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 حقوق و شخصیه احوال به نسبت: (1111محاکم )مصوب  در شیعه غیر ایرانیان شخصیه احوال رعایت ۀاجاز قانون .1

را  نانآ مذهب در متداوله مسلمۀ و عادات قواعد باید محاکم دهش شناخته رسمیت به مذهب آنان که شیعه غیر ایرانیان تِوصی و ارثیه

 :رعایت نمایند ذیل طریق به باشد عمومی انتظامات به راجع قانون مقررات که مواردی در جز

 .است آن شوهر پیرو که مذهبی در متداوله ۀمسلم قواعد و عادات طالق و نکاح به مربوطه مسائل در - 1

 .متوفی مذهب در متداوله ۀمسلم قواعد و عادات وصیت و ارث به مربوطه مسائل در - 2

 .است آن پیرو مادرخوانده یا که پدرخوانده مذهبی در متداوله ۀمسلم قواعد و عادات فرزندخواندگی به مربوطه مسائل در - 3

 :پس احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در صورتی تابع قواعد مذهبی خودشان است که سه شرط جمع باشد 

 و کلیمی ،زرتشتی ایرانیانِمذهب آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد؛ یعنی این قانون، عالوه بر مسلمینِ غیرشیعه،  -1
 گیرد.را نیز در بر می مسیحی

 بینی شده باشد.در خصوص آن موضوع، عادات و قواعد مسلمۀ متداول و روشن و معینی در آن مذهب پیش -2
عمومی ایران نباشد؛ برای مثال اگر در بین ورثۀ متوفیِ غیرمسلمان، مسلمانی باشد، ارث به وی رسیده و اشخاصِ غیرمسلمان خالف نظم  -3

 ارثی ندارند و قانون مذهب متوفی إعمال نخواهد شد.

  اهلیت ه شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه، باهلیت ایرانیان غیرشیعه برای انعقاد معامله، تابع قانون مدنی است؛ زیرا در قانون اجازۀ رعایت احوال
 ای نشده است و به لحاظِ استثناییِ بودنِ این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا نمود.اشاره راجع به معامالت

 .آبادیا  دایر. 3؛ بایر. 2؛ مَوات. 1های شهری سه دسته هستند: : زمین(1111قانون زمین شهری )مصوب از  .1

  باشد نداشته احیاء و عمران ۀسابق مالکِ خاص و است که مواتزمینی مباح و. 

  ِمشخصی احبص اینکه از اعم برگشته موات حالت بهو با گذشت زمان  تدریج به و داشته احیاء و عمران ۀسابق، زمینی است که بایرزمین 

 .باشد نداشته یا داشته

  ِاست مالک برداریبهره مورد و دایر، حاضر حال در و اندنموده آباد و احیاء را آن که است هاییزمین دایراراضی. 

 «کلیۀ اراضی بایر شهری که صاحب مشخص نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است.»الذکر: قانون فوق 8طبق مادۀ 
 شده ومیزان احیاء ک وسط آن است که رعایت تناسبِزمین در صورتی موجب تملّ اطرافِ قانون زمین شهری، احیاءِ 12و  1مستفاد از مادۀ 

مساحت کلّ زمین به تأیید وزارت مسکن برسد. بنابراین، اگر شخصی چند هکتار زمین را به عرض یک متر درختکاری کند، آن زمین را 
 احیاء نکرده است.

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن )مصوب و  (1311قانون زمین شهری مصوب )و  قانون اساسی 54اصل با توجه به 
 های موات در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران است.، زمین(1413

 هایآب سایر و هارودخانه ها،دریاچه دریاها، ،معادن ،رهاشده یا موات هایزمین قبیل از عمومی هایثروت و انفال»قانون اساسی:  54اصل 
 عمومی اموال و المالکمجهول اموال و وارث بدون ارث ،نیست حریم که مراتعی ،طبیعی هایبیشه نیزارها، ها،جنگل ها،دره ها،کوه ،عمومی

 از استفاده رتیبت و تفصیل نماید، عمل آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا است اسالمی حکومت اختیار در شود،می مسترد غاصبین از که

 .پس اموال فوق، قابل حیازت نیست« .کندمی معین قانون را یک هر

عمال حقّ حاکمیت و مالکیت عمومی بر است. اِ عمومی هایثروت و انفال ( جزء1331ِقانون نفت )اصالحی  2منابع نفتی مطابق مادۀ کلیۀ 
 .به عهدۀ وزارت نفت است به نمایندگی از طرف حکومت اسالمیمنابع مذکور 

 تا اصالحات آخرین با 12/8/1116 )مصوب هاشهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک وضعیت تعیین قانون .1

 :(11/1/1181 تاریخ
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 شمول که مؤسساتی و هاشهرداری و دولت به وابسته یا دولتی هایشرکت نهادها، ،هاسازمان مؤسسات، ها،وزارتخانه کلیۀ - واحده ادهم
 قامم باالترین یا وزیر توسط آنها اجراء ضرورت که عمرانی یا عمومی هایطرح در باشندمی مکلف باشد، نام ذکر مستلزم آنها بر قانون

( حقوق و حقیقی) از اعم اشخاص قانونیِ و شرعی امالک و اراضی در و باشد شده اعالن و تصویب مربوطه ضوابط رعایت با اجرائی دستگاه
 هجده تمدّ ظرف اکثرحد طرح، وجود رسمی اعالم از پس ،باشد آنها استحفاظی حریم و هاشهرک و شهرها محدوده داخل در و داشته قرار
 .نمایند اقدام مربوطه قوانین طبق آن عوضِ یا هاءبَ پرداختِ و رسمی اسناد انتقال و قطعی ۀمعامل انجام به نسبت ماه

 شده موکول بعد سال ۵ حداقل به مصوب بندیِزمان ۀبرنام موجببه  آن در واقع امالکِ کِتملّ و طرح اجرای که صورتی در - 1 تبصره

 غیره و رهن و اجاره و فروش و تعمیر و بنا افزایش یا بنا تجدید یا احداث مانند مالکانه حقوقِ ۀکلی از طرح در واقع امالک الکینم باشد،

 شروع سال پنج از قبل طرح اجرای زمان گاه هر نمایدمی تعهد پروانه اخذ هنگام مالک باشد سال ۵ از کمتر که صورتی در و برخوردارند

 (22/1/1381 مصوب اصالحی. )ندارد را بنا تجدید و احداث ۀهزین ۀبمطال حقّ شود
 و اعیان و عرصه دقیق مشخصات 1 ۀتبصر اخیرِ قسمتِ مشمولِ مالکانِ ساختمانِ ۀپروان صدور با زمانهم موظفند هاشهرداری – 2 تبصره

 لحاظ هب که زمانی در و گیرد قرار طرح اجرای نگامه به ارزیابی مالکِ تا نمایند ضبط و درج پرونده در و معین را موجود تأسیسات

 زمان در ملک اعیانِ و عرصه قیمتِ خسارت پرداختِ مالکِ مصوب طرح اجرای هنگام به باشد، مزبور طرح اجرای آمادگی اعتبار تأمین
 .بود خواهد طرح اجرای
 قصد و بوده ساختمانۀ پروان اخذ جهت شرایط واجد طرح تصویب از قبل که آتی هایطرح در واقع اراضی و امالک مالکین – 3 تبصره
 ملک هک اشخاصی مالکین گونهاین بین در و گرفت خواهند قرار اولویت در ضعوَ زمینِ اخذِ جهتِ دارند، را بنا افزایش یا تجدید یا احداث

 .نددار تقدم حقّ سایرین به نسبت دارند، قرار میادین و معابر توسعه یا احداث مسیر در آنها
 اجاحتی و نباشد رمیسّ سازیساختمان و تفکیک و بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده داخل در عوض زمینِ ۀتهی که مواردی در – 5 تبصره

 موافقت مقابل در توانندمی مزبور مراجع بگیرد، قرار قانونی مراجع یدیأت مورد شهری ۀتوسع مصوب هایطرح طبق مزبور محدودۀ توسعه به
 و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه شهر، عمران و توسعه ۀمحدود به ورود مزایای از استفاده برای اراضی صاحبان ضایتقا با

 عوض تأمین برای را آنها اراضی از % 21 تا حداکثر عمومی، خدمات و تجهیزات و تأسیسات برای الزم سطوح واگذاری و زمین سازیآماده
 .نمایند دریافت رایگان طوربه  شهری، بهسازی و نوسازی هایطرح عوض اراضی همچنین و قانون این موضوع هایطرح در واقع اراضی

 پرواز ایران فراز بر که هواپیمایی یک داخل در که اشخاصی بین حقوقی روابط: (1118قانون هواپیمایی کشوری )مصوب  .4

 اپیماهو آن متبوع کشور قانون تابع است یقوانین محلّ مشمول اصوالً حاکمیت ارضی حقِّ لحاظ از که اموری در دارند قرار نمایدمی

 .باشدمی

 :(1111خیریه )مصوب  امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون .۵

  ،گردیده: واگذار خیریه امور و اوقاف و حج سازمانعهدۀ  به ذیل اموربه موجب قانون فوق 

 و حقهال بطون و وقف مصلحت که صورتی در خاصه موقوفاتِ و است التولیهمجهول یا بوده متولی فاقد که عام موقوفاتِ امورِ ۀادار - 1

 .باشد فقیه ولی دخالت بر متوقف لیهمعَموقوفٌ اختالفِ رفع یا

 .اتکای و دینی مدارس و مساجد استثناء به ،است نشده داده آنها اداره برای خاصی ترتیبِ که اسالمی مذهبی اماکن امور ۀادار - 2

 .بشود یا شده محول سازمان به ذیصالح مراجع سایر یا دولت طرف از که ایخیریه هایانجمن و مؤسسات امور ۀادار – 3

 امین ضمِّ( دادگاه طرف از تکلیف تعیین تا) باشد مدیر فاقد محل دادستان تشخیص به که ایخیریه هایانجمن و مؤسسات ۀادار - 5

 همچنین و( هدادگا طرف از تکلیف تعیین تا) باشد صالحیت فاقد آن مدیر محل دادستان تشخیص به که ایخیریه هایمنانجو  مؤسسات در
 (.باشد شده بینیپیش ناظر که مواردی در) ناظر صالحیت عدم یا نبودن صورت در است
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 .آنها مورد در الزم تصمیم اتخاذ و ندارند معین متولی که ایموقوفه ۀمتروک هایگورستان به مربوط امور انجام - 4

 .اسالمی معارف نشر و تبلیغ ۀزمین در مالی کمک - 1

 افتهی اختصاص خیریه و المنفعهعام امور برای وقف عنوان از غیر به که دیگری مال هر و صدقات نذور، محبوسات، باقیه، ثالثاَ - ۷

 امور و اوقاف سازمان نظارت و اداره تحت فقیه، ولی اذن با اشدب متصدی و متولی فاقد چنانچه و است عامه موقوفات حکم در

 امور دارها در جاریه ۀسیر و نامهحبس و نامهوصیت از اعم رقبات و اموال این به مربوط تنظیمی اسناد مفاد رعایت. گرفت خواهد قرار خیریه

 .بود خواهد ضروری آنها عواید مصرف و

 باشد است فقیه ولی اذن بر متوقف که اموری تصدی در مجاز یهفق ولی طرف از باید سازمان سرپرست. 

 ِربوطم موقوفات و( ع) عبدالعظیم حضرت و معصومه حضرت و( شیراز) موسی بن احمد حضرت و السالمعلیه رضا حضرت ۀمتبرک قاعِب 

 یا شده نتعیی التولیهنایب فقیه ولی طرف از آنها کدام هر ۀادار برای که موقوفاتی و باشد نداشته خاص متولی که آنها به

 1.بود خواهد سازمان با آنهاۀ ادار صورت این غیر در و است مستثنی قانون این شمول از بشود

 وزارت به وابسته خیریه امور و اوقاف و حج سازمان عنوان تحت اوقاف امور و کشور از خارج اسالمی ۀمتبرک اماکن زیارت و حج امور ۀادار 
 .شودمی اداره اسالمی ارشاد

 و  ؛است، نه تملیک «فک ملک»اثر وقف  .باشدمی آن نماینده مورد حسب سازمان یا متولی و است حقوقی شخصیت دارای موقوفه هر
 عَلَیهِم است.کند. اثر دیگر وقف، ایجاد حقّ انتفاع برای موقوفٌمالِ موقوفه پس از وقف )اعم از عام و خاص(، شخصیت حقوقی پیدا می

 باشد تمَسِ این واجد اوقاف قانون یا مدنی قانون مقررات و نامهوقف مفاد موجب به که است کسی موقوفه یِمتول . 

 ممنوعیت رفع ات شودمی المداخلهممنوع آنها متولیِ که موقوفاتی و بعدی متولیِ تشخیصِ تا شودمی فوت یا عزل آنها متولی که موقوفاتی 
 .است متولی بدون موقوفات حکم در امین ضمِّ یا

 با قمنطب نامهوقف در مقرر اوصاف یا و باشند نداشته وجود اندشده معین متولی عنوان به نامهوقف در که اشخاصی یا شخص گاه هر 
 .است التولیهمجهول موقوفه حکم در موقوفه نگردد معینی اشخاص یا شخص

 وکیل کند انتخاب وکیلی موقوفه به مربوط امور از قسمتی یا تمام انجام برای متولی گاه هر باشد نشده مباشرت شرط که موقوفاتی در 
 نباشد حولهم وظایف ایفاء به قادر سازمان تشخیص به انتخابی وکیل که صورتی در باشد داشته را وکالت مورد انجام توانایی باید مزبور

 تولی،م ،کشور از خارج مقیم متولیان برای ماه چهار و ایران مقیم نمتولیا برای ماه دو ظرف گاه هر شد خواهد ابالغ متولی به کتباً مراتب
 شودمی منوعم دخالت از سازمان ابالغ با مزبور وکیل توانایی عدم ثبوت از پس و احاله صالح دادگاه به موضوع ننماید وکیل تغییر به اقدام
 .بود خواهد اندشده انتخاب نیز قبالً که وکالیی شامل حکم این

 معروف و متدین اشخاصِ از هیأتی یا شخص است سازمان این ۀعهد به آن ۀادار که اموری در تواندمی خیریه امور و اوقاف و حج نسازما 
 .نماید تعیین امناء هیأت یا امین عنوان به را امانت به

 به  راجع نظامات همچنین و آنان ۀلزحماحقّ میزان و امناء هیأت یا امین وظایف و اختیارات حدود و شرایط و برکناری و انتخاب ۀنحو
 اساس بر که یهاینامهآئین موجب به باشدمی خیریه امور و اوقاف و حج سازمان ۀعهد به آن ۀادار که اموالی و اماکن نگهداری و حفظ

 .بود خواهد رسدمی وزیران هیأت تصویب به که مربوط اماکن خصوصیات و ننَسُ و مقررات

                                                           

 تعدی از ریجلوگی منظور به سازمان، آن سرپرست و فقیه ولی نمایندۀ تأیید با این بند موضوع اموال و رَقَبات مورد در نیاز صورت در خیریه امور و اوقاف سازمان1 
 .کرد خواهد اقدام امناء هیأت یا امین نصب به تنسب آنها ادارۀ در تفریط و
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 بیلق این به که احتیاجی بر زائد منقول اموال فروش از حاصل وجوه و است نشده معین آن مصرف برای شخصیم جهت که نقدی نذور 
 :شودمی مصرف ذیل امور در ترتیب به امناء هیأت ۀوسیل به اوقاف ۀادار نظر جلب با شودمی اهداء اماکن

 .مذکور اماکن آبادی و عمران .الف
 .ناحیه ساکنان و اماکن این ارزو بهداشت و رفاه وسایل تدارک .ب
 .محل آن در دینی شعائر تعظیم و مذهبی تبلیغات و اسالمی معارف نشر .ج
 .محل آن در دینی علوم مدارس به کمک. د
 .مطلقه مبرات و خیرات .ه

 َجهت در ار موقوفه رقبات انیآباد موجبات است موظف متولی و است مقدم مصارف سایر بر آنها عینِ بقاءِ منظور به موقوفات درآمدِ رفِص 
 .آورد فراهم واقف نیات اجرای منظور به آنها از صحیح برداریبهره

 مخصوصی حساب در سال چند یا دو درآمد نباشد کافی آن نوسازی یا و تعمیر برای اسالمی اماکن یا موقوفه ساله یک درآمد که صورتی در 
 .رسید خواهد مصرف به موقع به و ذخیره

 و هانامهئینآ و قانون و نامهوقف در مقرر وظایف انجام در یا نماید تفریط یا تعدی موقوفه منافع یا عین به نسبت ناظر یا متولی گاه هر 

 امین ضم ِّ یا المداخلهممنوع یا معزول مورد حسب دادگاه حکم و تحقیق ۀشعب رسیدگیِ با ورزد، اهمال و مسامحه مربوط مقررات

 .شد خواهد

 در و ودش ثابت آنان برائت آنکه مگر گرفت نخواهد قتعلّ النظارهحقّ و التولیهّحقّ ممنوعیت زمان در المداخلهممنوع ناظرِ و یمتول به 
 .پرداخت خواهد را امین حقّ اوقاف شودمی امین ضمِّ که مواردی

 عنوان به هم را خیریه امور و اوقاف و حج سازمان توانندمی هادادگاه شودمی امین ضمِّ قانون این یا مدنی قانون مطابق که مواردی در 

 .کنند تعیین امین

 خواهد اقدام وطمرب بنیاد و مؤسسه اساسنامه طبق خیریه بنیادهای و مؤسسات مناءِاُ و مدیران تخلفاتِ سایر یا تفریط و تعدی به نسبت 
 خواهند نآ هایتبصره و ماده این در شدهبینیپیش مقررات مشمول دباش ناقص یا ساکت موارد این در آنها ۀاساسنام که صورتی در و ؛شد
 .بود

 امین محک در قانون این در مذکور خیریه بنیادهای و امناء و مدیران و امناء و ناظر و متولی از اعم مذهبی اماکن و موقوفات مباشران ۀکلی 
 بود دخواهن خود عمالِاَ از ناشی خسارات جبران و اموال و وجوه و حقوق تأدیه به ملزم دیگر تخلفات یا تفریط یا تعدی صورت در باشندمی
 .شد خواهند محکوم مقرر مجازات به و تعقیب نیز قضایی مراجع طریق از باشد کیفری عناوین مشمول آنها عمل گاه هر

 در تبک نشر و تبلیغ و تحقیق در صرفم قابل ،شده وقف همطلق اترّبَمَ ۀصیغ به که موقوفاتی و المصرفمجهول موقوفات درآمد: مهم

قانون مدنی که اشعار داشته چنانچه  31مادۀ  1بند  .رسدمی مصرف به سازمان نظر زیر و باشدمی موقوفات عمران و اسالمی معارف ۀزمین
 نسخ ضمنی شده است. شودمیعمومیه  ریاتِباشد صَرفِ بَ المصرفمجهولمنافع موقوفه 

 نباشد یکاف واقف نظر اجرای برای سال چند اندازپس با گرچه تلَّقِ سببِ به آنها عواید که موقوفاتی و تعذرالمصرفم موقوفات درآمد: مهم

 علتِ به که موقوفاتی درآمد از قسمت آن .رسدمی مصرف به محل در واقف ضِرَغَ به اقرب موارد در «اوقاف تحقیق » تشخیص  با

 امور مطلق در اقرب مورد نبودن صورت در و گردد صرف واقف نظر به اقرب موارد در االمکانحتی شدبا متعارف مصرف بر زائد عوائد کثرتِ
 ای و وسایل نبودن فراهم تعلّ به مقرر مصارف در موقوفه درآمدِ رفِصَ است آن متعذرالمصرف از مقصود .رسید خواهد مصرف به خیریه
 .شدنبا مقدور مصرف به احتیاج عدم یا و موضوع انتفاء
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یابد، اعم از اینکه وقف ترین غَرَضِ واقف اختصاص میقانون اوقاف، در صورت تعذر در صَرفِ منافع، منافع به نزدیک 8طبق تبصرۀ مادۀ 
بق قسمت تر است البته طعام باشد یا خاص؛ بنابراین هر گاه وقف عام باشد باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرضِ واقف نزدیک

به  31مادۀ  2الذکر، در صورت نبودنِ مورد اقرب، منافع در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید؛ بنابراین بند قانون فوق 8مادۀ اخیر 
عام،  مالک است و اگر اقربی نبود، در وقف واقف ضِرَاقرب به غَکلّی نسخ نشده است بلکه قانون اوقاف قائل به ترتب شده است یعنی اول 

 شود.می تِ عمومیهریّابصَرفِ 

 امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون یک ماده بندهای در که مواردی به نسبت خیریه امور و اوقاف و حج سازمان 
 و اضراعت و الزم اقدامات سایر و ثبت تقاضای حقّ یهملَعَ موقوفٌ یا امناء یا متولی اقدام عدم صورت در شده گذاشته آن عهده به ،خیریه
 احکام به و شده دعوی وارد مربوط دعاوی در نماید ایجاد موقوفه مصلحت و بداند الزم که مواردی در تواندمی همچنین دارد را دعوی اقامه

 .کند اعتراض صادره

 علوم مدارس المی،اس مذهبی اماکن متبرکه، بقاع عام، موقوفات خیریه، امور و اوقاف و حج سازمانبند فوق،  در مذکور موارد کلیه در 
 .باشندمی معاف اجرایی و ثبتی و دادرسی هایهزینه و مخارج پرداخت از خیریه بنیادهای و مؤسسات و دینی

 موافقت به موکول رسمی اسناد دفاتر در 3 ماده در مذکور خیریه مؤسسات و بنیادها و موقوفات منافع یا عین به راجع معامالت ثبت 
 پس روز 11 ظرف را وقف به راجع اسناد و هانامهوقف مصدق رونوشت مکلفند رسمی اسناد دفاتر. است خیریه مورا و اوقاف و حج سازمان

 .دارند ارسال مربوطه اوقاف ۀادار به ثبت از

 ظرف ندموظف نیز متولیان. نمایند تحویل محل اوقاف ۀادار به صدور از پس را وقف مالکیت اسناد مصدق رونوشت مکلفند ثبت ادارات 
 رونوشت و مالکیت اسناد مصدق رونوشت خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون اجرای تاریخ از ماه دو مدت
 .دارند تسلیم مربوط اوقاف ۀادار به نگهداری و حفظ برای را خود نزد موجود هاینامهوقف

 ّوقفنامه  رد مقرر میزان به ناظر النظارهحقّ همچنین( متصرفی موقوفات به نسبت لیتتو اعمال قبال در) سازمان یا و متولی التولیهّحق
 از المثلجرتا مقدار به التولیهحقّ باشد نشده تعیین آن در النظارهحقّ و التولیهحقّ میزان یا و نباشد موجود وقفنامه که صورتی در و است

 .بود خواهد خالص عایدات

 که ایبودجه طبق داردمی دریافت النظارهحقّ و التولیهحقّ و مستقل هدایای محل از که را وجوهی خیریه ورام و اوقاف و حج سازمان 
 .رساندمی مصرف به رأساً رساند خواهد دولت هیأت تصویب به و تنظیم سالهر

 به و محسوب موقوفات همان عواید از گرددمی دریافت موقوفه رقبات استیجار و اجاره از حاصل اهدایی و پذیره محل از که وجوهی 
 .رسید خواهد مقرره مصارف

 رسید خواهد دولت هیأت تصویب به که است اینامهآئین مطابق اهدایی و پذیره وصول ترتیب و نحوه. 

 و رظنا و متولی تشخیص و نامهوقف مفاد با مصارف تطبیق و حساب مفاصا صدور نیز و وقف به راجع عواید خرج و جمع در تحقیق 

 ورتیص در التولیهمنصوص موقوفات در مگر است اوقاف تحقیق شعب با( آن هایتبصره و اوقاف قانون ۷ ماده رعایت با) لیهمعَموقوفٌ

 .نباشد متولی تفریط و تعدی مظنه که

 هاشهرستان و هااستان مراکز در ضرورت حسب بر آن شعب و است حسابرسی و حقوقی قسمت دو از مرکب اوقاف تحقیق هیأت 

 .گرددمی تأمین

 هایدادگاه در را خود اعتراض تحقیق شعبه نظر ابالغ از پس توانندمی باشند داشته اعتراض که صورتی در ذینفع اشخاص و اوقاف ادارات 

 .است جاری نیز اسالمی مذهبی اماکن و خیریه مؤسسات و بنیادها مورد در ماده این حکم. نمایند طرح دادگستری
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 صتشخی با مناسب مدت در موجه عذر بدون متولی که صورتی در شودمی وقف درمانی یا آموزشی مراکز احداث برای که اراضی مورد در 
 رد را اراضی آن مورد حسب تواندمی سازمان نباشد ممکن آن انجام به هم متولی الزام و نکند مراکز آن احداث برای مؤثری اقدام سازمان

 اهداف با متناسب آن وظایف که دیگری سازمان یا محل احمر هالل بهزیستی، سازمان بهداری، وزارت پرورش، و شآموز وزارت اختیار
 .آورند عمل به الزم اقدام تا دهد قرار باشد واقف

 (112۵نقلیه )مصوب  وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمۀ قانون .1

 دیۀ یزانم به حداقل ،حادثه مسبب رانندۀ به واردشده بدنی هایخسارت پوششِ برای است مکلف نقلیه لۀوسی دارندۀ ـ 3 ماده

 فوت ۀدی معادل  حادثه، مسبب رانندۀ به پرداخت قابل خسارت میزان محاسبۀ مبنای کند؛ اخذ حوادث بیمه ،غیرحرام ماه در مسلمان مرد

 .باشدمی آن معالجه هزینۀ و غیرحرام ماه در مسلمان مرد به بدنی خسارت ورود فرض در جرح ارش یا و دیه یا

 شودمی منتقل دهگیرنانتقال به قانون این موضوع ۀبیم قرارداد از ناشی تعهدات و حقوق ۀکلی نقلیه، ۀوسیل مالکیتِ انتقالِ تاریخِ از ـ 1 ماده
 .شودمی محسوب گذاربیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرنده انتقال و

 قفس تا دین و جنسیت لحاظ بدون را دیدگان زیان به وارده خسارت قانون این در مندرج تعهدات ایفاء در است مکلف گربیمه ـ 11 ماده

 عنوان به را ماده این موضوع دیه بر مازاد مبلغ دیه، پرداخت حکم انشای در موظفند قضائی مراجع. کند پرداخت نامهبیمه تعهدات

 .کنند درج حوادث بیمه

 سقف در قلیهن ۀوسیل مجاز ظرفیت ضرب حاصل برابر حادثه، مسبب ۀنقلی ۀوسیل داخلِ دیدگانِزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد ـ 12 ماده
 .است قانون این( 13) ماده و( 3) ماده تبصره رعایت با نامهبیمه بدنی تعهدات

 سقف از بیش حادثه مقصرِ ۀنقلی ۀوسیل دیدگانِزیان بدنیِ خساراتِ مجموعِ ،نقلیه وسیله مجاز ظرفیت رعایت عدم علت به که مواردی در
 التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان از یک هر به وارده خسارت نسبت به گربیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور

 از نقانو این مقررات مطابق و پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت تأمین صندوق توسط دیدگانزیان از یک هر بدنی خسارت
 .شودمی بازیافت حادثه مسبب

 به تواندمی آن از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف گربیمه زیر موارد در ـ 14 ماده
 ستا شده خسارت موجب که شخصی به شدهپرداخت وجوه از بخشی یا مامت بازیافت برای قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیِقائم

 :کند مراجعه
  قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

 یا قانونی یپزشک یا انتظامی نیروی تأیید به که حادثه وقوع در مؤثر روانگردان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی ـ ب

 .باشد رسیده دادگاه
 .نباشد نقلیه وسیلۀ نوع با متناسب او ۀگواهینام یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، ۀرانند کهدرصورتی ـ پ
 .باشد آگاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیلۀ مسبب، ۀرانند کهدرصورتی ـ ت

