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 به نام خدا

 دکتر فرهاد بیات
ی
ح جامع قانون مدن  الحاقات کتاب شر

 1399نسبت به چاپ سال  1400چاپ سال 

 است 872دارای  1400صفحه و کتاب سال  867دارای  1399کتاب سال 

ات ذیل   در دو فایل مجزا منتشر شده است 1400چاپ  194و  183 مواد تغیتر

 فرماییدمراجعه  dadbanan.comسایت  توانید بهها یمبرای دریافت کلیه فایل

  29ماده 

 حق عینی تبیع، از لحاظ منشاء ایجاد آن بر سه قسم است:  -

  ق.م( 771)م مثل رهن  : الف( قراردادی

 ق.م(؛ 948)م منقول مثل حق زوجه بر اموال غی   : ب( قانونی 

ی خواساااا ه  : پ( قضااااان   )توقیف مال به دستتتتتور داد)اه()م مثل حق ناشی از تأمی 

 ق.آ.د.م(.  123و  121

 

 انواع حق به لحاظ قابلیت ان قال:   -

؛ مانند حق مالکیت )ارث(و قهری  )قراردادی(الف( قابل ان قال به لحاظ ارادی 

 بر خانه؛

قابل ان قال به طور قهری؛ مانند حقی که  ب( قابل ان قال به لحاظ ارادی ویل غی 

 محدود به مدت عمر صاحب حق باشد؛ 

قاااابااال ان  قاااال باااه طور ارادی ویل قاااابااال ان قاااال باااه طور قهری؛ ماااانناااد حق پ( غی 

 ق.م(؛ 823)م شفعه 

قابل ان قال به طور ارادی و قهری؛ مانند حقوق قائم به شااااااااااااااا    )مواد ت( غی 

 ق.م(.  447و  446

  69ماده 

ی در وقف بر معدوم به تبع موجود، لزویم ندارد که میان موجود و معدوم رابطه -

شاد؛ به عنوان مثال شا   واقف که هنوز ازدوان ندردا اسات پدر و فرزندی با
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خویش نماااااایاااااد و مقرر کناااااد    از فوت  دوسااااااااااااااااااااتتواناااااد موقوفاااااه را وقف یم

ی لزویم نادارد کاه موقوف اااااااااااااا واقف برسااااااااااااااااد؛ هم نی  علیاه اخی  موقوفاه باه هماا

علیااه موجود دردد؛ بااه رسااااااااااااااایاادن حق ان فاااع بااه معاادوم منو  بااه فوت موقوف

توانااد طی  کنااد کااه    از دا ساااااااااااااااااال از تحقق وقف حق عنوان مثااال واقف یم

، ان فاع از موقوف علیه موجود به معدوم برسااد؛ شااایان اکر اساات در مثال اخی 

اسااااااااااااات ز را با اتمام  عقد وقفم فاوت از اکر مدت برای  ان فاعاکر مدت برای 

دردد و در صاااااورنی نیمعلیه اول، موقوفه به واقف باز مدت حق ان فاع موقوف

علیه معدوم هنوز موجود نشااااادا باشاااااد که با انقضااااااء مدت حق ان فاع، موقوف

اآلِخر محساااااااااااااااوب شااااااااااااااااادا و منااافع بااه نزدیدیی ن غر  واقف و در وقف منقطع

 8)مالک تبرصته ماده صااورت نبودن مورد اقرب،  ف امور خی  ه خواهد شااد 

( 91متتاده  2قتتانون اوقتتاب و بنتتد 
ی
ی دلیاال اکر ماادت بقتتانون متتدن رای ؛ بااه همی 

ی مدت برای  حق ان فاع ح باال، صاااااحی  اسااااات در حایل که تعیی  از موقوفه به طی

  (. 55م  9)ر.ک: ش ، صحی  نیست عقد وقف

  72ماده 

وقف معو  باطل اساااااااااااات مانند ارنده واقف مقرر کند که منافع موقوفه  ف   -

علیه پرداخت درون وی شااااااااااااود ویل در وقف با درن طی  عو  به نفع واقف و 

 طی  باطل اسااااااااااااااات ز را طی  جنبه فر  دارد لیهمعموقوف
ً
ماده  3)بند ،  فا

هااااا و مزارع خویش را وقف اوالد  ماااااننااااد ارندااااه واقف منااااافع  لیااااه بااااا  (؛233

نااامااه طی  کنااد مااادام کااه زناادا اسااااااااااااااااات اجااارا محاال نمااایااد ویل در وااااااااااااااامن وقف

 علیهم پرداخت شود. سدونت وی از اموال موقوف

  207ماده 

 توان به موارد ز ر اشارا نمود: یم 207ادا از مصادرق م -

 ق.م(؛ 779)م الف( الزام راهن به فرو  

 ب( الزام م عهد به بیع بر اساس قولنامه فرو ؛ 

 پ( الزام فروشندا ملک به تنظیم سند رسیم. 

  210ماده 

، از منظر ارن اگر اهلیت به دو قسااااااااااااااام اهلیت تم ع و اسااااااااااااااا یفاء تقسااااااااااااااایم شاااااااااااااااود   -

 211اساااااااااااااااات ز را مادا « اهلیت اسااااااااااااااا یفاء»ناظر به  210 ، مادابندیتقسااااااااااااااایم

 داند که بالغ، عاقل و رشید باشد. ش یص را صاحب اهلیت یم
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 224ماده

ی شاااااااود و سااااااا   اخ  ف شاااااااود که منظور  - اگر ثمن معامله پانصاااااااد هزار دالر تعیی 

 واژا دالر را باید حمل بدالر آمر کا است یا  انادا و قر نه
ً
ر ای موجود نباشد عرفا

)رأی شتتتتتتتتتتتتت تتتتتاره دالر آمر کااااااا نمود و اثبااااااات خ ف آن مح ااااااان دلیاااااال اسااااااااااااااااااااات 

داد)تتاه تجتتدیتتدن ر  7؛ شتتتتتتتتتتتتتعبتته 3/10/1392مورخ  9209970220700832

 استان تهران(. 

