووخ  دادگاه صوورفای وجود حق خیار و اجرای آن به نحو صووحیح را احراز و اعالم می 

گذار از قاعده عمومی    ، قانون 1356قرارداد ندارد؛ با وجود این، در قراردادهای اجاره مشووومول قانون سوووال       

و اسووتثنائای چنین مقرر کرده اسووت که مسووتنجر یا موجرِ متقاضووی فسووخ قرارداد، باید الذکر عدول کرده اخیر

 (.1356ق.ر.م.م سال  14و  12)مواد « صدور حنم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند»

 

  454ماده 

سیس معامله  . اگر الف مل  خویش را در تیر ماه به ب بفروشد و ب همین مل  را در مرداد ماه به ج بفروشد و5

الف و ب در شووهریور ماه منحل شووود، انحالل معامله اول اصوووالی تنثیری در معامله دوم ندارد؛ بنابراین الف   

تواند قیمت روز مل  را از ب مطالبه کند؛ در صورت امتناع ب تواند عین مال را از ج مطالبه کند ولی مینمی

 19ن اجرای حنم مالک اسووت )مالک تبصووره ماده و صوودور حنم دادگاه به پرداخت قیمت مل ، قیمت زما

 (.1392ق.آ.د.ک 

 

 467ماده 

باشد )که اختصاص به اماکن تجاری دارد( زیاد است     1356ای که هنوز تابع سال  . در عمل، قراردادهای اجاره11

انیای قوانین  ق.ر.م.م( امنان تقاضوووای تخلیه این اماکن را ندارد؛ ث        14زیرا اوالی موجر، ج  در موارد محدود )م  

التصووویب، به حنومت این قانون نسووبت به اماکن تجاری به نحو کامل خاتمه ندادند؛ در مقابل، قرارداد موخّر

باشوود )که اختصوواص به اماکن مسوونونی دارد( به ندرت یافت  1362ای که در حال حاضوور، تابع سووال اجاره

یه اماکنی که به منظوری غیر از کسووب و کل 9/12/1367 -520شووود زیرا برابر رأی وحدت رویه شووماره می
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نامه است؛ به عبارت دیگر  ، قانون مدنی و اجاره62پیشه و تجارت به اجاره داده شده یا شود تابع قانون سال      

را نی   1362های غیرتجاری قبل از سوووال    اوالی این قانون، طبق رأی اخیر عطف به ماسوووبق شوووده و اجاره     

شمول قانون   ست )م   1356دربرگرفته و از  سنوت این قانون، عقد   1خارج نموده ا این قانون(؛ ثانیای در موارد 

قانون   494تواند طبق ماده   اجاره تابع قانون مدنی اسوووت؛ بنابراین در صوووورت اتمام مدت اجاره، مال  می           

در  ای یافت کهتوان قرارداد اجارهمدنی، تقاضووای تخلیه عین مسووتنجره را نماید؛ لذا در عمل به سووختی می 

 باشد. 1362حال حاضر تابع قانون سال 

 

  469ماده 

. اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معین اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود      2

 قانون دریایی(. 138مگر آننه خالف آن در قرارداد قید شده باشد )ماده 

 

 474ماده 

شود 2 صورت تخلف     . اگر در قرارداد اجاره ذکر  ستنجر حق انتقال منافع مورد اجاره به دیگری را ندارد؛ در  که م

شر         ست ولی اگر در قرارداد اجاره  شر  اخیر، اجاره منعقده بین مستنجر اول و دوم بی اعتبار ا مستنجر از 

ستنجر متعهد می    شر  اخیر،       شود که م شخص دیگری اجاره ندهد، تخلف از  ستنجره را به  شود که عین م

اول را دارد؛ علّت تفاوت  له(، حق فسوووخ اجارهکند و صووورفای موجر )مشووورو اعتبار نمیقد اجاره دوم را بیع

ضمانت اجرای دو شر  اخیر این است که شر  اول )یعنی شر  سلب حق انتقال( از مصادیق شر  نتیجه و 

 شر  دوم )یعنی الت ام به عدم انتقال( از مصادیق شر  فعل است.

ای با سلب حق انتقال عین مستنجره از وی ندارد؛ به شرت مستنجر در انتفاع از عین مستنجره مالزمه. شر  مبا3

تواند منافع را به دیگری عنوان مثال اگر در قرارداد، صرفای شر  مباشرت مستنجر در انتفاع شود، مستنجر می      

اد شراکتِ میان مستنجر اول و دوم مقرر   واگذار کند ولی خود از آن استفاده نماید )مانند آننه بر مبنای قرارد 

شر                   شود ولی  سلب حق انتقال  شر   صرفای  شد(؛ در مقابل اگر  ستنجر اول با صرف م شود که مل  در ت

ا بر ای تعیین تتواند بدون واگذاری مالنیت منافع، نمایندهمباشرت مستنجر نشود، در این صورت مستنجر می     

 (.1159(، ش 52ان )عین مستنجره مستولی شود )ر.ک: کاتوزی
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 481ماده 

. در صورتی که به واسطه شیوع ی  بیماری )مانند کرونا(، به موجب دستور مقامات صالحه، فعالیت برخی از مشاغل به   7

از عین مسوووتنجره غیرممنن گردد اوالی    مورد توافقی این ممنوعیت، انتفاع   شوووده و در نتیجه  ممنوعمدت ی  ماه    

بهای مدت تعطیلی ندارد زیرا منافعی به وی تحویل نشووده اسووت که عوض آن را  مسووتنجر تنلیفی به پرداخت اجاره

سه  ضی(     387)مالک ماده رود ی موجر میبیردازد و تلف منفعت از کی ضمان معاو صوص  ؛  قانون مدنی در خ

شود و قابلیت این را دارد که اگر  ثانیای از آن جایی که مانع خارجی موقتی است، نه دائمی، عقد اجاره کالی منفسخ نمی

مانع پیش از اتمام مدت اجاره برطرف شوووود، روابط قراردادی طرفین ادامه پیدا کند؛ البته در دوران ممنوعیت،              

سلیم می     ستناد خیار تعذر ت ستنجر به ا سخ کند    تواند عقم سبت به آینده ف در مقابل،  (؛ 485و  476)م د اجاره را ن

شد تاثیری در می ان اجاره       شده با ستنجر، بدون ایننه فعالیت وی ممنوع  بها ندارد زیرا موجر در صرف افت فروش م

 سود و زیان فعالیت مستنجر شری  نیست.

 

  485ماده 

تخصیص زده و به مستنجر خیار تعذر تسلیم نداده است؛ به     قانون مدنی را  485قانون دریایی، ماده  157. ماده 4

ست به           ستنجر موظف ا شتی را تعمیر کند؛ م سافرت، ک ضمن م شود در  موجب این ماده: اگر فرمانده مجبور 

االجاره تخلیه نماید؛ فرمانده نی  منلف اسووت در حد متعارف صووبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال

ل گرنه مسئو سفر در مدت متعارف ممنن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند و    صورتی که ادامه 

 اهد بود پرداخت خسارت خو

 

 486ماده 

های الزم برای نگاهداری عین و مخارج مربو  به انتفاع، همه بر عهده موجر اسوووت، در حالینه در حق            . ه ینه 1

مبنای تعهد موجر به پرداخت مخارج ق.م(؛ 49)م. انتفاع بر عهده منتفع خواهد بود انتفاع، مخارج مربو  به   

ستنجر             ست که م ست که ا ضعیتی ا ستنجره در و شتن عین م الزم جهت انتفاع، تعهد وی به در اختیار گذا

موجر مقدمه و از لوازم اجرای تعهد  486به عبارت دیگر ماده (؛ 477)م بتواند از آن اسووتفاده مطلوب نماید 

 (.174(، ش 52)کاتوزیان )است  477در ماده 
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 494ماده 

ستنجره را تخلیه و به موجر تحویل دهد امّا موجر از تحویل گرفتن آن      7 ستنجر بخواهد عین م صورتی که م . در 

خودداری نماید، مسووتنجر باید به شووورای حل اختالف محل وقوع مل  مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را 

تنمین دلیل نماید و کلید آن را به شووورا تحویل دهد، از این تاریخ مسووئولیتی متوجه مسووتنجر نخواهد بود   

 (.1356ق.ر.م.م  13)مالک ماده 

 

  495ماده 

تمامی دعاوی مربو  به تخلیه عین     »، 1394قانون شووووراهای حل اختالف مصووووب      9. برابر بند ب ماده   14

در صالحیت قاضی شورای حل اختالف است؛     « مستنجره، ج  دعاوی مربو  به سرقفلی و حق کسب و پیشه    

در  د اجاره باشد، همگیبنابراین طرح دعوای تخلیه اعم از ایننه به سبب انقیاء مدت یا فسخ یا انفساخ قراردا

(؛ البته اسووتفاده از م یت 27/2/1395 – 387/95/7صووالحیت شووورای حل اختالف اسووت )نظریه مشووورتی 

ای است که به سبب اتمام مدت باشد و تخلیه به ادعای فسخ قرارداد     دستور تخلیه فوری صرفای ناظر به اجاره  

 محتاج تقدیم دادخواست و صدور حنم قطعی است.

 

 515ماده 

ای را به خیا  بدهد تا لباسووی بدوزد و لباا دوخته شووده بدون تقصوویر خیا  پیش از  . اگر شووخصووی پارچه3

شود تحویل، تلف شود، شنی نیست که خیا  در قبال پارچه یا لباا مسئولیتی ندارد زیرا امین محسوب می   

دارد؛ اگر صووِرف دوخت امّا در خصوووص اسووتحقاق وی به اجرت اختالف نظر وجود  ق.م(؛  516و  483)م 

س  تلف منافع با کارفرما بوده         شود، ری سوب  سلیم منفعت مح ستحق   (387)م لباا به من له ت و اجیر م

ستحقاق اجرت ندارد؛ در مجموع         شد، اجیر ا سلیم لباا با سلیم منافع منو  به ت ست در مقابل اگر ت اجرت ا

س    چنین به نظر می صرف انجام کار را به من له ت سد که عرف  سلی   لیم منافع نمیر سلیم منفعت با ت م داند و ت

پارچه   »با وجود این، برخی بر این باور هسوووتند که اگر       (؛266(، ش 52)کاتوزیان )  پذیرد  کار انجام می  

 «.مستحق اجرت است»، صرف دوخت به من له تسلیم منافع بوده و اجیر «متعلّق به کارفرما باشد
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 561ماده 

معین باشد )مانند خودروی معین(، شنی نیست که مالنیت عامل بر آن، پس از  ب( در صورتی که اجرت، عین

شود و در نتیجه منافع خودرو بین عقد تا انجام کار متعلّق به عامل نیست؛ اما در اجاره انجام کار محقق می

اجیر هم گردد، در مقابل به مجرد وقوع عقد، اشخاص، به اعتقاد برخی، چون کارفرما مال  منافع اجیر می

گردد و منافع خودرو از زمان انعقاد اجاره، متعلّق به اجیر است )کاتوزیان مال  اجرت )خودرو معین( می