 ۀوسیلبه  شدهپرداخت خسارتِ دهد، رخ گواهینامه اخذ آزمون یا مجاز مراکز توسط رانندگی آموزش حین در حادثه کهدرصورتی - 3تبصرۀ 
 .شودمی محسوب راننده گیرنده،آزمون یا دهندهآموزش مورد حسب و بود نخواهد بازیافت قابل دهندهآزمون یا گیرندهآموزش از بیمه شرکت

 یا ربوطم تجهیزات نقص و رانندگی عالئم نقص یا نبودن ،راه نقص نظیر عواملی شود، اثبات قضائی مرجع حکم به چنانچه ـ 11 ماده

 ،است بوده مؤثر حادثه وقوع در دیگر حقوقی یا حقیقی شخص هر یا اجرائی هایدستگاه توسط مانع ایجاد یا ،نقلیه وسیله ذاتی عیب

 شخصم دادگاه حکم در آن درصد که تقصیر درجه نسبت به بازیافت برای تواندمی دیدهزیان خسارتِ پرداختِ از پس صندوق و گربیمه
 .کند مراجعه ربطذی مسببان به شودمی
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 هاییدارای تملک و جاری اعتباراتِ محلِّ از ماده این موضوع هایمسؤولیت قبال در را خویش کارکنان مسؤولیت مجازند ربطذی هایدستگاه
 .کنند بیمه اختیار، تحت ایسرمایه
 انیانس عامل یا نقلیه وسیلۀ ،راه نقصِ رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون( 1۷) ماده موضوع افسران ریهنظ حسب کهدرصورتی ـ تبصره

 امور رد مستقل رسمی کارشناسان هیأت یا کارشناس به مورد حسب موضوع نفع،ذی اعتراضِ صورت در شود اعالم تصادف بروز در مؤثر
 .شودمی ارجاع دادگاه نظر با تصادفات و مکانیک ترافیک، مهندسی و راه قبیل از موضوع با مرتبط

 ای فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادثِ دیدگانِزیان از حمایت منظوربه ـ 21 ماده
 یا دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری ،حادثه مسبب ۀنقلی ۀوسیل نشدن شناخته ،بیمه قرارداد بطالن ،نامهبیمه انقضای

به  یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این( 22) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق

 ماده در مصرح موارد یاستثنابه  است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هایخسارت کلی طور

 .شودمی جبران «بدنی هایخسارت تأمین صندوق» نام به مستقلی صندوق توسط ،1۷
( 13) و( 11) مواد و( 3) ماده تبصره رعایت با( 8) ماده در مقرر مبلغ معادل بدنی هایخسارت جبران برای صندوق تعهدات میزان ـ 1 تبصره

 .است قانون این
 .است بیمه عالی شورای ۀعهد بر قانون، این مقررات مطابق گربیمه تعهد از خارج موارد تشخیص ـ 2 تبصره

 به ،دیدگانیانز به خسارت پرداخت از آن ناتوانی و ثالث شخص بیمه رشته در بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در ـ 22 ماده
 که بدنی خسارات صندوق، ،صالح دادگاه به وسیلۀ آن ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه، عالی شورای یا مرکزی بیمه تشخیص

 مراجعه رگبیمه به دیدگانزیان مقامیِقائم به آن از پس پرداخته، را است گربیمه عهده به قانون این موضوع هاینامهبیمه صدور موجببه
 .کندمی

 به دهوار خسارات و پرداختی مبالغ میزان تا مذکور گربیمه هاییدارای و اموال انتقال حکم صدور به نسبت است مکلف دادگاه ـ 1 تبصره
 .کند اقدام صندوق
 ماده ولمشم است مذکور بیمه شرکت ۀعهد بر که مالی خسارات پرداخت بیمه، شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در ـ 2 تبصره

 .بود خواهد 31/3/13412 مصوب گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون( 55)
 سازمان مانند دیگری مراجع از را واردشده بدنیِ خسارتِ از بخشی یا تمام اختیاری، ۀبیم موارد در جز دیده،زیان کهدرصورتی ـ 23 ماده
 هب همراجع حقّ میزان همان به نسبت کند، دریافت خسارت جبران ویژه هایصندوق یا دولت کارمندان بیمه سازمان یا اجتماعی هایبیمه

 استردادِ و بدنی هایخسارت تأمین صندوقِ به مراجعه حقّ مذکور ۀویژ هایصندوق و هاسازمان. ندارد را بدنی هایخسارت تأمین صندوق
 کهدرصورتی درهرحال. دهند قرار اخیرالذکر صندوق اختیار در را مربوط اطالعات مکلفند و ندارند را ثالث اشخاص به شدهپرداخت خسارتِ

 .اردد استرداد حقّ صندوق کند، دریافت خسارتی نیز صندوق از مذکور ۀویژ هایصندوق و هاسازمان از خسارت دریافت بر عالوه دهدیزیان
 ستا مکلف آن از پس و نموده پرداخت را دیدهزیان خسارتِ ،زیان مسببِ یا دیدهزیان از تضمین اخذ بدون است مکلف صندوق ـ 24 ماده

 :کند بازیافت را شده پرداخت وجوه قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به زیر شرح به

 .کندمی رجوع حادثه مسبب  به باشد نامهبیمه نِبطال یا انقضاء ،نداشتن سببِ به خسارت پرداخت کهدرصورتی ـ الف

                                                           
 به مربوط اسناد و قسواب ۀکلی بیمه عالى شوراى تصویب با ایران مرکزى بیمه شود لغو دایم طور به رشته چند یا یک براى اى بیمه مؤسسه پروانه که صورتى در 2

 گذارانبیمه منافع متضمن که را دیگرى خاص ترتیب یا و داد خواهد انتقال ایران بیمه سهامى شرکت به را مزبور مؤسسه( Portefeuille پرتفوى) تعهدات و حقوق
 .داد خواهد باشد آنها حقوق صاحبان و شدگانبیمه و
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 گربیمه به باشد قانون این( 22) ماده موضوع گرهبیم یِورشکستگ یا توقف یا پروانه لغو یا تعلیق سببِ به خسارت پرداخت کهدرصورتی ـ ب

 .کندمی رجوع آن مدیران و

 مسبب به ردمو حسب آن شدن شناخته از پس باشد، حادثه مسبب ۀنقلی ۀوسیل نشدن شناخته سببِ به خسارت پرداخت کهدرصورتی ـ پ

 .کندمی رجوع وی گربیمه یا حادثه

 رجوع حادثه مسبب به باشد حادثه مسببِ ۀنقلی ۀوسیل داخلِ سرنشینانِ بودنِ ظرفیت از ارجخ سببِ به خسارت پرداخت کهدرصورتی ـ ت

 .کندمی

 :کند رجوع حادثه مسبب به بازیافت برای تواندنمی صندوق زیر موارد در ـ 1 تبصره

 (قانون این 13 ماده ستنادا به خسارت پرداخت) دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری جبرانِ مواردِ در ـ 1
 قانون این( 22) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق ـ 2
 .باشند قانون این( 12) ماده تبصره موضوع گربیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه ۀوسیل از خارج دیدگانِزیان که مواردی در ـ 3
 داختبازپر برای کندمی پرداخت وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان به را مسلمان مرد دیه معادل قانون موجببه  صندوق که یموارد در ـ 5

 مسلمان مرد ۀدی با شرعی ۀدی التفاوتِمابه
 وضعیت ،هحادث مسبب ایبیمه سوابق ،نامهبیمه نداشتن علت ،حادثه وقوع وضعیت و شرایط درنظرگرفتن با است مجاز صندوق ـ 2 تبصره
 حادثه سببم از خسارت بازیافت در تخفیف یا تقسیط به نسبت حادثه وقوع در مؤثر احوال و اوضاع سایر و حادثه مسبب معیشتی و مالی
 ایمهانآیین مطابق بازیافت میزان و مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به راجع مقررات رعایت با حادثه مسبب از بازیافت نحوه. کند اقدام
 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به صندوق عمومی مجمع و صندوق نظارت هیأت پیشنهاد به بنا که است
 .دکنن پرداخت را متعلقه خسارت ،نیاز مورد مدارک دریافت از پس روز پانزده حداکثر مکلفند مورد حسب صندوق و گربیمه ـ 31 ماده
 یلتکم برای خسارت مبلغ شدن قطعی از پس موظفند قانونی وراث یا دم اولیای ،دیدهزیان بدنی، ارتخس به منجر حوادث در ـ 32 ماده

 مبلغِ دنِش قطعی تاریخ از روز بیست مدت ظرف حداکثر است مکلف گربیمه. کنند مراجعه گربیمه به خسارت، دریافت منظوربه  مدارک
 بدنی های خسارت تأمین صندوق) صندوق نزد مذکور مهلت در وی مراجعه عدم ورتص در و پرداخت دیدهزیان به را خسارت مبلغ ،خسارت

 یفاءشدها ،حادثه مسبب و گربیمه تعهد صورت این در. دهد تحویل مربوط قضائی مرجع به را واریز قبض و تودیع (نه صندوق دادگستری
 .نماید پرداخت وی به عیناً را مذکور مبلغ دیدهزیان درخواستِ از پس بالفاصله است مکلف صندوق. شودمی تلقی

 رتخسا مبلغ شدن قطعی از پس است، بدنی خسارت پرداخت به مکلف رأساً قانون این مقررات مطابق صندوق که مواردی در ـ 1 تبصره
 مبلغ ،نکند مراجعه صندوق به خسارت دریافت برای وی به رسمی اظهارنامه ابالغ از پس روز بیست تا وی، مقامقائم یا دیدهزیان چنانچه
 .شودمی پرداخت عیناً وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان مراجعه زمان در و مانده باقی صندوق نزد امانت عنوانبه  مذکور
 وراثِ یا دیدهزیان ،باشد قرارگرفته تجدیدنظرخواهی مورد عمومی ۀجنب از صرفاً بدوی، دادگاه از صادرشده رأی که مواردی در ـ 2 تبصره
 .کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گربیمه و قانونی
 .است دادگاه حکم قطعیت ماده، این موضوع خسارت میزان شدن قطعی مالک ـ 3 تبصره

 

 نکات مرتبط با این قانون ثالث:

 ِبتنی بر ر واقع این مسؤولیت، ماست؛ د «بدون تقصیر»یا « نوعی»یا « محض»دارندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوریِ زمینی، مسؤولیتِ  مسؤولیت
 است و برای معاف شدن از مسؤولیت، صِرفِ اثباتِ عدمِ تقصیر کافی نیست.« نظریۀ خطر»
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 خسارت قبال در را خود نقلیۀ وسیلۀ مکلف است (3)چه مالک، چه متصرف چه حقوقی( )چه حقیقی؛ نقلیۀ موتوریِ زمینی وسیلۀ دارندۀ 
 به نقلیۀ مذکور وسیلۀ حوادثِ اثر در که درصد تعهدات بدنی( 4/2)حداقل  مالی و (در ماه حرام مسلمان )به میزان حداقل دیۀ یک مرد بدنی

ر این، عالوه ب نامه است و ضمانت اجرای آن جزای نقدی است.یتِ دارنده، تحصیل بیمهمسؤول پس کنند. بیمه شود،می وارد ثالث اشخاص
از ا ی از راننده، طبق قواعد اتالف یا تسبیبتواند خسارت خود را دیده )شخص ثالث( میبود، زیاناگر مالکِ ماشین و رانندۀ اتومبیل متفاوت 

 طلب کند؛ یعنی دارنده در صورتی مسؤول است که راننده، مسؤول باشد. او دارنده فقط با اثبات ورود خسارت و بدون نیاز به اثبات تقصیرِ

 رک فعل ای که حادثه منسوب به فعل یا تولیتِ شخصِ حقیقی یا حقوقینامه، مانع از مسؤمسؤولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه در تحصیل بیمه
 باشد یا ناشی از نقص فنی« ایجاده نقل و حمل و راهداری سازمان»باشد؛ مثالً ممکن است خسارات ناشی از عملکرد کارکنانِ اوست نمی

از اشخاصِ  ،دهد و بعدخودروساز است؛ اما در هر صورت، بیمه خسارت را می مسؤولیت نهایی با راهداری یا ،خودرو بوده که در این صُوَر
 قصن یا نبودن راه، نقص نظیر عواملی شود، اثبات قضائی مرجع حکم به چنانچه»گه: قانون بیمۀ اجباری می 11ماده  گیرد.اخیرالذکر می

 حقوقی یا قیحقی شخص هر یا اجرائی هایدستگاه توسط مانع جادای یا نقلیه، وسیلۀ ذاتی عیب یا مربوط تجهیزات نقص و رانندگی عالئم
 که قصیرت درجۀ نسبتِ به بازیافت برای تواندمی دیدهزیان خسارتِ پرداختِ از پس صندوق و گربیمه است، بوده مؤثر حادثه وقوع در دیگر

 «.کند مراجعه ربطذی مسببانِ به شودمی مشخص دادگاه حکمِ در آن درصدِ

 ِثالث شخص نامهبیمه طریق از متعارف خودروی ترینگران به وارده متناظرِ خسارتِ میزان تا صرفاً رانندگی حوادث از ناشی مالیِ خسارت 
 دنیب تعهدات سقف درصد پنجاه از کمتر آن قیمت که است خودرویی متعارف خودروی از منظور .بود خواهد جبران قابل حادثه مقصرِ یا و

متر از نصف ک دیدهگر در قبال خودروی زیانزننده و بیمهبنابراین، نهایتِ مسؤولیتِ مالیِ زیان ؛باشد شود،می مشخص الس هر ابتدای در که
میلیون تومان  145زننده حداکثر تا گر و زیانمیلیون تومان است؛ بیمه 318 در ماه حرام ،3۷در سال  دیۀ کامل در ماه حرام است؛ مثالً دیه

بت شن پیام بده که بِرَن نسخواد به اوونهایی که خودروی گران قیمت سوار میش از آن مسؤولیتی ندارند؛ این مقرره میمسؤول بوده و بی
 نامۀ بدنۀ خودشون بگیرن.نامۀ بدنه اقدام کنند تا مابقیِ خسارت رو از محلّ بیمهبه تحصیل بیمه

 «چارد آنها( محموالت و نقلیه وسایل از ناشی سانحۀ هرگونه) قانون این موضوعِ حوادثِ سبب به که است شخصی هر «ثالث شخص 
وب گذار هم چنانچه رانندۀ مسببِ حادثه نباشد ثالث محس؛ بنابراین حتی بیمهحادثه مسبب رانندۀ به استثنای شود مالی یا و بدنی خسارت

ر ثالث محسوب دو وسیله نسبت به یکدیگ باشد رانندگانِ منتسب به هر دو ،شود. ثانیاً در صورتی که دو وسیله با هم تصادم کنند و تصادممی
 مقابل مطالبه نمایند. گرِ طرفِنامۀ ثالث از بیمهاز محلّ بیمه بخشی از خسارات وارده به خود راتوانند و می شوندمی

 :در تصادمِ دو خودرو چند فرض متصور است 

 ق.م.ا( 43۷: عامد مسؤول است )م د(دیگری عامد نباشد )خواه مقصر باشد یا نباشو  یکی، عامد. 1
 (ق.م.ا 43۷م و  ق.م 334مادۀ : مقصر مسؤول است )دیگری مقصر نباشدو  یکی، مقصر. 2
بر اساس قاعدۀ اتالف، ضمان بر هر دو «( هیچکدام مقصر نباشند»و یا « هر دو مقصر باشند». تصادم به هر دو نسبت داده شود )خواه 3

و برخورد به هر د انتسابِ . پس در صورتِاعم از مالی و بدنی است و، مسؤولِ نصفِ تمامِ خساراتِ طرفِ مقابلتحمیل شده و رانندۀ هر خودر

 ق.م.ا(. 428)مادۀ  است سرنشینان  هر دو وسیلۀ نقلیهو  رانندۀ مقابلراننده، هریک مسؤولِ نصفِ دیۀ 

 ق.م.ا( 414منتسب باشد: آن شخص ضامن است )م  . تصادم به طور کامل به یکی از طرفین یا ثالث )اعم از حقیقی یا حقوقی(5

                                                           

محسوب « هدارند»، دیگر «مالک»شود و اگر سلطۀ معنویِ او به دیگری منتقل شده باشد محسوب می« دارنده»بر خودرو سلطه دارد، خودِ او « مالک»اگر  3 
 شود.نامۀ ثالث را تحصیل کنند تکلیف از دیگری ساقط میهر کدام بیمه« متصرف»و چه « مالک»شود. چه نمی
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 ق.م.ا( 431 )م 5از طرفین مسؤول نیستند . تصادم به هیچکدام از طرفین نسبت داده نشود )ناشی از قوۀ قاهره(: هیچ یک4

  حال در مقررات سایر رعایت و مطمئن و مجاز سرعت و مهارت داشتن با که ایراننده هرگاه»قانون مجازات اسالمی:  415مطابق مادۀ 
 ضمان اید،نم برخورد تقصیر بدون نیست، مجاز محل آن در حضورش که کسی به و نباشد وسیله کنترل به قادر که حالی در است حرکت
 حادثه در تأثیری رانندگی مقررات از برخی رعایت عدم هرگاه فوق موارد در -1 ۀتبصر .است ضامن راننده ،صورت این غیر در و منتفی
 وسایل مورد در ماده این در مندرج حکم -2 تبصره .نیست ضامن راننده نباشد، حاصله جنایت علت مرتکب تقصیر که ایگونه به اشدب نداشته

گر در در مورد تقصیرِ عابر پیاده باید گفت: درست است که در این صورت راننده، مسؤول نیست اما بیمه« .است جاری نیز دیگر ابزارآالت و
 مکلف به جبرانِ خسارتِ عابر است. نامهحدود بیمه

 است لفمک گربیمه ،زیر موارد درگر حقّ مراجعه به رانندۀ مسببِ حادثه را برای بازیافتِ خسارتِ پرداختی ندارد اما استثنائاً اصوالً بیمه 
 برای قانونی مراجع طریق از دیدهیانز مقامیِقائم به تواندمی آن از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون

 کند: مراجعه است شده خسارت موجب که شخصی به شدهپرداخت وجوه از بخشی یا تمام بازیافت
 قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمدِ اثباتِ ـ الف
 دادگاه یا انونیق پزشکی یا انتظامی نیروی تأیید هب که حادثه وقوع در مؤثر نِروانگردا یا مخدر مواد استعمالِ یا مستی حالتِ در رانندگی ـ ب

 باشد. رسیده
 نباشد. نقلیه وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، رانندۀ کهدرصورتی ـ پ
 .باشد آگاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیلۀ مسبب، رانندۀ کهدرصورتی ـ ت

 ( 1334) بیمۀ اجباریوص خسارات واردشده بر سرنشینانِ داخل و خارج از وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، چند نکته با توجه به قانون در خص
 قابل ذکر است:

دات در سقف تعه وسیلۀ نقلیه« ظرفیت مجازِ»وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثه، برابرِ حاصل ضرب  داخل گر در قبال زیاندیدگانِ . تعهدِ ریالیِ بیمه1

 نامه است.بیمه بدنی تعهدات سقف برابر ده حادثه مسببِ نقلیۀ وسیلۀ از خارج دیدگانِزیان قبال و درنامه است بیمه

 .شودمی اضافه خودرو مجاز ظرفیت به نقلیه وسیلۀ داخلِ سالِ دو زیر اطفال و . تعداد جنین2
گر شود؛ به عنوان مثال اگر سقف تعهدات بیمهدیدگان تسهیم میمیان زیاندیدگان از سقف مقرر، خسارت، . در صورت تجاوزِ تعدادِ آسیب3

گر بابت خسارت وارد به هر سرنشین، بر اساس قاعدۀ گر، سرنشین وجود داشته باشد بیمهنفر مازاد بر تعهدات بیمه 1نفر باشد و  5محدود به 
 کند.نِسبی چهار پنجم پرداخت می

گر است، از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل مطالبه است؛ با این تفاوت که در مازاد بر تعهدات بیمه التفاوت خسارت بدنی که. مابه5
دیدگانِ خارج از خودرو، صندوق حقّ مراجعه به مسبب حادثه را ندارد اما در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از خصوص آسیب

به مسبب حادثه  دیدگان،تواند پس از پرداخت خسارت به آسیبحادثه باشد، صندوق میوسیلۀ نقلیۀ مسبب « داخلِ»ظرفیت بودن سرنشینانِ 
 .(24)ماده  رجوع کند و وجوه پرداختی را بازیافت نماید

 پرداخت  االداءیومگرفته به شخص ثالث را به قیمت گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی، حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلقبیمه
التفاوت ر شامل مابهگچه بر اثر گذشت مدت از تاریخ وقوع حادثه تا تاریخ قطعیت حکم دادگاه، نرخ دیه افزایش یابد، مسؤولیت بیمهچنان د.نماین

اوت به صندوق تفلاتواند بابت مابهگر، بیشتر از سقف تعهدات وی باشد، میدر صورتی که خسارت بدنی پرداختی از سوی بیمه شود.هم می
 گر باشد.مگر اینکه افزایشِ مبلغِ قابلِ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه مراجعه نماید

                                                           

یمۀ اجباری طبق قانون بچون  از بیمه مطالبه کندتواند خسارت خود را دیده میاما زیانرسته که قوۀ قاهره رافعِ مسؤولیتِ رانندۀ وسیلۀ نقلیه است د 4 

 گر یا صندوق جبران شود.باید توسط بیمه« غیرمترقبه حوادث» اثر بر نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر( 1334)
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  سلمان م شود لذا در صورت فوت یک زنِرا میگر بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین اجقانون بیمۀ اجباری، تعهدات بیمه 11طبق مادۀ
که در این  به استلساسی نباشد(، دیۀ کامل یک مرد مسلمان قابل مطادر قانون ا شدهشناختههای و یا فوت یک غیر مسلمان )ولو از اقلیت

گذار یمهب ، تعهد شرکت بیمه فرع بر مسؤولیت، زیرا در این مواردبیمۀ مسؤولیتکند تا تبدیل می بیمۀ حوادثخصوص بیمۀ اجباری را به 
 نیست.

 رداختپ به مکلف گربیمه شود، محکوم دیدگانزیان از یک هر به دیه یک از بیش پرداخت به آن مسؤول حادثه، یک در کهدرصورتی 
 .باشد آن از بیشتر یا کامل دیه یک از کمتر دیه، بر مازاد مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات کلّ

 قضایان یا فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادثِ دیدگانِزیان از حمایت به منظور 
 ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری حادثه، مسبب نقلیۀ وسیلۀ نشدن شناخته بیمه، فرار کردن و یا قرارداد بطالن نامه،بیمه
 هایرتخسا کلّی ه طورب یا نباشد، پرداخت قابل گر،بیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکتِ فعالیتِ ۀپروان لغو یا تعلیق یا دیه

 صندوق توسط ،(که مهم است 1۷مادۀ  در حرَّصَمُ موارد استثنای)به  است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی
د تواند به مسبب حادثه رجوع کنصندوق هم اصوالً پس از پرداخت می .شودمی جبران «بدنی هایخسارت تأمین صندوق» نام به مستقلی

گر تگی بیمهسکو ورشاینکه پرداخت بابت افزایش مبلغِ ریالیِ دیه تا روز پرداخت بوده باشد و یا ناشی از تعلیق یا لغو پروانه یا توقف مگر 
گر بوده که در موارد اخیر صندوق، حقّ مراجعه بیمه دیدگان خارج از خودرو که مازادِ سقفِ تعهداتِبوده و یا بابت خسارت پرداختی به زیان

 ه مسبب حادثه را ندارد.ب

 است: خارج قانون این موضوعِ بیمۀ شمول از زیر موارد 
 آن محموالت و حادثه مسبب نقلیۀ وسیلۀ به وارده خسارت ـ الف
 رادیواکتیو و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا و مستقیم خسارت ـ ب
 نقدی جزای یا جریمه ـ پ
 راجعم نزد تبانی و خدعه نوع هر اثبات نیز و آن نظایر و جنین اسقاط ،خودکشی مانند خود به صدمه ایراد در دیدهزیان قصد اثبات ـ ت

 .قضائی

 (11/1/1161با آخرین اصالحات تا تاریخ  1141ها )مصوب قانون تملِّک آپارتمان .6

  های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:های مختلف و محلآپارتمانمالکیت در 

 های اختصاصیقسمتمالکیت . 1
هایی از ساختمان است که حقّ استفاده از آن، مذکور در این قانون عبارت از قسمت« های مشترکِقسمت»های مشترک: قسمتمالکیت . 2

هایی متقسور کلّی گیرد به طمنحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلّ پیشه نبوده و به کلیۀ مالکین به نسبتِ قسمتِ اختصاصیِ آنها تعلق می
های ز قسمتا در اسناد مالکیت، مِلکِ اختصاصیِ یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشدهیا  که برای استفادۀ اختصاصی تشخیص داده نشده

 قِ آن به قسمتِ معینی بر طبقِ عرف و عادتِ محل مورد تردید نباشد.شود مگر آنکه تعلّمشترک محسوب می

 صاصی اخت قسمتِ بوده و در صورت انتقالِ غیرقابل تفکیک، های مشترکصّۀ او در قسمتحو  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی

 به هر صورتی که باشد انتقالِ قسمتِ مشترک، قهری خواهد بود.