  228ماده 

 )ارز(اعم از پول رارج داخل  و خااااار    228در مااااادا « وجااااه نقااااد»اصاااااااااااااااط ح  -

هيئت ع ویمي  4/10/1353، مورخ 90)رأي وحدت رويه، شتتتتتتتتتت اره باشااااااااااااد یم

ق.آ.د.م جهت  522بینی شاااااااااادا در مادا ؛ اّما ساااااااااااز و  ار پیشديوانعالي كشتتتتتتتتور(

شااود؛ به عبارت دی،ر، منظور از وجه رارج مطالبه خسااارت تأخی  شااامل ارز نیم

  522در مادا 
ً
اسااات؛ دف نی اسااات در رو ه عمل، غالب محا م به « ر ال» فا

دهند م،ر ارنده در رأی نیمو یورو(  )مانند دالر خسااااااارت تأخی  در پرداخت ارز 

 9309970907000323)رأی ش اره قرارداد، خسارت معینی مقرر شدا باشد 

 عال کشور(. دیوان 10شعبه  28/5/1393مورخ 

ان خساااااااااارت تأخی  در ایفای تعهدات پویل، مع ی    - ام به منظور جی  ی
ی وجه الیی تعیی 

ی شاااادا بیش از شاااااخ  نر  تور  م باشااااد م،ر در مواردی که اساااات ولو مبلغ تعیی 

ی و مقررات امری باشاااااااااااااااد مانند مصاااااااااااااااو ات بان  مرکزی؛  ام مغارر قوانی  ی
وجه الیی

ام مقیااد بااه بنااابرارن باااناا  ی ی وجااه الیی هااا و موساااااااااااااااسااااااااااااااااات مااایل و اع باااری در تعیی 

 محدودرنی 
 
 
 
مصااااو ات پویل و بانب مر وطه هساااا ند ویل سااااارر اشاااا ات اصااااوال

 (. 16/10/1399 -805)رأی وحدت رویه ندارند 

  236ده ما

بناااا بر نظری کاااه تحقق عقود عینی ماااانناااد رهن را در قاااالاااب طی  فعااال و ن یجاااه  -

)مانند آنکه خریدار داند؛    از تحقق رهن در قالب طی  ن یجه صاااااااااااااااحی  یم

، بگوید خودروی خویش را ضتتت ق عبد بیع خانه در رهق فروشتتتنده ( اشتتتت (

هد اّما اگر رهن در قالب طی  راهن م عهد اساااااااااااااااات مرهونه را به قب  مرتهن د

)مانند آنکه خریدار ضتتتت ق عبد بیع، متعهد شتتتتود، خودروی خود فعل باشااااد 

، راهن م عهد است که نسبت به انشای عقد رهن را در رهق فروشنده بگ ارد(
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در طی   )ایجتتاب و قلول(و قب  دادن مرهوناااه اقااادام نماااایاااد؛ بناااابرارن ترا ی 

 قب ن یجه محقق شدا 
ً
 . مرهونه باقی است است و  فا

 248ماده 

ط  به نفع  -
  كه در معامله فضویل  طی

درن شدا باشد و )م عامل(  اصيلدر صورنی

مااااالااااه، معاااااملااااه را باااادون طی ، اجااااازا كنااااد، ا ن اجااااازا موجااااب تنفياااا  معاااااملااااه 

ناف  نیم   دردد و چنان ه ا ن امر به واسااااطه جهل ماله باشااااد، عقد هم نان غی 

  یم  
ی
  معامله و علم به ماند و چنان ه با باق

له رد وااااااااااامنی ی وجود طی  باشاااااااااااد به میی

 ايجاب يه عقد جديد است. 

  253ماده 

در صورنی که وّراث م عدد باشند، اخ یار اجازا یا رد به نسبت مالکیت هر وارث  -

بر مال موواااااااااوع معامله فضاااااااااویل ایجاد شااااااااادا و هر وارث نسااااااااابت به اجازا یا رد 

 حق اقدام دارد؛ بن
 
ابرارن ممدن اسااااات قسااااامنی از معامله حصاااااه خویش مسااااا ق 

تواند برای دفع صااااااااورت، اصاااااااایل یمتنفی  و قساااااااامنی دی،ر رد شااااااااود؛ الب ه در ارن

ر، قسمت تنفی  شدا را به اس ناد خیار تبع  صفقه فسخ نماید؛ به عنوان   ی

مثال، اگر وارث ی   ا و دخیی باشند و دخیی فرو  فضویل ملک را تنفی  کند 

اااااا آن را رد کن د، معامله نسااااااابت به دو دانو ناف  و نسااااااابت به چهار دانو، و  اا

اااااااااااااا در ملک، طی   یم دردد؛ الب ه باطل اسااااااااااااااات و در ن یجه خر دار با وارث  اا

اکت یم ر ناشی از طی تواند معامله نسااااااااااااااابت به دو دانو را خر دار جهت دفع  ی

 فسخ نماید. 

  308ماده 

ی مم ن اسااات  - که دو یا چند نفر ه زمان،   )به ایق معنا اسااا ي ء به نحو اشااااعه نی 

تتتتتتتتتب آنان را ایادی متبارنه (ویند()لنگرودی ) (، 1مال را غصتتتتتتتتتتت کنند که ترصت

( قا ی نیم(249ص  تواند ؛ لیدن در فر  اخی  )یعنی غصااااااااااااااااب به نحو عر ی

غاصااااااااااابان را به نحو تضاااااااااااامنی محدوم نماید ز را مسااااااااااا ولیت تضاااااااااااامنی اسااااااااااا ثناء 

 در غصااب به نحو 
ً
ی  فا طویل )ایادی م عاقب( مووااوع  محسااوب شاادا و مقیی

)رأی قانون مدنی برای غاصبان مس ولیت تضامنی مقرر نمودا است  317مادا 

بنابرارن (؛ عال کشتتتتتتتتتتتتتورهیأت ع ویم دیوان 15/7/1399-799وحدت رویه 
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اگر الف و ب با یددی،ر صد ک اب را که در ی  بس ه قرار دارد طقت کنند، هر 

داد پنجاا جلد   ها را طقت باشاااند ویل اگر الف ک ابک اب یمکدام مسااا ول اسااایی

ها را از وی طقت کند، هر دو در برابر مالک مسااااااااااااا ولیت کردا و سااااااااااااا   ب آن

تضامنی دارند؛ شایان اکر است تقسیم مس ولیت میان غاصبان ناظر به فر ی 

اسااات که مال مغصاااوب قابل تقسااایم بودا و یا آن مال تلف شااادا و رد قیمت بر 

ی دردد؛ در غی  ارن صاااااااااااااااورت برائت  ها مسااااااااااااااا قر امه آن امه در درو رد  امل عی 

اساااات؛ مانند آنده دو سااااارق، با یددی،ر خودرون  را طقت کنند در ارن صااااورت 

ی امکان  پ رر نیست. تقسیم مس ولیت در رد عی 

  332ماده 

 به مسااااااِبب مساااااا ند باشااااااد فقد او وااااااامن اساااااات مانند ارنده مباطی  -
ً
اگر ز ان  فا

 هر دو به نحو مساااوی مساا ول دروانه باشااد و 
 
اگر به هر دو مساا ند باشااد اصااوال

هساااااااا ند م،ر ارنده اثبات شااااااااود تأثی  رف ار مباطی و ساااااااابب برابر نبودا که در ارن 

ان تأثی  رف ارشان مس ول هس ند.  ی  صورت، هر ی  به می 

نظر به ارنده در نظام حقوقی ارران، اصاااااااااااااال بر عدم تضااااااااااااااامن بودا و مساااااااااااااا ولیت  -

اا اااا  اسااات؛ بنابرارن در خصاااوت مشاااارکت در جرم، هر ی  تضاااامنی مح ا  ن ترصا

از طی ا به نساااابت مایل که بردا اساااات، مساااا ولیت مدنی دارد و چنان ه سااااهم هر 