 (.296(، ش 52)

 

 583ماده 

سهم . هر ی  از ورثه می4 شند؛ اما از آن        توانند  شخص دیگری بفرو سایر وراث یا  شان از مل  را به  االرث خود

ند توانشوند، وراث متقاضی فروش می  حاضر به خرید بخشی از ی  مل  نمی  جایی که معموالی اشخاص ثالث  

از دادگاه تقاضووای صوودور دسووتور مبنی بر فروش کل مل  را بنمایند )ولو سووایر ورثه مخالف باشووند( که در 

صورت، پس از صدور دستور فروش از سوی دادگاه، در مرحله اجرای این دستور با تعیین قیمت پایه مل  این

جلب نظر کارشووناا، مل  به باالترین قیمت پیشوونهادی از طریق م ایده فروخته شووده و ثمن فروش به  با 

شود؛ گفتنی است تقاضای دستور فروش از دادگاه، منو  به این است    االرث میان ورثه تقسیم می نسبت سهم  

شد اما اگر   ضی قبالی گواهی عدم امنان افراز از اداره ثبت دریافت کرده با شی از ارث    که متقا شاعه در مل  نا ا

شته و مستقیمای در دادگاه قابل          ضای دستور فروش ترکه نیاز به این گواهی ندا ضر(، تقا شد )مانند فرض حا با

 عالی کشور(.دیوان 20/2/1390-719رسیدگی است )رأی وحدت رویه شماره 

 

  587ماده 

اگر شخصی مال مشاع را تلف کند باید بدل آن را است، نه اتالف؛ بنابراین « تلف»ناظر به  587. بند دوم ماده 2

رود که تلف ناشی از حادثه ماند؛ به عبارت دیگر شرکت در صورتی از بین میبدهد و اشاعه در بدل باقی می

 خارجی باشد.

 

 588ماده 

شرکت   5 صورتی که پس از انعقاد عقد  سهم خویش را به ثا     . در  شرکاء  شاع، ینی از  لث مدنی جهت اداره مال م

سوب نمی الیه در قرارداد اخیر، قائم مقام انتقالواگذار کند، منتقل شرکتی ماهیتای    دهنده مح شود زیرا چنین 
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اذنی و وابسته به شخص آذن است و در نتیجه اذن از بین رفته و تصرف مادی در مال مشاع منو  به رضایت 

 همه شرکاء است.

 

 591ماده 

که مرجع تواند دادگاه یا واحد ثبتی محل وقوع مال باشوود؛ توضوویح آنمی 591در ماده « حاکم». مصووداق واژه 2

صالح برای تقسیم مال مشاع )اعم از منقول و غیرمنقول( اصوالی دادگاه است و واحد ثبتی تنها در صورتی       ذی

شد ثالثای ت            شد ثانیای جریان ثبت آن خاتمه یافته با سیم اوالی غیرمنقول با ضوع تق ست که مال مو که رصالح ا

نباشد زیرا اگر اشاعه ناشی از ارث باشد، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، محتاج رسیدگی قیایی و           

-719در صالحیت دادگاه است ولو ترکه منحصر به مال غیرمنقول ثبت شده باشد )رأی وحدت رویه شماره       

 عالی کشور(.دیوان 20/2/1390

 

 601ماده 

است مانند ایننه در ارزیابی بهای ینی از اقالم اموال مشاع اشتباه شده و « اشتباه»در این ماده، « غلط»منظور از 

 (.156در نتیجه سهم کمتری به ینی از شرکا داده شده باشد )کاشانی، حقوق مدنی، ص 

 

  602ماده 

ختر دبه عنوان مثال اگر شش تخته فرش ماشینی نو ترد متوفی امانت باشد و وارث متوفی که ی  پسر و ی  

ها را در ج ء اموال ترکه قلمداد و میان خود تقسیم کنند؛ چنانچه  فرش هستند به تصور مالنیت پدر، این

شود و به ها مسترد میها به مال  آندر حصه پسر چهار فرش و در حصه دختر دو فرش قرار بگیرد، فرش

در حصه پسر و سه فرش در حصه دختر  شود امّا اگر سه فرشاعتبار تقسیم سایر اموال ترکه خللی وارد نمی

 (.153قرار گرفته باشد، تقسیم باطل است )ر.ک: کاشانی، حقوق مدنی، ص 

 

  648ماده 

را به « مبادله»پیوندد و مفهوم شود و اداره مشترک دو طرف، آن دو را به هم میدر بیع دو تملی  انجام می

گیرنده باید مثل همان مصداق ندارد چرا که قرض« ستدمبادله و داد و »آورد امّا در قرض، مفهوم وجود می
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(؛ به همین دلیل در عقد قرض، حق حبس 3(، ش 52مالی را که گرفته است پس دهد )ر.ک: کاتوزیان )

 شود. هم یاد می« شبه معوض»وجود ندارد و از این به عنوان عقد 

 

 661ماده 

یع امور خویش تو را وکیل کردم، وکالت اخیر منصوورف . اگر وکالت مطلق باشوود مانند آننه موکل بگوید در جم3

 دهدا طالق تواند برای موکل زن بگیرد یا زوجه او راست؛ بنابراین وکیل نمی« اموال»به اداره 

 

 665ماده 

لوازم اجرای . اگر وکیل منمور فروش کاالیی به رهگذران باشووود، عرف و بنای خردمندان، قبض ثمن را نی  از          1

شد )کاتوزیان)    وکالت و داخل در اختیار وکیل می شده با صریح ن ؛ لنگرودی 88(، ش 62داند، هر چند به آن ت

 ق.م(. 671و  225( )م358(، ص 1)

د ازیرا اقباض )تسوولیم( الزمه انعق   هسووتلیم نی. وکیل در انعقاد عقود عینی )مانند وقف یا هبه( وکیل در تسوو2

 عقد عینی است.

 . وکیل در انعقاد قرارداد، وکیل در فسخ یا اقاله آن نیست. 3

 رکتش  . وکیل در وقف، وکیل در نصب متولی هم هست ولی وکیل در عقد شرکت مدنی، وکیل در تعیین مدیر   4

 نیست

 بض حصه مفروزه نیست ل در ق. وکیل در افراز مال مشاع، وکی5

 

  670ماده 

سخ        2 ستعفا یا حجر ینی، وکالت دیگری هم منف صورت ا شند، در  صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل با . در 

 ق.م(. 670شود )مالک ماده می
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 678ماده 

. اگر مال ، وکالتی جهت أخذ پایان کار به دیگری بدهد و سووویس همان مل  موضووووع وکالت را به شوووخص 7

سخ می    دیگری شد، وکالت منف صوالی قائم مقامی اتفاق نیافتاده و خریدار مل     بفرو شود زیرا در عقود اذنی، ا

 شودقائم مقام موکل تلقی نمی

 

  684 ماده

ست: ینی     ست از  ضمان عقدی در فقه در دو معنا به کار رفته ا عقدی برای تعهد به »در معنای عام که عبارت ا

ضمان به   « مال یا نفس شامل  ضمان در معنای خاص همان   شود ت میفالمعنای خاص، حواله و ک که  ولی 

 آمده است. 684است که در ماده 

«  ان قهریضووم»پس از ضوومان در عنوان فصوول چهاردهم قانون مدنی، برای تمی  آن از « عقدی». آوردن واژه 2

 (.307دنی باالی ماده )ر.ک: به عنوان فصل دوم قانون ماست 

 

 693ماده 

تواند با توافق ضامن، بر او شر  دادن رهن کند وگرنه بدیهی است اگر    له می. منظور ماده این است که میمون  1

 له حق ال ام ضامن به دادن رهن ندارد. ضمان بدون چنین شرطی منعقد شود، میمون

 

 697ماده 

که شخصی از بایع ضمانت کند که اگر مبیع     گویند؛ مانند آن «ضمان عهده ». ضمانت کردن از ضمان درک را   1

تواند اصووووالی به هری  از    للغیر درآید، ثمن را به خریدار مسوووترد کند؛ در مثال اخیر، خریدار می      مسوووتحق

 1(.173(، ش 62؛ کاتوزیان )370و  369(، صص 1)لنگرودی ) فروشنده فیولی یا ضامن وی رجوع کند

شود که وشنده میمتفاوت است؛ در ضمان عهده ثمن، شخصی ضامن فر    « ثمن»ا ضمان  ب« عهده ثمن». ضمان  2

به عبارت دیگر،  لغیر درآید، ثمنی را که فروشنده مِن غیرحق، دریافت نموده مسترد نماید؛لاگر مبیع مستحق

                                                           
نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که عنه در ضمان عهده و ضمان از اعیان میمونه اختالفدر خصوص علّت عدم برائت ذمه میمون -1

در مقابل برخی معتقدند که  (؛372(، ص 1)لنگرودی )یامن دارد و عرف بر قانون تنمیلی مقدم است ضمان عهده عرفای ظهور در ت
ضمان عهده )در مواردی که ناظر به رد عین باشد( و ضمان از اعیان میمونه، ضمان به معنای مصطلح نیست به همین دلیل موجب 

  (.173 (، ش62)کاتوزیان )شود عنه نمینقل دین و برائت ذمه میمون



23 
 

 ضمان عهده، همان ضمان درک است که ضامن به آن، ملت م شده است؛ اما در ضمان ثمن، شخصی ضامن            

 (. 171(، ش 62)کاتوزیان )شود تا ثمن را در موعد مقرر بیردازد خریدار می

 

 698ماده 

توان شر   از قواعد تنمیل است و می  698قانون تجارت هم موی ّد همین برداشت است که ماده    403صدر ماده  

 عنه باقی بماند.کرد که پس از ضمان، دین بر ذمه میمون

قانون تجارت هم  403توان خالف آن شوور  کرد؛ صوودر ماده کند و میرا بیان می. ماده فوق اثر ضوومان مطلق 1

توان شر  کرد که پس از ضمان، دین بر از قواعد تنمیلی است و می 698مویِّد همین برداشت است که ماده 

 عنه باقی بماند.ذمه میمون

 

 701ماده 

ذمه به ذمه اختالف نظر آن در ضمان نقلشر  خیار در ضمان ضمه به ذمه صحیح است؛ امّا در خصوص صحت 

شر  خیار در ضمان نقلی داللت دارد و گویی که عقد ضمان صرفای « بطالن»بر  701ظاهر ماده »وجود دارد؛ 

به همین جهات مندرج در ماده، قابل فسخ است؛ با وجود این، به لحاظ تحلیلی پذیرش خیار شر  در ضمان 

شر  در حواله پذیرفته شده که مالک آن در ضمان نقلی هم قابل استنادات  تر است زیرا اوالی خیارنقلی قوی

 ق.م(. 456ق.م( ثانیای خیار شر ، از خیارات عمومی و مشترک است )م  732)م 

 

  717ماده 

تواند براساا  عنه میعنه مجددای آن را پرداخت نماید، میمون . اگر پس از پرداخت دین توسط ضامن، میمون   3

