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سخن ناشر

از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین 
از تحصیل،  انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس  علوم 
ایفای  به  گوناگون  جایگاه های  و  مناصب  در  و  عرصه ی خدمت شده  وارد 

وظیفه مشغول می شوند. 
تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان 
با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی  سالیان  طی  که  هستند 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند، 
نیز  و  حقوق  رشته ی  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و 
رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                       فرزاد دانشور
       مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



هو الحکیم
گذر  مقننه  قوه  گذرگاه  از  که  قوانینی  انباشته  صفحات  البالی  در 
کرده اند، چه فراوان قوانینی هستند که افزون بر کارکرد اصلی خود 
اند.  یافته  کارکرد جدیدی  است،  اجتماعی  و  فردی  روابط  تنظیم  که 
سالیانی است که آزمون های متنوع حقوقی از آزمون های تحصیالت 
تکمیلی گرفته تا آزمون های شغلی و استخدامی به عنوان میزانی برای 
سنجش سرآمدان و نخبگان به حساب می آیند. در این آزمون ها آنچه 
منبع اصلی و مآخذ سواالت است، همان قوانین موضوعه است. ناگزیر 
هر داوطلب باید برای اثبات سرآمدی علمی و عملی خود، چیرگی و 
تسلطش را بر قوانین موضوعه افزایش داده و با کشف ارتباط منطقی 

میان مواد قانونی، خود را پیروز این میدان گرداند.
کتابی که در دستان شماست مجموعه ای از مواد قانونی است، که 
نگارنده با لحاظ معیارهای خاصی آن ها را از میان دیگر مواد قانونی 
برگزیده است. این گزینش، بر اساس بازنگری سواالت دوره های پیشین 
آزمون های متفاوت حقوقی و نیز با سنجش صعوبت و سهولت فهم آن 
مواد بوده است. نگارنده پس از فراغت از تدوین قانون مدنی نموداری و 
قانون آیین دادرسی مدنی نموداری و توفیق طبع آن دو، جهد خود را 
معطوف بر تصنیف این مجموعه داشت و در این امر خود را از مشورت 
و استعانت از دیگر دانش پژوهان حقوقی مستغنی ندانست. امید است 
که این مجموعه همراهی کارآمد برای مخاطبان بوده و صاحبان دقت و 

نظر، نگارنده را از اظهارات سازنده خود محروم نفرمایند.

الهام مختاری     
              تهران- بهار 1392

پیشگفتار



خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند.

   

راهنما
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 ماده 6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت 
اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، 

مجری خواهد بود. 
به  از حیث مسائل مربوط  ایران،  اتباع خارجه مقیم در خاک   ماده 7- 
ارثیه، درحدود  ازحیث حقوق  و همچنین  اهلیت خود  و  احوال شخصیه 

معاهدات، مطیع مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 
 ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده 

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. 
 ماده 16- مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا 

کنده نشده است غیرمنقول است. 
 ماده 17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص 
داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و 
تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت الزم 
و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد، از جهت صالحیت محاکم و 
توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین 
است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ 

اختصاص داده شده است. 
سکنی  و  عمری  حق  مثل  غیرمنقوله،  اشیاء  از  انتفاع  حق   -18 ماده   
و حق  العبور  قبیل حق  از  غیر،  ملک  به  نسبت  ارتفاق  همچنین حق  و 
المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و 

امثال آن تابع اموال غیرمنقول است. 
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عین  االجاره  مال  و  مبیع  ثمن  و  قرض  قبیل  از  دیون،  کلیه   ماده 20- 
مستأجره، از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع 

یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد. 
به  او  قبل  از  مأذون  یا  حاکم  اذن  با  المالک  مجهول  اموال  ماده 28-   

مصارف فقرا می رسد. 
 ماده 29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال، عالقه های ذیل را دارا 

باشند: 
۱- مالکیت )اعم از عین یا منفعت( 

۲- حق انتفاع 
۳- حق ارتفاق به ملک غیر. 

 ماده 30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع 
دارد، مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد. 

 ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا 
در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. 