دردند ی  از طی ای جرم معلوم نباشاااااااااااد، به نسااااااااااابت مسااااااااااااوی مسااااااااااا ول تلقی یم

؛ رأی 12/3/1399 -289/99/7( )ن ریتتتتتته مشتتتتتتتتتتتتتورنر 308م  4)ر.ک: ش 

 (. 15/7/1399-99/37وحدت رویه 

  335ماده 

 خودروی با ساااااااااااابقه تصاااااااااااادف، ارز  نظر به ارن -
ً
که    از وقوع تصاااااااااااادف، عرفا

ی پیدا یم ی قابل مطالبه  میی کند خساااااارت افت قیمت خودرو در اثر تصاااااادف نی 

قانون بیمه اجباری و  8مادا  3در تبرصا « خسارت مایل»است؛ اط ق عبارت 

ی مفهوم م ااالف مااادا  ی  17هم نی  ی خسااااااااااااااااارانی را از همی  ان چنی  قااانون کااه جی 

د امکان مراجعه به بیمهتعهدات بیمه  در اساااااااااااااتدر مسااااااااااااا ثنی ندردا اسااااااااااااات مو  

 به وساایله  2)مادا 
ف
 فوری به خسااارات ناشاایه از تصااادفات رانند 

ف
قانون رسااید 

؛ 8/11/1381 – 9934/7(، 6()نظر ه مشاااااااااورنی )13/9/1345نقلیه موتوری 

392/98/7-6/5/1398 .) 
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  344ه ماد

هردوناه  پرداختتعهد : »(1351)قانون پویل  و بانب  کشاااااااااااااااور  2طبق بند ن مادا  -

که با رعايت د ن و يا بده  فقد با پول را ج کشاااااااااااااااور انجام پ  ر اسااااااااااااااات، م،ر آن

ی بدهکار و بسااااااااااا انکار دادا شااااااااااادا باشاااااااااااد «  مقررات ارزي کشاااااااااااور ترت ب دي،ري بی 

پرداخت ثمن باید به ر ال « لداخ»؛ بنابرارن در معام ت ق.ت( 252)ر.ک: م 

باشاااااااااااااد؛ با وجود ارن اشاااااااااااااکایل ندارد که ثمن قرارداد به دالر یا رورو یا مقدار معینی 

ی شاااود ویل فروشاااندا م عهد شاااود که در زمان پرداخت، معادل ر ایل آن  ط  تعیی 

دازد؛ ز را آن اااه در معاااام ت داخل اجبااااری اسااااااااااااااااات، ر اااال بودن واحاااد پول  را بیر

 money of)اساااااااااااااااات، نااه پول محاااسااااااااااااااابااه ( money of payment)پرداخاات 

account)ی یم توانند ارز  مبیع را به دالر یا ارزهای دی،ر بسااااااانجند ؛ یعنی طرفی 

 باید پرداخت و در افت با ر ال باشد. 
ً
 و محاسبه کنند ویل الزاما

 441ماده 

کت:   -  مقایسه خیار تبّع  صفقه با خیار طی

 ها: الف( شباهت

 تواند حسب مورد نسبت به فسخ عقد یا تقلیل احب خیار یمومانت اجرا: ص

 ثمن اقدام کند. 

  ی  العقد یا    از آن ایجاد شود. سبب: سبب هر دو خیار ممدن است حی 

 ها: ب( تفاوت

   خیار تبع  صاافقه ناظر به موردی اساات که قساامنی از معامله به ساابن  )اعم

 اخ صاااااااات به از بط ن، فساااااااخ یا انفساااااااا ( تجخ ه دردد اّما خیار طی 
ً
کت  فا

کت اخ  از خیار  ی دلیل از ارن لحاظ، خیار طی اکت در مال دارد؛ به همی  طی

تبع  صااااافقه اسااااات؛ به عنوان مثال اگر ی  تن برنج فروخ ه شاااااود و سااااا   

 خیار 
ً
کشاااف شاااود که نییم از آن، پیش از عقد تلف شااادا اسااات خر دار  فا

ن م علق به دی،ری اساات، تبع  صاافقه دارد اّما اگر کشااف شااود که نییم از آ

 
ی
خیار خر دار ع وا بر خیار تبع  صااافقه، به واساااطه ایجاد اشااااعه، مصاااداق

کت هم یم  باشد؛از خیار طی

  
ً
اگر بعد از عقد و پیش از تسلیم، مبیع با مال دی،ری ممزون شود خر دار  فا

ی دلیل،  کت دارد و حق فسااخ ارتباط به تبع  صاافقه ندارد؛ به همی  خیار طی
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کت وسیعاز ار تر از خیار تبع  صفقه است ز را اشاعه    ن منظر، خیار طی

ی شااااااااااااااامل یم کت با تبع  صاااااااااااااافقه از عقد را نی  شااااااااااااااود؛ بنابرارن رابطه خیار طی

  است. « عموم و خصوت من وجه»

 453ماده 

در خصوت مس ولیت ناشی از تلف، دو قاعدا  ل وجود دارد: قاعدا اول ارنده   -

بر عهدا فروشاااااااااندا اسااااااااات؛ قاعدا دوم ارنده تلف  اال  تلف  اال پیش از تسااااااااالیم

اسااااا ثنان  بر قاعدا دوم اسااااات  453   از تسااااالیم بر عهدا خر دار اسااااات؛ مادا 

که بنا بر آن، اگر خر دار خیار داشاا ه و در مقابل فروشااندا خیار نداشاا ه باشااد، 

رود اگرچه  اال تساااااااالیم شاااااااادا باشااااااااد؛ به عبارت تلف  اال از کیسااااااااه فروشااااااااندا یم

ی موجب انفساااااااااااا  بیع اسااااااااااات و د ی،ر، تلف مبیع در زمان خیار م    مشااااااااااایی

داد ثمن در افنی است.   فروشندا مکلف به اسیی

ی تسلیم کند، ومان  - ی خیار طی  داش ه باشند و بارع، مبیع را به مشیی اگر طرفی 

ی من قل یم شااااااااود و تلف از کیسااااااااه خر دار اساااااااات ولو    از معاو ی به مشاااااااایی

از تلف، فروشاااااااااندا خیار خویش را سااااااااااقد کردا باشاااااااااد؛ به تسااااااااالیم مبیع و پیش 

، دی،ر وااااااااااااااامان اعادا نیم شاااااااااااااااود؛ عبارت دی،ر    از ان قال وااااااااااااااامان معاو ی

ی نظر اخی  را تقو ت یم 453اس ثنان  بودن مادا   کند. نی 

اگر مبیع    از تسااالیم و در مدت خیار فروشاااندا، تلف شاااود، تلف موجب زوال  -

و در صاااااااااااااااورت اعمال خیار،  ق.م( 286ماده )مالک خیار فروشاااااااااااااااندا نیسااااااااااااااات 

ی واااامن بدل مبیع د کردا و خر دار نی 
)حستتتت مورد  فروشاااندا باید ثمن را مسااایی