 له را ندارد.له رجوع کند ولی ضامن حق رجوع به میمونناروا به میمونایفای 

یمون 4 ضامن، آن را پرداخت کند، مبلغ       . اگر م سط  شد و پیش از پرداخت بدهی تو ضمان نقلی ناآگاه با عنه از 

 پرداختی به استناد ایفای ناروا قابل استرداد است.
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  729ماده 

العقد وجود داشته باشد و اعساری که پس از عقد حواله حادث ت که حین. اعسار در صورتی موجد حق فسخ اس3

 تنثیر است.شود، بی

 

 749ماده 

 . در خصوص تعدد اطراف کفالت چند فرض عمده مطرح است:1

له: به این معنا که ی  نفر )کفیل( از شوخصوی )منفول( در برابر چند   الف( وحدت کفیل و منفول و تعدد منفول

قانون مدنی مطرح شووده بیانگر آن اسووت که گویی  749کفالت نماید؛ فرض اخیر که در ماده  له(نفر )منفول

لهم منعقد شده باشد؛ به عنوان مثال اگر الف )کفیل(   چند عقد کفالت مستقل بین کفیل و هر ی  از منفول 

فالت چنین عقد کاز ب )منفول( در برابر ج و د کفالت کند به معنای تشنیل عقد کفالت بین )الف و ج( و هم

دیگری بین )الف و د( اسووت؛ به همین دلیل، اجرای عقد اول از سوووی کفیل )الف(، اصوووالی رافع تعهد وی در 

 (.251( ص 19؛ قاسم زاده )163، ص 4له در عقد دوم نیست )ر.ک شرح لمعه، ج برابر منفول

پیشووین، چند عقد مسووتقل کفالت  له و تعدد منفول: در این فرض هم به مانند فرض ب( وحدت کفیل و منفول

شنل می بین کفیل و منفول سلیم ینی از منفول له  سایر منفول   گیرد و ت سلیم  ها ها، رافع تعهد کفیل به ت

 نیست.

له: اگر چند کفیل مشوووترکای تعهد کرده باشوووند که منفول را در برابر          پ( تعدد کفیل و وحدت منفول و منفول   

شوووند زیرا غرض از کفالت حاصوول و یووور منفول، همه کفیالن بریء میله حاضوور نمایند، با ینبار حمنفول

؛ اما اگر هر کفیل مستقالی تعهد به احیار کرده باشد گویی چند عقد کفالت مستقل بین     شده است   تعهد اجرا

د له سودمن ر صورتی که احیار مجدد منفول برای منفول  له منعقد شده است و د  هر ی  از کفیالن و منفول

تواند ال ام سایر کفیالن را به احیار بخواهد؛ گفتنی است اگر چند کفیل ضمن ی  عقد، کفالت     باشد وی می 

های مختلف کفیل منفول را بر عهده گیرند، ظاهر در اشوووتراک اسوووت و اگر چند کفیل به ترتیب و در زمان

 (.471و  470(، صص 62ها است )کاتوزیان )ل تعهد هر ی  از آنشوند، ظاهر در استقال

 

  753ماده 

در صورتی که صلح معوض باشد طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند ولی در صلح غیرمعوض، اهلیت ناقص 

 (1212العوض را قبول کنند )مواد توانند صلح بمی کافی است؛ بنابراین سفیه و صغیر ممی کننده تمل 
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 762اده م

. اگر دو طرف معامله اشتباهی واقع شده باشد، صلح در صورتی باطل است که شخصیت طرف، علت عمده عقد 1

 ق.م(. 201باشد )مستنبط از ماده 

 

 765ماده 

. در صورتی که ینی از طرفین قرارداد، ادعای بطالن آن را نماید و طرفین دعوی اخیر را به صلح خاتمه دهند 3

که بطالن قرارداد مرتبط بطالن از ادعای خود صرفنظر کند(، صلح اصوالی صحیح است مگر این)یعنی مدعی 

ح صورت صلبا نظم عمومی باشد مانند ایننه قرارداد به واسطه نامشروع بودن موضوع باطل باشد که در این

ع از استناد هم باطل است؛ شایان ذکر است در مواردی که صلح ادعای بطالن صحیح است، صلح اخیر مان

 (.363(، ش 52ثالث به بطالن قرارداد نیست )کاتوزیان )

 

 773ماده 

گفته و  « رهن منرر». هرگاه راهن، مال مرهونه را دوباره ن د مرتهن یا شوووخص ثالثی به رهن دهد، این رهن را،           2

؛ مانند ایننه  قانون دریایی( 46دیوانعالی کشور()م   4شعبه   30/5/1318 -1180)رأی شماره  صحیح است   

میلیارد، وثیقه دین ی  میلیاردی قرار گیرد و سووویس راهن همین مل  را بابت دین دیگری         ملنی به ارزش ی   

شد و راهن عین          صد میلیون با شت ست اگر در مثال اخیر، طلب مرتهن اول، ه مجددای در رهن قرار دهد؛ گفتنی ا

«  رهن مازاد»دیگری در رهن قرار دهد؛ به رهن اخیر، )دویسووت میلیون( بابت دین  نسووبت به مازاد آنمرهونه را 

 (.780م  2و ش  776م  1)ر.ک: ش  1شودنی  گفته می

 

 

  779ماده 

 4. در مواردی که مرتهن بان  یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز و راهن واحد تولیدی باشد، طبق تبصره      2

 شود: وش زیر عمل می(، به ینی از دو ر1394قانون ثبت ) 34الحاقی به ماده 

                                                           
ای در رهن ب قرار دهد و سیس خودروی خویش را بابت همان دین مجددای به رهن اگر الف مل  خویش را بابت ثمن معامله -1

دو « ی  مال»شود که با رهن منرر متفاوت است زیرا در رهن منرر گفته می« رهن مُیاف»شخص ب دهد، به رهن دوم اصطالحای 
 در حالینه در رهن میاف، موضوع رهن دوم مال دیگری است.  شودیا جند بار به رهن داده می
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سهیالت دهنده، د      الف( سه مالی و یا اعتباری ت س ست واحد تولیدی بدهنار، به بازار    ربان  و یا مؤ صورت درخوا

گذاری میهای واحد تولیدی را قیمتفرابورا یا کارشناا رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی   

لی و یا اعتباری بر روی درصوود سووهام قابل واگذاری به  نماید و با هدف تنمین طلب بان  و یا مؤسووسووه ما 

صه برگ ار می  سهام واحد        خریدار، ی  مناق صد کمتری از  شود که کدام خریدار با قبول در شخص  کند تا م

پردازد. با پرداخت می ان طلب بان  و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد   تولیدی بدهنار، تمام بدهی او را می

خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل       تولیدی توسط  

های خود اسووتفاده در صووورتی که بدهنار از مجوز فوق برای تسووویه بدهی؛ و اموال مورد رهن آزاد می شووود

 سهامِ  کند، در صورت شر  ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهنار منلف است به خریدارِ      

واحد تولیدی بدهنار اعم از ایننه بان  و یا مؤسووسووه مالی و یا اعتباری باشوود و یا سووهام خود را از طریق   

فرابورا خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت   

 .العاده، اف ایش دهدمومی فوققبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشنیل مجمع ع

ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی     در مورد معامالت بان  ب(

سمی دادگستری مرضی     سهیالت        ر ضمن اخطار به ت ستاننار و  ضای ب شد، به تقا شته با الطرفین خریداری ندا

سه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا      یگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده م س شود تا طلب بان  یا مؤ

سقف مبلغ پایه م ایده ف  رهن کند    شی از طلب بان  تا  نانچه چ؛ مل  مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخ

ظرف مدت مذکور طلب بسووتاننار پرداخت نشووود، مال مورد م ایده به باالترین مبلغ پیشوونهادی مشوورو  بر 

شود.  ( مبلغ پایه م ایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستاننار وصول می    %70کمتر از هفتاد درصد )  ایننه

در صووورتی که در م ایده اول، مال مورد م ایده به فروش نرسوود، تنرار م ایده با قیمت کارشووناسووی جدید   

اشد، تمل  دارایی مورد وثیقه  بالمانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بان  ب  

باشد و ال امی در تمل  ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری    به اختیار بان  می

های قانونی برای بستاننار محفوظ است. در اجرای این تبصره  استفاده از      وصول باقی مانده مطالبات از روش 

 (.1394پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت 19)ماده  دارد سازوکارهای بورا کاال در اولویت قرار

 

  783ماده 

صوب  قانون موانع تولید رقابت 19. ماده 3 ست؛ طبق ماده     783ماده  1394پذیر م صیص زده ا قانون مدنی را تخ

ست از طریق کلیه بان   »اخیر،  سالمی ایران منلف ا ها و مؤسسات اعتباری دولتی و   بان  مرک ی جمهوری ا

سهیالت پرداختی به              سب با بازپرداخت هر بخش از ت ضی، متنا ست متقا صورت درخوا صی عامل در  صو خ

های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با می ان باقیمانده تسهیالت واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه
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ن، ناظر به فرضی است که مرته  ؛ امتیاز اخیر «تاقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تیمین با بان  اس  

 .بان  یا موسسه اعتباری باشد و راهن واحد تولیدی باشد

 

  786ماده 

 . سود سهام، ج ء رهن نیست مگر شر  خالف شده باشد.4

 

 793ماده 

نافذ تلقی شود، رد مرتهن موجب بطالن نیست زیرا برخالف معامله فیولی که تنها در فرضی که مال مرهونه، غیر

آن رضایت مال  است، نفوذ معامله راجع به مرهونه دو راه دارد، ینی رضاایت مرتهن و دیگری پرداخت  راه نفوذ

جایی که در هر زمان تا پیش از وصول طلب مرتهن از مرهونه امنان پرداخت بدهی و بدهی؛ بنابراین از آن

 (.878شود )م ف  رهن وجود دارد، معامله غیرنافذ باقی مانده و رد مرتهن موجب بطالن نمی

 

 806ماده 

. اگر طلبنار، طلب خویش را در قالب وصوویت به بدهنار ببخشوود یا ذمه وی را ابراء کند، چنین وصوویتی، طبق 4

 (.838قاعده کلی حاکم بر وصیت، قابل رجوع است )م 

 

  808ماده 

تنثیر بودن اراده تمل ، بی« قهری بودن». حق شفعه، حق تمل ِ قهری حصّة شری  از خریدار است؛ منظور از     2

ضایت خریدار   شفیع          )مالک(و ر شاء و اراده  صد ان شفعه منو  به ق ست وگرنه اخذ به  شفعه ا در اعمال حق 

 شود. است و برخالف ارث که سبب قهری تمل  است، اخذ به شفعه از اسباب ارادی تمل  محسوب می

 . برای ایجاد حق شفعه الزم نیست که ثمن، پول یا مال مثلی باشد؛ بنابراین اگر ثمن مال قیمی باشد، شفیع      18

(، 99تواند قیمت روزِ آن مال در زمان أخذ به شفعه را به فروشنده پرداخته و مبیع را تمل  کند )صفایی)   می

 (.306(، ص 46و کاتوزیان ) 297ش 

 

  809ماده 
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شفعه در این اموال هم جریان دارد که طبق      1 صورتی  شود، در  . اگر زمینی، به همراه اموال واقع در آن فروخته 

قانون مدنی، غیرمنقول محسوووب شوووند؛ بنابراین اگر ینی از شوورکا، حصووه مشوواعِ باغی را به  16تا  13مواد 

ها ها با فرض چیده و جدا شوودن فروخته شووده باشووند، میوههای موجود در آن بفروشوود، اگر میوههمراه میوه

م  1ش ()ر.ک: 11، ک ش 248ها راه ندارد )صووفایی، ش منقول محسوووب شووده و در نتیجه شووفعه در میوه

812.) 