 احتمس نسبت با است متناسب مشترک هایقسمت مخارجِ از اختصاصی هایقسمت مالکانِ از یک هر سهم همچنین و تعهدات و حقوق 
 به بنا یرز مساحتِ با ارتباط عدم دلیل به که هاییهزینه جز به ساختمان تمام اختصاصی هایقسمت مساحت مجموع به یاختصاص قسمت

 پرداخت. ندباش کرده بینیپیش مخارج و تعهدات و حقوق تقسیم برای را دیگری ترتیب مالکان اینکه یا و شد خواهد تقسیم مساوی نحو
 .است الزامی نگیرد یا گیرد قرار استفاده مورد لکم اینکه از اعم مشترک هایهزینه
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 ترک بهمش هایقسمت به مربوط امور و اداره به مربوط تصمیمات کلیۀ باشد نداشته وجود ساختمان یک مالکین بین قراردادی چنانچه 
 .باشند مالک را اختصاصی هایقسمت تمام مساحت نصف از بیش که است مالکینی آراءِ اکثریتِ

 یا دهش بنا آن روی ساختمان که زمینی در خود خریداریِ اختصاصیِ قسمتِ مساحتِ نسبتِ به نمایدمی خریداری را رتمانیآپا کس هر 
 غیر به قمتعلّ دیگر علل یا بودن خالصه یا وقف تعلّ به مزبور زمینِ مالکیتِ آنکه مگر گرددمی سهیم مشاعاً دارد ساختمان به اختصاص

 زا استفاده و اداره و انهدام از جلوگیری و ملک محافظت به مربوط مخارج ؛پردازدب نسبت همان به را آن اجور دبای صورت این در که باشد
 کجای دارد اقتضا آن سیساتأت یا ساختمان طبع تعلّ به یا و دارد مشترک ۀجنب که مخارجی یکلّ طور به و مشترک هایقسمت و اموال
 که آنچه زا استفاده از مالک آن چند هر شود پرداخت شد خواهد ذکر نامهآیین در که ترتیبی به مالک هر ۀحص تناسبِ به باید نیز شود انجام

 .نماید نظرصرف است آن برای مخارج

 اب امهاظهارن ۀوسیلبه  مدیران هیئت یا مدیر طرف از مشترک هایهزینه از خود سهم پرداخت از کنندهاستفاده یا مالک امتناعِ صورت در 
 .شودمی مطالبه آن ریزِ صورتِ و بدهی غمبل ذکر

 تشخیص به توانندمی مدیران هیئت یا مدیر نپردازد را خود بدهی سهم اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز ده ظرف کنندهاستفاده یا مالک گاه هر 
ورتی در ص و کنند خودداری اوه ب غیره و گاز، برق گرم، آب، مطبوع تهویۀ، شوفاژ قبیل از مشترک خدمات دادن از امکانات به توجه با و خود
 برای دیرانم هیئت یا مدیر تقاضای به آپارتمان وقوع محلِّ ثبتِ ادارۀ ننمایند تصفیۀ حساب به اقدام همچنان کنندهاستفاده یا و مالک که
 خواهد صورت رسمی اسناد اجرای مقررات وفق اجرائی عملیات .کرد خواهد صادر اجرائیه شدهابالغ ۀاظهارنام طبق بر مزبور وجه ولصو

 هب نسبت دادگاه موقت دستور ۀارائ یا مطالبه مورد وجوهِ وصولِ محضه ب که باشندمی موظف مدیران هیئت یا مدیر ،حالهر  در و گرفت
 .نمایند اقدام فوراً مشترک خدمات مجدد برقراری

 هادادگاه ند،کن شکایت قضایی مراجع به توانندمی مجموعه مدیران یا مدیر نباشد، مؤثر یا ممکن مشترک خدمات ۀارائ عدم که صورتی در 
 تا و نندک محروم شودمی ارائه همجموع به که دولتی خدماتِ دریافتِ از را بدهکار واحدِ و رسیدگی نوبت از خارج را شکایات اینگونه موظفند

 .نمایند جریمه مجموعه نفع به بدهی مبلغ برابر دو

 نههزی نیز و دادگاه حکم به یا و مدیران یا مدیر گواهی به بنا مربوط واحدِ معوقِ هایهزینه پرداخت به موکول ،اتخدم از مجدد استفاده 
 .بود خواهد مجدد استفاده به مربوط

 ۀهارناماظ رونوشت و مشترک هایهزینه از کنندهاستفاده یا مالک سهمِ ریزِ صورتِ و مدیران هیئت یا مدیر متِسِ تِثبِمُ مدارکِ رونوشت 
 .گردد اجرائیه صدور ۀتقاضانام ۀضمیم باید کنندهاستفاده یا مالکه ب شدهابالغ

 است اعتراض قابل آپارتمان وقوعِ محلِّ خستینِن دادگاهِ در مالکه ب اظهارنامه ابالغ از پس روز ده ظرف مدیران هیئت یا مدیر نظر، 
 هک مواردی در. است قطعی رأی این دهدمی رأی و رسیدگی موضوع به مدنی رسیداد آئین تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج دادگاه
 اگر راضاعت وصول محض به دادگاه نباشد ممکن اعتراض به سریع رسیدگی و شده اتخاذ مشترک خدمات قطع به تصمیم فوق ۀماد طبق

 .داد خواهد رأی صدور تا را مشترک خدمات قطع تصمیم گذاردن متوقف دستور دهد تشخیص قوی را دالیل

 هاپرداختی سایر بر عالوه گردد مشترک هایهزینه پرداخت به محکوم دادگاه در مکرراً و مجدداً کنندهاستفاده یا مالک که صورتی در 
 .باشدمی جریمه عنوانه ب بهامحکومٌ مبلغ معادل مبلغی پرداخت به مکلف

 ساختمان یگرید دلیل هر به یا و رسیده پایان به ساختمان مفید عمر تریدادگس رسمی کارشناسان از نفر سه تشخیص به که صورتی در 
 نباشند، موافق آن بنای تجدید در اختصاصی هایقسمت مالکانِ اقلیتِ و برود جانی و مالی ضرر یا خطر بیم و باشد شده یکلّ فرسودگی دچار

 یا الکم برای مناسب استیجاریِ مسکنِ تأمین با دادگاه، حکم ساسا بر توانندمی دارند، را مجموعه بازسازی قصد که مالکان از دسته آن
 یک هر مسه تعیین و بازسازی عملیاتِ اتمامِ از پس و نمایند اقدام مجموعه بنای تجدید به نسبت ورزندمی خودداری همکاری از که مالکان



 

14 
 

 ستا شده پرداخت ایشان اجاریِ مسکنِ برای که اجوری ۀاضاف به را یادشده مالکان یا مالک سهم شده،انجام هایهزینه و بنا از مالکان از
 یا مدیر درخواست با شهرسازی و راه وزارت کارشناسان، انتخاب در توافق عدم صورت در. کنند استیفا واحد همان جمله از آنها اموالِ از

 .کرد خواهد یادشده کارشناسان انتخاب به اقدام مدیره هیأت

 دهند انجام را ماده این موضوع اقدامات توانندمی مالکان طرف از نمایندگی به مجموعه مدیرانِ یا مدیر. 

 مدیران یا مدیر درخواست حسب نکند، بنا تجدید منظور به خود به متعلق واحد تخلیه به اقدام همکاری از کنندهخودداری مالک چنانچه 
 آپارتمانِ ۀخلیت دستور مالکان، سایر توسط وی برای مناسب مسکن تأمین احراز با محل قضایی مجتمع رئیس یا دادگستری رئیس مجموعه،

 .کرد خواهد صادر را یادشده

 :(1182قانون پیش فروش ساختمان )مصوب  .8

 آن رد مشخص ساختمانی واحد تکمیل یا احداث به متعهد( فروشندهپیش) زمین رسمیِ مالکِ آن، موجب به که عنوان هر با قراردادی هر 
 طرف کیتمال به ساختمانی عملیات اتمام از پس یا تکمیل و احداث حین در یا ابتدا از کاربری نوع هر با مذکور ساختمانی واحد و شود زمین
 .شودمی محسوب «ساختمان فروشپیش قرارداد» قانون این مقررات نظر از درآید( خریدارپیش) قرارداد دیگر

 شفروپیش به اقدام گیردمی قرار اختیارشان در زمینی آن موجببه که راردادیق و قانون این چهارچوب در توانندمی نیز ذیل اشخاص
 :نمایند ساختمان

 ناءب از مشخصی ساختمانی واحدهای دیگری، به قمتعلّ زمین روی بر بناء احداث طریق از گذاریسرمایه ازاء در که گذارانیسرمایه ـ 1
 .یابدمی اختصاص آنان به سمیر سند موجببه  و عقد ضمن زمین، آن روی بر احداثی

 .دارند را مستأجره عین روی بر بنا احداث حقّ رسمی سند موجببه که موقوفه دولتی، ملکی، از اعم اراضی مستأجرین ـ 2

 تنظیم طریق از قانون این( 2) ماده رعایت با باید آن از ناشی تعهدات و حقوق واگذاری قرارداد نیز و فروشپیش قرارداد 

 .گیرد صورت محل ثبت ۀادار به آن خالصه ارسال و مالکیت سند در درج با و رسمی اسناد دفاتر نزد رسمی سند

 است زیر مدارک ارائه به منوط فروشپیش قرارداد تنظیم: 
 قح با گذاریسرمایه ازاء در معامله مورد کهاین از حاکی رسمی قرارداد یا بناء احداث حقّ با اجاره رسمی سند یا مالکیت رسمی سند ـ 1

 .است یافته اختصاص فروشندهپیش به عرصه روی بر بناء احداث طریق از فروش
 واحد هر برای مستقل فنی ۀشناسنام و ساختمان کلّ ساخت ۀپروان ـ 2
 قانون این( 3) ماده موضوع مسؤولیت به مربوط ۀنامبیمه ـ 3
 ساختمان پیِ عملیاتِ پایان بر مبنی ساختمان ناظر مهندس ۀتأییدی ـ 5
 ملک وقوع محلّ امالک و اسناد ثبت اداره از استعالم پاسخ ـ 4

 و مومیع فضاهای انجام و سازیآماده قبیل از پروانه ۀصادرکنند مرجعِ برابر در تعهداتی فروشندهپیش که احداثی هایمجموعه در ـ تبصره
 پیشرفت( %31) درصد سی حداقل به منوط مذکور واحدهای روشفپیش ۀاجاز دارد، آن نظارت و عمومی و دولتی حقوق پرداخت با خدماتی

 .باشدمی پروانه ۀصادرکنند مرجعِ توسط آن تأیید و مربوط تعهداتِ سرجمعِ انجامِ در

 یمالیات یگواه ارائه بدون و الثبتحقّ پرداخت با رسمی اسناد دفاتر نزد آن از ناشی تعهدات و حقوق واگذاری و فروشپیش قرارداد تنظیم 

 .گیردمی صورت قضائیه قوه خاص ۀتعرف طبق التحریرحقّ پرداخت قبال در صرفاً

 عالوه ننماید عمل خود تعهدات به یا و ندهد خریدارپیش تحویل را شدهفروشپیش واحد قرارداد در مقرر تاریخ در فروشندهپیش چنانچه 
 نفع هب بیشتری مبالغ به کهاین مگر بپردازد خریدارپیش به تأخیر یمهجر زیر شرح به است مکلف قانون این( 2) ماده( 3) بند اجراء بر

 .نیست خریدارپیش برای خیارات اعمال از مانع ماده این مقررات اجراء. نمایند توافق خریدارپیش
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 تا نباشد برداریبهره قابل مقرر زمان در انباری و( پارکینگ) توقفگاه نظیر اختصاصی هایبخش و شدهفروشپیش واحد که درصورتی ـ 1
 نشدهتحویل بخش المثلاجرت معادل خریدار،پیش به واحد تحویل زمان

 قدرالسهم میزان به نشدهانجام تعهدات روز بهای( %4/1) درصدنیم میزان به روزانه مشاعی، هایقسمت در تعهدات انجام عدم صورت در ـ 2
 خریدارپیش

 مساجد، سبز، فضای خیابان، قبیل از قانون این( 2) ماده( 3) بند موضوع عمومی خدمات هایتقسم در تعهدات انجام عدم صورت در ـ 3
 خریدارپیش قدرالسهم میزان به شده انجام تعهدات روز بهای هزار در یک میزان به روزانه آن امثال و مدارس

 قرارداد مبلغ زاره در یک میزان به روزانه انتقال، رسمی سند به موقع به اقدام عدم صورت در ـ 5

  :بر التفاوتمابه باشد، قرارداد در شدهمشخص مقدار از بیشتر یا کمتر تفکیکی، مجلسصورت اساس بر بناء مساحت که صورتی درمهم 
 راردادق در مقرر زیربنای بر افزون( %4) درصد پنج تا بنا مساحت چنانچه لیکن گرفت، خواهد قرار محاسبه مورد قرارداد در مندرج نرخ اساس
 .دارد را قرارداد فسخ حقّ خریدار صرفاً باشد( %4) درصد پنج از بیش کهصورتی در و ندارند را قرارداد فسخ حقّ طرفین از هیچکدام باشد،

  :یا دارد را قرارداد فسخ حقّ خریدارپیش باشد شدهتوافق مقدار( %34) درصد پنج و نود از کمتر شدهتحویل واحد مساحت چنانچهمهم 
 .کند مطالبه فروشندهپیش از کارشناسی نظر اساس بر و بناء روز قیمت ۀپای بر را وارده خسارت تواندیم

 بر را اردهو خسارت باید فروشندهپیش نماید،می اعمال را خود فسخ حقّ ،خریدارپیش فروشنده،پیش تخلف دلیل به که مواردی تمامی در 
 .بپردازد خریدارپیش به الطرفینرضیم کارشناس برآورد یا طرفین ۀمصالح مبناء

 مراجع منتخب کارشناس نظر طبق بناء، روز قیمت اساس بر را پرداختی مبالغ تمام باید فروشندهپیش طرفین، توافق عدم صورت در ـ تبصره
 .نماید مسترد خریدارپیش به قانونی خسارات سایر همراه قضائی

ای را مقرر نموده است که مقررات عام خریدار، در خصوص تخلف از مقدار احکام ویژهش( جهت حمایت از پی1383ق.پ.س )مصوب  ۷مادۀ 
کیکی مجلس تفمندرج در قرارداد با صورت الذکر در صورتی که اختالف متراژِقانون مدنی و ثبت را تخصیص زده است؛ به موجب مادۀ فوق

حقّ فسخ دارد خواه متراژِ واقعیِ ملک « خریدارپیش»باشد، فقط  %4از باشد هیچیک حقّ فسخ ندارند و در صورتی که اختالف بیش  %4تا 
خریدار یشکسریِ ملک، پ خریدار حقّ فسخ نداشته یا از حقّ فسخ خود استفاده ننماید، در فرضِکمتر باشد یا بیشتر؛ در صورتی که پیش

 است. قراردادقیمت مندرج در  فروشنده مستحقّو در فرض زیاده، پیش قیمت روز ملکمستحقّ 

  :ابربر در ،قانونی ضوابط رعایت عدم از ناشی خسارات نیز و آن تجهیزات و بناء عیب از ناشی خسارات قبال در فروشندهپیشمهم 

 مبلغی زا بیش وارده خسارتِ میزانِ چنانچه. نماید بیمه جهت این از را خود مسؤولیت باید و است مسؤول ثالث اشخاص و خریدارپیش

 .بود خواهد وارده خسارتِ التفاوتِمابه پرداخت ضامن فروشندهپیش شود،می پرداخت بیمه طریق از که باشد

 ارخریدپیش طرف از تسهیالت وجه دهند،می خرید تسهیالتِ فروش،پیش قراردادِ اساس بر خریدارانپیش به هابانک که مواردی در 
 آن به سبتن خریدارپیش حقوق نیز و شدهخریداریپیش واحد سهم نسبت به عرصه مالکیت و واریز فروشندهپیش حساب به بانک توسط
 .گرددمی أخذ تضمین عنوان به واحد

 با زمانهم بها از( %11) درصد ده حداقل ولی بود، خواهد طرفین توافق قرارداد مورد بهای اقساط پرداخت نحوه ساختمان فروشپیش در 
 .کنند توافق آن برخالف توانندنمی طرفین و بود خواهد وصولقابل قطعی سند تنظیم

 ۀارائ به نوطم را اقساط پرداخت تواندمی خریدارپیش باشد، نداشته پیشرفت قرارداد مفاد با متناسب ساختمانی عملیات که صورتی در 
 ظرف طرفین زا هریک یتقاضا به است مکلف ناظر مهندس و نماید فروشندهپیش سوی از پیشرفت تحقق بر مبنی ناظر مهندس ۀتأییدی
 .نماید ارائه را کار پیشرفت گزارش ماهیک
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 و شفروپیش قرارداد مدت پایان در و گرددمی شدهفروشپیش ملکِ مالکِ قراردادی، عوض یا پرداختی اقساط نسبت به خریدارپیش 
 بر نیمب مدارک ارائه با باشد، داده تحویل را ادیقرارد عوض یا پرداخت را اقساط تمام کهدرصورتی ناظر مهندس تأیید با ساختمان، اتمام
 فروشندهیشپ چنانچه نماید درخواست را خود نام به انتقال رسمی سند تنظیم رسمی، اسناد دفاتر از یکی به مراجعه با تواندمی تعهدات، ایفاء

 تنظیم هب مبادرت مراتب تصریح با دفترخانه نماید، خودداری شدهفروشپیش مال رسمی انتقال از دفترخانه اعالم از پس روز ده ظرف حداکثر
 به نسبت عنفذی تقاضای به است مکلف ملک وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره. نمایدمی وی مقامقائم یا خریدارپیش نام به رسمی سند

 .نماید اقدام شدهفروشپیش ملکِ افراز یا و تفکیک

 با ردد،نگ پروژه تکمیل به موفق قرارداد مدت انقضاء زمان تا فروشندهپیش چنانچه خریدارپیش سوی از تعهدات کامل انجام صورت در 
 فیزیکی پیشرفت« %11» درصد ده از کمتر) است باقیمانده پروژه تکمیل تا جزئی اقدامات صرفاً کهاین بر مبنی ساختمان ناظر مهندس تأیید
 قدرالسهم به میرس سند تنظیم خواستار و نماید مراجعه رسمی اسناد دفتر به قرارداد باقی لتکمی قبول با تواندمی خریدارپیش ،(باشد مانده
 ستیفاءا از مانع گرددمی پرداخت خریدارپیش توسط و بوده فروشندهپیش عهده بر مقررات طبق که هاییهزینه و دولتی حقوق. گردد خود
 .بود نخواهد قانون این( 21) ماده در مندرج داوری هیأت نظر کسب با غیره و( 11) ماده محل از شدههزینه مبلغ

 به دهشفروشپیش واحد رسمی انتقال از قبل آن، بابت تعهدشده یا و وصول وجوه و اقساط نیز و شدهفروشپیش واحد اعیانِ و عرصه 
 .نیست او طلبکار یا فروشندهپیش نفع به تأمین و توقیف قابل خریدارپیش

 اعالم سند کنندهتنظیم دفترخانه به کتباً را مراتب باید فروشندهپیش مقرر، مواعد در قراردادی عوضِ یا بها اقساط پرداخت عدم صورت در 
 نماید داماق معوقه اقساط پرداخت به نسبت ماه یک ظرف تا نماید اخطار خریدارپیش به هفته یک مهلت ظرف است مکلف دفترخانه. کند
 .داشت خواهد را قرارداد فسخ حقّ فروشندهپیش صورتاین غیر در

 خریدارانشپی همه رضایت اخذ از پس آن ۀعرص و شدهفروشپیش واحد به نسبت فروشندهپیش تعهدات و حقوق از بخشی یا تمام واگذاری 
 .است بالمانع آنها قانونی مقامقائم یا

 پرداخت دارعهده خریدارپیش فروشنده،پیش رضایت ونبد شدهفروشپیش واحد به نسبت خریدارپیش تعهدات و حقوق انتقال صورت در 
 .بود خواهد قرارداد عوض یا بها

 به آن دهاعا به ملزم طرفین و ساقط اعتبار درجه از فروشپیش قرارداد تعهدات، کلیه انجام و شده فروشپیش واحد قطعی انتقال از پس 
 .باشندمی دفترخانه

 داور یک و خریدار سوی از داور یک از متشکل داوران هیأت توسط فروشپیش قرارداد مفاد اجراء و تفسیر تعبیر، از ناشی اختالفات ۀکلی 
 هرستانش دادگستری رئیس معرفی با داور یک الطرفینمرضی داور بر توافق عدم صورت در و الطرفینمرضی داور یک و فروشنده سوی از

 مقررات بعتا قانون این موضوع داوری. نماید استفاده محل رسمی کارشناسان نظر از ندتوانمی داوران ،نیاز صورت در. پذیردمی انجام مربوطه
 .بود خواهد انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آئین

 رسانیالعاط هایپایگاه و مطبوعات در درج جمله از طریق هر به فروشپیش آگهی و تبلیغ جهت اقدام هرگونه از قبل باید فروشندهپیش 
 مشخص قانون این اجرائی نامهآئین در که صالحذی مراجع از را آگهی انتشار مجوز غیره، و اماکن در نصب و گروهی هایرسانه سایر و

 طالعا به و درج آگهی در باید مجوز این تاریخ و شماره. نماید ارائه یادشده هایرسانه و مطبوعات به آگهی درخواست ضمیمه و أخذ شودمی
 هب صورت این غیر در. ندارند را فروشپیش آگهی انتشار و درج حق یادشده مجوز دریافت از قبل هارسانه و مطبوعات .شود رسانده عموم

 به تکرار صورت در و ریال 11101110111 میلیون یکصد تا ریال 1101110111 میلیون ده از نقدی جزاء و ماه دو حداکثر مدت به توقیف
 .شد خواهند محکوم مجازات حداکثر
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 سایر و ملحقات و کامل مشخصات ذکر با مستقل فنی شناسنامه نیز واحد هر برای ساختمان پروانه صدور هنگام مکلفند هاشهرداری 
 .نمایند تسلیم متقاضی به و صادر مسلسل شماره با حقوق

 از حبس هب نمایند، آگهی نتشارا یا درج به اقدام مجوز اخذ بدون یا ساختمان فروشپیش به اقدام رسمی سند تنظیم بدون که اشخاصی 
 .شوندمی محکوم دریافتی اموال و وجوه برابر چهار تا دو میزان به نقدی جزاء یا سالیک تا روز یک و نود

 موقوف آن جراءا یا تعقیب شاکی، گذشت با و شهرسازی و مسکن وزارت یا خصوصی شاکی شکایت با مگر شودنمی تعقیب مذکور جرائم 
 .شودمی

 رسمی ناداس دفاتر از یکی به فروشپیش قرارداد رسمی سند تنظیم جهت را طرفین مقدماتی، مذاکرات انجام از پس باید امالک مشاوران 
 تا دوم بار یبرا و سالیک تا اول بار برای صورتاین  غیر در. نمایند فروشپیش قرارداد تنظیم به مبادرت رأساً توانندنمی و نمایند داللت

 .شوندمی محکوم کسب پروانه ابطال به سوم بار برای و کسب پروانه تعلیق سال دو

 :باشند )قوانین حاکم بر اجاره( حاکم اجاره بر است ممکن حاضر حال در که قوانینی .2

 11۵13۵31 مستأجر مصوب و موجر روابط قانون

 متصرف تصرف که صورتی در بشود یا شده داده هاجار دیگری منظور به یا تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی برای که یمحلّ هر - 1 ماده
 نسبت که این از اعم باشد اجاره منظور به دیگری عنوان هر یا و منافع صلح یا اجاره عنوان به او قانونیۀ نمایند یا موجر باتراضی  حسب بر
 .است قانون این مقررات مشمول باشد، نشده یا شده تنظیم عادییا  رسمی سند اجاره مورد به
 :باشدنمی قانون این مقررات مشمول زیر موارد - 2 ادهم
 .رهنی معامالت یا استرداد حقّ با معامالت از ناشی تصرف - 1
 .باشد آنها محصول از برداریبهره اجاره از اصلی منظور که هاییباغ و آنها توابع و غیرمحصور و محصور مزروعی اراضی - 2
 .شودمی داده اجاره نکند تجاوز ماه شش از که مدتی برای فصلی طور به عرفاً سکونت ورمنظ به که هاییمحل و هاساختمان – 3
 شدن االجراالزم تاریخ از آنها ساختمانی خاتمه گواهی که هاشهرک در و شهرها خدماتی ۀمحدود در واقع مسکونی واحدهای ۀکلی - 5

 .شودمی و شده صادر 1345 سال مصوب زمین معامالتقانون
 یحقیق از اعم ،اشخاص یا دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه طرف از که مسکونی هایمحل سایر و سازمانی هایانهخ - 4

 تابع بوطمر اشخاص یا سازمان با متصرف ۀرابط ،مورد این در .گیردمی قرار آنها کارکنان ۀاستفاد و اختیار در شغل مناسبت به حقوقییا 
 مکلف دقراردا یا مقررات موجب به که سازمانی محلِّ یا خانه متصرف گاه هر .باشدمی مابینفی قرارداد یا خود به مخصوص مقررات و قوانین

 که شودمی اخطار او به مستقل بخش دادگاه رییس یا دادستان طرفاز مورد حسب بر کند خودداری تخلیه از باشد سکونت محلِّتخلیۀ  به
 اصاشخ یا مؤسسه یا سازمان تحویل و شده تخلیه مزبورمحلِّ  مقام همان دستور به امتناع صورت در نماید تخلیه را محل ماه یک ظرف

 .شودمی داده مربوط
 .گردد واگذار اجاره به قانون این اجرای از پس که مسکونی واحدهای - 1

 اشدب نشده تنظیم نامهاجاره گاه هر و شده قید نامهاجاره در که است همان بهااجاره میزان باشد شده تنظیم نامهاجاره که مواردی در - 3 ماده
 دادگاه طرف از قانون این مقررات رعایت با نشود معلوم آن میزان که صورتی در و است شده عملی یا و مقرر طرفین بین که استمیزانی  به

 .شودمی تعیین روز ۀعادلنرخ  به بهااجاره میزان

 به مشروط اید،بنم را بهااجاره میزان به نسبت نظر تجدید درخواست زندگی ۀهزین تنزل یا ترقی استناد به تواندمی مستأجر یا موجر - 5 ماده
 بهااجاره عدیلت یا تعیین بر که قطعی حکم در مقرر تاریخ از یا مستأجره عین از مستأجر ۀاستفاد تاریخ از و شده منقضی اجاره تِمدّکه  این
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 مرکزی کبان طرف از شده منتشر مصرفی خدمات و کاالها بهای کلّ شاخص درصد به هتوجّ با دادگاه باشد، گذشته متماسال  سه شده صادر
 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم داد خواهدبها اجاره تعدیل به حکم ایران
 به عراج حکم صدور ضمن دادگاه صورت این در .یدنما مطالبه نیز تعدیل دادخواست ضمن را بهااجاره التفاوتمابه تواندمی موجر - 4 ماده

 سارتخ است مکلف اجرادایرۀ  نماید،میمحکوم  ،حکم صدور روز تا دادخواست تقدیم تاریخ از التفاوتمابه پرداخت به را مستأجر تعدیل،
 نیز تأجرمس بپردازد موجر به و وصولستأجر م از و احتساب سال در درصد دوازدهقرار  به را حکم اجرای تاریخ تا قطعیت تاریخ از تأدیه تأخیر

 .ندک درخواست فوقشرح  به تأدیه تأخیر خسارت انضمام به را شدهپرداخت التفاوتِمابه ردِ ،بهااجاره تعدیل تقاضای ضمن تواندمی
 .بود دخواه جاری نیز نمایدمی صادر بهااجاره تعیین به حکم دادگاه که مواردی در ماده این مقررات - تبصره

 المسمیاجرت میزان به را المثلاجرت اجاره مدت انقضاء از پس و المسمیاجرت نامهاجاره در معین موعد در است مکلف مستأجر - 1 ماده
 رفینط بین که یمیزان به را بهااجاره نباشد بین در اینامهاجاره گاه هر و بپردازد او قانونی ۀنمایند یا موجر به روز ده ظرف اجاری ماهِ هر آخرِ

 دهدمی صتشخی مشابه امالکِ ۀاجار با متناسب که مبلغی المثلاجرت عنوان به نباشد معلوم آن میزان که صورتی در و شدهعملی یا و مقرر
 شودیم تعیین ثبت سازمان طرف از که بانکی یا و ثبت صندوق در یا پرداخت او قانونی ۀنمایند یا موجر بهد بع ماه دهم تا ماه هر برای

 نباشد ینب در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره گاه هر و سند ۀکنندتنظیم ۀدفترخان به استرسمی  نامهاجاره اگر را رسید قبض و سپرده
 ده ظرف تهینم باید دفترخانه .دارد دریافت رسید و تسلیم ملک نزدیکِ رسمیِ دفاترِاز  یکی به موجر اقامتِ محلِّ تعیین با را رسید قبض

 مراجعه ورمزب دفترخانهبه  شدهتودیع وجهِ دریافتِ برای که کند اخطار او قانونیِ ۀنمایند یا موجر به را مراتب محل ثبتِ ۀادار ۀوسیل به روز
 .نماید
 آن تدّم شده تنظیم اگر یا نشده تنظیم نامهاجاره دارد تصرف در مستأجر عنوان به را ملک که کسی و موجر بین که مواردی در - ۷ ماده

 بهااجاره عیینت برای تواندمی یک هر باشند داشته اختالف آن شرایط و بهااجاره تعیین یا نامهاجاره تنظیم به راجع طرفین وگشته  منقضی
 عیینت دادخواست تقدیم تاریخ از را بهااجاره میزان ،دادگاه. کند مراجعه دادگاه به نامهاجاره تنظیم و( نباشد بین در نامهاجاره که مواردی در)

 .بود نخواهد آن ۀتأدی تأخیرِ خسارتِ و دادخواست تقدیم از قبل زمانِ المثلِاجرت به نسبتحکم  صدور مانع امر این ولی کند،می
 توقفم ،ستأجرم طرف از نامهاجاره تنظیم درخواست به رسیدگی باشد شده مستأجره عین تخلیه تقاضای موجر طرف از گاه هر - 1 تبصره

 .است جاری نیز باشد شده ملک از ید خلع درخواست مالک طرف از که موردی در حکم این بود خواهد تخلیه موضوع در دادرسیخاتمۀ  بر
 .بود نخواهد طرف ادعای به او تسلیم بر دلیل موجر یا مالک طرف از بهااجاره بابت وجه دریافت - 2 تبصره

 که صورتی در) سابق ۀناماجاره در مندرج شرایط و هانامهاجاره در متعارف و مرسوم شرایط طبق را جدید ۀنامرهاجا شرایط دادگاه - 8 ماده
 .کرد خواهد تعیین قانون این مقررات رعایت با( باشد شده تنظیم نامهاجارهقبالً 
 ابالغ تاریخ از و بپردازد را االجارهمال قبلی شرایطِ و ونقان این 1 ماده طبق باید مستأجر است جریان در دادرسی که مدتی تمام در - 3 ماده