 است. مثل یا قی ت روز ملیع( 

  467ماده 

و قانون مدنی  1376به لحاظ قلمرو مکانی هم با قانون سااااااال  1356قانون سااااااال  -

 در شهرهان   
ً
که در قانون احصاء شدا است م فاوت است؛ ز را ارن قانون  فا

در شهر تهران  1356شود، نه در تمام کشور؛ به عنوان مثال قانون سال اجرا یم

اید، الزم  االجر است ویل در اس م شهر ارن دونه نیست. با جمع سارر طی
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  684ماده 

و  بر ا ن كه  - اای ، منفعت يا انجام  ار باشاااد؛ ماا ی موواااوع وااامان مم ن اسااات عی 

ت مد ون (، 1؛ ر.ک: لنگرودی )182(، ش 62)كاتوزيان)طی  نباشاااااااااااااااد  مباطی

به عنوان مثال اگر کیس م عهد به تملی  ی  دس گاا خودروی پراید  (366ص 

ال مه دردد و یا م عهد به تملی  منافع یدسااااااله آن صااااافر کیلومیی به نحو  ل قی 

 دردد؛ ومان از درون اخی  صحی  است. 

ی مدت برای عقد واااامان  - صااااحی  اساااات خواا واااامان نقل  ت ضتتت ان()توقیتعیی 

نیسااااااات اما در صاااااااورت  درن باشاااااااد یا وااااااایّم؛ در وااااااامان نقل، مدت مانع ان قال

ی انقضای مدت و عدم مطالبه از سوی مضمون له، درن بر اساس توافق ن س ی 

دردد؛ دف نی اساات بازدشاات درن عنه باز یمله به امه مضاامونوااامن و مضاامون

ا حقوق وی ندارد ز را واااااااااامان از روز ن ساااااااااات به عنه منافانی ببر امه مضاااااااااامون

 . نشدا بلکه مقید به زمان بودا استصورت مطلق انشاء 

 688ماده 

ی به نحو تسلسل و به قید تضامن از هم ومانت کنند؛ در ارن صورت  - اگر وامنی 

)قستتت ت عنه خویش مساااا ولیت تضااااامنی خواهد داشاااات هر وااااامن با مضاااامون

نده )ب از الف( وااااااااامانت کند و )ن از ب( و )د ؛ مانند ارق.ت( 249اختر ماده 

 در مقاااااباااال 
ً
از ن(؛ در ارن صاااااااااااااااورت الف، ب، ن و د هر چهااااار نفر م ضاااااااااااااااااااامنااااا

له مساااا ول هساااا ند؛ چنان ه در مثال اخی  اثبات شااااود که امضااااای )ن( مضاااامون

جعل بودا است و وی وماننی انجام ندادا است در ارن صورت )ن( مس ولینی 

بع بط ن واااااااااااااامانت )ن( از )ب(، مساااااااااااااا ولینی ندارد ویل نداشاااااااااااااا ه و )د( هم به ت

ها مسااااا ولیت )ب( و )الف( به قوت خویش باقی اسااااات؛ در حالیده اگر وااااامانت

های به نحو تسلسل نباشد مانند آنده )ب(، )ن( و )د( در ی  زمان و یا در زمان

 یا به نحو تضاااااااامنی از )الف( وااااااامانت کنند اثبات جعل بودن 
 
م  لف مسااااااا ق 

ی در مسااااااا ولیت  امضاااااااای  موجب زوال مسااااااا ولیت وی اسااااااات و تأثی 
ً
)ن(،  فا

 ها ندارد. سارر وامن

 690ماده 

اید ایجاد خیار برای مضمون - (، 100)صفاني )له به واسطه عدم تمدن وامن طی

 (: 226ش 
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الف( عقد واااامان از نوع نقل امه باشااااد: ز را عدم تمدن وااااامن در واااامان واااایّم 

ری برای مضاااامون عنه مراجعه تواند به مضااااموننبودا و وی یمله م ضاااامن  ی

 کند؛ 

ی عقد وااااااااااااامان، ملء  ی انعقاد عقد: اگر واااااااااااااامن حی  ب( فقدان تمدن مایل در حی 

له ایجاد باشاااااااااااااااد ویل    از آن، ناتوان شاااااااااااااااود، حقی فسااااااااااااااا ی برای مضااااااااااااااامون

 »شااااود؛ دف نی اساااات منظور از فقدان تمدن مایل، نیم
ف
«  اعسااااار یا ورشاااادساااا ب

ا (؛ 156(، ش 62))کاتوزیان وااامن اساات  و یا ورشاادساا ه  اّما اگر وااامن معاا

نباااشااااااااااااااااد ویل بااه جهاات دی،ر وصاااااااااااااااول طلااب ممدن ن،ردد، ماااننااد آندااه اموال 

)ر.ک: لنگرودی، له حق فساااااااااا ی ندارد وااااااااااامن، خر دار پیدا ندند، مضاااااااااامون

 ؛(356ض ان عبدی، ش 

ی عقد، به عدم تمدن مایل واااااامن، ناآااا باشاااااد؛ اگرچه ممدن پ( مضااااامون له حی 

( واامن در ا
ف
ای،، اثبات عدم تمدن مایل )اعساار یا ورشادسا ب سات تحت طی

له باشاااااد ویل ناآااه وی به ارن وواااااعیت زمان عقد وااااامان بر عهدا مضااااامون

 نیاز به اثبات ندارد ز را اصل بر عدم آااه است. 

)رهق شاااااااااااا یصاااااااااااا که مال خویش را بابت بده دی،ری به رهن د اشاااااااااااا ه اساااااااااااات   -

واااااااااامن، از تار ااااخ توقف ورشااااااااادسااااااااا ه، امکان وصاااااااااول  ، به مانند توستتتتتتتت   ال (

 -788خسااااااااااااااااارت تااأخی  از مااال مرهونااه وی امکااانیاا رر نبودا و رأی وحاادت رو ااه 

اااااااااااااای دارد  27/3/1399 ی تاا  -1061/99/7)ن ریتتتتتتته مشتتتتتتتتتتتتتورنر بااااااااه رهن نی 

28/8/1399 .) 