 

  810ماده 

شاعه در مل  وجود ندارد     810بینی شده در ماده  . با توجه به ایننه حق شفعه پیش 2 ، ناظر به فرضی است که ا

الزم  810بنابراین شر  قابل تقسیم بودن مل  دیگر موضوعیت نداشته و برای ایجاد حق شفعه موضوع ماده 

 (.808م  3وجود داشته باشد )ر.ک: ش  باید 808نیست ولی سایر شرو  مندرج در ماده 

. وسعت راه عبور یا محل شُرب و یا قابل تقسیم بودن ممر یا مجری شر  ایجاد حق شفعه نیست؛ اطالق ماده        3

 (.256(، ش 99مویِّد این نظر است )صفایی ) 810

 

  812ماده 

ستای ماده   2 شفیع در را سمتی از مبیع را تمل  کند، خریدار ه 812. هرگاه  شی  م می، ق تواند جهت دفع زیان نا

 (.306( ش 99از تج یه، عقد بیع را نسبت به بخش غیرقابل شفعه، فسخ نماید )صفایی )

 

 813ماده 

آید، ولی پس از حصوووول علیه واقع نشوووده اسوووت، حق شوووفعه به وجود نمی. در بیع معلّق، تا زمانی که معلّق4

 (.263(، ش 99دد )صفایی )گرعلیه برای شری  دیگر حق شفعه ایجاد میمعلّق

 822ماده 

(، صص.  70؛ کاتوزیان )275(، ش 99تواند حق خود را اسقا  کند )صفایی )  . پیش از وقوع بیع نی ، شری  می 3

( و در توجیه آن گفته شده است که مفهوم اسقا  حق در اینجا، از بین بردن مقتیی ایجاد شفعه و       37-39

 (.275(، ش 99است و اسقا  مالم یجب نیست )صفایی )رضایت به عدم پیدایش آن پس از بیع 

 



29 
 

 825ماده 

. وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطالح حقوقی، عمل حقوقی است که تنثیر آن        1

 (. 3(، ش 99کننده )موصی( است )صفایی )معلّق بر فوت انشاء

سایر اعمال حقوقی مثل    2 صیت ی  عمل حقوقی همانند  شتر ی  قالب و ظرف    . و ست بلنه بی هبه و وکالت نی

ست که می  شد؛ به بیان دیگر، اعمال حقوقی وقتی معلّق بر فوت   ا شته با تواند آثار اعمال حقوقی مختلف را دا

شاء  صیت نامیده می کننده میان صفایی )   گردند، و توان گفت جوهر و ذات رو می(؛ از همین4(، ش 99شوند )

اسووت و فقها به سووبب تعلیق وصوویت بر مرم، تصوورفات پس از مرم را   « تصوورف پس از مرم»وصوویت، 

 اند.نامیده« منجّ ات»و تصرفات زمان حیات را « معلّقات»

سوب نمی        3 صیت مح شاءکننده گردد، این عمل، و صی غیر از ان شخ د شو . اگر تنثیر عمل حقوقی منو  به فوت 

  خود به ب را منو  به فوت ج کند؛ عمل حقوقی (؛ مانند ایننه الف، تملی  رایگان مل4(، ش 99)صفایی ) 

 تواند با جمع سایر شرایط، هبه معلّق تلقی شود.اخیر، می

صیت اعم از تملینی و عهدی، عمل رایگان محسوب می  4 صیت تملینی     . و شر  عوض در و شود؛ البته اوالی درج 

دهد؛ ثانیای وصیت معوض باطل  نمیمنعی ندارد زیرا شر  جنبه فرعی داشته و ماهیت رایگان وصیت را تغییر    

صی می    ست و اگر مو صی در مقابل عوض تملی  کند می   ا شخ تواند در خواهد مل  خود را پس از فوت به 

قالب وصوویت عهدی این کار را انجام دهد یعنی به وصووی دسووتور دهد که این عمل را بعد از فوت وی انجام  

ختیار به وصی محسوب شده و منافاتی با رایگان بودن    صورت، وصیت به فروش نوعی اعطای ا  دهد که در این

(؛ ثالثای معوض یا رایگان بودن وصووویت عهدی 68-67(، صوووص 70ماهیت وصووویت عهدی ندارد )کاتوزیان )

ارتباطی به استحقاق یا عدم استحقاق وصی به دریافت اجرت ندارد، زیرا دریافت اجرت، نتیجه اجرای وصیت     

ست و ارتباطی با ماهیت و ذا  صفایی )   ا صیت ندارد ) صایت این  31(، ش 99ت و ( و منظور از رایگان بودن و

ای که به وصی داده است از او مالی دریافت کند )کاتوزیان   تواند در ازای والیت و سلطه است که موصی نمی  

 (.160(، ش 21)

 

 826ماده 

ه تر از هبع وصوویت تملینی عام. وصوویت تملینی، شووباهت زیادی به عقد هبه دارد با این تفاوت که اوالی موضووو2

، ممنن است موضوع آن، اعطای رایگان حق انتفاع یا ابراء دین باشد؛ «تملی  مجانی مال»است زیرا عالوه بر 

(؛ ثالثای حق رجوع در هبه قابل 830ثانیای قبض در هبه شر  صحت است و در وصیت تملینی شر  ل وم )م       

 اسقا  ولی در وصیت غیرقایل اسقا  است.



30 
 

. وصووویت عهدی شوووباهت زیادی به عقد وکالت دارد با این تفاوت که اوالی وکالت عقد امّا وصووویت عهدی ایقاع 3

تر از وکالت است؛ به وی ه ایننه بنا بر نظر غالب، وکالت  شود؛ ثانیای موضوع وصیت عهدی گسترده    محسوب می 

بر اعمال حقوقی، موضوع وصیت   اختصاص به اعمال حقوقی دارد ولی در وصیت عهدی مسلّم است که عالوه     

تواند اعمال مادی مانند تعلیم و تربیت باشد؛ ثالثای موکل بر اعمال وکیل نظارت دارد و وکیل صرفای نماینده   می

سمت پیدا می      صی،  صی، پس از فوت مو ست در حالینه و ست؛ همین تفاوت باعث  « والیت»کند و دارای او ا

سلمان برای   می سلمان نمی       شود که انتخاب وکیل غیرم صی م صحیح تلقی گردد اما مو سلمان  واند تموکل م

 (.7(، پاورقی ش 99()صفایی )1192برای امور مولی علیه خود، وصی غیرمسلمان تعیین کند )م 

. وصیت عهدی )وصایت یا ایصاء( اختصاص به سرپرستی صِغار ندارد و برای مجانین و اشخاص سفیه که حجر           4

(؛ میافای بر  7(، ش 99()صفایی ) 1188شود، وصی منصوب کرد )م    است نی  می ها متصل به زمان کودکی  آن

ست؛ به همین         شود، عهدی ا ستقیمای منجر به تملی  مال ن شد و م صیتی که اثر آن ایجاد تعهد با ایننه هر و

 (.67و  66(، صص 70اند )کاتوزیان )نامیده« تسلیط بر تصرف»دلیل فقها آن را 

صیت عهدی نیست؛ بنابراین اگر شخصی وصیت کند که پس از فوت او، از طرفش     . تعیین وصی، شر  صحت و   5

، صورت حج انجام شود، وصیت صحیح است، حتی اگر هیچ شخصی را منمور انجام وصیت ننرده باشد؛ در این        

 (.7(، ش 99()صفایی )28/3/1365مورخ  1284/7اجرای وصیت با حاکم است )نظریه مشورتی 

 

  829ماده 

توانند از اراده له میآور نیست و هر ی  از موصی و موصی   این است که اوالی قبول ال ام « موثر نیست »از . منظور 1

 (.36(، ش 99شود )صفایی )خویش عدول کنند و ثانیای پیش از مرم موصی، تملی  تحقق نمی

 

 830ماده 

صی           1 صیت پیش از مرم مو صحاب قبول و رد و ست صوص ا ضع قانون مدنی در خ ست زیرا اگر    . مو سان نی ین

صی  صحاب می          مو ست شین وی ا شد، قبول پی صی قبول کرده با صیت را پیش از مرم مو شود ولی اگر  له و

(، 99تواند پس از مرم وصیت را قبول کند )صفایی )  وصیت را رد کرده باشد، رد وی استصحاب نشده و می      

 (.38ش 

 

 831ماده 
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سای می    1 سفیه را صغیر ممی  و  صیت ر .  صیت تمل  مجانی و به نفع آن توانند و ست )م ا قبول کنند زیرا و واد ها ا

ها ( مگر ایننه وصوویت همراه با شوور  عوض باشوود که در این صووورت قبولی با نماینده آن   1214و  1212

 )حسب مورد ولی یا قیم( خواهد بود. 

اصووول حقوقی اختیار  . اگرچه ظاهرِ ماده، اختیارِ ولی جهت رد وصوویت را مطلق بیان کرده اسووت ولی مطابق 2

نماینده محجور )اعم از ولی یا قیم( مقید به رعایت مصوولحت محجور اسووت بنابراین رد وصوویت اصوووالی باطل 

است؛ چرا که به ضرر محجور است مگر ایننه اثبات شود رد به مصلحت محجور بوده است مانند آننه وصیت        

 (.51(، ش 99د )صفایی )همراه با شر  عوض بوده و پذیرش شر  به صالح محجور نباش

در ماده باال، در معنای عام خود و به معنای نماینده قانونی به کار رفته اسووت بنابراین شووامل قیم « ولی». واژه 3

 (.51(، ش 99شود )صفایی )هم می

صفیه حق دخالت ندارد )کاتوزیان )       4 ست و مدیر ت سته ا شن صیت با خود ور (، 70. به اعتقاد برخی، قبول یا رد و

 (.51(، پاورقی شماره 99؛ ن.خ: صفایی )51 ش

 

 832ماده 

ضه         2 صد معاو شاءکننده عقد، ق صیت تملینی، هبه و وقف، ان ست که در اعمال رایگان مانند و . مبنای ماده این ا

شود مگر خالف آن  ندارد، بلنه هدف او احسان است و این هدف با قبول بخشی از موضوع عقد هم تنمین می    

 (.40(، ش 99ی )اثبات شود )صفای

به . تبعیض در وصیت در صورتی صحیح است که اوالی وصی آن را صریحای یا ضمنای منع ننرده باشد؛ ثانیای موصی          3

ودرو تواند الستی  خ له نمیبه ی  خودرو باشد، موصی  قابلیت تج یه داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر موصی   