 .کنند تنظیم نامهاجاره حکم، در مقرر ترتیب به ماه یک ظرف مکلفند طرفین قطعیحکم 
 رسمی اداسن دفتر به نامهاجاره تنظیم جهت را حکم رونوشت دادگاه ،طرفین از یکی تقاضای به نشود تنظیم نامهاجاره ،مدت این در گاه هر

 امضای به حاضر موجر گاه هر شوند، حاضر دفترخانه در نامهاجاره امضاءِ برای معین ساعت و روز در که کندمی اخطار طرفینبه  و ابالغ
 حاضر هشدتعیین تاریخ از روز 14 تا مستأجر اگر و کرد خواهد امضاء او طرف از سال یک مدت به را نامهاجاره ،دادگاهنمایندۀ  نشود نامهاجاره

 حکم این و کندمی صادر مستأجره عین ۀتخلی به حکم موجر تقاضای به نداند موجه را مستأجر عذر کهصورتی در دادگاه نشود امضاء به
 .است قطعی

 اختیار این باًکت کهاین مگر نماید واگذار یا دهد انتقال غیربه  اشاعه نحو به یا اًئجز یا کالً را اجاره مورد منافع تواندنمی مستأجر - 11 ماده

 ارهاج فسخ یا مدت انقضاء صورت در تواندمی مالک دهد اجاره غیر به را اجاره موردِ از قسمتی یا تمام مستأجر هرگاه .باشد شدهداده  او به
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 از یک ره باشد داشته غیر به را اجاره موردِ انتقالِ حقّ ،مستأجر که صورتی در .بنماید را مستأجرین از یکهر  با نامهاجاره تنظیم درخواست
 .بنمایند وا قانونیۀ نمایند یا مالک با را نامهاجاره تنظیم درخواست اصلی ۀاجار مدتِ انقضای یا و فسخ صورت در تواندمی نیز مستأجرین

 صریحت نامهاجاره در را زیر نکات شود رعایت باید مقررات و قوانین موجب به که نکاتی بر عالوه مکلفند رسمی اسناد دفاتر - 11 ماده
 :بنمایند

 .مشخص و کامل طور به موجر اقامتگاه و مستأجر و موجر شغل - 1
دیگری  رتیبت به طرفین اینکه مگر باشدمی مستأجر قانونیِ اقامتگاهِ ،محل این ،اجاره ۀرابط لحاظ از کهاین قید و اجاره مورد کامل نشانی - 2

 .باشند نموده تراضی
 شرایطی هچ با و مدت چه در آن تحویل نیست مستأجر تصرفِ در که صورتی در و باشدمی طرفین از یک کدام تصرف در مستأجره عین - 3

 .گرفت خواهد صورت
 بر زاید دیگری ترتیبِ به طرفین اینکه مگر بود، خواهد قسط هر سررسید تاریخ از روز ده منتهی بهااجاره پرداخت برای مستأجر مهلت - 5

 .گردد قید سند در باید مذکور ترتیب ،صورت این در که باشند کرده توافق مدت این
 طور به آن قید باشد دیگری منظور به هرگاه و تجارت و پیشه و کسب نوع تعیین با تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی منظور به اجاره - 4

 .صریح
 .خیر یا دارد اشاعه نحو به یا جزئاً یا کالً را غیر به انتقال حقّ مستأجر - 1
 .مسمیالاجرت میزان به ملک ۀتخلی یا اجاره تجدید موقع تا اجاره فسخ یا و مدت انقضاء از پس المثلاجرت پرداخت به مستأجر تعهد - ۷

 مستأجره عین تخلیه و اجاره فسخ موارد - چهارم فصل

 .کند درخواست دادگاه از را اجاره فسخ به حکم صدورِ تواندمی مستأجر زیر موارد در - 12 ماده

 (.مدنی قانون 514 ماده رعایت با) نباشد منطبق شده قید نامهاجاره در که اوصافی با مستأجره عین که صورتی در - 1
 .نباشد مقدور عیب رفع و نموده خارج انتفاع قابلیت از را آن که شود حادث مستأجره عین در عیبی اجاره مدتِ اثنای در اگر - 2
 .یابد تحقق مستأجر فسخِ حقّ اجاره شرایط مطابق که مواردی در - 3
 .ورثه ۀکلی طرف از اجاره فسخِ درخواستِ و اجاره مدتِ اثناءِ در مستأجر فوت صورت در - 5
 .ودش خراب باید و بوده مضر سالمت و بهداشت برای یا و نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در جزئاً یا کالً اجاره مورد هرگاه - 4
 و کند تخلیه را اجاره مورد شده صادر اجاره فسخِ حکمِ او تقاضای به که مواردی در یا اجاره مدتِ انقضاءِ تِعلّ به مستأجر هرگاه - 13 دهما

 مورد تحویل ایبر که کند تقاضا او قانونی نماینده یا موجر از اظهارنامه وسیله به است مکلف مستأجر کند امتناع آن گرفتن تحویل از موجر
ته )الب ملک وقوعِ محلِّ دادگاهِ به باید مستأجر نگردد حاضر اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز پنج ظرف موجر که صورتی در .شود حاضر اجاره

 .کند تسلیم دادگاه دفتر به را آن کلید و نماید دلیل تأمین را اجاره موردِ کاملِ ۀتخلی و مراجعه اکنون: شورای حلّ اختالف(
 نگرفت تحویل برای که کندمی اخطار او قانونی ۀنمایند یا موجر به ساعت 25 ظرف دادگاه دفتر و شودمی قطع استیجاری ۀرابط ،ختاری این از

 شرایط و قانون این مقررات موجب به او تعهدات باشد نکرده عمل فوق ترتیب به مستأجر که زمانی تا شود حاضر کلید دریافت و اجاره مورد
 .است اربرقر نامهاجاره

 حکم ضمن دادگاه کند درخواست دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ حکم صدورِ مورد حسب تواندمی موجر زیر موارد در - 15 ماده

 .شد خواهد تخلیه محل و اجرا متصرف یا مستأجر علیهِ حکم این و نمایدمی صادر را اجاره مورد ۀتخلی دستور اجاره فسخ
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 ار اجاره مورد نباشد بین در اینامهاجاره که موردی در یا و نامهاجاره در غیر به انتقال حق داشتن بدون مسکن مستأجرِ که موردی در - 1
 اشخاص جز یدیگر ۀاستفاد و اختیار در غیره و نمایندگی یا وکالت طریق از عمالً یا نموده واگذار غیر به باشد که صورتی هر به جزئاً یا کالً

 .باشد داده قرار خود قانونی الکفالهتحت
 یلقب از عناوینی به را آن مستأجر و شده داده اجاره مستأجر خود تجارت یا و پیشه یا کسب منظور به مستأجره عین که موردی در - 2

 .باشد دهش تنظیم نامهاجاره الحق مستأجرِ با قانون این 13 ماده طبق اینکه بدون کند واگذار غیر به عمالً غیره و نمایندگییا  وکالت
 خصاًش بخواهد خریدار اینکه به مشروط باشد شده شرط قطعی انتقال هنگام اجاره فسخ حقّ سکنی محلِّ ۀناماجاره در که صورتی در - 3
 اهم سه تا خریدار اگر صورت این در. دهد تخصیص خود همسر یا مادر یا پدر یا اوالد سکونت برای را آن یا و نماید سکونت اجاره مورد در

 .شودنمی پذیرفته اجاره تِمدّ انقضای تا علت این به تخلیه درخواست ننماید مراجعه تخلیه برای ملک انتقالِ تاریخِ زا
 اشخاص یا خود سکونت برای اجاره مورد به احتیاج اجاره مدت انقضای از پس مالک و بوده سکنی محلِّ ،اجاره مورد که صورتی در - 5

 .باشد داشته فوق بنددر  مذکور
 .نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در سکنی محلِّ اجاره مورد هرگاه - 4
 .گردد استفاده شده قید نامهاجاره در که منظوری خالف بر سکنی محلِّ اجاره مورد از که صورتی در - 1
 را خود شغل موجر رضای بدون ستأجرم و شده داده اجاره معینی شغل برای اجاره مورد گاه هر تجارت و پیشه و کسب محلِّ مورد در - ۷

 .باشد سابق شغلِ مشابهِ عرفاً جدید شغل اینکه مگر دهد تغییر
 .باشد کرده تفریط یا تعدی اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - 8
 ۀدفترخان اخطار ابالغ با و هنمود خودداری المثلاجرت یا االجارهمال پرداخت از قانون این 1 ماده در مقرر مهلت در مستأجر که صورتی در - 3

 افتادهبعق اقساط یا قسط روز ده ظرف( نباشد بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره که موردی در) اظهارنامه یا اجاره سند کنندهتنظیم
 را بهااجاره وصول و تخلیه بر اجرائیه رصدو ثبت اجرای یا دفترخانه از تواندمی موجر باشد رسمی نامهاجاره اگر مورد این در .نپردازد را

 .نماید درخواست
 استناد هب تواندمی موجر ولی کندمی متوقف را تخلیه ،ثبت اجرای کند تودیع را افتادهعقب بهایاجاره ،مستأجر ،اجرائیه صدور از پس هرگاه

 شدهن تنظیم اجاره سند یا بوده عادی نامهاجاره هرگاه .نمایدب را مستأجر عین تخلیه درخواست دادگاه از بهااجاره پرداخت از مستأجرتخلف 
 مِحک صدورِ از قبل مستأجر هرگاه فوق موارد در .کند مراجعه دادگاه به بهااجاره وصول و مستأجره عین تخلیه برای تواندمی موجر باشد

 مستأجر و شودنمی صادر تخلیه به حکم نماید تودیع دگستریدا صندوق در موجر نفع به را آن بیستِ صدی معوقه بهایاجاره بر اضافه دادگاه
 رفاقا این از تواندمی باریک فقط مستأجر هر ولی گردد،می پرداخت موجر به نیز شدهتودیع مبلغِ و محکوم دادرسی خسارت پرداخت به

 .است قطعی بند این در مذکور موارد در دادگاه حکم کند، استفاده
 کرده بهااجاره پرداخت به اقدام ماده این 3 بند در مذکور اظهارنامه یا اخطار اثر در سال یک ظرف بار دو مستأجر که صورتی در - 1 تبصره

 مستقیماً دادخواست تقدیم با تواندمی موجر ننماید تودیع ثبت صندوق در یا و نپردازد موجر به مقرر موعد در را بهااجاره سوم بار برای و باشد
 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. ننماید را مستأجر عین تخلیه واستدرخ دادگاه از

 هاجار به مربوط مقررات تابع حیث هر از شود داده اجاره تجارت یا پیشه یا کسب از غیر منظوری به اجاره مورد که صورتی در - 2 تبصره
 .بود خواهد سکنی محل

 الوهع دادستان نماید ردای اجاره مورد در است ممنوع آن کردن ردای قانوناً که فساد مرکز مستأجر اگر ماده این شش بند مورد در - 3 تبصره
 .دهدمی قرار موجر اختیار در را اجاره مورد موجر درخواست به کیفرخواست صدور محض به خود قانونی وظایف انجام بر

 انقضای از پس دارد حق موجر باشد مسکونی واحدِ یک الکِم ،خود سکونت محلِّ شهر در سکنی محلِّ مستأجرِ که صورتی در - 5 تبصره
 .بنماید را اجاره مورد تخلیه تقاضای اجاره مدتِ
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 از تجارت یا پیشه یا کسب محلِّ ۀتخلی درخواست اجاره مدت انقضاء از پس نیز زیر موارد در قبل ماده در مذکور موارد بر عالوه - 14 ماده
 .است جائزدادگاه 

 لفندمک هاشهرداری و شود ارائه مربوط شهرداری گواهی یا ساختمانی ۀپروان اینکه بر مشروط جدید ساختمان احداث منظور به تخلیه - 1
 .نمایند تسلیم مالک به و صادر را موردنظر گواهی یا و ساختمان پروانه ،مربوط مقررات رعایت با مالک مراجعه صورتدر 

 .تجارت یا پیشه یا کسب رایب موجر شخص  احتیاجِ منظور به تخلیه - 2

 رِهمس یا درما یا پدر یا اوالد یا خود سکونتِ برای مالک و باشد هم سکنی برای مناسب تجارت یا پیشه یا کسب محلِّ که صورتی در - 3

 .نماید تخلیه درخواست خود
 .داد خواهد حکم نیز تجارت یا پیشه یا کسب حقّ پرداخت به تخلیه حکم صدور ضمن دادگاه فوق گانهسه موارد در

 تاریخ از ماه شش تا مورد حسب مالک هرگاه 15 ۀماد 5 و 3 بند در مذکور موارد در همچنین و قبل ۀماد در مذکور موارد در - 11 ماده

 أجر ستم درخواست به ننماید استفاده کرده ادعا که نحوی به اجاره مورد محل از سال یک مدت حداقل یا نکند ساختمان به شروع تخلیه

 روعش تأخیر شود ثابت آنکه مگر شد خواهد محکوم او حقّ در اجاره مورد المثلاجرت یا بهااجاره سال یک معادلمبلغی  پرداخت به سابق

 .است بوده مالک ۀاراد از خارج جهاتی و علل بر مبتنی یا قاهره قوه اثر در اجاره مورد از استفاده عدم یا ساختمان
 فوق مهلت دباش نموده نیز را هاقسمت سایر تخلیه تقاضای موجر و باشند متعددی مستأجرین تخلیه مورد ملک در که صورتی در - تبصره

 .شد خواهد شروع قسمت آخرین تخلیه تاریخ از
 دادگاه طرف از باید گیردمی صورت 13 ماده در مقرر ترتیب به یا حکم اجرای نتیجه در مستأجره عین تخلیه که مواردی تمام در - 1۷ ماده

 .گردد قید اجاره ثبت مالحظات ستون در تا شود اعالم اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه به
 از آن نامهیینآ که ضوابطی و اصول مبنای بر است شده قید دیگر قوانین و قانون این در که تجارت یا پیشه یا کسب حقِّ میزان - 18 ماده

 .گرددمی تعیین رسید، خواهد مجلسین مربوط هایکمیسیون تصویب به و تهیه شهرسازی و مسکن و دادگستری هایوزارتخانه طرف
 همان برای تواندمی باشد داشته غیر به انتقال حقِّ نامه،اجاره موجب به تجارت یا پیشه یا کسب محلِّ مستأجر که صورتی در - 13 ماده

 اینامهاجاره یا شده سلب غیر به انتقال حقِّ نامهاجاره در هرگاه .دهد انتقال دیگری به رسمی سند با را اجاره مورد منافع ،آن مشابهِ یا شغل

 واال بپردازد ار مستأجر تجارتِ یا پیشه یا کسب حقِّ اجاره، موردِ ۀتخلی مقابلِ در باید نباشد غیر به انتقال به راضی مالک و نبوده بین در

 غیر به اجاره مورد منافع انتقال تجویز به حکم دادگاه صورت این در کند، مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم برای تواندمی مستأجر

بین  در رسمی ۀناماجاره اگر) ملک نزدیک دفترخانه یا سابق ۀناماجاره سندِ ۀکنندتنظیم ۀدفترخان در انتقال سند تنظیم و

 سبتن حیث هر از جدید مستأجر نمود، خواهد اعالم نیز موجر به را مراتب و دنمایمی ارسال مربوط ۀدفترخان به را آن رونوشت و صادر( نباشد
 به میرس سند با اجاره مورد منافع قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف هرگاه .بود خواهد سابق مستأجرِ مقامِقائم اجاره شرایطتمام  به

 .ودب خواهد االثرملغی مزبور حکم نشود داده انتقال جدید مستأجر
 خواهد را تخلیه درخواستِ حقِّ موجر نماید واگذار دیگری به را اجاره مورد ماده این مقررات رعایت بدون مستأجر که صورتی در - 1 تبصره
 حقِّ نصفِ دریافتِ استحقاقِ مورد حسب متصرف یا مستأجر مورد این در و شد خواهد اجرا مستأجر یا متصرف علیه تخلیه حکمِ و داشت
 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب

 رسمی ندس تنظیم با فقط جدید مستأجر به آن انتقال و دارد اختصاص محل همان مستأجرِ به تجارت یا پیشه یا کسب حقِّ - 2 تبصره

 .بود خواهد معتبر
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 و رکزیم حرارت هایدستگاه قبیل از آن در منصوبه ۀعمد تأسیساتِ یا بنا اصل به مربوط که اجاره موردِ اساسیِ و یکلّ تعمیرات - 21 ماده
 با باشد هاجار مورد از بهتر استفاده به مربوط که تعمیری و تزئین همچنین و جزئی تعمیرات و است موجرۀ عهد به باشد آسانسور و تهویه

 .بود خواهد مستأجر
 را ادگاهد حکمِ موردِ کلیِ تعمیراتِ موجر که صورتی رد است دادگاه با تعمیرات به راجع مستأجر و موجر بین اختالف به رسیدگی - 21 ماده

 و ندک درخواست دادگاه از یا کند مراجعه دادگاه به اجاره فسخ برای تواندمی مستأجر ندهد انجام شودمی تعیین دادگاه طرف از که مهلتی در
 .بگذارد موجر حساب به بهااجاره ماه شش معادل تا حداکثر را آن مخارج داده انجام اجرا ۀدایر نظارتِ با را مزبور تعمیرات شود داده اجازه او به

 انجام برای مناسبی مهلت و ملزم ممانعت رفع به را مستأجر دادگاه شود ضروری تعمیرات انجام از مالک مانع مستأجر هرگاه - 22 ماده
 أجرمست، حال هر در .بدهد مذکور مدت برای بنا موقت ۀتخلی به حکم تواندمی دادگاه ممانعت ۀادام صورت در .نمایدمی تعیین تعمیرات

 .باشد شده حاصل بنا تعمیر از ممانعت ۀنتیج در که است خسارتی ولؤمس
 دادگاه حکم و گرفت خواهد صورت دادرسی تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج 22 و 21 مادتین در مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره
 .است قطعی

 دهنمو صادر اجاره مورد ۀتخلی به حکم دادگاه هرگاه .نیست تعمیرات دعوی به رسیدگی مانع موجر طرف از تخلیه دعوی ۀاماق - 23 ماده
 .بود خواهد اجرا قابل 21 ماده در مقرر ترتیب به تخلیه حکمِ فسخِ صورت در تعمیر به الزام حکم نباشد قطعی مزبور حکم و باشد
 یا هویهت یا مرکزی حرارت تأسیسات یا گاز یا تلفن یا برق یا آب انشعاب از استفاده حقِّ اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - 25 ماده

 هاینک مگر نماید فراهم را آن قطع موجبات یا قطع را آن ،ضروری تعمیرات مورد در جز تواندنمی موجر باشد داشته آن امثال و آسانسور
 یفاتتشر رعایت بدون فوراً مستأجر درخواست به دادگاه تخلف، صورت در .باشد نپرداخته جارها شرایط طبق را خود مصرف بهای مستأجر
 تواندیم موجر. است اجرا قابل بالفاصله دادگاه دستور .داد خواهد را آن وصلِ ترتیبِ عنداالقتضاء داده قرار رسیدگی مورد را موضوع ،دادرسی

 .است قطعی دادگاه تصمیم و شودمیرسیدگی  دادگاه همان در اعتراض. کند اعتراض آن به دادگاه دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف
 دهیب پرداخت مستلزم مجدد اتصال و بوده مربوط هایسازمان به موجر بدهیِ غیره و تلفن یا آب یا برق جریانِ قطعِ علتِ هرگاه - 1 تبصره
 قبوضِ ساسِا بر تواندمی مستأجر باشد هزینه مستلزم فوق تأسیسات مجدد اختناند کار به و اتصال که صورتی در همچنین و باشد مزبور

 .نماید کسر بهااجاره اولین از و بپردازد را مذکور وجوه ،مربوط هایسازمان
 .ودب خواهد خود به مربوط مقررات تابع هاآپارتمان تملک قانون مشمول هایآپارتمان مشترکِ هایقسمت و تأسیسات تعمیراتِ - 2 تبصره

 ،آن در نقصان و کسر یا خرابی وجود امکان جهت از را ملک وضع بخواهد یا داشته را خود ملکِ فروشِ قصدِ ،مالک هرگاه - 24 ماده

 یا تاندادس به ممانعت رفع برای تواندمی او قانونی ۀنمایند یا مالک گردد، مالک یا خریدار رویتِ از مانع ،ملک متصرفِ ونماید  مشاهده

 ای و ژاندارمری یا شهربانی مأمورین به مورد حسب دادگاه دادرس یا دادستان کند، مراجعه ملک وقوعِ محلِّمستقلِ  بخشِ دادگاهِ دادرسِ
 مقامِ با متعارف حدود در امر ضرورت تشخیص. نمایند رویت را ملک مأمورین معیت به مالکو  خریدار تا دهدمی دستور اجرا مأمورین

 .است ستورد ۀصادرکنند
 ستقلم بخش دادگاه در نباشد شهرستان دادگاه که نقاطی در و شهرستان دادگاه در قانون این موضوع دعاوی ۀکلی به رسیدگی - 21 ماده

 محسوب حضوری صورت هر در دادگاه حکم .شودمی رسیدگی شهرستان دادگاه در منحصراً که دولت به راجع دعاوی مگر .آیدمیعمل  به
 رد کماکان استیجاری هایاتاق به مربوط دعاوی به رسیدگی باشد شده مقرر آن خالف که مواردی در مگر است، پژوهش بلقا فقط و

 .است داوری شورای صالحیت
 خلیهت برای نباشد بیشتر ماه دو از و کمتر روز ده از که مهلتی حکم صدور ضمن دادگاه شودمی صادر تخلیه حکم که مواردی در - 2۷ ماده

 .شد خواهد اجرا تابستان تعطیالت در شده تأسیس صالحیتدار مقاماتِ رسمیِ ۀاجاز با که مدارسی ۀتخلی حکم. نمایدمیعیین ت
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 دیعتو تاریخ از ماده این در مذکور هایمهلت شودمی صادر تجارت یا پیشه یا کسب حقِّ پرداخت با تخلیه حکم که مواردی در - 1 تبصره
 .شد خواهد شروع مزبور وجه پرداخت یا

 .بود خواهد روز 14 مهلت حداکثر شودمی صادر بهااجاره پرداخت عدم علت به تخلیه حکم که مواردی در - 2 تبصره
 تاس مکلف موجر شودمی قطعی و صادر تجارت یا و پیشه یا کسب حقِّ پرداخت با مستأجره عین تخلیه حکم که مواردی در - 28 ماده

 مزبور کمح واال بدهد مستأجر به را آن پرداخت ترتیب یا تودیع دادگستری صندوق در را معینه وجه قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف
 ابالغ اریخت از سال یک ظرف موجر هرگاه نیز موارد سایر در. باشند کرده توافق بیشتری مدت به طرفین اینکه مگر بود خواهد االثرملغی
 .باشد شده وافقت تخلیه تأخیر برای مستأجر و موجر بین اینکه مگر است االثرملغی صادرشده حکم. نماید اجرائیه صدور تقاضای قطعی حکم
 هادادگاه به و انتخاب سال دو برای حداکثر قانون این اجرای منظور به را ایعده رسمی کارشناسان بین از دادگستری وزارت - 23 ماده

 انتخاب رایطش و تعیین طرز .کرد خواهند استفاده مزبور کارشناسان از هادادگاه نیامده عمل به انتخاب تجدید که زمانی تا و نمایدمیمعرفی 
 .است دادگستری وزارت نامهآیین موجب به کارشناسان الزحمهحق میزان و

 .شد خواهد عمل کارشناسی به مربوط عمومی مقررات طبق ننماید معرفی کارشناس دادگستری وزارت که نقاطی در
 دادگاه در ثباتا از پس نمایند اتخاذ قانون این مقررات اجرای از جلوگیری منظور به طرفین که مستقیم غیر یا مستقیم طرق کلیه - 31 ماده

 .شد خواهد اعالم باطل و بالاثر

 11613۵311 مستأجر مصوب و موجر روابط قانون

 هایاهخوابگ ،آموزشی اماکن ،پیشه و کسب محل تجاری، ،مسکونی از اعم اماکن ۀیکل ۀاجار قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از -1 ماده

 این رد مقررات مندرج و مدنی قانون مقررات تابع شودمی منعقد عادی یا رسمی قرارداد با که آن نظایر و دولتی هایساختمان و دانشجویی
 .بود خواهد مستأجر و موجر بین مقرر شرایط و قانون

 فرادِا نفر دو ۀوسیلبه  و برسد مستأجر و موجر امضای به و شود تنظیم نسخه دو در اجاره تمدّ قید با باید اجاره عادیِ راردادهایق -2 ماده

 .گردد گواهی عنوان شهودبه  طرفین اعتمادِ موردِ
 دوایر توسط رسمی سند با اجاره در رهجأمست عین تخلیه وی قانونی مقامقائم یا موجر تقاضای به بنا اجاره مدت انقضای از پس -3 ماده

 قضایی مرجع در قضایی مقام دستور به تخلیه تقاضای تقدیم از پس هفته یک ظرف عادی سند با اجاره در و هفته یک ظرف ثبت اجرای
 .گرفت خواهد انجام قضاییه قوه ضابطین توسط

 دریافت جرمستأ از آن مشابهِ و سند تعهدآور یا و الحسنهقرض یا تضمین یا ودیعه عنوانِبه  مبلغی موجر که صورتی در -5 ماده

 چنانچه .اجراست ۀدایر به آن سپردن یا و مستأجر به مذکور وجه یا سند استرداد به موکول موجر به اجاره مورد تحویل و تخلیه باشد کرده
 صرفیم گاز و برق آب، تلفن، قبوض بابت بدهی یا هاالجارمال پرداخت عدم یا و مستأجر ۀناحی از مستأجره عینبه  خسارت ورود مدعی موجر
 ،سند یا وجه تودیع زمان باهم است موظف باشد یادشده وجوهِ محلِّ از فوق هایبدهی پرداخت یا و وارده خسارات جبران متقاضی و بوده

 صورت این در .نماید تحویل اجرا ۀدایر به دعاا مورد میزان به زیان و ضرر ۀدادخواست مطالب تسلیم بر مبنی را صالح دادگاه شعبه دفتر گواهی
 هب آن رد به اقدام موجر مطالباتِ کسرِ و دادگاه رأیِ صدورِ از پس و خودداری میزان همان به مستأجر به سند یا وجه تسلیم از اجرا ۀدایر

 .کرد خواهد مستأجر
 را خود شکایت تخلیه دستور اجرای ضمن باشد یحقّ هرگونه مدعی موجر سوی از شدهارائه قرارداد مفاد مورد در مستأجر چنانچه - 4 ماده

 .شودمی صادر مقتضی حکم وارده خسارات جبران نیز و ادعا مورد حقّ اثبات از پس و تقدیم صالح دادگاه به
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 چنینهم. نماید دریافت تأجرمس از سرقفلی عنوان را تحت مبلغی تواندمی نماید واگذار اجاره به را خود تجاری ملک مالک، هرگاه - 1 ماده
 در آنکه رمگ ،کند دریافت سرقفلی عنوان به دیگر مستأجر یا موجر از را مبلغی خود حق واگذاری برای مدت اجاره اثناء در تواندمی مستأجر

 .باشد شده سلب وی از غیر به انتقال حقّ اجاره عقد ضمن
 مستأجرِ اجاره دتم پایان از پس نماید واگذار دیگری به را ملک سرقفلی دریافت با رمستأج و باشد نگرفته سرقفلی ،مالک چنانچه - 1 تبصره

 .ندارد را مالک از سرقفلی ۀمطالب حقّ ،اخیر
 به سرقفلی ۀمطالب حقِّ مستأجر ،تخلیه هنگام نماید، منتقل مستأجر به را سرقفلی شرعی صحیح طریق به موجر کهصورتی در - 2 تبصره

 .دارد را روز ۀقیمت عادل
 ینع ۀتخلی و بهااجاره افزایشِ حقِّ ،مالک باشدمستأجر  تصرف در مستأجره عین که زمانی تا شود، شرط اجاره عقد ضمن هرگاه - ۷ ماده
 موجر زا اندتومی مستأجر صورت این در نماید واگذار او به مبلغ همان به را جرهأمست عین ،ساله هر که شود متعهد و باشد نداشته را جرهأمست

 .نماید دریافت خود حقوق اسقاط برای سرقفلی عنوانبه  مبلغی دیگر مستأجر یا و
 به متعارف ۀاجار به را آن ساله هر و ندهد اجاره مستأجر غیرِ به را جرهأمست عینِ ،مالک که شود شرط اجاره عقد ضمن هرگاه - 8 ماده

 .نماید افتدری و مطالبه سرقفلی عنوان به را مبلغی محل ۀتخلی یا و خود حقِّ اطاسق برای تواندمی مستأجر نماید، واگذار متصرف مستأجرِ
 استیفاء را قدع ضمن حقوق ۀکلی مستأجر اینکه یا و باشد نپرداخته مالک به سرقفلی مستأجر یا برسد پایان به اجاره مدت چنانچه - 3 ماده
 .داشت خواهدن سرقفلی دریافت حقِّ جرهأمست عین تخلیه هنگام باشد کرده
 نظر با ودنش حاصل توافق آن میزان به نسبت طرفین بین هرگاه باشدمی مجاز سرقفلی دریافت قانون این طبق که مواردی در - 11 ماده

 .شد خواهد تعیین دادگاه
 .باشدمی ممنوع استیجاری روابط در فوق مقررات از خارج وجهی هرگونه ۀمطالب - تبصره

 آن رب حاکم مقررات مشمول مورد حسب و مستثنی قانون این شمول از شده داده اجاره به قانون این تصویب از قبل که اماکنی - 11 ماده
 .بودخواهند 

 .شودمی لغو قانون این با مغایر مقررات و قوانین کلیه - 13 ماده

 نکات:

 اجاره باب در مدنی قانون مقررات 

 2/4/1341 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 

 14/8/1314 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون به ماده یک الحاق قانون ۀواحد ادهم 

 13/2/1312 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 

 13۷8 مصوب ۷1سال  قانون اجرایی نامهآیین و (1/۷/13۷1 از االجرا)الزم 21/4/13۷1 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون. 

