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راهنما

خوانندگان گرامي دقت داشته باشند كه در بخش هاي مختلفي از كتاب در ذيل مواد 
قانوني ارجاعاتي مقرر گرديده اند كه مرجع آن ارجاعات با توجه به شماره گذاري 

هايي كه در متن صورت گرفته به قرار ذيل مي باشند:
مرجع 1: كتاب حقوق مدني )اشخاص و محجورين(، دكتر سيد حسين صفائي و دكتر 

مرتضي قاسم زاده، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، تابستان 1388.
كاتوزيان،  ناصر  )اعمال حقوقي(، دكتر  كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني  مرجع 2: 

شركت سهامي انتشار، چاپ يازدهم، 1385.
سيد  دكتر  قراردادها(،  عمومي  )قواعد  مدني  حقوق  مقدماتي  دوره  كتاب   :3 مرجع 

حسين صفائي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، زمستان 1386.
دكتر سيد حسين  اموال(،  و  )اشخاص  مدني  مقدماتي حقوق  دوره  كتاب   :4 مرجع 

صفائي، انتشارات ميزان، چاپ هفتم، بهار 1387.
مرجع 5: كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني )اموال و مالكيت(، دكتر ناصر كاتوزيان، 

انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، بهار 1385.
مرجع 6: كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني )درس هايي از شفعه- وصيت- ارث(، 

دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات ميزان، چاپ هشتم،  پاييز 1386.
مرجع 7: كتاب اثبات و دليل اثبات )جلد اول(، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات ميزان، 

چاپ اول، زمستان 1380.
مرجع 8: كتاب حقوق مدني )سقوط تعهدات(، دكتر مهدي شهيدي، انتشارات مجد، 

چاپ نهم، 1388.
كاتوزيان،  ناصر  دكتر  )وقايع حقوقي(،  مدني  مقدماتي حقوق  دوره  كتاب   :9 مرجع 

شركت سهامي انتشار، چاپ دهم، 1385.
مرجع 10: كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني )درس هايي از عقود معين(، جلد اول، 

دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1387.
مرجع 11: كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني )درس هايي از عقود معين(، جلد دوم، 

دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1387.
اسداهلل  دكتر  و  دكتر سيد حسين صفائي  خانواده،  مختصر حقوق  كتاب   :12 مرجع 

امامي، انتشارات ميزان، چاپ بيستم، پاييز 1388.
مرجع 13: كتاب ارث، دكتر مهدي شهيدي، انتشارات مجد، چاپ ششم،  1385.



عالئم اختصاري

 عالمت                    مفهوم عالمت
قانون مدني    ق.م   
قانون آیین دادرسي مدني   ق.ا.د.م   
قانون مجازات اسالمي   ق.م.ا   
قانون آیین دادرسي کیفري   ق.ا.د.ک  
قانون امور حسبي    ق.ا.ح   
قانون تجارت    ق.ت   
قانون اجراي احکام مدني   ق.ا.ا.م   
قانون حمایت خانواده   ق.ح.خ   

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  ق.و.ب.د.د  
قانون ثبت احوال    ق.ث.ا   
قانون ثبت اسناد و امالک   ق.ث   



رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد بسیار کثیری از دانشجویان علوم انسانی 
وارد عرصه  از تحصیل  دانشجویانی که پس  است.  نموده  به خود جلب  را 
خدمت گردیده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول 
می گردند. منابع علمی که در دانشکده های حقوق مبنای کار قرار گرفته و 
تحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی 
هستند که در طول سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت 
دیگر تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب 
ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد. کتبی که از یک سو روزآمدی و از سوی دیگر تناسب با نیاز دانش 
موسسه  باشد.  داشته  قرار  نویسنده  و  ناشر  لحاظ  مورد  ها  آن  در  پژوهان 
تولید  امر  در  پیشگام  ای  مجموعه  عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش 
کتب آموزشی روزآمد و غنی توانسته است گام های موثری در همراهی با 
با بهره مندی  دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار دارد که 
از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان اقدام به 
تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها تسهیل آموزش و تسریع 
یادگیری باشد. امید است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