صه  شاع از خودر را قبول کند؛ البته قبول ح ست         ای م شده ا ضی  شر  عو صیت  و منعی ندارد؛ ثالثای اگر در و

تواند با تج یه وصیت، قسمتی از اجرای شر  را بر عهده گیرد و قبولی در صورتی معتبر است       له نمیموصی 

 (.40(، ش 99؛ صفایی )178(، ش 14که شر  را به نحو کامل بیذیرد )کاتوزیان )

 

 833ماده 

سمت اول ماده، تقدم ح 1 صی . مبنای ق ست )م       ق مو ضرر ا سمت دوم ماده، قاعده ال ست و مبنای ق له بر ورّاث ا

 (.39(، ش 99()صفایی )132

 است.« دادگاه صالح». منظور از حاکم، 3
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له پس از صوودور حنم دادگاه به ال ام، اقدامی ننند، تنلیف . قانون مدنی، مشووخص ننرده اسووت که اگر موصووی4

(، ش 21اند )کاتوزیان )ق.ا.ا.م را پیشنهاد داده 47جریمه به استناد ماده  چیست؟ برخی از حقوقدانان، تعیین  

 له بدهد و در   اند که دادگاه باید مهلت متعارفی برای اعالم قبولی به موصوووی          ( و برخی دیگر نی  گفته 176

صفایی )        صیت نماید ) سنوت را حمل بر رد و ؛ محقق 39(، ش 99صورت عدم اعالم قبولی در مهلت مقرر، 

 کند.( نظر اخیر ارجح است زیرا ورثه را از بالتنلیفی خارج می62ماد، وصیت، ص دا

 

 834ماده 

. جواز تصرف در معنای خاص، همان اختیار تصرف است؛ به این معنا که معامل از تصرف در اموالش منع نشده      1

ستی »، ل وم داشتن  «التصرف جائ »منظور از  835باشد امّا در ماده   است؛ به همین دلیل  « فاءاهلیت تمتع و ا

وصیت ورشنسته و یا وصیت نسبت به مال در رهن یا بازداشت صحیح است چرا که پرداخت دیون موصی بر          

رسد؛ بدیهی است در صورتی که به واسطه استیفاء طلب      اجرای وصیت مقدم است و ضرری به طلبناران نمی   

 (.41(، ش 99وع باطل است )صفایی )به از بین برود، وصیت به دلیل فقدان موضطلبناران، موصی

. موصی باید عاقل، بالغ و رشید باشد مگر در وصیت بر امور غیرمالی مانند تشریفات غسل و کفن و دفن موصی        2

 (.43(، ش 99)تجهی ( در منان خاص که وصیت سفیه معتبر است )صفایی )

سایر اعمال      3 صیت کردن ندارد، برخالف  شخص اهلیت و «  تمتع»حقوقی، عدم اهلیت او از نوع . در مواردی که 

صی، بتواند به                 ست که ولی یا قیم یا و صی مانع از آن ا صیت مو شخ صیت به  صرف؛ و ارتبا  و ست، نه ت ا

صیت محجورین یا نماینده آن      صیت کنند؛ بنابراین و شاء و ست و قابلیت  نمایندگی از او، ان ها، مطلقای باطل ا

 (.43(، ش 99تنفیذ ندارد )صفایی )

صی در زمان  . 4 شاء »اهلیت مو ست که تا زمان مرم باقی بماند. پس جنون      « ان ست و نیازی نی صیت کافی ا و

یافای پس از حدوث حجر، نماینده محجور نمی      صیت، تنثیری در آن ندارد؛ م صی پس از و صیت  مو تواند از و

را رجوع عملی صرفای رجوع کند زیرا رجوع امر قائم به شخص است؛ محجور هم حق رجوع ندارد مگر سفیه؛ زی

ست که ماده   صفایی )      1214نافع ا ست ) صحت آن را پذیرفته ا ست از  44(، ش 99قانون مدنی  (؛ گفتنی ا

 تواند وصیت کند، رجوع از وصیت نی  برای وی موضوعای منتفی است. آنجایی که صغیر ضمیر نمی

ذیر بودن په شخص بودن وصیت و نیابت  تواند برای انشاء وصیت به دیگری وکالت دهد و بین قائم ب  . موصی می 5

آن تعارض وجود ندارد؛ زیرا منظور از قائم به شخص بودن وصیت آن است که اراده موصی در انشای وصیت        

صورت          صمیم وی به  ست و ت صی کارگ ار ا ست؛ در نمایندگی قراردادی )وکالت(، اراده مو و تحقق آن الزم ا
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ای نداشته و در تحقق وصیت دخالتی ندارد؛ به   قانونی، موصی اراده  شود اما در نمایندگی غیرمستقیم ابراز می 

 (.43(، پاورقی ش 99همین دلیل وصیت وکیل صحیح ولی وصیت ولی یا قیم باطل است )صفایی )

تواند (؛ امّا می42(، ش 99ق.ت()صوووفایی ) 588. شوووخص حقوقی، اهلیت تمتع برای وصووویت کردن ندارد )م 6

 (.834م  5: ش له قرار گیرد )ر.کموصی

 

 836ماده 

آمی ، خودکشی  باطل باشد الزم است: اوالی انگی ه موصی از اقدام مخاطره    836. برای آننه وصیت به موجب ماده  2

باشوود؛ به عبارت دیگر مرم باید عمدی باشوود، نه در اثر اشووتباه؛ البته اقدام به عملی که نوعای سووبب مرم   

خالف آن محتاج دلیل اسوت؛ ثانیای اقدام موصوی نامشوروع باشود؛     شوود اماره بر خودکشوی اسوت و اثبات    می

بنابراین اگر کسی در جهت دفاع از وطن در جنگ، بر روی مین برود و پیش از مرم وصیت کند وصیت وی    

صیت                سم، موصی و شد مانند آننه پس از خوردن  شده با شاء  صیت پس از خودکشی ان ست؛ ثالثای و صحیح ا

د و سیس خودکشی، وصیت صحیح است ولو هنگام انشاء وصیت، قصد خودکشی           کند اما اگر اول وصیت کن 

داشته باشد؛ رابعای اقدام به خودکشی منتج به مرم شود؛ بنابراین اگر موصی اتفاقای نمیرد و یا به دلیل دیگری      

شد؛ به عبارت دیگر اگرچه             صیت، مالی با سای و ست؛ خام صحیح ا صیت  شود، و صادم با خودرو( فوت   )مانند ت

شووود؛ اسووتثنایی بودن حنم ماده و ل وم ظاهر ماده مطلق اسووت ولی حنم ماده شووامل وصوویت غیرمالی نمی

 (.199(، ش 21و کاتوزیان ) 42(، ش 99تفسیر محدود آن مویِّد همین نظر است )صفایی )

 

  843ماده 

صی، به ثلث ترکه، بهای ترکه  2 صی فو»در زمان « خالص». منظور از محدود بودن اختیار مو ست؛ یعنی  « ت مو ا

که کلیه دیون و واجبات مالی از ترکه کسوور شوود، وصوویت نباید از ی  سوووم ارزش مابقی اموال )بر پس از آن

اساا قیمت زمان فوت موصی( بیشتر باشد؛ به عنوان مثال اگر متوفی سیصد میلیون مال و شصت میلیون          

مازاد بر ثلث است زیرا سیصد     کند. وصیت  بدهی داشته باشد و خودروی خود به ارزش صد میلیون را وصیت    

 240میلیون پیش از کسر دیون ترکه ناخالص است که مالک عمل نیست و اگر بدهی از آن کسر شود مابقی 

سوم آن   میلیون می صیت اخیر به می ان    80شود )ترکه خالص( که ی   ست لذا و میلیون مازاد  20میلیون ا

 (.74(، ش 99برثلث است )صفایی )

شود مگر ایننه مدیون، ینی از ورّاث باشد که در این صورت   طالبات غیرقابل وصول ج ء دارایی محسوب نمی  . م3

 (.524(، ص 5شود )کاتوزیان)طلب از حِصّه او وصول می
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سوب می . جنبه4 صول  شود و دیون متوفی از محل آن ی مادی حقوق مالنیت فنری نی  ج ء ترکه مح ها قابل و

صره     ست )تب ضوع ماده  نامهآیین 24ه ماد 3ا ستقیم و مفهوم مخالف  قانون مالیات 218ی اجرایی مو های م

صره ماده   ستفاده از حقوق مادی پدیدآورنده در قانون     65تب ست مدت ا قانون اجرای احنام مدنی(؛ گفتنی ا

خ مرم شووود از تاریحمایت حقوق مولفان و مصوونفان و هنرمندان که به موجب وصووایت یا وراثت منتقل می

سال »پدیدآورنده  شد          « پنجاه  شده با شد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل ن شته با ست و اگر وارثی وجود ندا ا

 12)ماده گیرد قرار می)ولی فقیه( برای همان مدت به منظور اسوووتفاده عمومی در اختیار حاکم اسوووالمی 

رای مشنناهده مدت ()ب31/5/1389قانون حمایت حقوق مولفان و مصنننفان و هنرمندان اصننالحی 

 .همین کتاب( 29ماده  11حقوق مادی اموال فکری مختلف رجوع کنید به پاورقی شماره 

هایی که هنوز به چاپ نرسیده اصوالی ج ء ترکه محسوب نشده و قابل توقیف بابت . تصنیفات و تالیفات و ترجمه5

برخی، حق انتشار آثار ادبی و هنری و علمی  ق.ا.ا.م(؛ به اعتقاد  65باشند )تبصره ماده   مطالبات طلبناران نمی

(، 5متوفی تنها پس از انتشووار دارای ارزش مالی اسووت و ورثه باید دربارپ چاپ آن تصوومیم بگیرند )کاتوزیان)

 (.524ص 

. اگر موصی، به پرداخت دین خویش وصیت کند )وصیت به واجبات مالی(، چنین وصیتی محدود به ثلث اموال     6

کاهد زیرا در فرض فقدان وصیت هم پرداخت دین مقدم بر حقوق ورثه بوده و دین  ثلث نمی نبوده و اساسای از  

شود و مابقی به سه قسمت تقسیم و ثلث آن اختصاص به وصیت و مابقی حق ورثه       از اصل ترکه برداشت می  

(؛ 869م  2د شوند )بناست؛ در مقابل وصیت به واجبات بدنی )مانند نماز و روزه( در زمره دیون محسوب نمی

شووود؛ بنابراین اگر موصووی وصوویت کند ثلث ترکه بنابراین محدود به ثلث ترکه بوده و از ثلث ترکه خارج می

صرف واجبات بدنی وی شود و ثلث دیگر هم به شخصی تبرعای تملی  شود وصیت راجع به واجبات بدنی نافذ 

 (.58(، پاورقی ش 99شود )صفایی )و مازاد بر آن غیرنافذ محسوب می

آید . خمس و زکات و مخارج اجرای حج واجب که بر عهده موصووی بوده و ادا نشووده نی  در شوومار دیون او می 7

 (. 73(، ش 99)صفایی )