 ورط به را قانون مدنی و دارد ایویژه حکم قانون که استثنایی مواد در جز است حاکم هااجاره تمام رب اصل عنوان به مدنی قانون: توجه

 .زندمی تخصیص ضمنی

 :تجارت یا یا پیشه کسب به منظور اماکن ۀبر اجار حاکم قانون (الف

خاص  موارد گرفتن نظر در )با باشدمی 1341 سال قانون باشد، مشمول شده منعقد 1/۷/13۷1 تاریخ از قبل که ایاجاره قرارداد هر .1

 (1314 هواحدماده
 عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی) باشدمی 41 قانون سال تابع نیز است گشته منعقد نیز 41 سال از قبل که قراردادی هر: توجه
 (.11/۷/1341 مورخ 34شماره  به کشور
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 تمدید چون بوده، ۷1 سال از قبل آن ابتداییِ انعقادِ که باشد ایاجاره اما تمدید است، شده قدمنع 13۷1 سال از بعد که ایاجاره قرارداد هر. 1

 اداری(. عدالت دیوان عمومی هیأت رأی به )با توجه بود خواهد 1341 سال قوانین مشمول است، قبلی ۀاجار
 تسریِ خصوصِ در ،13۷1 مستأجر و موجر روابط قانون یاجرائ نامهآئین 2 تبصره :23/4/13۷3 مورخ اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رأی

 رائیاج ۀنامآئین تصویب و در تدوین مجریه قوه اختیارات حدود از قانون، خارج اجرای تاریخ از پس اجاره مدتِ تمدیدِ مواردِ به مذکور قانونِ

 .گرددمی ابطال اداری تدیوان عدال قانون 24 ماده دوم قسمت استناد به و شودمی داده تشخیص االشعارفوق
 و رقفلیس گونههیچ دریافت بدون رسمی سند با که استیجاری اماکن ۀکلیقانون  این تصویب تاریخ از: (1314 آبان 14 واحده )مصوب ماده
 رفینط با توافق اجاره مدت آنکه مگر باشدمی آن تخلیه به موظف مستأجر مدت اجاره، انقضاء رأس در ،شودمی واگذار اجاره به پرداختپیش

 .هستند قانون مفاد اجرای مکلف به ثبت اجرای دوایر تخلف صورت در. شود تمدید
 .شوندمی خارج تخلیه بر حاکم مقررات درباره 1341 سال قانون از حکومت ماده، در مذکور شرایط تحت تجاری اماکن از برخی ماده این طبق

 است: شده معین شرط سه باشد، تخلیه به موظف اجاره پایان مدتِ در پیشه و بکس محلِّ مستأجرِ اینکه برای شدهالحاقۀ ماد در
 .باشد (14/8/1314) قانون این تصویب تاریخ از بعد باید . اجاره1

 .باشد رسمی سند با باید . اجاره2
 .شود گرفته نباید پرداختپیش و سرقفلی گونههیچ. 3

 هاینامهاجاره به ناظر ،1314 مصوب واحده ماده :18/1/13۷1 مورخ 118 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی

 ینا تصویب از قبل که اماکن استیجاری و گرددمی واگذار اجاره به ابتدائا واحده، ماده تصویب از پس است که استیجاری هایمحل

 زا مستأجر و موجر استیجاری بین ۀرابط چون ،شوندمی تمدید یا و یدتجد هانامهاجاره واحده، تصویب ماده از پس و بوده اجاره در واحدهماده

 .باشدمی 1341 سال مصوب مقررات و مشمول نبوده واحده ماده مقررات مشمول داشته، وجود قبل

شرایط  و مدنی قانون مقررات و 13۷1 سال قانون در مندرج مقرراتتابع  باشد، شده منعقد که ایاجاره قرارداد هر ،1/۷/13۷1 از بعد .1

 (.۷1 .ر.م.مق 11 و 1 )م است طرفین بین مقرر

 قانون مقررات تابع ،باشد 1161 سال قانون در مقرر فاقد شرایط اگر باشد، شده منعقد که ایاجاره قرارداد هر ،۷1 سال از بعد .4

 .است طرفین بین مقرر شرایط و مدنی

 :غیرتجاریبه منظور  اماکن بر اجاره حاکم ب( قانون

 مقرر بین شرایط و مدنی مقررات و 1312 سال قانون مقررات مشمول باشد، شده منعقد 1/۷/13۷1 تاریخ از قبل که ایاجاره قرارداد . هر1
 (.1312 ر.م.م.ق 14 م) باشدمی طرفین

 1312. ق مقررات یعنی) 1312 مصوب. ق تابع نیز 1312 سال از قبل منعقده ۀاجار قراردادهای ،1312 سال م.م.ر.ق 1 ادهم موجب به: توجه
 مورخ 421 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی) گیرندمی قرار( طرفین بین مقرر شرایط و مدنی قانون مقررات و
3/12/131۷) 
 است طرفین بین مقرر یطشرا و مدنی قانون مقررات و 13۷1. ق تابع مقررات باشد، شده منعقد 1/۷/13۷1 از بعد که ایاجاره قرارداد هر .2
 .(۷1 ق 11 و 1 م)
و  مدنی قانون مقررات تابع باشد، 13۷1 سال قانون در مقرر فاقد شرایط اگر باشد، شده منعقد که ایاجاره قرارداد هر ،1/۷/13۷1 از بعد .3

 .است طرفین بین مقرر شرایط

 :بندیجمع

 .تجارت است یا پیشه یا کسب منظور به کناماۀ اجار بر صرفاً 1341 سال مستأجر و موجر روابط قانون
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 .است غیرتجاری منظور به اماکن ۀاجار بر صرفاً 12 سال مستأجر و موجر روابط قانون
 مستأجر و موجر روابط قانون تابع ،و غیرتجاری مسکونی چه و باشند تجاری اماکن به راجع چه 13۷1 سال از بعد منعقده ۀاجار قراردادهای

 این در که باشند، 13۷1 سال قانون در مقرر شرایط فاقد اینکه مگر هستند طرفین مقرر بین شرایط و مدنی قانون مقررات و 13۷1 سال
 .باشندمی طرفین بین مقرر شرایط و مدنی قانون مقررات صورت، تابع

 :اجاره بر حاکم قوانین بودن تکمیلی یا امری

 دلیل اینکه مگر است بالاثر و اطلب آنبرخالف  تراضی هرگونه و است امری ههم 41 سال مستأجر و موجر روابط قانون در موجود قواعد 
 .(31 )م آید دست به اراده میتکحا بر خاصی

 در اثبات از پس نمایند اتخاذ قانون این اجرای مقررات از جلوگیری منظور به طرفین که غیرمستقیم یا مستقیم طرق ۀکلی: 1341. ق 31 م

 .شد خواهد ماعال باطل و بالاثر دادگاه

 مقرر شرایط و قوانین این مدنی، تابع قانون را قرارداد که ۷1 سال مستأجر و موجر روابط قانون و 12 سال مستأجر و موجر روابط قانون از 
 (13۷1 سال. م.م.ر.ق 1 م و 1312 سال. م.م.ر.ق 14 )م است قوانین بودن این تکمیلی اصل که آیدمی بر است، ساخته طرفین بین

 برای که پزشکان مطب استیجاری اماکن :15/۷/13۷1 مورخ 4۷1 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی -

 تا رددگنمی محسوب تجارت ه وپیش و کسب محلّ شودمی واقع استفاده مورد بیماران ۀمعالج و پزشکی تخصصی و علمی خدماتۀ عرض

 .گیرد قتعلّ آن به تجارت یا پیشه و کسب حقّ

. م.م.ر.ق 2 ادۀم ج بند) نیست 1312 .ق تابع و است مدنی قانون و طرفین قرارداد تابع 13۷1 سال تا پزشکان کار محلّ ۀاجار قرارداد: توجه

 .است طرفین قرارداد و 13۷1 .م.م.ر.ق و مدنی قانون تابع ،13۷1 سال از و (13۷2 الحاقی 1312

 مصادیق از تواننمی را دادگستری وکالت دفتر: 21/1/13۷4 مورخ 11۷ شماره هب کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۀروی وحدت رأی -

 .دانست 1341 سال مصوب مستأجر و موجب روابط قانون مشمول و تجارت و پیشه و کسب محلّ

 که مسافربری هایپایانه در واقع هایغرفه :14/5/13۷8 مورخ 131 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت ۀروی وحدت رأی -

 مسافربری هایشرکت به مربوط هایغرفه همانند. شودمی واگذار اشخاص به شهرداری طرف از مردم ۀعام آسایش و رفاه تأمین منظور به
 هاآن متصرفین و جرینأمست برای پیشه و کسب و استیجاری حقوق و بوده خارج 1341 سال مصوب مستأجر و مؤجر روابط قانون شمول از

 .کرد نخواهد ایجاد

 لوازم و وسایل کاال، نگهداری منظور به محلی اگر :12/11/13۷1مورخ  11381/۷ شماره قضائیه قوه حقوقی کلّ اداره مشورتی ۀنظری -
 است جارتت یا پیشه کسب، اماکن بر حاکم مقررات مشمول مورد شود داده اجاره تجاری انبار عنوان به یا و تجارت یا پیشه یا کسب ۀاضاف

 ستأجرم و موجر روابط قانون و مدنی قانونی مقررات مشمول ،مورد باشد مسکونی محلّ ۀاضاف وسایل نگهداری منظور به نبارا ۀاجار اگر اما

 .بود خواهد مسکونی اماکن مورد در

 جامان و قبول محلّ دارالترجمه اینکه به توجه با :13/4/13۷3مورخ  3131/۷ شماره به قضائیه ۀقو حقوقی کلّ ۀادار مشورتی نظریه -

 استیجاری ۀرابط حیث از گرددمی محسوب جهت این از خدمات ارائه مرکز یک حقیقت در و است اوراق یا اسناد ۀترجم به مربوط خدمات
 .باشدمی کسب محلّ مقررات تابع مذکور محلّ ۀتخلی نهایتاً و بوده 1341 سال قانون مقررات مشمول

 :مشورتی  مربوطه هایو نظریه و آراء وحدت رویه نکات این قوانین
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 نقدی  اصل ،1312 مصوب مستأجرو  موجر روابط قانون 5 م و 1341 مصوب مستأجر موجر روابط قانون 1 ادۀم طبق امالک اجاره در
 تهپرداخ ماه هر پایان در و ماهیانه بهااجاره باشد، نشده معین در عقد موعدی اگر و خورده تخصیص م،.ق 531 م 3 بند در بهااجاره کلّ بودن

 .شودمی

 قسمتی غیر به واگذاری حقّ از استفاده با که مستأجری :4/3/1344 مورخ 3 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویۀ وحدت رأی 

این  در مه تصرفی و نیست گردیده واگذار که قسمتی منافعِ مالکِ اجاره مدت انقضای از بعد نماید دیگر واگذار دیگری به را اجاره مورد از
 سابق تأجرمس حقوقی رابطۀ موردی در چنین. بخواهد جدید مستأجراز  را آن یبهااجاره تعدیل یا تخلیه بتواند تا نمانده باقی او برای سمتق

 .است گردیده برقرار استیجاری رابطۀ مالک و جدید مستأجربین  و شده قطع گردیده واگذار که قسمتی به نسبت

 الزام خواستۀ به ءجز مستأجرِ علیه موجر دعوی : در18/5/13۷1 مورخ 414 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی 
 دادن قرار دعوی طرف شودمی اقامه 1341 ماه خرداد دوم مصوب مستأجر روابط موجر قانون 11 ماده ذیل استناد به که نامهاجاره تنظیم به

 استیجاری ۀرابط قطع و کل مستأجر و ءجز مستأجر مابینفی استیجاری ۀرابط ازاحر برای که دارد مواردی ضرورت در هم کل مستأجرِ

 شده صادر موجر با کل مستأجرِرابطۀ  قطع احراز با که تهران یک حقوقی دادگاه 3۷ و ۷ شعب آرا بنابراین باشد الزم موجر با کل مستأجرِ
 شود.می تشخیص صحیح دارد مطابقت نظر این با که حدی در

 هنوز را محل ،مستأجر چنانچه اجاره، مدت انقضای از بعد م،.ق 535 م :13۷2. 1511۷ شماره به قضاییه قوه حقوقی اداره ورتیمش نظریه 
 تایان مدّپ تاریخ از ماه اولین انقضای با تواندمی مالک صورت، این در داند،می المثلاجرت ۀمطالب را مستحقّ مالک باشد داشته تصرف در

 فوق نظریه مؤید 13/2/1313 مورخ 5 شماره 41/  12 ردیف رویه وحدت رأی. بکند را ماهه یک المثلاجرت پرداخت و یینتع تقاضای اجاره
 .است المسمیاجرت برابر المثلاجرت که باشد نشده ذکر مابینفی قرارداد در که است صورتی در امر این البته. است

 مستأجر تصرف مدت المثلاجرت توافق، موجب به : چون12/12/1351. 3883 رهشما به کشور عالی دیوان عمومی هیأت اصراری رأی 
 ۀادام هب موجر رضای عدم از کاشف فسخ حقّ عمالِاِ اینکه وصف با و گردیده مقرر المسمیمیزان اجرت به اجاره مدت انقضای یا فسخ از بعد

 یا فسخ از بعد مستأجر تصرف ۀادام آنکه از اعم که است آن رب دلیل مرقوم کیفیت به تراضی ،باشدمی جرهأمست عین در مستأجرتصرف 
 .بود خواهد المسمیاجرت به میزان مزبور زمان المثلاجرت باشد، مالک رضای عدم یا رضا به مدت انقضای

 2۷/۷/1333 مورخ 1۷31/33/۷ شماره به قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه: 
 اجاره بلغم فالن سالی اول سه سال کنندمی قرارداد ،طرفین و گیردمی قرار معامله مورد تومان میلیون صدیک مثالً مغازه سرقفلی: سؤال

 فروشنده الس چند از بعد حال،. شد خواهد تعیین اجاره اجرت نظر کارشناسی کسب با یا طرفین توافق با نیز سال سه از بعد و شود پرداخت
 ن معاملهبطال به حکم صدور تقاضای است، باطل معامله درنتیجه و نشده تعیین مدت رقفلیس فروش در عنوان اینکه تحت دعوا طرح با

 است؟ باطل معامله مذکور وصف با آیا. است نموده را سرقفلی

 یا ماه یا روز قرار از هم االجارهمالو  نشده ذکر صریح طور به مدّت اجاره، عقد در اگر مدنی قانون 411 ماده برابر اوالً: مشورتی نظریه 
 قرارداد نکهای به نظر سؤال، فرض در ثانیاً. بود خواهد صحیح سال، یا یک ماه یک یا روز یک برای اجاره باشد، شده معین مبلغ فالن سالی

 ین توافقا بر مبتنی مذکور قرارداد واقع در و باشدمی مدنی( قانون 531 )ماده قرارداد تنظیم تاریخ از سه ساله تاریخ به مقید بدواً تنظیمی
 به بعدی توافق که هرچند ،اندنموده توافق جدید به موکول را بعدی سال سه و باشد مبلغ فالن ماهی اجاره اوّل، سال سه که گردیده تنظیم
 .داردن وجود مذکور قرارداد بطالن جهت موجبی و بوده باقی خود قوت به بهااجاره میزان و مدّت قید با اوّلیه توافق لکن باشد، نیامده عمل

 شدن تلف. م.ق 531 و 583 مادتین در مذکور تلف از مراد :24/3/13۷2 مورخ 1415/۷ شماره به قضاییه قوه حقوقی اداره مشورتی نظریه 
 اجاره بنابراین ؛شودنمی دشمن ولو انسان ۀوسیل به اتالف شامل و است زلزله و سیل طبیعی مانند عوامل از یکی حدوث اثر بر جرهأمست عین
 .شودنمی باطل و منفسخ رفته، بین از یطور کلّ به تحمیلی جنگ اثر بر 1311 در سال که ایزهمغا
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 پس. است اولی ۀوهل به ناظر جرهأعین مست تسلیم لزوم به راجع. م.ق 5۷1 م: 2/11/1311 مورخ 231 شماره به کشور عالی دیوان رأی 
 .بود نخواهد جاری آن در زبورهمادۀ م حکم باشد، نموده خارج او دست از را آن دیگری اگر

 اتالف، و غصب به راجع م.ق مواد و کلی اصول مطابق :31/1/1312مورخ  812اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ  رأی 
 اشدب کرده اتالف یا استیفاء را منافع و بوده حق این مزاحم که هرکس به باشد، و منافع عین تصرف در حقذی مستأجر که صورتی در

 .خیر یا باشد بوده حق مدعی ،طرف اینکه از اعم رجوع کند تواندمی

 هب را مستأجر مشتریان بهتری بتواند متاع ۀعرض با ثالثی شخص اگر: 11/3/131۷ مورخ 155 شماره به کشور عالی دیوان 5 شعبه رأی 
 ببرد، دادهمی احتمال که را سودی و سازد عملی قرارداد ادانعق از را داعی خود و غرض نتواند او رقابت، این ۀدر نتیج و دهد اختصاص خود
 آب شیکلوله )مانند وضع این اگر ویژه به نیست، موجر بر ضرر تحمیل راه از احتمالی منافع این جبران و فسخ اجاره برای موجبی هیچ

 .باشد بینیپیش قابل شهر(، در آشامیدنی

 داشته اشتغال آن به مستأجر که زهتابی را شغل شهرداری که موردی در: 11/3/131۷. 155 شماره به کشور عالی دیوان 5 شعبه رأی 
 شده مقرر غیره، و مزارعه مثل اجاره، رنظای در که دیگری مواد و 531و  581 و 5۷1 مواد از زیرا است، منفسخ اجاره است، کرده ممنوع

 از اثنای مدت در و دهبو انتفاع قابل ابتدا از که صورتی در و باشد باقی تفاعان قابلیت به باید اجاره مدت آخر جره تاأمست عین که شود استفاده
 .اجاره( از مطلوب هدف ماندن )عقیم شودمی منفسخ اجاره بعد به آن از باشد، افتاده قابلیت

 درخواستِ به او ملک در تواننمی مالک، رضای بدون :14/2/13۷2 مورخ 531/۷ شماره به قضاییه قوه حقوقی کلّ اداره مشورتی نظریه 
 .نمود برقرار گاز انشعاب ،مستأجر

 342 و 341 مواد در آمدهعملبه تعاریف به با توجه :3/1/1333 مورخ 1331/33/۷ شماره به قضائیه قوه حقوقی کلّ اداره مشورتی نظریه 
 «تفریط و تعدی از است اعم تقصیر» رفع در مستأجر عمل ترک ،رسدمی نظر به 343 موجب ماده به اینکه و تفریط و تعدی از مدنی قانون
 )ترک تفریط از مصادیق توانمی را آن نمودن رها و آن نگهداری و حفظ در وی کوتاهی و اجاره مورد ملک در عارضی مدنی عیوب قانون
 قاضی عهده هب امر این قطعی تشخیص است بدیهی .دانست است( الزم غیر مال حفظ برای متعارف یا قرارداد موجب به که عملی

 .باشدمی پرونده به کنندهرسیدگی

 تلف صورت در که تجارت قانون 381 ماده به توجه با :28/8/1313 مورخ 32 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی 
 مورد در را نامبرده ،قانون آن ۷38 ماده و کاال قیمتِ مسئولِ شده مستثنی که مواردیدر  جز را نقل و حمل متصدی ،التجارهمال شدنگم یا

 هایهپرونددر  اینکه و شناخته مسئول قبل ماده حدود در التجارهمال (آورای) بحریِ خسارات یا نقص یا تسلیم تأخیر از ناشیه خسارات
 رداختهپ کاال صاحب به که خساراتی ۀجهت مطالب را خود دعوی گذاربیمه از مقامیقائم به ایران بیمه سهامی شرکت آنکه جای به مطروحه

 مدارک و اسناد موجب به نماینده تعهد و ولیتؤمس که نقل و حمل متصدیِ تجارتیِ ۀنمایند علیه نماید اقامه نقل و حمل متصدی علیه
و  وممعل دگاهدا در که صورتی در است بدیهی است نداشته مجوز مرقوم کیفیت به دعوی استماع فلذا طرح کرده نشده مسلم و ثابت پرونده
 ۀلبمطا دعویِ طرفِ تواندمیو  نموده مسئول را او که بوده تعهداتی و اختیارات دارای نقل و حمل متصدیِ تجارتیِ ۀنمایند که شود محرز

 هک کشور عالی دیوان هیجدهم ۀشعب و سیزدهم آرا شعبه زمینه این در و است بالاشکال او طرفیته ب دعوی قبول گیرد قرار خسارات
 .است ئیدأت مورد نتیجتاًو  تشخیص موازین موافق است معنی این متضمن

 با است مستأجر تصرف در ملک که مواردی در کاربردی : تغییر۷/11/13۷3مورخ  115۷/۷ قضائیه قوه حقوقی کلّ اداره مشورتی نظریۀ 
 .باشدمی پذیرشقابل توأماً منفعت و عین مالکِ موافقت

 روابط جدید قانون مقررات موجب به : گرچه13/2/1313 مورخ 5/12؛41شماره  به کشور یعال دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی 
 آن اصالحیِ ۀواحدماده و 1341 مرداد ماه مصوب مستأجر و موجر قانون روابط 5 ماده حکم 1312 ماه اردیبهشت مصوب مستأجر و موجر
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این  مانع رام این ولی گردیده االثرملغی بوده مقرر اصالحی واحده ماده آن در که ترتیبی به مسکونی مورد اماکن در بهااجاره تعدیل به راجع
 یا و موجرین اگر مستأجر و روابط موجر جدید قانون 14 ماده صراحت به توجه با و دادگستری هایدادگاه عامِ مرجعیتِ لحاظ با که نیست

 مدنی قانون تمقررا طبق بر بتوانند باشند قائل یحقّ خود برای ت آنپرداخ کیفیت و المثلاجرت میزان به راجع مسکونی اماکنِ مستأجرینِ
 .نمایند دعوی اقامه هادادگاه در بین خود مقرر شرایط و جدید قانون مقررات و

  میل به پیشه و کسب محلِّ مستأجرِ که صورتی : در13/3/13۷4 مورخ 1418/۷ شماره به قضائیه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه 
 بعداً و تاس مذکور حق اسقاط ۀمنزل به امر این نکند را تجارت یا پیشه و کسب حقّ مطالبۀ و بدهد مالک تحویل و تخلیه را اجاره مورد خود
 .برآید مالک از پیشه و کسب حقّ درصدد مطالبۀ تواندنمی

 خدمات و کاالها بهای کلّ شاخص ارتعب از مراد :3/12/1341 مورخ 115 شماره به کشور عالی دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی 
 نیز مطلق اینکه به نظر و مزبور عبارت عموم و اطالق به بنا 1341 ماه مرداد مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 5 ماده در مذکور مصرفی
 عبهش براین نظربنا. شهر هر شاخص نه است ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات و کاالها بهای کل شاخص اکمل است فرد به منصرف

 .است صحیح گرفته قرار بهااجاره تعدیل و محاسبه مالک کشور کل شاخص اینکه بر مبنی تهران شهرستان دادگاه هفتم

 از مشاع دانگِ سه یک هر ،مستأجر نفر دو چنانچه :31/11/13۷1 مورخ 4418/۷ شماره به قضاییه قوه حقوقی کلّ اداره مشورتی نظریه 
 نیز ودخ ،شریک اینکه به توجه با دهد، انتقال دیگر شریک به اجاره مورد از را سهم خود آنها از یکی سپس و نموده رهاجا را مغازه باب یک

 .ندارد مصداق غیر به انتقال علت به تخلیه کند، استفاده اجاره مورد ذرات تمام از دارد حق شریک هر است و اجاره موردِ مستأجرِ

 مدیر از تجارتی شرکت حقوقی شخصیت اینکه به : نظر2/8/1341 مورخ 52 شماره به کشور عالی ندیوا عمومی هیأت رویه وحدت رأی 
 شرکت أجرمست شده واگذار شرکتی به جرهأمست عین منافع که همین و است موجود شرکت همیشه مدیر برکناری امکان و مجزا یکلّ به آن

 خود لوو شرکتی به اجاره را مورد او و شده سلب مستأجر از کالً یا ئاًجز غیر به الانتق حقّ ،اجاره سند در گاه هر بنابراین. آن ه مدیرن است
 .است یافته تحقق غیر به انتقال نماید واگذار باشد آن مدیر

 هرگاه 1341 مصوب مستأجر و موجر قانون به توجه با :23/4/13۷4 مورخ 3535/۷ شماره به قضائیه قوه حقوق کلّ اداره مشورتی نظریه 
 پدر، فوت از بعد مدتی وراث از احد است، بوده ورثه نفر چندین دارای و نموده فوت بوده 1341 سال قانون تابع که مغازه باب یک جرِمستأ
 به بتنس حکم تخلیه صدور در تأثیری غیر به اجاره مورد انتقال در وراث سایر توافق عدم و دخالت عدم باشد، داده غیر انتقال به را مغازه
 ندارد. دهندهقالانت سهمِ

 و موجر روابط قانون 15 ماده ۷ بند مقررات طبق :24/1/13۷1 مورخ 333۷/۷ شماره به قضائیه قوه حقوقیِ کلّ اداره مشورتی ۀنظری 

 ،یدجد شغل اینکه مگر است، تخلیه حکم صدور موجب اجاره مورد از هر قسمت به نسبت و مدت هر به شغل تغییر 1341 سال مستأجر

 .است دادگاه ۀعهد به نیز آن و تشخیص باشد قبلی لِشغ مشابهِ

 به حصیربافی از مغازه از استفاده تغییر اوالً: 2/4/1331مورخ  211 ۀشمار ۀدادنام به نسبت تهران استان تجدیدنظر دادگاه 11 ۀشعب رأی 
 شغل غییرت جهت قانونی مجوز جدید، شغل نبود ضرری غیر و اجاره مورد بودن شغل متروک ثانیاً. باشدمی شغل تغییر مصداق مانتوفروشی

 استثناءِ موردِ تنها و داشته اطالق 41 سال مستأجر و موجر روابط قانون 15 ماده ۷ بند مشمول شغل تغییر به اینکه مضافاً ،نمایدنمی ایجاد را
 حصیربافی شغلِ هب شباهتی هیچ فروشیمانتو شغلِ فیه مانحن در که باشد سابق شغل مشابه عرفاً جدید شغل که است این مذکور بند در وارده
 .ندارد

 قرارداد فسخ و تخلیه موجبات از صورتی در شغل تغییر :3/1/33 18 شماره دادنامه به نسبت تهران استان تجدیدنظر دادگاه 12 شعبه رأی 
 عینیم شغل طرفین، اگر لذا. دهد تغییر را خود شغل موجر رضای بدون مستأجر و شده اجاره داده معینی شغل برای اجاره مورد که است اجاره

 .بود نخواهد اجاره فسخ موجبات از ،مستأجر ناحیه از شغل مکررِ تغییرِ باشند، نکرده قرارداد قید در را
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 که است وقتی مستأجر به قانون 15 ماده در مندرج ارفاق :23/۷/13۷4 مورخ 5133/۷ شماره به قضاییه قوه حقوقی اداره مشورتی ۀنظری 
 باشد، کرده تخلف بار یک از بیش که صورتی در. 4باشد مستأجرتوسط  بار اولین ء، برایبهااجارهپرداخت  عدم ازای در فقط تخلیه رخواستد

 ارفاق نیست. مشمول مستأجر

  صرفین تبر اماکن تجاری نظر به فرضی است که این اماکن، مشمول قانون خاص دیگری نباشد؛ چنانچه مستأجرین و م 41شمول قانون
نبوده و حقّ کسب و پیشه برای آنها ایجاد نخواهد شد  1341ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر های مسافربری واقع در ترمینالغرفه

 های مسافربری(.قانون اصالح الیحۀ قانونی احداث پایانه 2)تبصرۀ مادۀ 

  در خصوص اماکن مسکونی قرار گرفتند؛ بنابراین  12ی تابع قانون خارج شدند و همگ 41، اماکن غیرتجاری از شمول قانون 12در سال
 قرار گرفتند. 12تابع قانون  1341ق.ر.م.م  15مادۀ  2ولی به حکم تبصرۀ  رغم اینکه اجاره برای سکنی نبودندعلیدفتر وکالت یا طبابت هم 

  به وسیلۀ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود  قراردادهای اجاره باید در دو نسخه تنظیم و 13۷1ق.ر.م.م  قانون 2طبق مادۀ
 است. مابینقرارداد فیو  قانون آیین دادرسی مدنیو  قانون مدنیخارج و تابع  13۷1گواهی گردد وگرنه از شمول قانون 

 د، این اجاره همچنان تابع قوانینِ عبور کن ۷1وقفه تمدید شود تا از سال است پی در پی و بی 12یا  41ای که در حکومت قانون اگر اجاره
 نخواهد شد. ۷1سابقِ خود خواهد بود و مشمول قانون 

  گیرد و قرارداد ای که به صورت شفاهی واقع شده باشد را در بر نمی، عقد اجاره۷1، قانون 12و  41برخالف قانون روابط موجر و مستأجر
ق.ر.م.م  2و  1 ادهباطل نیست و مشمول قانون مدنی خواهد بود )م قرارداد غیرکتبی باید به صورت کتبی )اعم از رسمی یا عادی( باشد، البته

۷1.) 