     فرزاد دانشور
     مدیر مسئول انتشارات آراء سبز

مقدمه ناشر



پيشگفتار 

قانون مدنی یکی از قدیمی ترین، جامع ترین و در عین حال کاربردی ترین قوانین نظام 
حقوقی ایران می باشد که در تمام عرصه های حقوقی به خصوص آزمون های مرتبط اعم 
از: دکتری، کارشناسی ارشد، قضاوت، وکالت و ... به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار، 
مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از قوانین ماهوی یا شکلی دیگر ارتباط 
زیادی با مواد قانون مدنی داشته و بعضاً ملهم از مواد این قانون می باشند. به عنوان مثال 
با بررسی ماده 6۳ ق.ا.ا.م پی می بریم به این که ماده مذکور با ماده ۳5 ق.م ارتباط معنایی 
دارد و ماده 6۳ ق.ا.ا.م نیز به مانند ماده ۳5 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت 
می داند و اموال منقول اختصاصی هر یک از زوجین را دلیل بر مالکیت آنها و متعلق به زوج 
یا زوجه قلمداد می نماید. بنابراین قرابت معنایی یا موضوعی قانون مدنی با سایر قوانین و نیز 
استنباط آنها، حائز اهمیت بوده و عدم تسلط بر این قانون و مبانی فقهی و حقوقی آن ضعفی 
است فاحش که ممکن است غیر قابل جبران باشد. عالوه بر آن کثرت قوانین و پراکندگی 
آنها، پی بردن به ارتباط مواد قانونی با یکدیگر را دشوار نموده و چه بسا امر مزبور را برای 
بسیاری از استفاده کنندگان از قوانین، غیر ممکن می نماید. در عین حال بر اساس نظرات 
مختلف بین حقوقدانان و رویه هایی که در محاکم وجود دارد حسب مورد استنباط از مواد 
قانون مدنی و درک و تحلیل آن نیاز به بررسی و مطالعه کتب اساتید حقوقی دارد که کتب 
مزبور نیز در این مجموعه در ارتباط با مواد قانون با نظم خاصی گردآوری شده است. بر این 
اساس مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش با همکاری اساتید محترم درس حقوق مدنی 
مؤسسه مزبور، در راستای تحقق بخشیدن به ارتباط مواد این قانون با سایر قوانین و نیز 
معرفی کتب اساتید برجستة  حقوق مدنی،  به این مهم مبادرت نموده و مجموعه ای جامع و 
با ارزش را فراهم نموده است که بدون شک می تواند مورد استفاده مفید حقوقدانان، قضات، 
وکال و دانشجویان حقوق قرار گرفته و راهگشای آنها در بسیاری از موارد باشد. همچنین 
دقت نظر در این مجموعه منجر به آگاهی از قوانین فرعی و تسلط بر آنها شده و در جهت 
افزایش دانش حقوقی مؤثر واقع خواهد شد. لذا مجموعة حاضر می تواند زمینه ساز اهداف 
فوق بوده و پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه حقوقی کشور باشد و در راستای اعتالی 

دانش حقوقی و اشراف بر قوانین موجود، مفید واقع شود.
گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
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قانون مدنی
مصوب 1307/2/18

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم 
ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی 
مراحل قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 
پنج روز آن را امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند؛ 
و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابالغ منتشر نماید. 
مدت  در  ابالغ  یا  امضا  از  جمهور  رئیس  استنکاف  صورت  در  تبصره– 
این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی  مذکور در 
موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. )مصوب 

)۱۳۷0/8/4
االجرا  الزم  کشور  سراسر  در  انتشار  از  پس  روز  پانزده  قوانین  ماده 2- 
است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. 