  691ماده 

 محدود  -
 
اگر شااا یصااا به نحو تضاااامنی از ثمن معامله وااامانت کند وااامان او اصاااوال

شااااااود م،ر خ ف آن اکر شاااااادا ه اصاااااال درن اساااااات و شااااااامل خسااااااارت تأخی  نیمب

باشااااااااد؛ بدری اساااااااات حنی در فر ی که واااااااامان محدود به اصاااااااال درن اساااااااات اگر 

له به واااااااااااااااامن مراجعه کند و وی از پرداخت خودداری نماید، واااااااااااااااامن مضااااااااااااااامون

 ، مسااااااا ول خساااااااارت تأخی  اسااااااات با ارن تفاوت که مبداء محاسااااااابه خساااااااارت تأخی 

 (. 139(، ش 100)صفاني )طالبه از وامن است، نه مدرون اصل تار ااااخ م

( ومانت از نفقه 1در خصوت ومانت از نفقه اقارب دو فر  مطرح است:  -
ی  د ش ه: به لحاظ ارنده نفقه د ش ه اقارب، قابل مطالبه نیست، ل ا ومانت از آن نی 
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از نفقه ( ومانت 2؛ (702م  4)ر.ک: ش مشمول حکم ومانت از درن طبییع است 
آرندا: ومانت از نفقه فرزند توان،ر نسبت به پدر نیازمند صحی  است ویل اگر فقر و 
غنا در زمان ومانت محقق نباشد،  ف رابطه خویشاوندی برای تحقق مفهوم سبب 

)ومان نقل امه به   توان در قالب عقد ومان مصطلنیم  اقی نبودا و   691در مادا 
گر در آرندا وی توان،ر شدا و پدر نیازمند دردد، نفقه بر امه(، از  ا ومانت کرد که ا 

( صحی  10عهدا وامن باشد؛ ویل ومان از نفقه اخی  در قالب وّم امه به امه )مادا 
ق به ایجاد درن در آرندا نمود است ز را ومان اخی  را یم

ّ
(، ش 100)صفاني )توان معل

 (. 169(، ش 62؛ کاتوزیان )168

  697ماده 

 دو ند که بر دو قسم است : « ومان عهدا»ردن از ومان درک را ومانت ک -

مانند آن که شااااا یصااااا از خر دار وااااامانت کند که  الف( ضتتتت ان عهده از خریدار: 

، نو  مسااااا حق ،اگر ثمن د کند که تعهد اخی 
للغی  درآید، مبیع را به خر دار مسااااایی

، فروشااااااااندا یمواااااااامان از اعیان مضاااااااامونه محسااااااااوب یم تواند شااااااااود؛ در مثال اخی 

 به هر   از خر دار فضویل یا وامن وی رجوع کند 
 
(، صص 1)لنگرودی )اصوال

 1. (173(، ش 62؛ کاتوزیان )370و  369

مانند آنده شاا یصاا از فروشااندا واامانت کند که  ب( ضتت ان از عهده فروشتتنده: 

د کند؛ در ارن صااااااورت اگر درآید للغی  مساااااا حق ،اگر مبیع ، ثمن را به خر دار مساااااایی

ی  ی معی  ی  فر مووااوع تابع  باشااد ثمن عی   ضتت ان از اعیان موتت ونه(یعنی )پیشاای 

داد پول، تعهد  ل « پول»اگر ثمن، مقداری  اّما اساااااات  باشااااااد، چون تعهد به اساااااایی

شاااود و قابلیت ان قال به امه واااامن را دارد، وااامان به معنای خات محساااوب یم

، از باب شود؛ دف نی است در نمحسوب یم  لمه ، غلبهوش ارهای فقی و حقوقی

ومان عهدا نو  ومان از اعیان مضمونه تلقی شدا است ز را حنی اگر مبیع در 

ی محساااااوب شااااادا و  ی معی  ی عی  ی عقد  ل باشاااااد    از تسااااالیم در روابد طرفی  حی 

ی اسااااااااااااااااااااات؛ باااااااا وجود ارن مبیع در فر ی کاااااااه  ،خر ااااااادار مکلف باااااااه رد هماااااااان عی 
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 مصااداق واامان از للغی  دریممساا حق
ً
آید و ثمن پول اساات، واامان عهدا اساا ثنائا

 (. 156(، ش 100)صفاني ) اعیان مضمونه نیست

و الزامات خارن از قرارداد بودا و « وااااااامان قهری»، مصاااااااداقی از «وااااااامان درک»  -

ا (390م  9و ش  362م  5)ر.ک: ش شاااااااااااااااود واقعااه حقوقی محساااااااااااااااوب یم ؛ امااّ

بودا و عمل حقوقی محسااااوب « واااامان قراردادی»مصااااداقی از  «واااامان عهدا»

(، ص 54، امایم )177(، ش 62؛ کاتوزیان )157(، ش 100)صتتتتتتفاني )شاااااااود یم

264) . 

واامان عهدا اخ صااات به عقد بیع نداشاا ه و در سااارر عقود نظی  اجارا و صاال    -

ی م صور است   (. 157(، ش 100)صفاني )نی 

للغی  درآمدن نداشا ه و د در ن یجه مسا حقوامان عهدا اخ صاات به بط ن عق -

تواند به وااااااااااامن مراجعه کند له یمدر هر فر ی که عقد باطل شااااااااااود، مضاااااااااامون

آمدن للغی  در م،ر ارنده در قرارداد مساااا ولیت وااااامن محدود به فر  مساااا حق

 (. 157(، ش 100)صفاني )شدا باشد 

 698ماده 

ی درن اصاااااال  - شااااااود؛ به عنوان مثال زایل یمبا تحقق واااااامان نقل، وثارق و تضااااااامی 

اگر مدرون بابت بده خویش، ملیک را به رهن دهد و س   ش   الف از وی 

به نحو تضااااااااااااامن واااااااااااامانت کند و ساااااااااااا   ب از مدرون به نحو نقل امه به امه 

وااااااامانت شااااااا    عنه( در ن یجهوااااااامانت کند، با برائت امه مدرون )مضااااااامون

 یمشود و طلبکار ب، رهن و ومانت الف زایل یم
ً
تواند به وامن دوم )ب(  فا

(، 100(؛ ن.خ: صتتتتفاني )62()ن.و: کاتوزیان )746م  3)مالک بند مراجعه کند 

 (. 185س 

 702ماده 

از آن ومانت  ق.م(، 266)موضوع ماده اگر وامن با آااه از طبییع بودن درن  -

 تبدیل شدا و مضمون
ی
امن تواند آن را از وله یمکند، درن طبییع به درن حقوق

مطالبه کند اّما اگر وامن ناآااا باشد، درن به صورت طبییع به امه وی من قل 

شدا و قابل مطالبه نیست؛ بنابرارن اگر وامن بدون آااه از شمول مرور زمان 

له به ارراد مرور زمان اساا ناد تواند در برابر مضاامونبر درن از آن واامانت کند یم

 (. 161(، ش 62) ؛ کاتوزیان186(، ش 100)صفاني )کند 
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عنه به مندرن در دادنامه بدوی به واسااااااااااااااطه تجدیدنظرخواه مضااااااااااااااموناگر محدوم  -

شااااااااااااااود ولو وی  ااهش یااباد مفااد دادنااماه داددااا تجادیادنظر شاااااااااااااااامال واااااااااااااااامن هم یم

 (. 123(، ش 100)صفاني )تجدیدنظر ندردا باشد 

ند؛ به عنوان به را تغیی  دهتوانند با توافق، جن  مضاامونله یموااامن و مضاامون -

تغیی  دهند؛ در ارن « ر ال»اساات آن را به « دالر»مثال اگر درن اصاال پرداخت 

صااااااورت ع وا بر ان قال درن، تبدیل تعهد به اع بار تغیی  مووااااااوع تعهد هم ر  

دهد؛ به ارن معنا که درن اصال )دالر( بر امه واامن من قل شادا و سا   به یم

، تبدیل تعهد ر 
ی
دادا و مووااااااوع تعهد وااااااامن )از دالر به  واسااااااطه توافق اواااااااق