آید اگرچه ذینفع، ینی از ورّاث باشووود ولی اگر ذینفع، . وجه بیمه عمر که ذینفع معین دارد، در زمرپ ترکه نمی8

شو    شد یا به طور کلی گفته  شد، وجه بیمه در حنم اموال بیمه   معین نبا سود وارثان با  گذار خواهد بود.د به 

اهمیت این تفنی  در این اسووت که اگر مالی وارد ترکه نشووود از دیون طلبناران و اجرای وصوویت مصووون   

 ق.م(.  868م  14()ر.ک: ش 208(، ش 70قانون بیمه()کاتوزیان ) 24ماند )مستفاد از م می

ای که به عهده او بوده است به  شوند ولی دیه مجازات شخصی مانند ج ای نقدی ساقط می   علیه . با فوت محنوم9

 ق.آ.د.ک(. 535عنوان دین از ترکه کسر خواهد شد )م 
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 ی ثلث ترکه اثری ندارد. . مالیات بر ارث، دین وارثان است، نه مورّث؛ بنابراین در محاسبه10

د مگر ایننه ینی از ورّاث غایب یا محجور باشووود که در این . تقویم ترکه ممنن اسوووت به تراضوووی انجام گیر11

 ق.ا.ح(.  313صورت رجوع به کارشناا و نظارت دادگاه ضروری است )م 

دارای ی  خانه و ی  ویال به ارزش برابر باشد و ورّاث او منحصر به دو دختر باشند و وی وصیت       . اگر موصی 12

ست و اگر ورّاث      کند که خانه برای دختر ب رگتر و ویال برا صیت اخیر تا ثلث ناقد ا شد، و ی دختر کوچنتر با

سبت به خانه و ویال مشاعای شری  می      صورت سهم دخترِ ب رگتر از خانه  شوند؛ در این مابقی را تنفیذ نننند ن

مجموعای چهار دانگ )دو دانگ به موجب وصووویت و دو دانگ به موجب ارث( و از ویال دو دانگ خواهد بود و              

 (.59(، ش 99سهم دختر کوچنتر است )صفایی )مابقی 

شخص بدون وارث، می 13 سوب نمی   « تمام»تواند .  صیت کند و حاکم، وارث مح صرفای    اموال خود را و شود بلنه 

؛ 69(، ش 70؛ کاتوزیان )60(، ش 99ق.ا.ح()ن.و: صوووفایی ) 334و  327با حاکم اسوووت )مواد « ادارپ ترکه»

اداره حقوقی قوه قیائیه()ر.ک:  1361/ 28/1مورخ  289/7مشورتی شماره ؛ ن.خ: نظریه 100(، ص 69امامی)

 و پاورقی آن(. 864م  1ش 

صی در حین        « وارث بودن. »14 صیت؛ بنابراین اگر برادر مو شاء و ست، نه زمان ان در زمان فوت و تنفیذ مالک ا

ده باشوود تنفیذ برادر انشوواء وصوویت، مازاد بر ثلث را تنفیذ کند ولی در حین فوت، موصووی صوواحب فرزند شوو

موصووی اعتباری ندارد؛ همچنین اگر با وجود فرزند در حین انشوواء وصوویت، برادر موصووی که ج ء ورثه نبوده 

است به عنوان فیولی، وصیت را تنفیذ کند و سیس به دلیل فوت فرزند، برادر موصی تنها وارث وی گردد، با      

(، 99بوده و محتاج اجازه مجدد است )ر.ک: صفایی )  اجازه پیشین معتبر ن  255و  254وحدت مالک از مواد 

 (.64ش 

سوب نمی   15 صیت، هبه مح ست، نه        . اجازپ و ست، به عبارت دیگر، دفع تمل  ا صی ا شود بلنه تنفیذ فعل مو

مالنیت )کاتوزیان )      به قبول و قبض از          72(، ش 21اخراج از  یاز  تابع احنام هبه نبوده و ن جازه  نابراین ا (؛ ب

 (62(، ش 99نداشته و قابل رجوع هم نیست )صفایی )سوی مخاطب را 

 ، ایقاع است و نیاز به اهلیت دارد. «اجازه. »16

است و امنان تنفیذ آن از سوی ولی یا قیم وجود ندارد زیرا اجازه   « باطل». تنفیذ زاید بر ثلث از سوی سفیه،   17

 (.64(، ش 99ی کشور()صفایی )عالهینت عمومی دیوان 54به ضرر محجور است )رأی وحدت رویه شماره 

 (.234(، ش 21؛ کاتوزیان )64(، ش 99ق.ت()صفایی ) 418. ورشنسته حق تنفیذ زاید بر ثلث را ندارد )م 18

ست زیرا برخالف            19 سته معتبر ا شن صغیر، نماینده قانونی محجور و ور سفیه،  سط  صیتِ مازاد بر ثلث تو . رد و

 (. 64 (، ش99تنفیذ متیمن ضرری نیستند )صفایی )
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ست می      20 صی زنده ا صیت مازاد بر ثلث را تنقیذ کنند مادام که مو صی، و توانند از . اگر ورثه در زمان حیات مو

اجازه خود رجوع کنند. ولی در صورت مرم موصی، اجازه پیشین استصحاب شده و دیگر رجوع از اجازه پس      

 ( 72(، ش 70وزیان )؛ کات63( ش 99()صفایی )830از مرم موصی ممنن نیست )مالک ماده 

نعی ندارد؛ بنابراین الزم نیست که  ماجازه یا رد وصیت مازاد بر ثلث   ، تبعیض در843. برابر قسمت اخیر ماده  21

ای که تنفیذ کرد نسووبت به سووهم االرث او نافذ اسووت و حتی وارث اجازه همه ورثه اجاره کنند بلنه هر ورثه

صیت مازاد را ت   کننده می شی از و سوم تنفیذ و مازاد را    تواند بخ صیت را تا دو  نفیذ و مابقی را رد کند مثالی و

 (. 65(، ش 99رد کند. )صفایی )

 

 844ماده 

 848. ماده ناظر به مال معین و مفروز اسووت؛ قانون مدنی حنم وصوویت به مال معین به نحو مشوواع را در ماده 1

 (. 76(، ش 99بیان کرده است )صفایی )

صیت مازاد بر  2 صی  . اگر و شود، ورثه باید مو صی ثلث تنفیذ ن سلیم کند مانن به را تا می ان ثلث، به مو د جایی له ت

صی  صی   که مو ست اما اگر مو صی     به وجه نقد ا ستگاه خودرو، مو شد مانند ی  د  له و ورثهبه قابل تج یه نبا

 شوند و تصرف در آن، تابع احنام مال مشاع است.مشاعای در آن شری  می

 

  847ماده 

صی می . 1 صی    مو شخص ثالث یا حتی خود مو صداق مال کلی را به  صفایی )   تواند تعیین م سیارد ) (، ش 99له ب

 (. 95، ص 3؛ امامی ج 77

 (. 77(، ش 99شود )صفایی )در خصوص مال کلی در معین هم اجرا می 847. ماده 4

 

 848ماده 

توانند له یا هر ی  از وارثان میترکه، موصی له با ورثه در . در وصیت به ج ء مشاع ترکه، به دلیل شرکت موصی    1

ق.ا.ح( اما وارثان بدون موافقت  301مطابق مقررات تقسوویم مال مشوواع، تقسوویم ترکه را تقاضووا کنند )ماده  

 (.99، ص 2؛ تحریرالوسیه، ج 79(، ش 99تواند حصه او را معین کنند )صفایی )له نمیموصی
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 849ماده 

 بینی نموده است. . ماده در خصوص وصایای متعدد زاید بر ثلث دو فرض را پیش1

نامه واحد برای ها متفاوت باشوود یا در وصوویتها دارای تقدم و تنخر هسووتند، خواه تاریخ انشووای آنالف( وصوویت

اغ برای باجرای وصیت ترتیب تعیین شده باشد مانند ایننه موصی بگوید خانه به الف اختصاص یابد و سیس       

صووورت اگر ارزش خانه و باغ تا ثلث باشوود وصوویت ب باشوود و بعد از آن خودرو را به ج تملی  کردم؛ در این

 خانه و باغ نافذ و وصیت خودرو غیرنافذ است که با رد وارثان باطل خواهد شد. 

صیت  صی تقدم و تنخری جهت اجر        ب( و ضمنای مو صریحای یا  شده و  شاء  ای آنها تعیین ها همگی در ی  زمان ان

صووورت همه وصووایا نسووبت به مازاد ثلث غیرنافذ بوده و مازاد بر ی  سوووم از همه کسوور ننرده باشوود؛ در این

 (.80(، ش 99()صفایی )844ماده  2شود )در خصوص نحوه کسر از موصی ر. ک به زیرنویس شماره می

 

 850ماده 

ق.م( با وجود این، اگر موضوووع  69نیسووت )م  . برخالف وقف، وصوویت بر معدوم، حتی به تبع موجود، صووحیح1

وصوویت ایجاد حق انتفاع باشوود )نه تملی  عین( مانند وصوویت به وقف، چنین وصوویتی برای معدوم به تبع   

 (.46(، ش 99موجود صحیح است )صفایی )

 

 852ماده 

ست       957و قاعده کلی مندرج در ماده  851. مطابق ماده 1 صحیح ا صورتی  صیت به نفع حمل در  که حمل  ، و

از این قاعده کلی عدول کرده و مقرر داشووته اسووت که اگر حمل در نتیجه  852اما ماده « زنده متولد شووود»

صی         ست و مو صیت نافذ ا شود، و سقط  سد،  به، به ورثه میجرمی  )کاتوزیان « ولو جنین مرده به دنیا آید»ر

 (.48(، ش 99؛ صفایی )203 (، ش21)

 

 853ماده 

شود؛ در این حالت،  له غیرمحصور جاری نمی در مورد موصی « تساوی »این است که اصل    . مفهوم مخالف ماده2

به اختصوواص یابد، در اختیار لهم چه می ان از می ان موصووینحوه اجرای وصوویت و ایننه به هری  از موصووی

(، 99) نماید )صفاییلهم تقسیم میبه را بین موصیوصی است و او بر اساا مفاد وصیت و حنم عرف، موصی

 (.69ش 
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 854ماده 

ست که جمعای و           1 صورتی معتبر ا صیا در  صمیم او ست: ی ( اجتماع: یعنی ت صیای متعدد بر دو نوع ا . اختیار او

مشترکای گرفته شود؛ دو( استقالل: یعنی تصمیم هر ی  از اوصیا به تنهایی و مستقالی معتبر است و نیازی به         

ست        ست؛ گفتنی ا صیا نی سایر او ضایت  ستقالل یا اجتماع؛    جلب ر سنوت و عدم تعیین ا حالت اطالق: یعنی 

 است. « اجتماع»منصرف به 

. در صووورتی که در حالت اجتماع بین اوصوویای متعدد اختالف نظر به وجود آید یعنی ینی از اوصوویا بخواهد   2

ظر اختالف نتصوورفی را انجام دهد و دیگری با او مخالف باشوود؛ باید بین دو فرض قائل به تفنی  شوود، اگر  