  احدۀ تابع ماده و به عنوان سرقفلی نپرداخته استبوده و در آن مستأجر مبلغی  سند رسمیهای تجاری که مستند به ، اجاره14در سال
 مستأجر را ملزم به تخلیه نماید.تواند جاره، موجر میقرار گرفته که به موجب آن، با پایان یافتن مدت ا 2۷/3/1314

  غیرتجاری/ مستند به سند رسمی  یاو پس از آن منعقد گردیدند )اعم از تجاری  2/۷/13۷1هایی که در تاریخ ، کلیۀ اجاره13۷1در سال
ماندند که مربوط به اماکن  41ایی تابع قانون خارج شدند و تنها قرارداده 12و  41یا عادی/ با پرداخت سرقفلی یا بدون آن( از شمول قانون 

 اند.منعقد شده و صرفاً پس از این تاریخ تمدید شده 2/۷/13۷1تجاری بوده و پیش از 

  با  13۷1ق.ر.م.م  1در مورد اجارۀ محلّ کسب، اصل را بر عدم حقّ انتقال به غیر قرار داده است اما مادۀ  1341قانون ق.ر.م.م  11مادۀ
 همسو است و اصل مذکور را احیاء نموده است.قانون مدنی 

 یرنده گتوان آن را به شخصی اجاره دهد ولو انتقالاگر شرکتِ دارای شخصیت حقوقیِ مستقل، فاقد حقّ اجاره دادن مورد اجاره باشد، نمی
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور( 2/8/1341مورخ  52مدیر شرکت باشد )رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

  یِ مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمدۀ منصوبه در آن )مثل تعمیرات کلّی و اساس، 1312ق.ر.م.م  11و  1341ق.ر.م.م  12طبق مواد
 تزئینی برای انتفاع بهتر به عهدۀ مستأجر است. تعمیرات جرئی وهای حرارت مرکزی، تهویه و باالبر(، به عهدۀ موجر است و دستگاه

                                                           

البه مط موردِ اجورِ التی است که اخطاریه ده روزه یا اظهارنامه برای اولین بار به مستأجر ابالغ شده و مستأجر با وجود انقضای ده روز اقدام به پرداختِدر واقع ح5 
قانون مرقوم در شرایطی است که مستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس  15ماده  21 ۀ. این ارفاق فقط یک بار مقدور است، در حالی که تبصرنکرده است
دوبار ظرف یک سال پس از نماید، در این صورت چنانچه مستأجر اقدام به پرداخت اجور معوقه می در همان ده روز مهلتده روزه  ۀطاریه یا اظهارناماز ابالغ اخ

نماید، در این صورت چنانچه مستأجر دوبار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور معوقه می
به موجر اجازه داده است تقاضای تخلیه را مستقیماً به  اخت ننماید قانونت قانونی پردا را در مهلبهاجارهوم، س ۀمطالبه کرده باشد و برای دفع به پرداخت اجور مورد

 .دادگاه تسلیم نماید و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده، ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود
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  چنانچه مستأجر برای انجام تعمیرات از موجر نمایندگی نداشته باشد و موجر در 1312.ر.م.م ق 11و  1341ق.ر.م.م  21طبق مواد ،
تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. در صورت امتناع موجر از اجرای حکم دادگاه، اجرای حکم از خصوص تعمیر، کوتاهی کند، مستأجر می

موجر از اجرای حکم در مدت معین اجاره  امتناعِ تواند در صورتِشود. مستأجر میاهم میفر بهااستفاده از اجارهیا  فروش اموال موجرطریق 
 را فسخ کند.

  ق.م که اشعار  58۷صِرفِ تعدی و تفریطِ مستأجر، موجد حقّ فسخ برای موجر است بر خالفِ مادۀ  1341ق.ر.م.م  15مادۀ  8طبق بند
موجر » عبارت« .دارد فسخ حقّ موجر نباشد آن منع بر قادر مؤجر و نماید تفریط یا تعدی مستأجره عین به نسبت مستأجر گاه هر»داشته: 

 در مقررۀ اخیرالذکر نیامده است.« قادر بر منع آن نباشد

 دیوان عالی کشور( در نتیجه  13/2/1311مورخ  1۷8کند )رأی شمارۀ به صِرفِ تصرفِ موجر در عین مستأجره، مستأجر حقّ فسخ پیدا نمی
ر بدون مجوز قانونی، قبل از انقضای مدت اجاره، عین مورد اجاره را تصرف کند، مستأجر ابتدائاً حقّ فسخ ندارد بلکه باید به موجر اگر موج

 المثل مطالبه کند.تواند اجرترجوع کند و منع تصرف او را بخواهد، همچنین می

  روز پس  11بها را تا ، خواه محلّ کسب باشد یا مسکن باید اجاره، مستأجرِ ملک1312ق.ر.م.م  5مادۀ و  1341ق.ر.م.م  1مادۀ بر اساس
 از پایان هر ماهِ اجاری بپردازد.

 دارد که مقرر می 1341ق.ر.م.م  3کند؛ اما مادۀ در خصوص اختالف دربارۀ میزان اجاره، مدعی، موجر است که مبلغ زیادتری را ادعا می
 باشد.الک میم« نرخ عادله»بها، در صورت عدم احراز اجاره

  شودیم استنباط احوال و اوضاع از یا باشد شده ذکر اجاره در که موردی غیر در را مستأجره عین مستأجر اگر»ق.م. اشعار داشته:  532مادۀ 
قیدِ  1213.ق 8ماده  ج بند و 1341 م.م.ر.ق 15ماده  1 بنددر « .داشت خواهد را اجاره فسخ حقّ موجر نباشد ممکنآن  منع و کند استعمال

 حذف شده است.« منع آن ممکن نباشد»

  از آن همشاب و تعهدآور سند یا و الحسنهقرض یا تضمین یا ودیعه عنوانبه  مبلغی ،موجرکه  صورتی در: »13۷1ق.ر.م.م  5بر اساس ماده 
 ۀدایر هب آن سپردن یا و مستأجر به مذکور وجه یا سند استرداد به موکول موجر به اجاره مورد تحویلو  تخلیه باشد کرده دریافت مستأجر
تعهد فوق اجرا نشده است، از تخلیه خودداری نماید و امتناع مستأجر مشروع بوده و تخلف  کهمادامیتواند بنابراین اوالً مستأجر می« .اجراست

 جهت حمایت از مستأجر، یک حقّ حبسِ در 5تواند استرداد ودیعه را منوط به تخلیه نماید؛ در واقع مادۀ شود؛ ثانیاً موجر نمیمحسوب نمی
بوض تلفن بها یا بدهی بابت قتواند به ادعای ورود خسارت یا عدم پرداخت اجارهاست؛ ثالثاً موجر نمیبینی نموده یکجانبه برای مستأجر پیش

ست بدهد؛ البته در صورت ارائۀ گواهی ادعایی خود باید دادخوا و برق و ... از استرداد ودیعه خودداری نماید بلکه موجر جهت استیفای حقوقِ
 ، به مستأجر خودداری خواهد نمود.به میزان ادعایی موجرمبنی بر تقدیم دادخواست، دایرۀ اجرا، از استرداد وجه 

  بدهی ای االجارهمال پرداخت عدم یا و مستأجر ناحیه از جرهأمست به عین خسارت ورود مدعیِ ،موجر چنانچه: »13۷1ق.ر.م.م  5ادامۀ ماده 
 اشدب یادشده وجوهِ محلِّ از فوق هایبدهی پرداختِ یا ووارده  خساراتِ جبرانِ متقاضیِ و بوده مصرفی گاز و برق آب، تلفن، قبوض بابت

 مورد یزانم به زیان و ضرر ۀمطالب دادخواست تسلیم بر مبنی را صالح دادگاه ۀشعب دفتر گواهی سند، یا وجه تودیع با زمانهم است موظف
 رأی صدور از پس و خودداریمیزان  همان به مستأجر به سند یا وجه تسلیم از اجرا ۀدایر صورت این در. نماید تحویل اجرا ۀدایر به ادعا

 «.کرد خواهد مستأجر به آن رد به اقدام موجر مطالبات کسر و دادگاه

  مستأجر در هنگام انعقاد عقد اجاره تحت عنوان سرقفلی سرقفلی از سوی مستأجر تنها در صورتی مجاز است که  اخذ، ۷1طبق قانون سال
رۀ مادۀ نظر کرده باشد و طبق تبصرفو یا اینکه از یکی از حقوق قراردادی خود )مثل حقّ انتقال به غیر( صَمبلغی را به موجر پرداخته باشد 

 است.هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع  ۀمطالب ،همین قانون 11

 ِاست. انتقالقابلملک که جدای از منافع عین  سرقفلی حقّی است ویژۀ مستأجر 
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 «موجر مکلف است در زمان تخلیۀ ملک از سوی مستأجر،  1341متفاوت است؛ طبق قانون ق.ر.م.م  «سرقفلی»با « حقّ کسب و پیشه
هایی که بهای ماهیانه، هزینهر، مساحت ملک، میزان اجارهمبلغی را )با توجه به سنوات کار و فعالیت مستأجر، موقعیت ملک، شغل مستأج

؛ باشد ندادهاجاره مبلغی به موجر  مستأجر برای بهتر کردن ملک انجام داده و نوع بنا( به مستأجر پرداخت کند ولو مستأجر در زمان انعقادِ
اصل بر عدم حقّ سرقفلی برای مستأجر  وپیشه حقّ کسب و ، اصل بر وجود 1341مشمول سال  ۀالزم به ذکر است در قراردادهای اجار

 ،أخذ هرگونه وجهی از این بابت ممنوع استبینی نشده و کسب و پیشه پیش اساساً حقّ 13۷1است؛ در قراردادهای اجارۀ مشمول سال 
 ر است.بینی شده است اگرچه همچنان اصل بر عدم حقّ سرقفلی و اثبات وجود آن، بر عهدۀ مستأجلیکن حقّ سرقفلی پیش

 تمام یا نصف حقّ کسب و پیشه است؛ بدین نحو که در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، بدون مجوز قانونی، نصف  مسقطِ ،تخلف مستأجر
 رود.گردد و در سایر تخلفات، کلیۀ حقّ کسب و پیشۀ وی از بین میحقّ کسب و پیشۀ وی ساقط می

 :1121 مصوب خانواده حمایت قانون .11

 ۀنفق ۀمطالب برای دعوی ۀاقام حقّ دارد، برعهده ضرورت اقتضاء به را محجور شخص نگهداری یا طفل حضانت که خصیش هر یا مادر 
 .کند بررسی را ضرورت ادعای ابتداء در باید دادگاه صورت، این در. دارد نیز را محجور یا طفل

 است الزامی قطال یا نکاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نکاح ثبت. 

 اجرای قانون مقررات مشمول آن وصول باشد، آن معادل یا بهارآزادی تمام ۀسکّ ده و یکصد تا عقد وقوع زمان در هریهمَ هرگاه 
 رراتمق رعایت. است پرداخت مالک زوج مالئت فقط مازاد، خصوص در باشد میزان این از بیشتر مهریه، چنانچه. است مالی هایمحکومیت

 .است الزامی کماکان روز نرخ به مهریه ۀمحاسب به مربوط

 واهیگ صدور از پس مورد حسب طالق و ازدواج رسمی دفاتر در طالق یا نکاح بطالن اعالم نیز و نکاح انحالل موارد سایر و طالق ثبت 
 .است مجاز دادگاه سوی از مربوط حکم یا سازش امکان عدم

 د،باش زوجه درخواست به اگر و اقدام سازش امکان عدم گواهی صدور به دادگاه باشد، جزو درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در 
 .کندمی مبادرت طالق در وکالت اعمال شرایط احراز یا طالق به زوج الزام حکم صدور به قانون مطابق مورد، حسب

 نمعی را حمل و اطفال ،زوجه ۀنفق و مهریه ،یهجهیز تکلیفِ ازدواج، سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه با خود رأی ضمن دادگاه 
 و اطفال نگهداری و حضانت چگونگی مورد در و تعیین مدنی قانون 331 ۀماد تبصره مطابق طرفین زوجیتِ ایامِ المثلِاجرت همچنین و

 مصلحت و عاطفی وابستگیِ به توجه با باید دادگاه همچنین. کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم نگهداری و حضانت هایهزینه پرداخت ۀنحو
. است جهزو مالی حقوق تأدیه به موکول طالق ثبت. کند تعیین را بستگان سایر و مادر و پدر با وی مالقات مکان و زمان ترتیب، طفل،

 دونب نز هرگاه هرحال، در. شودمی ثبت نیز هبِمحکومٌ تقسیط یا زوج اعسار بر دایر قطعی حکم صدور یا زوجه رضایت صورت در طالق

 دادگستری احکام اجرای طریق از حقوق این دریافت برای طالق ثبت از پس تواندمی دهد رضایت طالق ثبت به مذکور حقوق دریافت
 .کند اقدام مربوط مقررات مطابق

 است زوج ۀهدبرع که مشترک زندگی متعارف مخارج برای خود مال از وی اذن یا زوج امر به کند ثابت دادگاه در زوجه که مواردی در 
 .نماید دریافت وی از را آن معادل تواندمی کند، اثبات را زوجه عِرُّبَتَ قصد نتواند زوج و کرده هزینه

 زوجه سوی از طالق حکم هرگاه. است خواهیفرجام مهلت انقضای یا فرجامی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه شش طالق حکم اعتبار مدت 
 به دفترسر نشود، حاضر دفترخانه در مراتب ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف زوج که صورتی در شود، متسلی طالق و ازدواج رسمی دفتر به

 وی سوی از عذر اعالم عدم و زوج حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای کندمی ابالغ زوجین
 بتنو یک زوج، سوی از عذر اعالم صورت در. گرددمی ابالغ زوج به مراتب و شودمی ثبت و جاری طالق ۀصیغ صیغه، اجرای از او امتناع یا

 .آیدمی عمل به دعوت طرفین از مذکور ترتیب به دیگر
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 ندک تصریح زوج امتناع صورت در طالق ۀصیغ اجرای در سردفتر نمایندگی بر صادرشده رأیِ در باید طالق حکم ۀصادرکنند دادگاه. 

 دنش قطعی یا قطعی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه سه طالق و ازدواج رسمی دفتر به تسلیم برای سازش امکان عدم یگواه اعتبار مدت 
 ماه سه فظر است کرده تسلیم طالق رسمی دفترخانه به را آن که طرفی یا نشود تسلیم مهلت این ظرف مذکور گواهیِ چنانچه. است رأی

 امکان مدع گواهی اههرگ .است ساقط اعتبار درجه از صادرشده گواهیِ نکند، ارائه را الزم مدارک یا نشود حاضر دفترخانه در تسلیم تاریخ از
 شده صادر آن مبنای بر مذکور گواهی که توافقاتی ۀکلی شود ساقط اعتبار ۀدرج از قانون حکم به زوجین توافق اساس بر صادرشده سازش

 .گرددمی ملغی است

 کتبی گواهی ارائه به منوط طالق ثبت ولی شودمی صورتجلسه مراتب و جاری مربوط مقررات بقمطا طالق صیغه رجعی، طالق در 
 صورت در .باشد داشته ثبت به رضایت زن که این مگر است، عده پایان تا مشترک منزل در مطلّقه زوجه سکونت بر مبنی شاهد دو حداقل
 امضای هب شده تکمیل صورتجلسه. شودمی ثبت طالق و تکمیل لسهصورتج رجوع عدم درصورت و ابطال طالق ۀصورتجلس رجوع، تحقق

 به زوج رجوع عدم و طالق صیغه اجرای گواهی زوجه، درخواست صورت در. رسدمی طالق شاهد دو و آنان نمایندگان یا زوجین سردفتر،
 .ودشمی ثبت طالق رجوع، احراز عدم و عده مدت انقضای صورت در حال هر در. شود می اعطاء وی

 رد یا است او مصلحت برخالف طفل به مربوط امور سایر و نگهداری حضانت، مالقات، به راجع توافقات دهد تشخیص دادگاه هرگاه 
 در واندتمی شود، حقذی اشخاص با حضانت تحت طفل مالقات مانع یا و کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسؤول که صورتی

 تصمیم فلط مصلحت رعایت با وی نظارت حدود بینیپیش با ناظر شخص تعیین یا دیگری به حضانت امر ذاریواگ قبیل از اموری خصوص
 .کند اتخاذ مقتضی

 امتاق محلِّ از است شده واگذار او به آنان نگهداری و حضانت که شخصی یا مادر قیم، ولی، رضایت بدون تواننمی را مجنون و صغیر 
 و غیرص مصلحت به را آن دادگاه اینکه مگر فرستاد، کشور از خارج یا دیگر محلِّ به طالق وقوع از قبل متاقا محلِّ یا طرفین بین مقرر

 مجنون و رصغی کردن ارجخ با موافقت ورتدرص دادگاه. دده اجازه را امر این حقذی اشخاص مالقات حقّ گرفتن درنظر با و بداند مجنون
 .کندمی اخذ مناسبی تأمین مجنون و صغیر بازگرداندن تضمین برای نفع،ذی درخواست بنابر کشور، از

 را مادر هب انتحض اعطای تان،دادس یا قهری ولی تقاضای به دادگاه آنکه مگر است آنها مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت 
 .دهد تشخیص فرزند مصلحت خالف

 است الزامی اجرائی مقامات و هادادگاه تصمیمات ۀکلی در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت. 

 کندمی تعیین را آنان نفقه پرداخت ترتیب و میزان النفقه،واجب اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه. 

 یشستگبازن هایصندوق تمام در آن تقسیم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان 
 است: زیر ترتیب به خاص هایصندوق سایر و اجتماعی تأمین لشکری، کشوری، از اعم

 فوت درصورت و نیست مذکور حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گردد می برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ1
 .است عمل مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی شوهر
 .شود یم تقسیم قانونی وراث سایر و آنان بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ـ تبصره

 حقوق دریافت از انعم متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ـ2
 .نیست متوفی ریمستم یا وظیفه

 کار از ولمعل که درصورتی منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان ـ3
 حقوق یا اندگانبازم مستمری و بیمه اوالد، هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده
 .گردند می برخوردار خود والدین وظیفه
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 استخدام قانون( 8۷) ماده مطابق بازنشـسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث سـایر و فرزندان و دائم زوجـه مستمری یا وظـیفه حقوق ـ5
 .گرددمی پرداخت و تقسیم آن، بعدی هایاصالحیه و قانون همان( 81) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و 31/3/1354 مصوب کشوری
 .است االجراء الزم نیز اند شده فوت قانون این شدن اجراء از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات

 در ای خودداری آن ثبت از ماه یک تا رجوع از پس یا اقدام نکاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی چنانچه 
 بسح یا و پنج درجه نقدی جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام ضمن کند، امتناع آن ثبت از است الزامی موقت نکاح ثبت که مواردی
 نیز کند استنکاف طالق یا نکاح بطالن اعالم و نکاح انفساخ ثبت از که مردی مورد در مجازات این. شودمی محکوم هفت درجه تعزیری

 .است مقرر

 به مذکور ازدواج هرگاه. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند، ازدواج مدنی قانون 1151 ماده مقررات خالف بر مردی هرگاه 
 به تهیمن مواقعه به اگر و پنج درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج گردد، منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه
 .شودمی محکوم چهار درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج شود، منجر زن فوت

 داشته یممستق تأثیر ماده این موضوع جرم ارتکاب در زوجه تربیت و مراقبت و نگهداری مسؤول یا قانونی سرپرست مادر، قهری، ولی هرگاه
 .است مقرر نیز عاقد مورد در حکم این. شوندمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به باشند

 مدنی تمسؤولی قانون .11
 هر به یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطیبی نتیجه در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر - 1 ماده
 جبران مسئول شود دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب که نماید وارد ایلطمه گردیده ایجاد افراد برای قانون موجب به که دیگر حق

 .باشدمیخود عمل از ناشی خسارت
 به ار او امر ثبوت و رسیدگی از پس دادگاه باشد شده دیدهزیان معنوی یا مادی خسارت موجب زیان واردکننده عمل که موردی در - 2 ماده

 مانه جبران به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی موجب فقط زیان واردکننده عمل چه چنان و نمایدمی محکوم مزبور خساراتجبران
 .نمود خواهد محکوم نموده واردکه خساراتی نوع
 ورتص به را زیان جبران کرد خواهد تعیین قضیه احوال و اوضاع به توجه با را آن جبران کیفیت و طریقه و زیان میزان دادگاه - 3 ماده

 .نماید تجویز را آن قانون که آن یا دبده آن پرداخت برای مقتضی تأمین مدیون که آن مگر کرد تعیین شودنمی مستمری
 :دهد تخفیف زیر مورد در را خسارت میزان تواندمی دادگاه - 5 ماده

 .باشد کرده مساعدت و کمک دیدهزیان به مؤثری نحو به زیان واردکننده خسارت وقوع از پس گاه هر - 1
 .شود انزی واردکننده تنگدستی و عسرت موجب نیز آن جبران و باشد اغماض قابل عرفاً که بود غفلتی از ناشی خسارت وقوع گاه هر - 2
 ندهواردکن وضعیت یا و کمک آن شدن اضافه به یا نموده فراهم را زیان ایجاد تسهیل موجبات انحاء از نحوی به دیدهزیان که وقتی - 3

 .باشد کرده تشدیدرا زیان
 برود بین از ای و گردد کم دیدهزیان کار قوه یا شود پیدا نقصی او بدن در شده دوار کسی سالمتی یا بدن به که آسیبی اثر در اگر - 4 ماده

 .است مزبور خسارات کلیه جبران مسئول زیان واردکننده بشود او زندگانی مخارج افزایشموجب یا و
 که یموارد در و نمایدمی تعیین احدهو دفعتاً مبلغی پرداخت یا و مستمری طریق به قضیه احوال و اوضاع رعایت با را زیان جبران دادگاه
 تأمین یانز واردکننده از توانمی مبلغ چه تا و میزان چه تا و اندازه چه به که این تشخیص آید عمل به مستمری طریق به بایدزیان جبران
 .است دادگاه با گرفت

 نظر دتجدی حق سال دو تا حکم صدور تاریخ از هدادگا نباشد ممکن تحقیق طور به بدنی صدمات عواقب تعیین حکم صدور موقع در اگر
 .داشت خواهدحکم به نسبت
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 و عالجهم هزینه نباشد فوری مرگ اگر باشدمی دفن و کفن هزینه مخصوصاً هاهزینه کلیه شامل زیان دیدهآسیب مرگ صورت در - 1 ماده
 .شد دخواه محسوب زیان جزء نیز ناخوشی مدت در کردن کار قدرت سلب ازناشی زیان

 در و نمایدمی نگاهداری را ثالثی شخص شود مکلف بعدها است ممکن یا و بوده مکلف قانوناً زیاندیده آسیب وقوع زمان در که صورتی در
 دیدهبآسی حیات ادامه که مدتی با متناسب مستمری عنوان به مبلغی باید زیان واردکننده گردد محروم حق آن از ثالث شخصاو مرگ اثر

 با شود فتهگر باید که تأمین میزان تشخیص صورت این در کند پرداخت شخص آن به بوده ثالث شخص نگاهداریبه مکلف و ممکن عادتاً
 .است دادگاه

 را ستمریم استحقاق مزبور شخص باشد نیامده دنیا به طفل هنوز یا و شده بسته ثالث شخص نطفه آسیب وقوع زمان در که صورتی در
 .داشت خواهد

 یا رینگاهدا در تقصیر صورت در باشدمی او عهده به قرارداد حسب بر یا قانوناً صغیر یا مجنون مواظبت یا نگاهداری که کسی - ۷ ماده
 را اردهو زیان از قسمتی یا تمام جبران استطاعت که صورتی در و باشدمی صغیر یا و مجنون ناحیه از وارده زیان جبران مسئولمواظبت
 و عسرت موجب که گیرد صورت نحوی به باید زیان جبران صورت هر در و شد خواهد جبران زیان صغیر یا مجنونالم از باشد نداشته

 .نباشد کنندهجبران تنگدستی
 آن برانج مسئول آورد وارد زیان دیگری موقعیت و و اعتبارات و حیثیت به واقع مخالف انتشارات یا تصدیقات اثر در که کسی - 8 ماده
 .است

 شدن موقوف تواندمی باشد رفتن بین از معرض در یا و کم مشتریانش نیت حسن با مخالف وسایل سایر یا مزبور انتشارات اثر در که یشخص
 .نماید مطالبه واردکننده از را وارده زیان تقصیر اثبات صورت در و خواسته را مزبور عملیات