 ماده 33- نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین 
به واسطه عملیات مالک، مگر  یا  باشد  به خودی خود روئیده  است، چه 
این  در  که  باشد،  غیرحاصل شده  حبه  یا  اصله  از  یا حاصل  نماء  این که 
صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون 

رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. 
که  این  مگر  است،  مالکیت  دلیل  مالکیت  عنوان  به  تصرف  ماده 35-   

خالف آن ثابت شود. 
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 ماده 37- اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده 
است، در این صورت، مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص 
مزبور به تصرف خود استنادکند، مگر این که ثابت نمایدکه ملک به ناقل 

صحیح به او منتقل شده است. 
 ماده 40- حق انتفاع عبارت ازحقی است که به موجب آن شخص می تواند 
از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. 
 ماده 41– عمری حقی انتفاعی است که به موجب عقدی ازطرف مالک 
برای شخص، به مدت عمرخود، یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار 

شده باشد. 
 ماده 44- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، 
حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک 

قبل از فوت خود رجوع کند. 
 ماده 45- در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می 
توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن 
است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که درحین عقد به وجود نیامده اند 
برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی 

و بعد از انقراض آن ها حق زائل می گردد. 
 ماده 47- درحبس، اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. 

است  انتفاع  موضوع  که  مالی  نگاهداری  برای  الزمه  مخارج   -49 ماده   
برعهده منتفع نیست، مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد. 

 ماده 51- حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود:
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۱( در صورت انقضاء مدت؛
۲( در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است. 

 ماده 52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱( در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

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

 ماده 53- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن حق انتفاع نمی 
شود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است، 

اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. 
 ماده 56- وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که 
صراحتاً داللت بر معنی آن کند، و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم 
مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند. مثل وقف بر اوالد و اگر 
موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول 

حاکم شرط است. 
 ماده 59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی 

شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. 
 ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض الزم است؛ 
و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف 
علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید، یا با 
آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی 

قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. 
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 ماده 65- صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط 
به اجازه دیّان است. 

 ماده 69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
 ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوماً واقع شود، نسبت به سهم موجود 

صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. 
 ماده 72- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا 
جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع 
یا  باشد  به حال حیات  اینکه راجع  از  اعم  باطل است،  قرار دهد  موقوفه 

بعد از فوت. 
 ماده 73- وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است. 
 ماده 77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقالل تولیت قرار 
یا دیگران مستقال تصرف  آن ها فوت کند دیگری  از  باشد، هر یک  داده 
می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب 
دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنها حاکم شخصی را 

ضمیمه آن که باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاً تصرف کنند. 
 ماده 79- واقف یا حاکم نمی تواندکسی را که درضمن عقد وقف متولی 
قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده 

باشد و اگرخیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضّم امین می کند. 
 ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل 

می شود. 
 ماده 91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومّیه خواهد 
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شد:
این که قدر  المصرف باشد، مگر  ۱( در صورتی که منافع موقوفه مجهول 

متیقنی در بین باشد. 
۲( در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده 

است متعذر باشد. 
 ماده 93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. 

 ماده 105- کسی که حق االرتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای 
تمتع از آن حق الزم شود به عهده صاحب حق می باشد، مگر این که بین 

او و صاحب ملک برخالف آن قراری داده شده باشد. 
 ماده 132- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر 
همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع 

ضرر از خود باشد. 
 ماده 133- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز 
کند، اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد، لیکن می تواند از دیوار مختصی 
خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه 
هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت 

شود.
 ماده 140- تملک حاصل می شود:

۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 
۲- به وسیله عقود و تعهدات. 

۳- به وسیله اخذ به شفعه. 
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4- به ارث. 
را به قصد تملک  اراضی موات و مباحه قسمتی  از   ماده 143- هرکس 

احیاء کند مالک آن قسمت می شود. 
 ماده 146- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل 

تصرف و استیال.
 ماده 183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا 

چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد. 
 ماده 188- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای 

ثالثی اختیار فسخ باشد. 
 ماده 189- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر 

دیگری نباشد و اال معلّق خواهد بود. 
 ماده 190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 

۱( قصد طرفین و رضای آن ها. 
۲( اهلیت طرفین. 