کند؛ ها جانشین تعیین میق.م( و دادگاه برای آن 859شوند )م ناشی از ای اء و خیانت باشد، اوصیا منع ل می

داند بر اوصیاء تحمیل نامه و اراده موصی، راهی را که صالح میصورت دادگاه بر مبنای مفاد وصیتدر غیر این

 (. 96ش ( 99و آنان موظف به اجرا خواهند بود )صفایی )

ست            7 سمت خویش را از د صیت را اجرا کند  شود یا به دالیل دیگر نتواند موقتای و صی بیمار  صورتی که و . در 

دهد زیرا توانایی جسمی شر  صحت وصایت نیست بلنه شر  اجرای آن است؛ در این حالت دادگاه ضمّ نمی

ند؛ چنانچه مانعی که برای وصووی ایجاد المقدور نظر وصووی را أخذ و مراعات ککند و امین باید حتیامین می

 (.297(، ش 21و کاتوزیان ) 96(، ش 99شود )صفایی )شده برطرف گردد، سمت امین زایل می

و مالک  336دهد، مطالبه اجرت کند )م تواند برای اقداماتی که در جهت اجرای وصووایت انجام می. وصووی می9

 (. 99(، ش 99صفایی )از محل ترکه پرداخت گردد )ر.ک: اجرت اخیر، اصوالی باید  ق.م(؛ 1246و  84مواد 

 

 

 

 

 856ماده 

صغیر را می 1 صی      .  صی انتخاب کرد؛ بنابراین تعیین و شترکای به عنوان و توان به همراه کبیر به نحو مجتمعای و م

ه رفع ب صغیر و کبیر به صورت مستقالی و منفردای معتبر نیست؛ البته اگر تصدی محجور به امر وصایت، معلّق        

 (.89(، ش 99توان محجور را به تنهایی وصی قرار داد )صفایی )حجر گردد، می
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 859ماده 

ست: ینی ل وم جبران خسارت و دیگری زوال خود      1 . قانونگذار، دو ضمانت اجرا برای تنالیف وصی، مقرر کرده ا

 (.103(، ش 99ق.م()ر.ک: صفایی ) 1191به خودی سمت وی )ر.ک: م 

ص 4 شخص دیگری را به عنوان امین تعیین     . انع ال و صی منع ل،  ست و دادگاه باید به جای و ی در حنم فوت او

ی دار شود )صفای  نماید تا به اجرای مفاد وصیت بیردازد و یا به عنوان قیم، سرپرستی کودکان موصی را عهده    

 (.103(، ش 99)

 

 860ماده 

، 860ها است )مواد  ی و وصی منصوب از جانب آن  . تعیین وصی بر صغیر، منحصرای در صالحیت پدر و جدپدر     1

شخاص دیگر از جمله مادر محجور نمی  1190و  1189، 1188 صی تعیین کند حتی  ق.م( و ا تواند برای او و

ستی محجوران از            سرپر صی برای  ست که اختیار تعیین و شد؛ دلیل این حنم آن ا صغیر با او با یانت  اگر ح

(؛ با وجود 83(، ش 99یت نی  اختصاص به پدر و جد پدری دارد )صفایی )اختیارات ناشی از والیت است و وال

تواند همانند اختیارات ولی این، اشنالی ندارد که وصی تعیین شده زن باشد در این صورت اختیارات وی، می     

 (.85(، ش 99()صفایی )1376/ 9/ 10و  7/ 5766قهری باشد )نظریه مشورتی 

 

 861ماده 

ست و وارث نی  به معنای باقی به کار می . ارث در لغت به م1 سمای خداوند  عنای بقا ا رود و از همین رو، ینی از ا

ست،         سهم بردن از اموال شخص مرده و میراث بردن ا ست؛ در معنای مصدری، ارث به معنای  متعال، وارث ا

نای مفعولی، به  در همین معنا به کار رفته اسوووت؛ همچنین ارث در مع     864و  863و  862واژه ارث در مواد 

رسوود و به همین جهت به آن، میراث هم مفهوم ترکه و مال یا حقی اسووت که از متوفی به بازماندگان او می

گویند؛ معنای دیگر ارث، اسوتحقاق اسوت یعنی ارث در معنای اسوتحقاق بازماندگان شوخص بر دارایی او     می

ر رفته اسووت؛ در مقابل، ارث از نظر حقوقی، در همین معنا به کا 861شووود؛ واژه ارث در ماده اسووتعمال می

عبارت اسوووت از انتقال قهری اموال متوفی به بازماندگان وی به ترتیبی که قانون معین کرده اسوووت )ر.ک:            

 (.104(، ش 99صفایی )

()برای 111( ش 99شود )صفایی )  بری محسوب نمی . قرابت رضاعی یا ناشی از فرزندخواندگی از موجبات ارث  2

ها(؛ البته کودک   و حواشوووی آن 1033تا   1031یشوووتر در خصووووص قرابت رجوع کنید به مواد     مطالعه ب  

خواندگی از موجبات ارث در حنم فرزند خانواده اسوووت ولی فرزند« حیوووانت و انفاق»خوانده از جهت فرزند
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شوند،   نیست؛ در نتیجه هرگاه زن و شوهری بر اساا مقررات اهداء جنین به زوجین نابارور صاحب فرزندی     

 این طفل به استثنای حق ارث و رابطه والیت، دارای کلیه حقوق فرزند مشروع است. 

 

  863ماده 

قای از ارث     1 قه موخّر را، مطل قدم، وارث طب قه م قدم، وارث درجه      بری محروم می. وارثِ طب ند و وارث درجه م ک

صوالی »موخّر در همان صنف را   سرعموی ابوینی بر   بری محروم میاز ارث« ا ستثنای قاعده اخیر، تقدم پ کند؛ ا

 است.  936عموی ابی، تحت شرایط ماده 

 

 865ماده 

صی هم   3 شخ صرفای از بابت برادر متوفی بودن ارث می     . اگر  شد،  سر عموی او با  برد زیرابرادر امی متوفی و هم پ

(، 99()صفایی ) 865برادر در طبقه دوم قرار داشته و حاجب پسر عمو در طبقه سوم است )قسمت اخیر ماده      

 (.20ش 

 

 867ماده 

شود باید        4 ضی، غایب پیدا  صدور حنم موت فر صورتی که پس از  ساا ماده  . در  قانون مدنی عمل  1027برا

 شود. 

 

  873ماده 

سودگی و غیره          4 شاء آن زل له یا فر صرفنظر از ایننه من ست  ساختمان( ا . منظور از هدم، ویرانی )مانند خرابی 

فرو رفتن در آب اسووت صوورفنظر از ایننه در آب دریا، رودخانه یا اسووتخر باشوود؛ با « غرق»باشوود و منظور از 

بودن ماده، باید هدم را محدود به        و اسوووتثنایی « ظاهر قانون مدنی   »وجود این، برخی معتقدند با توجه به      

دانسووت؛ بنا بر این نظر، اگر زن و شوووهری در اثر سووانحه تصووادف رانندگی فوت نمایند و تاریخ « خرابی بنا»
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)برای مشنناهده نارات مختلف   1«.نخواهند برد »فوت و تنخر و تقدم آنها معلوم نباشووود، از یندیگر ارث      

 (.131(، ش 99رجوع کنید: صفایی )

سبة حصّة نفر بعدی، از       . در5 ست در محا اجرای قاعدپ توارثِ دو نفر از یندیگر، آنچه نفر اوّل از نفر دوّم به ارث برده ا

شته می  شهیدی )  شود ترکه کنار گذا شوند و وارثان پدر،   ((؛ 78) به عنوان مثال، اگر پدر و دختری با هم غرق 

 300و پسر باشد و ترکه پدر  )متوفای دیگر(امل پدر و پسر باشد و وارثان دختر ش )متوفای دیگر(شامل دختر 

شد به این نحو عمل می  180میلیون و ترکه دختر  شود که دختر زودتر فوت کرده  فرض می -شود: اول میلیون با

شم ترکه )        ش صورت پدر ی   ست در این  شود که پدر زودتر فوت  فرض می -برد؛ دوممیلیون( به ارث می 30ا

 30ترکه پدر پس از اف ایش  -برد؛ سوووممیلیون( ارث می 100ت دختر ی  سوووم ترکه )صووورکرده اسووت در این

ترکه دختر پس از  -رسوود؛ چهارممیلیون به فرزند زنده وی می 230شووود میلیونی که می 100میلیونی و کاهش 

سد  میلیون که به فرزند زنده وی می 250شود  میلیونی می 30میلیونی و کاهش  100اف ایش  صفایی   )ر.کر  :

 (.133(، ش 87)

 

 875ماده 

 . منظور از انعقاد نطفه همان لقاح است یعنی امت اج و ترکیب اسیرم و تخم .3

شگاه، با          4 سیس در آزمای سیرم بمیرد و  صاحب ا ست که  صادیق انعقاد نطفه پس از فوت مورث، این ا . ینی از م

شنل بگیرد؛ مطابق ظاهر        شگاهی  سیرم، جنین آزمای ستفاده از ا رد اما بقانون مدنی، چنین جنینی ارث نمیا

اند که اگر انتسوواب جنین به غالب حقوقدانان معاصوور به واسووطه مصووالح اجتماعی و عدالت چنین نظر داده 

 (.180(، ش 70؛ کاتوزیان )124( ش 99)صفایی )« بردارث می»متوفی مسلم باشد، وی نی  

برد )وحدت مالک از ماده شووود، اسووتثنائای از متوفی ارث می  . اگر حملی در اثر رفتار مجرمانه و به عمد سوواقط5

ساقط شدن او زنده هستند      صورت، ترکه (؛ در این852 ای که به حمل رسیده، بین وارثان حمل که در زمان 

شرو  به ایننه مانعی جهت ارث  شد مانند ماده  )م سیم می 880بری نبا صفایی )   (، تق ؛ 124(، ش 99شود )

 (. 183(، ش 170کاتوزیان )

                                                           
با توجه به فتوای حیرت امام )ره( در »داد: خود، اشعار می 1377/ 27/5، مورخ 5732/7البته، اداره حقوقی قوه قیائیه در نظریه  - 1

این که در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم  ( و401، ص 2ج  3تحریرالوسیله )کتاب المورث فی می ان الغرقی و المهدوم علیهم، مسئله 

ر ینشده است، انهدام به وسیله نقلیه )مانند خودرو، قطار، هواپیما و... یا در منان به علّت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موش  و نظا

کم نی  مؤید نظر اخیر است که هدم ؛ رویه عملی محا«از مصادیق آن نیست« اگر موجب خرابی نباشد»آن( از مصادیق هدم است ولی زل له 

 کنند.دانند و آن را محدود به ویرانی ساختمان نمیمی« ویرانی»را به معنای 
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 877ماده 

شود، از وی ارث می    -1 شش ماه پس از فوت مورث متولد  شد؛  اگر طفل تا  برد خواه زن ازدواج کرده یا ننرده با

شنل    شود، قرینه بر عدم  د و برگیری نطفه در زمان فوت بوده و طفل ارث نمیاگر طفل بعد از ده ماه متولد 

اگر زن شوهر ننرده باشد، ملحق به مورث بوده و از او ارث   اگر بین شش تا ده ماه از مرم مورث متولد شود   

برد مگر برد ولی اگر زن ازدواج کرده باشود اصووالی طفل ملحق به شووهر دوم اسوت لذا از متوفی ارث نمی    می

 (. 124(، ش 99خالف آن اثبات شود )صفایی )

 

  878ماده 

 ت است از: . فروض مختلف در خصوص تقسیم ارث )ترکه( با وجود حمل عبار1

مانند ایننه زوجه موقت متوفی باردار بوده و متوفی در طبقه         الف( حمل، حاجب حرمانی تمام وارثان اسننت:      

ها( ممنوع است؛ زوجه موقت هم که اساسای ارث صورت تقسیم ترکه میان ورثه )نوهاول، فقط دو نوه دارد؛ در این

 ندارد.