 بمرتک از تواندمی شده نامشروع همخوابگی برای بودن دست زیر از استفاده وءس یا و تهدید یا حیله اعمال اثر در که دختری - 3 ماده
 .بنماید هم معنوی زیان مطالبهمادی زیان از عالوه
 زیان جبران است آورده وارد لطمه که کسی از تواندمی شود وارد لطمه او خانوادگی یا شخصی اعتبارات و حیثیت به که کسی - 11 ماده

 به کمح صدور بر عالوه تقصیر اثبات صورت در تواندمی دادگاه نماید ایجاب تقصیر نوع و زیان اهمیت گاه هر بخواهد ار خود معنویمادی
 .نماید آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل از دیگر طریق از زیان رفع به حکممالی خسارت

 به اراتیخس احتیاطیبی نتیجه در یا عمداً وظیفه انجام مناسبت به که آنها به وابسته مؤسسات و شهرداریها و دولت کارمندان - 11 ماده
 قصن به مربوط و نبوده آنان عمل به مستند وارده خسارات گاه هر ولی باشندمی وارده خسارت جبران مسئول شخصاً نمایند وارداشخاص

 حاکمیت اعمال مورد در ولی است مربوطه مؤسسه یا اداره عهده بر ارتخس جبران صورت این در باشد مزبور مؤسساتیا و ادارات وسایل
 به بورمج دولت شود دیگری ضرر موجب و آید عمل به قانون طبق اجتماعی منافع تأمین برای ضرورت حسببر که اقداماتی گاه هر دولت

 .بود نخواهد خسارات پرداخت
 حین در نانآ کارگران یا و اداری کارکنان طرف از که باشندمی خساراتی جبران ئولمس هستند کار قانون مشمول که کارفرمایانی - 12 ماده

 آورده لعم به نمودهمی ایجاب قضیه احوال و اوضاع که هاییاحتیاط تمام شود محرز که این مگر است شده وارد آن مناسبت به یا کار انجام
 سارتخ واردکننده به تواندمی کارفرما بودنمی مقدور زیان ورود از جلوگیری هم باز آورندمی عمل به را مزبور هایاحتیاط اگر که این یا و

 .نماید مراجعه شود شناخته مسئولقانون مطابق که صورتی در
 ثثال اشخاص به آن ناحیه از وارده خسارت مقابل در را خود اداری کارکنان و کارگران تمام مکلفند 12 ماده مشمول کارفرمایان - 13 ماده
 .نمایندبیمه
 .هستند وارده خسارت جبران مسئول متضامناً آورند وارد زیانی مجتمعاً نفر چند گاه هر 12 ماده مورد در - 15 ماده

 .شودمی تعیین دادگاه طرف از یک هر مداخله نحوه به توجه با آنان از یک هر مسئولیت میزان مورد این در
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 هک این بر مشروط نیست خسارت مسئول شود متعددی شخص مالی یا بدنی خسارات وجبم مشروع دفاع مقام در که کسی - 14 ماده
 .باشد دفاع با متناسب متعارف حسب بر واردهخسارت

 .است قانون این اجرای مأمور دادگستری وزارت - 11 ماده
 دادگستری ترکمش کمیسیون تصویب به نه و سی و سیصد و هزار یک ماه اردیبهشت هفتم تاریخ در و ماده شانزده بر مشتمل که فوق قانون

 دادگستری وانینق مشترک کمیسیون تصویب از پس دادگستری فعلی وزیر پیشنهادی لوایح اجراء اجازه قانون موجب به است رسیده مجلسین
 .باشدمی اجراء قابل مجلسین

 :نکات متفرقه

 و  غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه اموالِ ا با این حال، تملّکِبخرند ام« زراعتی»توانند در ایران زمینِ اتباع خارجی مطلقاً نمی
 مجاز است. برای محلّ سکونت، صنعت و یا کسببه شرط رفتار متقابل 

  خسارات وارده به امالک و  المثلاجرتهیأت عمومی دیوان عالی کشور: دعوای راجع به  4/3/1313مورخ  31رأی وحدت رویۀ شمارۀ

د از آنجایی رساست منتها به نظر می منقولو  دینیالمثل، به لحاظ تحلیلی، حقّ مطالبۀ خسارت و اجرت است. غیرمنقول، (غیرمنقول)مال 

المثلِ ملک مستلزم مراجعۀ کارشناس به محلّ وقوع ملک است، غیرمنقول تلقی کردن دعوی و صالح دانستن که تعیین خسارت و اجرت
تر است؛ به همین دلیل در صورتی که طرفین در خصوص خسارت یا اجرت ملک توافق نمایند، نزدیکدادگاه محلّ وقوع ملک به مصلحت 

خوانده دانست؛ شایانِ ذکر است در رأی صادره  اقامتِ محلِّ باید به قاعدۀ اصلی بازگشته و دعوی مطالبۀ آنها را منقول و در صالحیت دادگاهِ
بودن  قراردادیو  المثلبودن اجرت غیرقراردادیا ر تلقی کرده است دلیلِ این امر سمی را منقولالماجرتو  المثلِ ملک را غیرمنقولاجرتکه 

 دانسته است. المسمیاجرت

  شودبر اساس قانون دریایی، مال منقول محسوب میکشتی. 

 و شهرها بِفاضال مجاریِ و نهرها و اهرودخانه بستر و معابر یکلّ طور به و هاخیابان و روهاپیاده و هامیدان و عمومی هایکوچه اراضی 
 عمومی ملکِ است عموم استفاده مورد که شهر هر محدوده در واقع عمومی معابر هایدرخت و عمومی هایگورستان و عمومی هایباغ

 .است شهرداری مالکیت در و محسوب

  المالک، مجهول اختیار ولی فقیه است: اموالِ رئیس قوۀ قضاییه، اموال ذیل در 2۷/3/1332 مورخ 3111/14148/111 ۀبخشناممطابق
عراضی، رهاشده، اموال شده در مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی، اموالِ اِبالصاحب، کاالهای قاچاقِ بالصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب

 دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. قانون اساسی و 53، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل مفقوداالثرو امالک غایبین 
 .باشدمی« ستاد اجرایی فرمان امام»الذکر از قِبَلِ رهبری، فوق تنها نهاد مأذون در مورد اموالِ

  صاحببال قاچاق اموال استثناء به) بالصاحب المالک،مجهول اموالو اساسنامۀ آن:  تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمانمطابق قانون 
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون و نهم چهل اصل اجرای و ذمه از خروجتخمیس،  باب از که اموالی و بالوارث ارث ،(متواری احبص و
 طور به تا یردگمی تملیکی قرار اموال فروش و آوریجمع سازمان در اختیار ایشان یکلّ اذن با است (حاکم) فقیه ولی اختیار در قوانین دیگر و

 و فروش از حاصل عوایدمحل از  وجهی نوع هر پرداخت. نماید اقدام آنها فروش و اداره نگهداری، جهت در هلَدستور معظم حسب جداگانه
 .بود خواهد اموال این تصرف در ایشان خاص ۀیا نمایند فقیه ولی اذن به موکول اموال این در تصرف گونه هر نیز

  اصوالً موقت است( مالکیت در حقوق مالکیت فکری، 13۷3ای )مصوب افزارهای رایانهنرم قانون حمایت از پدیدآورندگان 1مطابق مادۀ 
 افزار، سی سال است.مثالً حقوقِ مادیِ مؤلف و پدیدآورندۀ نرم
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  ( در حقوق مالکیت فکری، حقوق پدیدآورنده در 1358قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان )مصوب  22مطابق مادۀ
 ر یا اجرا شده باشد ولی حمایت از حقوقی از حمایت قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشصورت

 پدیدآورنده، منوط به شرطی نشده است. معنویِ

  و اراضی تفکیک یا عمرانی قداما هر از قبل باید آن حریمِ یا شهر محدودۀ در واقع امالک و اراضی مالکین»قانون شهرداری:  111ماده 
ه ب انهپرو مفاد مخالف یا پروانه بدون هایساختمان ساختمانیِ عملیاتِ از تواندمی شهرداری .نمایند اخذ پروانه شهرداری از ساختمان شروع
 «.کند جلوگیری باشد واقع غیرمحصور یا محصور زمین در ساختمان آنکه از اعم خود مأمورین ۀوسیل

  رمگ گرفت نخواهد قرار شدنیملّ و مالکیت سلب مورد خارجی گذاریسرمایه: »خارجی گذاریسرمایه حمایت و تشویق ونقان 3مادۀ 
 واقعیِ ارزشِ مأخذِ به غرامت پرداختِ مناسبِ در مقابلِ و آمیزتبعیضغیر روش به ،قانونی فرآیند به موجب ،عمومی منافع برای

 «.مالکیت لبس از قبل بالفاصله گذاریسرمایهآن

  ف و وق مقدم است، زیرا تملکِ« وقفیت سابق»، تصرف کنونیبا  وقفیت سابقدر تعارض  21/5/1311مورخ  511بر اساس رأی شمارۀ
تصرف به شعبۀ سه دیوان عالی کشور،  1/5/1323مورخ  238/3مطابق رأی شمارۀ  آن خالف اصل است و باید ثابت شود. فروشِ امکانِ

 اصل بر ملکیت است. وقفیتو  ملکیت بر وقف نیست و در اختالفِ عنوان وقفیت، دلیل

  صِرفِ داشتنِ قبضِ رسیدِ جهیزیه از زوج، به تنهایی برای مطالبۀ جهیزیه دیوان عالی کشور،  1333مورخ  1182 – 1311وفق رأی شمارۀ
در صورت تلفِ  بنابراین گی مشترک، به زوجه تعلق دارد.کند که اشیاءِ واردشده در زندکافی نیست، زیرا قبض صِرفاً این موضوع را تأیید می

زوج امانی است. زوجه باید عالوه بر اثباتِ ورودِ  دِیَ کهاقالمی از جهیزیه، اصوالً زوج تعهدی به دادنِ بدلِ آن )مثل یا قیمت( ندارد چرا 
اموال  قاءِب ،ه به اوضاع و احوال خاصکه ممکن است به توجّآنجهیزیه به زندگیِ مشترک، بقاءِ مال و تصرفِ زوج بر آن را نیز اثبات کند چه

 و تصرف زوج استصحاب شود.

  مورخ  33-3۷1به موجب رأی  .با واسطهاست و هم  بالمباشرهقانون مدنی آمده است هم تصرفِ  34منظور از تصرفی که در مادۀ

 تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است. ،ر؛ در نتیجهتصرف ممکن است بالمباشره باشد یا با واسطه، مثل تصرف مستأج 18/1/1318

 باشد که عقدی الزم است و تا عین باقیمی« حبس مؤَبَّد»االبد( برقرار کرده باشد، ، حقّ انتفاع را برای همیشه )الیدر صورتی که مالک 

 ف عامدر حکم وق ص یافته باشدالمنفعه و خیریه اختصاامور عامبرای « حبس مؤَبَّد»است، حبس هم باقی است؛ در صورتی که 

 قرار خواهد گرفت. تحت ادارۀ و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریهاست و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، 

  اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی برای احراز« 13/5/1318مورخ  345رأی شمارۀ »مطابق 
فظ ل وقف کافی نیست ولو اینکه بنای مزبور مورد استفادۀ خیر نیز واقع شده باشد؛ رأی صادره با ظاهر قانون مدنی که ابراز ارادۀ واقف را به

 محدود کرده است سازگار است.

  طبقتاً بعد طبقه»یا « نسالً بعد نسل»هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قید عبارت  21/12/1352مورخ  3411رأی وحدت رویۀ شمارۀ» 
 .«شریکت»دارد نه « ترتیب»در تولیت یا وصایت داللت بر 

  اختصاص به اشخاص حقوق خصوصی نداشته و برای اموال  ،مقرر داشته: حقّ ارتفاق 11/12/1341قانون برنامه و بودجۀ مصوب  3مادۀ
 عمومی دولت هم این حق وجود دارد.

  دیوان عالی کشور: تصرّفِ شریک، بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب  5ۀ شعب 23/1/1333مورخ  12۷4مطابق رأی شمارۀ
 .شودمی

  و قنات و نهر و امثال آن دانسته اما به نظر « ملک»را مقداری از اراضیِ اطرافِ « حریم»قانون مدنی  131درست است که ظاهرِ مادۀ

است و  «موات و مباحهای زمین»قانون قنوات، اصوالً مخصوص  3 دیوان عالی کشور و مادۀ 1333 – 135رسد مطابق رأی شمارۀ می
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باشد که حقّی مطلق است؛ لذا ایجاد آن نیازمند رضای های آباد، امری استثنایی است زیرا مخالفِ مالکیتِ مینمیایجاد آن در امالک و ز
 مالک یا حکم مقنن است.

  و قنات و مجرا به وزارت نیرو واگذار گردیده است.قانون توزیع عادالنۀ آب، تشخیص حریم چاه  1۷طبق مادۀ 

  ( تفاوت حقّ حریم و حقّ مالکیت در این است که مالکیت حقّی 22/1/1323دیوان عالی کشور )مورخ  1شعبۀ  114مطابق حکم شمارۀ
 بینی شده است و فقط ازشاست اصوالً مطلق و انحصاری ولی حقّ حریم حقّی است نِسبی، که برای کمال انتفاعِ مالک از مالِ خود پی

 بار نباشد مجاز است.نماید اما تصرفات دیگری که برای صاحب حریم زیانتصرفات مضر دیگران جلوگیری می

  سایر و هارودخانه ها،دریاچه دریاها، ،معادن ،رهاشده یا موات هایزمین قبیل از عمومی هایثروت و انفال»قانون اساسی:  54اصل 
 اموال و المالکمجهول اموال و وارث بدون ارث ،نیست حریم که مراتعی ،طبیعی هایبیشه نیزارها، ،هاجنگل ها،دره ها،کوه ،عمومی هایآب

 ترتیب و تفصیل نماید، عمل آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا است اسالمی حکومت اختیار در شود،می مسترد غاصبین از که عمومی
 پس اموال فوق، قابل حیازت نیست.« .کندمی معین قانون را یک هر از استفاده

  عمومی است. اعمال حقّ حاکمیت و مالکیت عمومی  هایثروت و ( جزء انفال1331قانون نفت )اصالحی  2کلیۀ منابع نفتی مطابق مادۀ
 .بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی به عهدۀ وزارت نفت است

  وزارت نیرو است مگر حفر چاه  حفر هر نوع چاه و قنات و توسعۀ چشمه منوط به موافقتقانون توزیع عادالنۀ آب،  4 و 3مطابق مادۀ
 برای مصرف خانگی.

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: نظر به اینکه تبصرۀ یک مادۀ یک  21/3/1335مورخ  ۷51رأی وحدت رویه شماره
هایی دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی در حوزۀ قضایی شهرستان»( مقرر داشته: 1331صوب قانون حمایت خانواده )م

ه در و با عنایت به اینک« کند.مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می
های خانواده ها به علت عدم تشکیل دادگاهبینی نشده است بنابراین در مواردی که این دادگاهور پیشهای عمومی )حقوقی( مشاترکیب دادگاه

 کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورتی ندارد.به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

  قانون مدنی بیع  314داشته است: به موجب مادۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار  14/۷/1333مورخ  ۷33رأی وحدت رویه شماره
قانون مرقوم، اگر  331و  331ماند و حسب مواد ک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میفاسد اثری در تملّ

فساد، از  مشتری به رد و در صورت جهلِللغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مستمر دابعد از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزئاً مستحق

به  ه، با توجّو اثبات آن کاهش ارزش ثمندر صورت عهدۀ غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است 

، ورمذک ق ظاهر رأی وحدت رویۀمطاب کنم:تکرار می پس ؛قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است 331غرامات در مادۀ  عنوانِ اطالقِ
 .«ق.م، بایع ملزم به جبران آن است 331در صورت کاهش ارزش ثمن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در مادۀ »

  قانون مدنی اهلیت  341مطابق مادۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است:  13/1/1333مورخ  ۷32رأی وحدت رویه شماره
شود، لذا در نامعلوم بودن تاریخ واقعۀ فوت یا ادعای خالف آن، حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می برای دارا بودن

 با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعۀ فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج رسیدگی قضایی و
های خارج و در صالحیت دادگاه «مادۀ سه اصالحی قانون ثبت احوال» این امر از صالحیت هیأت حلّ اختالف موضوعِ احراز واقع است و

 عمومی حقوقی است.

  مستفاد از قانون امور حسبی راجع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است:  21/2/1331مورخ  ۷13رأی وحدت رویه شماره
امری ضروری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین  ر صورت عدم تراضی ورثهتقسیم ترکه دتقسیم، 

دیوان، که تقسیم ترکۀ  21و  4باشد جاری است بنابراین آراء شعب  غیرمنقولحکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال 
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خارج و در صالحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی  ،مال وعِوق محلِّ ثبتیِ واحدِ غیرمنقول را از صالحیتِ

نه درخواست  ،دعوای افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملکِ مشاع استآنچه در صالحیتِ ادارۀ ثبت است  است.

افراز و فروش امالک مشاع خارج است و رسیدگی به ، لذا از شمول قانون تقسیم ترکه و چون تقسیم  ترکه مالزمه با افراز ندارد

 قانون امور حسبی در صالحیت دادگاه است. 311آن طبق مادۀ 

  قانون مدنی  1184مستفاد از مادۀ  هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: 13/2/1331مورخ  ۷18رأی وحدت رویه شماره
ند تا مَهر به تسلیم نشده از ایفاءِ مطلقِ وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع توااین است که زن در صورت حال بودنِ مَهر می

 نماید.

  بندی نموده که هیچکدام جزء مباهات نیستند. معادن در اختیار حکومت تقسیم ه(، مواد معدنی را در چهار طبق1331قانون معادن )اصالحی
و  تاس صنعت، معدن و تجارت( وزارتمرجع ذیصالح )غالباً  از برداریبهرهپروانۀ  اخذ مستلزم معدنی، ذخایر از برداریبهرهاسالمی است و 

 مالکینِ یا مالکقانون مذکور،  22مادۀ  2دائر یا مسبوق به احیاءِ اشخاص واقع شده باشد مطابق تبصرۀ  معدن در محدودۀ امالکِچنانچه 
 عرفیِ عمقِ در واقعنما  و تزئینی هایسنگ و ساختمانی الشه سنگ ذخائر اکتشاف پروانه اخذ در اآنه قانونی مقامقائم یا الذکرفوق امالک
 وزارتبه  درخواست تسلیم به مشروط شود،میتعیین  فوق ۀتبصر اخیر قسمت در مقرر ترتیب به که خود احیاء به مسبوق یا دایر امالک
ام شخص برداری به نداشت. چنانچه پروانۀ بهره خواهند متقدّ حقّ آنها به نسبت یرین،سا برای اکتشافۀ پروان صدور از قبل فلزات، و معادن

وانه برداری به شرح مندرج در پردیگری )غیر مالکِ ملکی که معدن در آن قرار گرفته( صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به تصرف و بهره
المثل زمین )بدون محاسبۀ ذخایر همان قانون، مستحقّ دریافت اجرت 22ه طبق ماده برداری شود بلکتواند مانع بهرهباشد و مالک نمیمی

 معدنی واقع در آن( است.

 مصوب، برداریبهره طرح و معدن ۀشناسنام اساس بر برداریبهره تِمدّ حاوی االجرا،الزم رسمی، است سندی برداریبهره ۀپروان 
 اجرای در وی تعهدات ۀدربردارند نیز و معدنیۀ ذخیر از پروانه ۀدارند انتفاعّ حقّ متضمن که ثالث اشخاص انتقال به و معامله قابل تمدید،قابل
 پروانهۀ دارند برای تمدید اولویت حقّ با سال 24 حداکثر تا موجود ۀذخیر فوق و موارد به توجه با برداریبهره دورۀ هر تمدّ. باشدمیآن  مفاد

 .شودتعیین می

  اشعار داشته  1( در مادۀ 1313ملی )مصوب  آثار حفظ به راجع قانون محسوب نشود. «عتیقه»اموال مباح است که دفینه در صورتی از
 رعایت با ولغیرمنق و منقول از اعم شده احداث ایران در مملکت زندیه ۀسلسل ۀدور اختتام تا که اماکنی و ابنیه و صنعتی آثار ۀکلی»است: 

امند. نمی« عتیقه»این اموال را « .باشدمی دولت نظارت و حفاظت تحت در و داشت محسوب ایران ملی آثار جزء توانقانون می این 13ۀ ماد
 شود.پرداخت می« حقّ کشف»عتیقه متعلّق به دولت )سازمان میراث فرهنگی( است ولو در ملکِ یابنده باشد و به یابنده 

 دست به قصد به کاوش و حفاری عمل گونه هر نجام(: ا1348مجاز )مصوب های غیرز حفاریبه موجب الیحۀ قانونی راجع به جلوگیری ا 
شود. الزم به ذکر است که به موجب مجازت مقرر در قانون محکوم می به مرتکب و است ممنوع مطلقاً تاریخی آثارِ و عتیقه اشیاءِ آوردن

 گذشته آن ساخت یا ادایج تاریخ از بیشتر یا سال صد یک المللیبین ضوابط طبق بر که است اشیایی عتیقه اشیاء از منظور»شده، الیحۀ اشاره
 المالیتب نفع به کاشف طرف از آن ۀشدتقویم بهای مسِخُ ۀتأدی از سپ باشد کمتر سال صد یک از آن قدمت که اشیاییمورد  در. باشد
 «گرفت. خواهدتعلق  وی به مکشوفه اشیاءِ

 «ِآورد؛ با وجود این، مقررات جدید تمایل دارند آن را ملک دولت تلقی مباحات درمی ۀدر زمرمالکیت است و مال را  از مسقطاتِ «عراضا
( کلیۀ اراضی بایر در 24/4/131۷نمایند. چنانچه طبق ماده واحدۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حلّ مشکل اراضی بایر )

 گیرد.ت قرار میآنها، بالعوض در اختیار دول صاحبانِ عراضِسراسر کشور در صورت اِ
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 ّک است که اوالً مالک خاص نداشته باشد ثانیاً وحشی باشد نه اهلی ثالثاً مخالف مقررات مربوطه همچون قانون شکار شکاری موجب تمل
 قصد تملک داشته باشد. ،رابعاً عاملو صید با اصالحات بعدی نباشد 

  شودمی انجام رسمی سند موجب به خودرو نتقالا و نقل( 1383)مصوب رانندگی  تخلفات به رسیدگی قانونبه موجب. 

 ِسالمیا جمهوری توسعه پنجم ۀپنجسال برنامه قانونشود چون به موجب تشریفاتی محسوب می« های بورسیشرکت» سهامِ معامالت 
 رعایت با و مجوز دارای بورسِ از خارج بازارهای و هابورس در فقط سازمان در شدهثبت بهادارِ اوراقِ معامالتِ» (1331 ـ 1335) ایران

 «.است اعتبار فاقد فوق ترتیبات رعایت بدون مذکور بهادار اوراق معامله و بوده پذیرامکان موردحسب  آنها از یک هر معامالتی مقررات

 ار دائم، کارگر قرارداد کار موقت، برای هر دو طرف قرارداد )اعم از کارفرما و کارگر( الزم و غیرقابل فسخ است اما در قراردادهای ک
قانون کار که استعفای کارگر را از  21ماده « و»قرارداد کار(؛ به عبارت دیگر، بند  21تواند، با رعایت قانون کار، استعفا دهد )بند و ماده می

اد پذیرش شود تا قرارد طرق خاتمۀ قرارداد کار دانسته است ناظر به قرارداد دائم است و در قراردادهای موقت، استعفاء باید از سوی کارفرما
 است. قرارداد کار دائم نسبت به کارفرما الزم و نسبت به کارگر، جایزو  قرارداد کار موقت، الزمکار منحل گردد؛ بنابراین 

 ثالث، به هر  شخصِ گر در قرارداد بیمۀ اجباریِ( درج شرط تعلیق تعهدات بیمه1334اجباری وسایل نقلیه )مصوب  ۀمطابق قانون بیم
 شود.وی باطل و بالاثر است اما بطالن شرط، سبب بطالن عقد بیمه نمینح

  یا محکمه هیچدر  و بوده پیام داده صورت به است ممکن دعوی اثباتِ ۀادل و سناداَ(: 1382)مصوب  الکترونیکی تجارت قانونمطابق 
 .کرد رد آن قالب و شکل دلیل به رفاًصِ را 1«داده پیام» اثباتی ارزش موجود، ۀادل قواعد اساس بر تواننمی دولتی ۀادار

  طیشرا و شده منعقد آن تأثیر تحت و خطر حین در که نجات و کمک قراردادِ هر(: »1353قانون دریایی ایران )مصوب  1۷3بر اساس مادۀ 
 موارد ۀکلی در .شود داده غییرت یا و باطل دادگاه ۀوسیل به طرفین ازیک  هر تقاضای به است ممکن باشد غیرعادالنه دادگاه تشخیص به آن

به  دهش ذکر قرارداد در مذکور اجرت یا و است شده جلب اغفال یا خدعه یا حیله اثر بر قرارداد طرفین از یکی رضایت شود ثابت چنانچه
 اعالم را آن بطالن یا و داده تغییر را قرار طرفین از یکی تقاضای به تواندمی دادگاه است کم یا و زیاد العادهفوق یافتهانجام خدمتِ نسبتِ
 «.نماید

 مصوب 1333 سال بودجه قانون 31 تبصره حسب: کشور عالی دیوان عمومی هیأت 11/4/133۷ -۷۷1 شماره رویه وحدت رأی 
 خسارت ۀتأدی به حکم صدور به مکلف دادگاه دولت، ۀنمایند درخواست با شودمی واقع هلَمحکومٌ دولت که دعواهایی در 13/12/1338
 وصولی هایالوکالهحق از ٪41 پرداخت ۀاجاز قانون ۀواحد ماده به نظر و است وکالت قانون نامهآیین مطابق علیهمحکوم توسط الوکالهحق

 1331 سال بودجه قانون 132 بند در مقرر حکم و 12/11/1355 مصوب دولت دعاوی پیشرفت در مؤثر کارمندان و قضایی نمایندگان به
 ۀهزین پرداخت از عمومی و دولتی اموال و اراضی به مربوط هایپرونده در ویژهبه المالبیت حفظ به راجع دعاوی چون 13/2/1331 مصوب
 کارمندان و قضایی نمایندگان به وصولی هایالوکالهحق ٪41 پرداخت اجازه قانون موضوع وجوه و است معاف مختلف مراحل در دادرسی

 محل از غیردولتی عمومی مؤسسات و دولتی هایشرکت در و هاآن مصوب اعتبارات محل از 12/11/1355 مصوب دولت دعاوی در مؤثر
 است لفمک شودمی واقع لهمحکوم دولتی شرکت و دولت که مورد هر در رسیدگی، متصدیِ دادگاهِ لذا است، پرداخت قابل آنها داخلی منابع

 عمومی هیأت ایاعض ترتیب این با و کند صادر وکالت قانون نامهآیین مطابق کالهالوحق خسارتِ ۀتأدی به حکم قضایی ۀنمایند درخواست به
 ماده ستورد طبق رأی این. دهدمی تشخیص قانونی و صحیح است منطبق نظر این با که را کشور عالی دیوان سوم شعبه رأی آرا، اتفاق به

 االتباعالزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، یعال دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری دادرسی آیین قانون 5۷1
 .است

                                                           

 .شودمی پردازش یا ذخیره دریافت، ارسال، تولید، طالعاتا جدید هایفناوری یا و نوری الکترونیکی، وسایل باکه  است مفهوم یا اطالعات واقعه، از نمادی هر6 
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  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مورد معامله، به لحاظ عرفی مالیت  11/11/1338مورخ  4832مطابق رأی اصراری شمارۀ
)مالک شخصی( و معامله کردن آن معقول باشد صحیح نداشته باشد )مالک نوعی( اما از نظر متعاملین، ارزش مالی و معنوی داشته باشد 

 است )مانند یادگارهای خانوادگی(.