، ر ال( تغیی  یم دف ه « بهوااااااااامان به غی  جن  مضااااااااامون»کند؛ به وااااااااامان اخی 

 (. 173(، ش 100)صفاني )شود یم

 710ماده 

امه وااامن اول در برابر واامان نقل از وااامن هم به مانند حواله، موجب برائت  -

ی دلیل وااااااااااامن اول یممضاااااااااامون عنه خویش اند به مضاااااااااامونتو له بودا و به همی 

ع باشااااد  مراجعه کند م،ر ارنده واااامان دوم بدون اان وااااامن اول یا به قصااااد تی 

تواند به وااااااامن اول مراجعه کند،    که در ارن صااااااورت چون وااااااامن دوم نیم

عنه خویش مراجعه شود تا ب واهد به مضمونوامن اول م حمل خسارنی نیم

ی اگر ومان دوم از نوع وم ؛ هق.م( 719)مالک قس ت اختر ماده کند  م نی 

امه به امه باشاااااااااد چون موجب برائت امه واااااااااامن نیسااااااااات؛ بنابرارن تا پیش از 

(، 100)صتتتتتتتفاني )عنه را ندارد پرداخت درن، وااااااااامن امکان مراجعه به مضاااااااامون

 (. 200ش 

  720ماده 

عنه وااااااااااامانت کند و وی از اان خویش رجوع اگر واااااااااااامن بر مبنای اان مضااااااااااامون -

عنه با جمع سااااااااااااااارر ری ندارد و مانع مراجعه وااااااااااااااامن به مضاااااااااااااامونکند، رجوع اث

اید نیسااااااااااااات اّما اگر پیش از انعقاد وااااااااااااامان رجوع از اان را به اط ع واااااااااااااامن  طی

 دردد. اثر یمبرساند اان ن  

  721ماده 

 ، چهار حالت م صور است: وامنان« عر ی »د در خصوت تعد -
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اک یا تسهیم: مانند ارنده ش یص  به دی،ری صد میلیون بدهکار باشد الف( به نحو اشیی

و دو نفر وامن بدهکار شوند به ارن نحو که هر کدام قسمنی از بده را تقبل کنند. 

 
 
میلیون وامن دوم(؛ ومانت به نحو تسهیم ممدن  20میلیون وامن اول و  80)مث 

 است نقل یا ویّم باشد. 

وامنان، تمام درن را در برابر ب( به نحو اس ق ل یا انفراد: به ارن معنا که هر   از 

ند؛ مانند ارنده دعهدا یم بر طلبکار  در زمان واحد یا م  لف پیشنهاد ومانت و نفر دی 

هر دو پیشنهاد را قبول نماید؛ در ارن « واحد»از تمام درن را بدهند و طلبکار در زمان 

صورت هر دو ومانت صحی  بودا و هر   از وامنان مس ول پرداخت تمام درن 

له تمام یا قسمنی از درن را از یب از صاحبان هس ند؛ بدریه است در صورنی که مضمون

ان وصول شدا حق مراجعه به وا ی من دی،ر را ندارد؛ ز را طلبکار وصول نماید، به می 

له قی بیش از مجموع طلب خود ندارد؛ بنابرارن اگر طلب صد میلیون باشد، مضمونح

 تواند از هر ی  وامنان که یم
 
ب واهد تمام یا ب یسی از آن را مطالبه کند ویل اگر مث 

 برای مبلغ باقی ماندا ) 90
ً
میلیون( حق  10میلیون آن را از وامن اول وصول کرد،  فا

-فقد وامن مضمون وامنانجان  که مراجعه به وامن دوم را دارد؛ با وجود ارن، از آن

ها وجود ندارد، ای میان وامنطهوامن یددی،ر و راب نه)بدهکار اصل( هس ند، عنه 

ای  حق دارد در صورت وجود طی
ً
د الزم به بنابرارن اگر وامنی درن را پرداخت کند  فا

له، و حق مراجعه به وامنان دی،ر را ندارد و یا اگر مضمون عنه مراجعه کند مضمون

ی هامه یب از وامن  تأثی 
 
ندارد؛ دف نی ها وامن سارر مس ولیت در ا را ابراء کند اصوال

 نقل یا ویّم باشد.  ومانبه نحو اس ق ل، ممدن است به صورت  وماناست 

اصل و  مدرونپ( به نحو تضامن: به ارن معنی که ع وا بر ایجاد رابطة تضامن میان 

وامنان، میان وامنان هم رابطه تضامن ایجاد شود؛ به عبارت دی،ر در تعدد وامنان 

عنه وجود دارد: مدرون اصل در برابر سارر وامنان نقش به نحو تضامن، چند مضمون

ی مضمونمضمون ی عنه اصل را دارد و هر وامن نی  عنه سارر وامنان است؛ به همی 

ی بریء له یب از وامنان را ابراء کند، سارر وامندلیل اگر مضمون شوند )م ک یمها نی 

ی اگر یب از وامنق م(؛ هم 321مادا  دازد ع وا بر امکان مراجعه به ها، درن را بیر  نی 

ی حق مراجعه به سارر وامنبرای تمام آن ه پرداخ ه است عنه اصل، مضمون ها را نی 

و  بر ارنده رجوع برای تمام درن شود مانند مراجعه نموجب تسلسل یا دور  ،دارد؛ مای

عه ( یا مراج318 لف مس قر شود )م معهدا  هر غاصب به ید ما بعد تا ارنده درن بر 

 به اندازا  ظهرنوی  به ید ماقبل تا درن بر 
ً
عهدا صادر کنندا مس قر شود؛ ودرنه  فا
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توان به وی رجوع کرد؛ به عنوان مثال اگر چهار نفر به نحو تضامنی سهم هر وامن یم

دازد، ع وا بر از بده صد میلیونی ومانت کنند و یب از وامن ها صد میلیون را بیر

 25های دی،ر به مبلغ ی  از وامن تواند به هر اصل، یم ونمدرامکان مراجعه به 

 میلیون رجوع نماید. 