۳( موضوع معین که مورد معامله باشد. 
4( مشروعیت جهت معامله. 

 ماده 191- عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به 
چیزی که داللت بر قصد کند. 

 ماده 193- انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبّین قصد و 
قانون  که  مواردی  در  مگر  گردد،  اقباض حاصل  و  قبض  مثل  باشد  رضا 

استثناءکرده باشد. 
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 ماده 194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء 
معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی 
اال معامله  را داشته است، و  انشاء آن  را قبول کند که طرف دیگر قصد 

باطل خواهد بود. 
 ماده 195- اگر کسی درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید 

آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. 
 ماده 196- کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب 
است، مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح نماید، یا بعد خالف آن 
 ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود 

می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. 
 ماده 197- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد، 

آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. 
 ماده 198- ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام 
بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام 

را به عمل آورد. 
معامله  نفوذ  موجب  اکراه  یا  اشتباه  درنتیجه  رضای حاصل  ماده 199-   

نیست. 
 ماده 200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود 

موضوع معامله باشد. 
 ماده 201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، 

مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. 
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با  هر شخص  در  موثر  شودکه  می  حاصل  اعمالی  به  اکراه  ماده 202-   
تهدیدکند،  خود  آبروی  یا  مال  یا  جان  به  نسبت  را  او  و  بوده  شعوری 
و  سن  آمیز  اکراه  اعمال  درمورد  نباشد.  تحمل  قابل  عادتاً  که  نحوی  به 

شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. 
 ماده 203- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص 

خارجی غیر از متعاملین واقع شود. 
 ماده 204- تهدید طرف معامله درنفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او 
از قبیل زوج و زوجه و آباء و اوالد، موجب اکراه است. درمورد این ماده 

تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. 
 ماده 206- اگرکسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب 

نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. 
 ماده 209- امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. 

 ماده 212- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه 
عدم اهلیت باطل است. 

 ماده 213- معامله محجورین نافذ نیست. 
عقالیی  منفعت  متضمن  و  داشته  مالیت  باید  معامله  مورد  ماده 215-   

مشروع باشد. 
 ماده 216- مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم 

اجمالی به آن کافی است. 
اگر  ولی  تصریح شود  آن  که جهت  نیست  الزم  معامله  در  ماده 217-   

تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است. 
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 ماده 218- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری 
انجام شده آن معامله باطل است. )اصالحی ۱۳۷0/8/4( 

 ماده 218 مکرر- هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالئل اقامه 
نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه 
می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این 
صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. )۱۳۷0/8/4( 
 ماده 219- عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم 
مقام آن ها الزم االتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علّت 

قانونی فسخ شود. 
 ماده 220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح 
شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب 
عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. 

 ماده 221- اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نمایدکه از انجام 
امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ 
مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله ی 

تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. 
 ماده 222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند 
به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام 

دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید. 
 ماده 223- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر 

این که فساد آن معلوم شود. 
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 ماده 225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون 
تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است. 

 ماده 226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف 
دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهدات مدت 
معّینی مقرر شده و مّدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد 
اختیار  نمایدکه  ادعای خسارت  تواند  می  وقتی  نبوده طرف  مقرر  مّدتی 

موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. 
خسارت  تأدیه  به  محکوم  وقتی  تعهد  انجام  از  متخلف   -227 ماده   
بوده  واسطه علت خارجی  به  انجام  نمایدکه عدم  ثابت  نتواند  می شودکه 

است که نمی توان مربوط به او نمود. 
 ماده 228- درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می 
تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در 

تأدیه دین محکوم نماید. 
از حیطه   ماده 229- اگرمتعهد به واسطه حادثه اي که دفع آن خارج 
اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت 

نخواهد بود. 
 ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف 
به  را  او  تواند  نمی  نماید، حاکم  تأدیه  عنوان خسارت  به  مبلغی  متخلف 

بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. 
 ماده 231- معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام 

قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹6. 


	کتاب 555 ماده آزمونی از قانون مدنی- چاپ 4
	تبلیغات جیبی 970829