نند ایننه زوجه دائم متوفی باردار بوده و متوفی در طبقه      ما  ب( حمل حاجت حرمانی برخی از وارثان اسننت:     

ها ممنوع ولی دادن سهم زوجه )ی  هشتم( مانعی   االرث به نوهصورت، دادن سهم  اول، فقط دو نوه دارد؛ در این

 ندارد زیرا تولد حمل هیچ تنثیری در سهم زوجه دائم ندارد.

ها محسوب  صورت، اشخاصی که حمل حاجب آن   این در پ( حمل حاجب نقصانی تمام یا برخی از ورثه است:  

شود، سهم کمتر را   ها محسوب می برند و اشخاصی که حمل حاجب نقصانی آن   االرث خود را میشود سهم  نمی

 برند تا تنلیف حمل مشخص شود. می

ست:  ت( حمل مانع ارث شند؛ در  بری نی صورت  مانند ایننه وارث متوفی، زوجه موقت باردار و چهار دختر با این 

صد ترکه به            شود؛ بنابراین در مثال اخیر، پنجاه در شته  سر کنار گذا ست امّا باید حصه دو پ سیم ارث مجاز ا تق

سیم می        صورت موقت تق ساوی میان چهار دختر به  صفایی  شود تا حال حمل معلوم گردد  صورت م )ر.ک: 

 (.125(، ش 99)

ست  « حجب حرمانی»در این ماده « مانع». منظور از 2 ست که حمل     ا صورتی به کلی ممنوع ا سیم ارث در  و تق

االرث به همان حاجب حرمانی تمام وارثان باشوود؛ اگر حمل حاجب حرمانی برخی از ورثه باشوود، دادن سووهم

سیم را باید           سایرین مانعی ندارد؛ به عبارت دیگر ممنوعیت از تق سیم ارث میان  ست و تق شخاص ممنوع ا ا
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رسد؛ مانند ایننه متوفی هنگام در صورت زنده به دنیا آمدن حمل، به او می ناظر به تقسیم بخشی دانست که 

صورت اگر حمل زنده       شد که در این  شد و همسر او نی  در این زمان باردار با مرم، دارای پدر و مادر و نوه با

ر کدام ی  کند؛ بنابراین مانعی ندارد که سوووهم پدر و مادر )که همتولد شوووود، فقط نوه را از ارث محروم می

(، ص 78ششم است و سهم زوجه )که ی  هشتم است( از ترکه جدا شده و به ایشان تسلیم شود )شهیدی )           

51.) 

 

  887ماده 

ستند و برادر ابی،        « ابوینی». منظور از بردار 4 شترک ه شخص وارث و متوفی دارای پدر و مادر م ست که  این ا

ست    شترک ولی مادری متفاوت با متوفی ا شترک ولی پدر متفاوت با متوفی   دارای پدر م و برادر امی، مادر م

برادر، عمو، عمه، خاله  دارد؛ اصطالحات ابوینی، ابی و امی اختصاص به خویشان در خط اطراف )یعنی خواهر،   

 (.1032)ر.ک. به حواشی ماده  1و دایی دارد( و در طبقه اول که وراث در خط عمودی هستند مصداق ندارد

 

  890ماده 

شووووند و نوه، درجه دوم از طبقه اول پدر و مادر متوفی از حیث اقربیت، درجه اول از طبقه اول محسووووب می. 1

صنف مختلف قرار   شود؛ با وجود این، پدر و مادر متوفی مانع ارث بری نوه نمی محسوب می  شوند زیرا در دو 

 (.925م  1دارند )ر.ک: ش 

 

 976ماده 

نامه آیین 4از بند ب ماده  1)بند پذیر است  تعلّق به اتباع خارجی امنان. ثبت شرکت با صد در صد سهام م    12

ها هم از ثبت چنین و رویه عملی اداره ثبت شوورکت گذاری خارجی(قانون تشننویو و حمایت سننرمایه

 (10ق  81)اصل  هایی حنایت دارد؛ آنچه ممنوع است دادن امتیاز تنسیس شرکت به خارجیان است     شرکت 

سرمایه   تیاز، حقوق وی هو منظور از ام ست که  صاری قرار دهد  ای ا )بند ج گذاران خارجی را در موقعیت انح

                                                           
ه رود کدر طبقه دوم صرفای برای این معنا به کار می« اجداد امی»و « اجداد ابی»معنا ندارد، اصطالح « اجداد ابوینی»نظر از ایننه صرف -1

و مادرِ پدر متوفی هستند و اجداد امی، پدر و مادرِ مادر متوفی هستند، نه به این معنا که اجداد ابی دارای پدر  نشان دهد اجداد ابی، پدر
مشترک و مادر متفاوت هستند؛ لذا اصطالحات ابوینی، ابی و امی به معنایی که در متن کتاب آمد، در خویشان خط عمودی موضوعیت 

 (.116(، ش 99ندارد )ر.ک: صفایی )
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کتاب صفر تا صد حقوق کسب و کار؛    گذاری خارجی()ر.ک: قانون تشویو و حمایت سرمایه   2ماده 

 تألیف فرهاد بیات(.

 

 1011ماده 

 (.44(، ش 31)صفایی )نامند گویند و فرد غایب را، مفقودالخبر می. در فقه چنین غیبتی را غیبت منقطعه می1

 (:45(، ش 31)صفایی ) االثر، سه شر  الزم است. برای تحقق مفهوم غایب مفقود2

 الف( غیبت فرد از اقامتگاه قانونی؛ 

سبتای طوالنی از غیبت وی؛ چنانچه هیچ    شت مدت ن شد، اما از غیبت فرد از     ب( گذ سترا نبا خبری از فرد در د

  اگر غیبت فرد طوالنی شده باشد، اما به لحاظ  االثر نیست البته  اقامتگاه مدت طوالنی نگذشته باشد، وی مفقود  

 عرفی، مراجعت وی قطعی و مسلم باشد، مفقوداالثر محسوب نخواهد شد.

 ط(.)مهمترین شراطالعی از حیات یا ممات غایب پ( بی

المنان باشد  المنان بودن اصحاب دعوی تفاوت دارد زیرا ممنن است کسی مجهول   . غایب مفقوداالثر با مجهول3

شانی نامه می      سی که بدون تعیین ن شد، مثل ک سد یا تلفن می ولی مفقوداالثر نبا شورتی  ) ناریه م زندنوی

(6 ،)4271/7-1/10/1371.) 

 

 1014ماده 

 برای امین شدن، اولویت داده است:. قانونگذار سه گروه را 1

 (؛1014)م الف( وراث غایب که اگر تیمین کافی بدهند بر دیگران تقدم دارند 

ب( خویشاوندان غایب که به ترتیب پدر، جد، مادر، اوالد، زن یا شوهر غایب تقدم دارند و در صورت نبود اشخاص 

 ا.ح(.ق. 110)م مذکور، سایر خویشاوندان بر دیگران مقدم هستند 

شد، بر دیگران تقدم دارد       صدی امور او با سی که در زمان غیبت غایب، عمالی مت صفایی   132)م پ( ک ق.ا.ح()

 (.57(، ش 31)

صورت عدم ارائه            2 ست امّا در  ست بر دیگران مقدم ا یمین کافی ا ضر به دادن ت ضی که وارث غایب حا . در فر

شاوند       ست که از میان وارث و خوی شن نی یمین کافی، رو صدی امور غایب را دارد     ت صی که عمالی ت شخ ان و 
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ستند؟ به نظر می  سب     کدام مقدم ه شخص منا سد اختیار تعیین  سته   ر شای سه گروه با  تر و  تر از میان این 

 (.57( ش 31)صفایی )قاضی است 

 

 1027ماده 

ستنبا  می  1027. ماده 3 صرفات ورثه در اموال غایب اعم از معامالت معوض    چنین ا یا رایگان معتبر شود که ت

 (.109(، 99برد )صفایی )بوده و و پیدا شدن غایب، اعتبار معامالت انجام شده را از بین نمی

 

 1033ماده 

اند: ینی نظام طبقاتی و درجاتی )م بندی شووده. اقارب از حیث دوری و ن دینی )اقربیت( به دو شوویوه تقسوویم 1

در روش اخیر، درجه خویشوواوندی نسووبی بین دو (؛ 1033( و دیگری نظام درجاتی صوورف یا محض )1032

دو  که رابطه قرابتشود؛ به عنوان مثال در حالیشخص بر اساا تعداد خطو  فاصله یا تعداد نسل تعیین می

ست. در نظام درجاتی محض، درجه      سوم( ا سر عمو در نظام طبقاتی و درجاتی )درجه دوم از طبقه  قرابت  پ

مو به طرف عمو و از او به طرف جد یا جده رفته و از جد یا جده به عموی ها، چهار اسووت زیرا از پسوور ع آن

 (.114ش رسیم که چهار خط فاصله وجود دارد )صفایی،دیگر و از او هم به پسر عموی دیگر می

 

  1080ماده 

ر مبنی بر محاسوووبه مهریه به نرخ روز، شوووامل مبلغ مازاد بر مه        1082به عنوان مثال، حنم تبصوووره ماده      -5

ضافه شده است نمی       - 7106/7شود و از احنام خاص مهر است )نظریه مشورتی     المسمی که بعدای با توافق ا

16/8/1380.) 

 

 1082ماده 

. در صووورتی که مهر در سووند رسوومی درج شووده باشوود، زوجه باید ابتدا از طریق اجرائیات ثبت، وصووول مهر 12

صول       شش ماه طلب وی و شود یا آن که ظرف  خویش را پیگیری کند و اگر ظرف دو ماه، مالی از زوج پیدا ن

 (.1395عه قانون برنامه ششم توس 113)بند ب ماده تواند به دادگاه مراجعه کند نشود، می

 



46 
 

 1085ماده 

شد، در ازدواج جدید      7 شته با صاص به زن باکره ندارد؛ بنابراین اگر زنی ازدواج قبلی دا . حق حبس در نناح، اخت

تواند تمنین را به مجددای حق حبس داشووته و مادام که به اختیار خود به امر زناشووویی اقدام ننرده اسووت می

 مان مرد سابق باشد. تسلیم مهر منو  نماید ولو عقد جدید با ه

 

 