زمان درنی را بدون ترص اااا  به تسهیم یا ت( به نحو مطلق: به ارن معنا که چند نفر هم

اصل عدم با تضامن ومانت کنند که در ارن صورت اگرچه اصل بر تسهیم است )ز را، 

داند و ام درن )تضامن( یمر ومانت را ناظر به تمز ادا منطبق است( ویل عرف و ظاه

 اصول عملیه مقدم است.  ر ظاهر ب

  773ماده 

 صاااااااااحی  اسااااااااات؛ به  -
 
اگر ممنوعیت نقل و ان قال مایل موقنی باشاااااااااد، رهن آن اصاااااااااوال

عنوان مثال اگر فروشااااااااااااااندا بر خر دار طی  کند که تا دو سااااااااااااااال حق فرو  مبیع را 

 صااااااحی  اساااااات ز را مرتهن یمندارد رهن د اردن مال اخی  اصااااااو 
 
تواند    از اتمام ال

)کاتوزیان و یبه دیق، دوران ممنوعیت با فرو  مرهونه طلب خود را وصااااول کند 

 (. 42(، ش 100و صفاني ) 357ش 

  775ماده 

توان برای طلب آرندا که سبب آن ایجاد نشدا است، رهن داد ویل اشکایل اگرچه نیم -

  شااااااااااااااود کاااه فااا  رهن منو  باااه امری از جملاااه نااادارد کاااه در واااااااااااااامن عقاااد رهن طی 

باشد که ممدن است آن درن    از عقد رهن ایجاد های راهن یمپرداخت  لیه بده

شااادا باشاااد؛ به عنوان مثال: اگر شااا یصااا در ازای صاااد میلیون بده، ملک خویش را 

به رهن دهد و    از تحقق عقد رهن، بده دی،ری به مبلغ پنجاا میلیون به مرتهن 

تواند طلب جدید را از محل مرهونه وصااااااااول نماید؛ ویل اشااااااااکال دا کند، مرتهن نیمپی

غم تسااااااااااااااو ااه بااده صاااااااااااااااد میلیونی  ناادارد بنااا بر طی  واااااااااااااامن عقااد، از فاا  رهن علی 

)ر.ک: ن ریتته خودداری کردا و آن را منو  بااه پرداخاات بااده پنجاااا میلیونی نمااایااد 

 ش (، پ100؛ صفاني )9/2/1399-1520/98/7(، 6مشورنر )
ر
با وجود (؛ 14اورق

هیااأت عمویم دروان عاادالاات  20/1/1398مور   64ارن، مطااابق دادنااامااه شاااااااااااااامااارا 

ی نیم ها و موسااااااااااااااسااااااااااااااات مایل و اع باریبان اداری،  توانند در قراردادهای خود چنی 

ندا را برای مبلغ و  ط را علیه وااااااااااااااامن درن نمارند ز را وااااااااااااااامن، واااااااااااااامانت وام دی  طی

 مر و  به )مطالبات مستتتتتتتتتتتبمووااااااااااااوع مشاااااااااااا   
 
ی  یعنی مطالبانر که مستتتتتتتتتتتبی ا

)مطالبات کند و واااااااااامانت سااااااااااارر تعهدات تقبل یم تستتتتتتتتتهیالت اخ  شتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتتد(
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مستتتتتتتتتتبی  یعنی ستتتتتتتتتایر بدی نده به بان (غتر را م قبل نشااااااااااادا  های تستتتتتتتتتهیالت (تر

ی اسااااااااااس بان  مرکزی ط ب شااااااااانامه  10/5/1398 -158716/98 اسااااااااات؛ بر همی 

ین برداشاااااات از حساااااااب امکان درن طی  مبنی بر امکا  وی از سااااااوی وااااااامنیا  مشاااااایی

 نمودا است.   مس قیمرا محدود به مطالبات  ها و موسسات مایل و اع باریبان 

  780ماده 

در صورنی که راهن ورشدست شود، حق تقدم مرتهن بر سارر طلبکاران به قوت   -

 یم
ی
ا اگر طلبکاااااری بااااه موجااااق.ت( 518و  516)مواد مااااانااااد خویش باااااق ب ؛ امااااّ

ی خواس ه»  بدهکار، حق « تأمی 
ف
مال بدهکار را توقیف کردا باشد، با ورشدس ب

ی یم  رود و اصل تساوی طلبکاران حا م خواهد بود. تقدم وی از بی 

  788ماده 

)صتتتتتفاني چند فر  عمدا م صااااااور اساااااات  788در خصااااااوت قساااااامت دوم مادا   -

 : (11(، ش 100)

ر ارن صاااااااااااااااورت طبق ن  مااادا کنااد: دمرهونااه نزد مرتهن بودا و وی فوت  الف(

 شود. عمل یم 788

ی مرهونه نزد مرتهن بودا و راهن فوت  ب( کند: در ارن صااورت، فوت راهن تأثی 

تواند هم نان مرهونه بر حق مرتهن در ادامه اس ی  بر مرهونه ندارد و وی یم

 را در ترصف داش ه باشد. 

رت فوت اثری ندارد مرهونه نزد راهن باشااااااااد و مرتهن فوت کند: در ارن صااااااااو  پ(

ز را مرتهن باااا قرار دادن ماااال نزد مرتهن، باااا اساااااااااااااااقاااا  حق اسااااااااااااااا ی ی خود بر 

 مرهونه آن را در اخ یار مالک )راهن( قرار دادا است. 

مرهونه نزد راهن باشااد و وی فوت کند: در ارن صااورت، فوت اثری ندارد ز را  ت(

رهونه ن یجه ارن ورثه راهن مالکان جدید مرهونه هسااااااااا ند و تسااااااااالد آنان بر م

 . (379(، ش 41)کاتوزیان )حق است، نه نیابت 

ی محسوب  ث( مرهونه نزد ش   ثالنی باشد: در ارن صورت، ش   ثالث، امی 

شااود و شااود و با فوت یا حجر راهن یا مرتهن یا شاا   ثالث امانت زایل یمیم

ااااااااااف با یددی،ر تواراهن یا مرتهن یا ورثه آن فق ها باید در خصاااااااااااوت ادامه ترصا

ی خواهد کرد.   کنند و در صورت عدم توافق، حا م ش   م رصف را معی 
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 791ماده 

در مواردی که مرتهن، مرهونه را تلف نمودا اساااااااااااااااات باید بدل آن را بدهد و بدل  -

م کور در رهن خواهد بود؛ الب ه در مواردی که طلب وجه نقد اسااااااااااااااات و بدل، 

اید الزم در خصاااااااااااااااوت تهااات ی مااال قییم اساااااااااااااااات، بااا جمع طی ر، هر یاا  از طرفی 

 (. 103(، ش 100)صفاني )توانند به تهاتر اس ناد نمارند یم

  808ماده 

  از عمل « ام ك»حق شااااااااافعه اخ صاااااااااات به  -
منقول ناشی دارد با ا ن حال اگر غی 

ی و همراا با ملیک که در آن واقع  انسان مانند بنا و درخت با فر  الصاق به زمی 

 809)مفهوم مخالف ماده جاري اسااات اسااات فروخ ه شاااود، شااافعه در آن هم 

؛ بنابرارن اگر شااااااااا یصااااااااا ملک خویش را به همراا (248(، ش99ق.م()صتتتتتتتفاني )

اثاثیه داخل آن مانند ی  ال و مبلمان بفروشاااااااد، شااااااافعه فقد نسااااااابت به ملک 

شاااوند شااافعه راا پ رر اسااات و در ی  ال و مبلمان که منقول محساااوب یمامکان

های و زیرنویس 809م  1)ر.ک: زیرنویس د ندارد ولو همراا ملک فروخ ه شون

 (. 812م 

 847ماده 

ی مصااااااااداق مال  ل را به شاااااااا   ثالث یا حنی خود مو مو  یم - له تواند تعیی 