)مصوب ۱۳48/8/۲۹( 
← قانون مستثني شدن مصوبات مربوط به آيين نامه داخلي مجلس شوراي  مرتبط با 

اسالمي از موضوع ماده 2 قانون مدني مصوب 1372/10/7.
ر.ك مرجع 7 صفحات 29 الي 31.

ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. 
ماده 4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر 
ندارد، مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. 
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← ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.ا.د.ك و ماده 4 ق.ر.م.م سال 1356. مرتبط با 
ر.ك مرجع 6 صفحه 155.

قوانین  اتباع داخله و خارجه، مطیع  از  اعم  ایران،  ماده 5- کلیه سکنه 
ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. 

← مرتبط با ماده 3 ق.م.ا و ماده 29 قانون هواپيمايی کشوری مصوب  مرتبط با 
1328/5/3 با اصالحات بعدی.

ر.ك مرجع 6 صفحات 145و149 الي 152.

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. 
← قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب  مرتبط با 
1312/4/31 اصل 12 و 13 ق.ا- قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به رعايت 

احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 1372/4/3 
مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ر.ك مرجع 6 صفحه 144.

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

معاهدات، مطیع مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 
← ماده 3 ق.م.ا و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در  مرتبط با 

محاکم مصوب 1312/4/31.
ر.ك مرجع 1 صفحه ی 14 و مرجع 6 صفحات 144 الي 145 و 147 الي 152.

ماده 8- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک 
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کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود. 
← قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 1310/3/16 و  مرتبط با 
تصويب نامه قانوني راجع به استمالك اتباع بيگانه در ايران مصوب 1342/7/13 و 

آيين نامه استمالك اتباع بيگانه مصوب 1328 و مواد 968، 969 و 971 ق.م.

ماده 9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر 
دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. 

← اصل 77 ق.ا. مرتبط با 

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده 
اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. 

← ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر )ق.ر.م.م( مصوب 1356 و ماده 7  مرتبط با 
قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 و مواد 1،3، 23 

و 24 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12.
ر.ك مرجع 2 صفحات 29 الي 33 و 44 الي 53 و مرجع 3 صفحات 39 الي 40 و 47 

الي 58.
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جلد اول: در اموال 
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی 

باب اول: در بیان انواع اموال 
ماده 11- اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول: در اموال غیرمنقول 
ماده 12- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل 
نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که 

نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. 
ر.ك مرجع 5 صفحات 46 و49 و مرجع 4 صفحه ی 131.

ماده 13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا 
محسوب می شود غیرمنقول است؛ و همچنین است لوله ها که برای جریان 

آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. 
← ماده 22 ق.م. مرتبط با 
ر.ك مرجع 5 صفحه ی 49.

ماده 14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در 
بنا یا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود 

آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است. 
ر.ك مرجع 5 صفحه ی 49.

یا درو نشده است غیرمنقول  ماده 15- ثمره و حاصل، مادام که چیده 
است؛ اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. 
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ر.ك مرجع 5 صفحات 37 الي 39 و 50 و مرجع 4 صفحات 132 الي 133.

ماده 16- مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا 
کنده نشده است غیرمنقول است. 

ر.ك مرجع 5 صفحه 50 و مرجع 4 صفحات 132 الي 133.

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 
تلمبه  است  و همچنین  است  غیرمنقول  مال  درحکم  و  ملک محسوب  جزو 
اختصاص داده  باغ  و  یا خانه  زراعت  آبیاری  برای  یا حیوان دیگری که  وگاو 

شده است. 
← ماده 103 ق.ا.ا.م. مرتبط با 

ر.ك مرجع 5 صفحات 51 الي 53 و مرجع 4 صفحات 133 الي 135.

و  و سکنی  عمری  مثل حق  غیرمنقوله،  اشیاء  از  انتفاع  ماده 18- حق 
همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری 
و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع 

اموال غیرمنقول است. 
رك مرجع 5 صفحات 53 و 55 الی 63 و مرجع 4 صفحات 135 و 136.

فصل دوم: در اموال منقوله 
ماده 19- اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون 