مانند آنده م وقی وصاایت  (؛95، ص 3؛ امایم ج 77(، ش 99)صتتفاني )بساایارد 

ی ه دخیی  از ماترک تهیه شااااااااااود و  کند که ی  ت  ه فر  دساااااااااا بافت برای جهی 

ی مصداق فر  دس بافت را به دخیی  )مو   له( بسیارد. تعیی 

  888ماده 

 از صااااااااااانف نسااااااااااال  كه ن   قائم  -
 
  مقایم  منو  اسااااااااااات به ا ن ه اوال

واساااااااااااطه به م وقی

  برد(اوالد ارث نمي  )پس با وجود اوالد، اوالد  رسااااااااااد كیساااااااااا  زندا نباشااااااااااد یم  
ً
ثانيا

 قائماالرث ننسل واسطه خود  به سبب زنا و لعان ممنوع
ً
مقام نبايد باشد ثالثا

  فوت كردا باشااااااد؛ در ممنوع
ی
 نساااااال واسااااااطه بايد پ ش از م وق

ً
االرث باشااااااد رابعا

غی  ارن صورت اگر نسل واسطه    از مورث فوت کردا باشد، رسیدن ارث به 

شاااااود بلکه دو ان قال مسااااا قیم در نسااااال بعدی از باب قائم مقایم محساااااوب نیم

د: اولطول هم قرار یم از پاااادر بااااه  -ان قااااال ارث از پاااادر زر؛ بااااه پاااادر؛ دوم -دی 

ی قائم مقایم آن اساااااااااااااااات که ارثیه از بری در شااااااااااااااایواها؛ تفاوت عمل ارثنوادا
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س طلبکاران نسااااااااااال واساااااااااااطه در امان اسااااااااااات  (، ش 70)ر.ک: کاتوزیان، )دسااااااااااایی

164 .) 

 946ماده 

اا ای نسااااااااااااااابت به ملیک به مدت یدساااااااااااااااال منعقد و موجر    از چهار ماگر اجارا -

ی ارث جارا تا پایان قرارداد به نسااااااااااااابت ساااااااااااااهماال فوت کند، مال االرث به زوجه نی 

المنافع اسااااااااات و رساااااااااد ملک مسااااااااالوبرساااااااااد ز را آن ه    از فوت به ورثه یمیم

، مال
ی
االجارا درن و مال منقول اساااااااااااااات؛ بنابرارن به مانند سااااااااااااااارر مطالبات م وق

ی از آن ارث یم ا اگر    از اتزوجااه نی  مااام ماادت اجااارا، ورثااه آن را اجااارا برد؛ امااّ

 نسااااااااااااااابت به مال
ی
االجارا آن حقی ندارد ز را زوجه مالکینی در دهند زوجه م وق

 مس حق قیمت است. 
ً
منقول نداش ه و  فا  اموال غی 

  1043ماده 

وع، واليت پدر و جد پدري  - ای وع باشااد يا ناماا ای ازاله بكارت بر اثر مواقعه خواا ماا

و را سااااااااااااااقد یم   اااااااااااای عيت دخول قبل از عقد، طی  ساااااااااااااقو  واليت پدر كند و ماا

هيأت ع ویمي  62/62، رديف 29/1/1363 – 1)رأي وحدت رويه ن ساااااااااااااااات 

ای بدون اان ویل قهری ازدوان کند بنابرارن اگر دخیی باکراديوان عالي كشتتتتتتور(؛ 

و به واسااطه مواقعه، بکارت خود را از دساات دهد و ساا   با مرد دی،ری ازدوان  

 شود. وی نامع ی  اّما ازدوان دوم مع ی  تلقی یمکند، ازدوان اول 

  1049ماده 

 ف اجازا هما اول برای ازدوان مجدد ناقی تکلیف زون به أخ  اجازا از دادداا  -

ااا اول هم مانع (1353ق.ح.خ  17)م نیساااات  ؛ در مقابل، ِ ف م الفت هماا

زم است که تحصیل اجازا از دادداا نیست؛ ز را برای ازدوان مجدد، سه طی  ال

( توانان  مرد در اجرای عدالت 2( توانان  مایل مرد 1ها با دادداا اسااااات: احراز آن

اید هشت3میان هماان   . 13532ق.ح.   16دانه مادا ( وجود یب از طی

                                                           
: 

. 

. 

. 

8. 

8. 
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  1064ماده 

-  
ً
مایل است؛ ثانیا  ازدوان قرارداد غی 

 
 صحی  است ز را اوال

 
ازدوان ورشدس ه اصوال

ر ه م ضااااااااااااامن تعهد زون به پرداخت تعداد معینی ساااااااااااااده بهار در اغلب موارد مه

 
ف
آزادی اسااااااااااااات؛ بنابرارن از آن جان  که درن ناشی از مهر ه    از ورشااااااااااااادسااااااااااااا ب

)مالک  ها نداردشاااااااااااااااود زوجه داخل در غرما نشااااااااااااااادا و ز انی به حال آنایجاد یم

باااااا وجود ارن، در مواردی کاااااه مهر اااااه، تملیااااا  ماااااال بودا و  ق.ن(؛ 251متتتتاده 

جان  که ورشدس ه از مداخله در خرون مال از مالکیت زون باشد، از آنموجب 

لا ا تملیا  ماال در قاالاب مهر اه  ق.ت( 418)م بااشااااااااااااااااد اموال خویش ممنوع یم

، اگر نکاح دائم باشااد، نکاح صااحی  اّما  ی رو، در فر  اخی  مع ی  نیساات؛ از همی 

قد شاادا باشااد و اع بار اساات و مانند فر ی اساات که نکاح بدون مهر منعمهر ن  

اع باری نکاح موقت اع باری توافق بر مهر، منجر به ن  اگر نکاح موقت باشد، ن  

 دردد. یم

 

  1119ماده 

اید اعمال و الت در ط ق، م قا ی  - در مواردی که زوجه به اسااااااااااااااا ناد تحقق طی

ط ق اسااات؛ دادداا باید در صاااورت احراز امکان اعمال و الت در ط ق، دواه 

)ر.ک: نماید ساز  صادر نماید ز را زوجه به نیابت از زون اقدام یم عدم امکان

 (. 18/9/1399 -1228/99/7(، 6()ن ریه مشورنر )1134م  3ش 

در مواردی کاااه زوجاااه باااه اسااااااااااااااا نااااد و اااالااات ب عزل در ط ق، باااه نیاااابااات از زون  -

شاااااااااااااود ویل حق دهد، اگرچه زون خواهان محساااااااااااااوب یمدادخواسااااااااااااات ط ق یم

داد دادخ ی از اعطای اسااااااااااایی ک طرفی 
واسااااااااااات را ندارد ز را ارن امر با قصاااااااااااد مشااااااااااایی

 – 1522/99/7(، 6)نتتت تتتریتتتتتتته مشتتتتتتتتتتتتتتتورنر )و ااااااااالاااااااات بااا عااازل ماااغااااااااارااارت دارد 

21/10/1399 .) 

                                                           
8. 

 
. 

8. 
. 

. 

. 