 ننده ککنندۀ خودرو در برابر مصرفاند مانند شرط عدم مسؤولیت عرضهگاهی قوانین خاص، شرط عدم مسؤولیت را منع یا محدود نموده
دم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت متصدی حمل دریایی در فرض ( یا شرط ع1381کنندگان خودرو مصوب قانون حمایت از مصرف ۷)مادۀ 

متر از ک دیده مزایایگذار یا زیاننامۀ ثالث که برای بیمهکه باطل است یا درج هرگونه شرط در بیمه قانون دریایی( 45مادۀ  8تقصیر )بند 
قانون بیمۀ اجباری مصوب  11نامه نیست )صدر مادۀ یمهمندرج در قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیه، مقرر کند باطل است ولی مبطل ب مزایای
1334). 

  در صورت تردید در موارد زیر اصل بر صحت است: تردید در تعارض ارادۀ ظاهری با ارادۀ باطنی، اشتباه در شخصیت طرف معامله یا
مورد معامله، معلوم یا مجهول بودن مورد  وصف ذاتی مورد معامله، اکراه، عدم مشروعیت جهت، مخالفت عقد با قانون، مقدور بودن تسلیم

 دیوان عالی کشور( 31/1/131۷ – 1512و رأی شمارۀ  21/1/131۷ – 1514معامله، صوری بودن عقد )رأی شمارۀ 

 ظاصل حاکمیت اراده، اقتضا دارد که قاضی در پی کشف ارادۀ واقعیِ طرفین باشد، بنابراین اگر اثبات شود که قصد مشترک طرفین از الفا 
اند بر معنای عرفی مقدّم است؛ بنابراین اگر طرفین برای عقد، عنوانی انتخاب است، آنچه طرفین خواسته غیر از معنای عرفیبه کار برده شده 

داند، نه عنوان آن )رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کنند که متناسب با مقصود طرفین نباشد، قاضی عقد را تابع قصد مشترک می
 (22/12/1352 ورخم کشور

 ُقانون دریایی( از اصول حاکم بر تفسیر است. 1۷3ق.ت.ا و م  51)ماده  و انصافق.ت.ا(  3)م. ت سن نیّلزوم رعایت ح 

  قانون تجارت الکترونیک نیز، بر لزوم رعایت حسن نیت در  34لزوم رعایت حُسن نیّت در قراردادها، جزء لوازم عرفی عقد است، در مادۀ
 ح شده است.قرارداد تصری

 قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید این تکلیف در  5۷و  51، 22عادت و مواد  فروشندۀ مالِ غیرمنقول، طبق عرف و
دیوان عالی کشور(؛ مگر اینکه از اوضاع و احوال، خالف  3شعبۀ  28/5/13۷1 – 1۷۷/3سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود )رأی شمارۀ 

 نباط شود.آن است

 هیأت عمومی دیوان  5/11/1343مورخ  31باشد )رأی وحدت رویه شماره اعم از پول رایج داخلی و خارجی )ارز( می« پول نقد»طالح اص
 عالی کشور(

  ضوع . مو1قانون ق.آ.د.م، قابل مطالبه است که شرایط آن عبارت است از:  422خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه، اصوالً در چارچوب مادۀ
. 2نیست؛  422گیرد، مشمول مادۀ تعهد، پولی و وجه رایج باشد؛ بنابراین تأخیر در تحویل کاال یا اسکناسی که دیگر در بازار ثمن قرار نمی

ه . تمکن مدیون: در صورتی ک3تواند مبدأ محاسبه قرار گیرد؛ بته نیاز نیست رسمی باشد؛ همچنین خود اقامۀ دعوی هم میلمطالبۀ طلبکار: ا
(، در این فرض، اثبات اعسار با 1335ق.ن.ا.م.م ) ۷دین ناشی از معامله معوض باشد نیاز به اثبات این شرط نیست زیرا با توجّه به مادۀ 

. تغییر فاحش شاخص قیمت: برای سنجش این موضوع، میانگین نوسان قیمت ساالنه )از سررسید دین( که توسط بانک 5بدهکار است؛ 
 گیرد.میشود، مالک عمل قرار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اعالم میمرکزی تحت عنوان 

  از تاریخ مندرج در و نسبت به چک  ق.ت( 315از روز اعتراض عدم تأدیه )م خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ مندرج در برات و سفته
مجمع تشخیص مصلحت  13۷1وادی از قانون چک مصوب قانون اصالح م 2شود )قانون استفساریه تبصره الحاقی به مادۀ محسوب می آن

 نظام(

  (15/12/135۷مورخ  144، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است )رأی وحدت رویه از تاریخ توقفورشکسته 
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 یست ن رتأخیر در پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تأخی
 .(21/1/1358، 141)رأی وحدت رویه، شماره 

 ق.آ.د.ک(؛  15مسلّم و قابل مطالبه است )مادۀ  فوت منافعق.آ.د.م( ولی  414مادۀ  2قابل مطالبه نیست )تبصره  النفع احتمالی و محتملعدم
 مان خواهان از نفعی شود که حسباست که فعل زیاندیده موجب حر قابل مطالبهمحسوب شده و ضرر در صورتی  عدم نفعبه عبارت دیگر 

 جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، متعارف باشد.

 شه قابل مطالبه همیبوده و  تلف منافع موجودمتفاوت است؛ توضیح آنکه، تلف منفعت ناظر به  تفویت منفعت )عدم نفع(با  تلف منفعت

ممکن است است که  محرومیت از تحصیل منافع آیندهالنفع، ناظر به حالی که عدم ق.م( در 434و  328 اخیرمو قسمت  321)م  است

 .تحت شرایطی، قابل مطالبه باشد

 دهنده و های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نگردد، انتقالدر صورتی که در زمان انتقال کارگاه، از فروشنده به خریدار، بدهی
ر زمان خرید گیرنده باید دطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مسؤولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین انتقالگیرنده، برای پرداخت مانتقال

 قانون کار(. 12های سازمان خواهد بود )مادۀ کارگاه تقاضای مفاصا حساب نماید و گرنه مسؤول پرداخت بدهی

 قانون بیمه(. 1۷داخت وجه بیمه مسؤولیت تضامنی دارند )مادۀ بیمه، نسبت به پر موضوعِ گیرندگانِگذار و انتقالوارثانِ بیمه 

  است « دمقتضای ذات عق»مانده قابل اعتنا نباشد در حکم شرط خالف از آثار عقد را نفی کند در حالی که آثار باقی ایپارهچنانچه شرطی
ی شد؛ مانند اینکه شرط شود خریدار تا رسیدن به سن ستلقی خواهد « مقتضای اطالق»مانده قابل اعتنا باشد شرط خالف ولی اگر آثار باقی

ع کند ولی عرفاً مانسالگی حقّ فروش ملک را داشته باشد که شرطی صحیح است زیرا اگرچه شرط مذکور، مالکیت خریدار را محدود می
کند ده و در قرارداد شرط میشود؛ همچنین است در فرضی که پدری ملک خویش را به پسر خود منتقل کراطالق عنوان مالک به وی نمی

د )رأی شونکه اگر پسر بخواهد ملک را در زمان حیات پدر، منتقل کند رضایت پدر نیز الزم است که شرط و عقد هر دو صحیح تلقی می
 .شورای عالی ثبت( 3/11/1352مورخ  31۷وحدت رویه شماره 

  ظاهر در عدم تبرع »دیوان عالی کشور(؛ عبارتِ  23/11/1314رخ مو 15/181دادنِ مال به دیگری، امارۀ وجود دین است )رأی شمارۀ
 «.ظاهر در وفای به عهد است»یعنی « است

  این اصل تغییر  (،1335)مالی  هایمحکومیتسابقاً مقنن، اصل را بر مالئت مدیون گذاشته بود ولی پس از تصویب قانون نحوۀ اجرای
قانون  ۷هیِ خویش، مالی دریافت کرده است یا خیر، قائل به تفکیک شد؛ مطابق مادۀ نمود و مقنن میان دو فرضی که مدیون در عوضِ بد

 تدریاف مالی دین، عوض در مدیون یا داشته وی مالئت بر داللت مدیون سابق وضعیت که مواردی در»های مالی: نحوۀ اجرای محکومیت
 این در است هشد حکمی یا حقیقی تلف مال آن کند ثابت اینکه گرم اوست ۀبرعهد اعسار اثبات باشد کرده مال تحصیل نحو هر به یا کرده

 فعلی تمالئ نتواند اعسار دعوای خوانده هرگاه باشد نکرده تحصیل یا نکرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون که مواردی در نیز و صورت
 آیین قانون در قررم تشریفات مطابق مدیون سوگند با عسارا ادعای نباشد محرز قاضی نزد او سابق یا فعلی مالئت یا کند ثابت را او سابق یا

 «.شودمی پذیرفته مدنی دادرسی

 قانون مدنی  ۷۷۷توانند با تراضی یکدیگر، انفساخ عقد در موارد مستند به حکم قانون را مشروط یا ممنوع سازند )مالک مادۀ طرفین می
التزام به عقد، با مقتضای آن یا نظم عمومی، مغایرت  آنکه مگر (1334مصوب  قانون احکام دائمی برنامۀ ششم توسعه 25مادۀ  3و تبصره 

 داشته باشد.

  13/4/13۷۷ – 3تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام است )رأی اصراری شمارۀ 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(
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 ق.آ.د.م( اما چنانچه  18یت از مسلّم بودن طلب وی نماید، ادعای تهاتر محتاج تقدیم دادخواست نیست )م مستند طلب خوانده حکا چنانچه
 دیوان عالی کشور(. 22/11/1321 – 3141ادعای وجود طلب، نیازمند رسیدگی قضایی باشد خوانده باید دادخواست تقابل دهد )رأی شمارۀ 

  ث، االرشود زیرا هر جزء از مال مشاع، به نسبت سهمسایرین نیز غصب محسوب میتصرف یکی از ورثه در مال مشاع، بدون رضایت
قانون  231)مادۀ  شودمتعلق به همۀ وراث است اما تصرف وارث منحصر به فرد، در ترکه، پیش از ادای دیون متوفی، غصب محسوب نمی

 .امور حسبی(

 3435والی که نسبتِ سرقت و اختالس به او داده شده ندارد )رأی شمارۀ تبرئۀ متهم از حیث جزایی منافاتی با غاصبیت او نسبت به ام – 
 قانون آیین دادرسی کیفری(. 21دیوان عالی و مادۀ  31/2/1311

  شورای انقالب، قواعد عمومی راجع  2۷/3/1348ماده واحدۀ الیحۀ قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک مصوب
ص زده است؛ طبق ماده واحدۀ اخیرالذکر چنانچه اوالً احداث بنا در ملک غیر بدون تجاوز و با حُسن نیّت بوده باشد؛ ثانیاً به غصب را تخصی

همسایه تجاوز کرده باشد؛ ثالثاً میزان ضرر مالک در مقایسه با خساراتی که  مجاور بوده و یکی از مالکان به ملکِ تجاوز در رابطۀ دو ملکِ
ع بنا متوجه متضرر شود، به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد و رابعاً متصرف، باالترین قیمت اراضیِ مورد تجاوز )از تاریخ تجاوز تا و قل ید خلعاز 

ضی و قلع بنا، به پرداخت قیمت ارا ید خلعصدور حکم خواهد بود( را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه به جای حکم به 
مانده دهد. البته در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور، موجب کسر قیمت باقیرت وارده و اصالح اسناد مالکیت طرفین حکم میو کلیۀ خسا
 اراضی، منظور خواهد شد. مالکِ ضررِ احتسابِ در ،آن نیز بشود

 ٌخسارت مازاد بر دیه به استناد قاعدۀ الضرر شود و علیه استنباط نمیاز احکام مربوط به دیات، نفی جبران خسارات مازاد وارده به مجنی
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. ۷5/31ردیف  – 4/5/13۷4 – 1قابل مطالبه است )رأی اصراری 

 دیده در ورود زیان جسمی، جز در موارد استثناء، معتبر دیده در ورود زیان مالی، اصوالً صحیح است؛ در مقابل، رضایت زیانرضایت زیان
از ورود زیان است وگرنه رضایت پس از ورود « پیش»نظر به رضایت  معنوییا  عمدییا  جسمی ۀم اعتبار رضایت در ورود صدمنیست. عد

 ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون 11زننده و در کلیۀ فروض صحیح است مگر در خصوص مادۀ زیان زیان، به منزلۀ ابراءِ
 صندوق و گربیمه توسط دیدهزیان از نامهرضایت هرگونه اخذ ...»( که طبق مقررۀ اخیر: 1334)مصوب  نقلیه لوسای از ناشی حوادث اثر در

 «.است بالاثر اینامهرضایت چنین و است ممنوع قانون این در مندرج مزایای از کمتر خسارت پرداخت به رضایت بر مبنی

 ِضامن « مساوی»، باید هر دو را به صورت 1332قانون مجازات اسالمی مصوب  421ه به مادۀ سبب و مباشر، با توجّ در صورت تساوی
 دانست.

 خورده( و جاهل، سبب را باید اقوی از ر، مغرور )فریبست مثل صغیر، مجنون، مکرَه، مأمودر موردی که مباشرِ ورودِ ضرر، همانند وسیله ا
 .ق.م.ا( 421مباشر دانست )قسمتِ اخیرِ مادۀ 

  421دار خسارت خواهند بود )مادۀ عهده «تأثیر رفتارشان»به میزان با هم سبب خسارتی شوند )اسباب عَرضی(، هر یک هر گاه چند نفر 
ضامن  ،«تأثیر»سببِ مُقدّم در های مختلف در وقوع حادثۀ زیانبار دخالت داشته باشند )اسباب طولی(، ق.م.ا( ولی هر گاه دو سبب در زمان

 شود.محسوب می

   اهد وارده از ناحیۀ حیوان نخو خساراتِ حیوان از احتمال حملۀ حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی او ناشی از تقصیر نباشد، ضامنِاگر متصرف
 ق.م.ا(. 422بود )م 

 ِ2و  1شود )تبصرۀ خود، نوعی تقصیر محسوب می که مالک توانایی نگهداری آن را ندارد ء خطرناکیهر شییا حیوان  نگهداری 

 (.ق.م.ا 422 ادۀم
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 ّء که در آن مکان ی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیۀ حیوان یا شیهر گاه شخصی با اذن کسی که حقّ اذن دارد، وارد منزل یا محل
ء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و ضامن است، خواه آن شی دهندهاذناست صدمه و خسارت ببیند، 

در مادۀ ق.م.ا(؛  423رسانیِ آن علم داشته یا نداشته باشد مگر اینکه آسیب مستند به مصدوم باشد )مادۀ دهنده نسبت به آسیبه اذنخوا
 .اخیرالذکر مقنن تقصیر متصرف را مفروض دانسته است

  اء بر قاعدۀ لزوم وجود تقصیر مسؤولیت ناشی از اتالف، استثن ،دیوان عالی کشور 23/11/1335مورخ  ۷5۷بر اساس رأی وحدت رویه
 مقدمۀ عنوان هب موارد اینگونه در لذا است، تقصیر وجود مدنی، ولیتؤمس برقراری شرایط از یکی اینکه به نظر»این رأی مقرر داشته:  است.
 کمح و دهد شخیصت را خسارت میزان دادگاه سسپ و گردد احراز ارتخس ورود و تخلف و تقصیر وجود باید خسارت، جبران به حکم صدورِ

 دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 11 مادۀ 2 و 1 بندهای در مذکور اشخاص و مؤسسات تخلف احراز که نماید صادر آن جبران به
 سوی از شدهتملک و تصرف اراضیِ مالکانِ که مواردی در است بدیهی. است دیوان برعهدۀ مرقوم مادۀ تبصرۀ اساس بر اداری، عدالت

 اشندب داده، انجام که اقداماتی در شهرداری سوی از قانون نقض و تخلف مدعی اینکه بدون کنندمی مطالبه را اراضی آن بهای شهرداری،
 حکم و رسیدگی دعوی به باید دادگاه و است خارج شده یاد قانونِ 11 مادۀ 3 بند 1 تبصرۀ و 2 و 1 بندهای مقررات شمول از موضوعاً دعوی

 «.نماید صادر مقتضی

  بوده مسافر خود غفلت یا و تقصیر اثر بر بدنی صدمات یا و فوت نماید ثابت حمل متصدی که صورتی در»قانون دریایی:  115طبق مادۀ 
 «.کرد خواهد بری ولیتؤمس از اًئجز یا و کالً را حمل متصدی مورد حسب بردادگاه  داشته تأثیر آن وقوع در مسافر عمل یا و

  های تواند حقّ معالجه، عمل جراحی، هزینهی درمان میباب هزینهدیده در زیان( 1334مه اجباری )مصوب قانون بی 34مطابق مادۀ
 بیمارستان، دارو، آزمایش، مخارج دوران نقاهت و غیره را مطابه کند.

 ویۀ به موجب رأی وحدت رتواند از پدرِ خویش مطالبۀ خسارت کند زیرا فرزند طبیعی که هزینۀ زندگی او بر عهدۀ پدر طبیعی اوست می
با توجه به رأی وحدت  مند است.فرزند طبیعی )به جز ارث( از کلیۀ حقوق فرزند مشروع )از جمله نفقه( بهره 3/5/13۷1مورخ  11۷شمارۀ 

د بود بنابراین ا نیز خواهوالدینِ طبیعیِ فرزندِ متولد از زنا، والدینِ عرفیِ کودک تلقی شده و کلیۀ تکالیفِ قانونی متوجّهِ آنه 11۷رویۀ شمارۀ 
بیعی شده پدرِ طشود و مطابق رأیِ اشارهنام خانوادگیِ پدرِ طبیعی به طفل داده می ق.م.م در خصوص والدین طبیعی نیز جاری است. ۷مادۀ 

دم الحاقِ عطبیعی را دارد و  باشد و فرزند نامشروع حقّ استفاده از نام خانوادگیِ پدرِمکلف به گرفتن شناسنامه برای فرزندِ نامشروعِ خود می
تواند نام خانوادگیِ پدرِ طبیعیِ خود را داشته باشد و نیازی ؛ بنابراین، اوالد نامشروع میمنحصر به مورد ارث )و والیت( است زنا زاده به زانی

 به موافقت پدر نیست.

 ن عمل موجب فوت یا صدمۀ کسی شود، دیه به عهدۀ هر گاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و هما
 المال است.بیت

  هر گاه شخصی با علم به خطر از روی تقصیر، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و

دیه از  ،آگاهی نداشته باشد در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبورو  ضمان ثابت نیستمطابق مقررات، هدف قرار گیرد 

 ق.م.ا(. 5۷3شود )تبصرۀ م المال پرداخت میبیت

 فاقات شدهبیمه برای آن سبب به و وظیفه انجام حین در که است حوادثی کار از ناشی حوادث»قانون تأمین اجتماعی:  11ق مادۀ طب 
 کار غولمش آن ۀمحوط و هاساختمان یا وابسته مؤسسات یا کارگاه در شدهبیمه که تاس اوقاتی تمام وظیفه انجام حین از مقصود. افتدمی

 رایب یا و بیمارستان یا و درمانگاه به مراجعه اوقات .باشد مأموریتی انجام دارعهده کارگاه ۀمحوط از خارج در کارفرما دستور به یا و باشد
 بر مشروط گرددمی محسوب وظیفه انجام اوقات جزء کارگاه به منزل از شدهبیمه برگشت و رفت اوقات و بخشیتوان و درمانی معالجات
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 و شدگانیمهب سایر نجات برای اقدام حین شدهبیمه برای که حوادثی باشد افتاده اتفاق کارگاه به برگشت و رفت عادی زمان در حادثه اینکه
 «.شودمی محسوب کار از ناشی ۀحادث افتدمی اتفاق آنان به دتمساع

 موقع در است مکلف و باشدمی سازمان به شدهبیمه و خود سهم ۀبیم حقّ پرداخت مسئول کارفرما ،اجتماعی مینأت قانون 31 ۀماد مطابق 
 کسر زا کارفرما که صورتی در .نماید تأدیه سازمان به افزوده آن بر را خود سهم و نموده کسر را شدهبیمه سهم مزایا و حقوق یا مزد پرداخت

 افعر آن پرداخت عدم یا بیمهحقّ  پرداخت در کارفرما تأخیر بود خواهد آن پرداخت مسئول شخصاً کند خودداری شدهبیمه سهمِ ۀبیمحقّ 
خود و به قانون تأمین اجتماعی، هر کارگری خودبه 31بنابراین با توجّه به مادۀ  .بود نخواهد شدهیمهب مقابل در سازمان تعهدات و ولیتؤمس

بیمه است و کارفرما موظف است، حقّ بیمه را بپردازد و عدم پرداخت حقّ بیمه از سوی  نسبت به صدمات ناشی از حوادثِ کارحکم قانون 
ه بر دریافت تواند عالواعی نیست؛ چنانچه صدمات وارده ناشی از تقصیر کارفرما باشد، کارگر میسازمان تأمین اجتم کارفرما رافع مسؤولیت

ا از کارفرما شده به کارگر رتواند مبالغِ پرداختهای تأمین اجتماعی، دیۀ مربوطه را نیز از کارفرما دریافت کند و تأمین اجتماعی نیز میحمایت
ند جهت جبران صدمات ناشی از حوادث کار به تأمین اجتماعی مراجعه نماید و دریافت مستمری از تواکارگر می مطالبه و وصول نماید.

سازمان تأمین اجتماعی، مانع رجوع کارگر به مقصرِ حادثه جهت دریافت دیه نیست؛ بنابراین اگر کارفرما مقصر حادثه شناخته شود کارگر 
الجه های مربوط به معتواند هزینهدیه از کارفرما است و در فرض اخیر، سازمان نیز می های تأمین اجتماعی، مستحقّ دریافتعالوه بر حمایت

ها و غیره را که به کارگر پرداخته است از کارفرما مطالبه و وصول نماید. البته در صورتی که مقصر، ده سال مستمری و غرامت و مستمری
 شود.الذمه میاخیر بریموضوع مادۀ اخیر را به سازمان پرداخت نماید، از تعهد 

  در صورتی که صدمۀ بدنی ناشی از دفاع مشروع باشد، دیه ساقط است مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد »ق.م.ا  141ماده  3مطابق تبصرۀ
 «شود.المال پرداخت میکه دیه از بیت

 لبته را از دادگاه درخواست نماید؛ ا نظیم سند رسمیالزام فروشنده به تتواند، معتبر است و خریدار می سند عادیشده با بیعِ امالکِ ثبت
شود؛ در واقع از مجموع مقررات مادام که نام خریدار در دفترِ امالکِ ادارۀ ثبت درج نشده است، در مراجع دولتی و رسمی مالک شناخته نمی

ر مراجع رسمی، داشتن سند رسمی است و شده دشود که مالکِ مالک بودن در امالکِ ثبتقانون مدنی و قانون ثبت چنین استنباط می
پروانۀ ساخت از شهرداری باشد و یا در صورتی  أخذِ متقاضیِ ،بنابراین در صورتی که شخص ؛شودخریدار با سند عادی، مالک محسوب نمی

ک فاقد ید؛ البته چنانچه مالنماید ابتدا باید مالکیت خود را با ارائۀ سند رسمی اثبات نما ید خلعکه مالک بخواهد علیه غاصب طرح دعوای 
ابتدا باید علیه فروشنده به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوی طرح نماید  ید خلعسند رسمی مالکیت باشد و بخواهد دعوای 

ند عادی به ت س؛ بنابراین آنچه پذیرفته نیسعلیه غاصب قابل استماع خواهد بود ید خلعنموده و با احراز مالکیت وی، دعوی وی مبنی بر 
نامۀ نامۀ عادی، در دادگاه طرح دعوی نموده و به استناد مبایعهعنوان دلیل مالکیت است ولی این امر مانع از آن نیست که خریدارِ مبایعه

الت صادره از هیأت عمومی دیوان عد 2۷/8/1332مورخ  411عادی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید. رأی وحدت رویۀ شماره 
های قطعیِ دادگستری در باب احراز وقوع معاملۀ غیرمنقول به استناد سند اداری مبنی بر لزوم تبعیت کلیۀ مراجع اداری از مدلول دادنامه

 عادی نیز مؤید همین برداشت است.

 چه مدعی ت یعنی چنانها خالف این امر، قابل اثبات استن ثبت ملک به اسم شخص در دفتر امالک، دلیل مالکیت قانونی شخص است و
 اثبات نماید تملکِ ملک از سوی شخص، بر مبنایِ بیعِ باطل بوده است، اسناد مالکیت خریدار ابطال خواهد شد زیرا بیع باطل اثری در تملک

 (.11/4/1351مورخ  1143ندارد )رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور شمارۀ 

  اجباری یک یا چند نوع خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر، به  کننده، فروشِقانون حمایت از حقوق مصرف 3مادۀ  1مطابق تبصرۀ
 باشد.کننده، ممنوع میمصرف
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  در باالی سند، مانع از بیع شناختن آن نخواهد بود )رأی شمارۀ  «قولنامه»کند صِرفِ استفاده از لفظ « بیع»اگر سند تنظیمی داللت بر
 کشور(.دیوان عالی  3شعبۀ  5/1/13۷1 – 3/۷38

  دارِمدت ینِدِ ثالثی، شخص آن موجب به که است قراردادی ،دین خریدِ: »1331مصوب  دین خرید اجرایی دستورالعمل 1مطابق مادۀ 
 اوراق و داسنا متن در که است رقمی اسمی مبلغ - تبصره .کندمی خریداری دائن از نقدی صورت به آن اسمیِ مبلغِ از کمتر به را بدهکار
 دین، خرید قرارداد تنظیم ضمن توانندمی هابانکهمین دستورالعمل،  ۷مطابق مادۀ  «.باشدمی دین میزان از حاکی و گردیده ذکر تجاری
 .باشد آن پرداخت به متعهد وی ننماید، اقدام دین پرداخت به نسبت سررسید در مدیون هرگاه که کنند متعهد را دین ۀفروشند

 ر معامالت معتبر است.تعیین ثمن به پول خارجی )ارز( د 

 ه نسبت تواند بدر خصوص کم یا زیاد بودن مساحت ملک با ابعاد معین، از آنجا که ثمن به تناسب مقدار مبیع، تعیین شده، خریدار می
زیاده  توان گفت کهنمی 385هد و یا در صورت اضافه مساحت، قیمت مازاد را بپردازد و بر خالف مصادیق مادۀ اکسری، از ثمن معامله بک

قانون ثبت هم مؤید همین نظر  153فروخته شده و از دایرۀ تراضی خارج نبوده است. حکم مادۀ « ابعاد زمین»مال بایع است، زیرا بر اساس 
 )سندی که فروشنده با قید مساحت« اولین سند انتقال»تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزشِ مندرج در است. طبق این ماده، ذینفع می

لبته اصالحِ ا های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید.ملک را منتقل نموده است( و سایر هزینه معین،
 سند منوط به این است که اضافه مساحت در محدودۀ سند مالکیت بوده و به مجاورین و شوارع عامه تجاوز نشده باشد.

  روز کاری از انعقاد  ۷تواند، بدون نیاز به ارائۀ دلیل، ظرف می« کنندهمصرف»مبادالت الکترونیک(، اصوالً در معاملۀ از راه دور )در بستر
کنندۀ کاال یا خدمات، متعهد است عین قرارداد ارائۀ خدمات یا تسلیم کاال در قرارداد فروش، از قبول خود انصراف دهد؛ در این صورت، تأمین

واد کننده، هزینۀ باز پس فرستادن کاال خواهد بود )محقّ دریافت جریمه ندارد و تنها هزینۀ تحمیلی بر مصرف مبلغ دریافتی را مسترد کند و
قی شده و کننده تلکننده، نقض حقوق مصرفالزم به ذکر است که نقض حقّ انصراف از سوی تأمینقانون تجارت الکترونیکی(  38و  3۷

 ارت الکترونیکی(.قانون تج 13مستوجب جزای نقدی است )ماده 

 ار، به شده در قانون کبینیخیار شرط در قرارداد کار به نفع کارفرما باطل است و قطع رابطۀ همکاری از سوی کارفرما، خارج از موارد پیش
 تواند الزام کارفرما به پذیرش بازگشت وی به کار را بخواهد.منزلۀ اخراج کارگر بوده و کارگر می

 پس ضمانت ۀدور طول در خودرو ایمنی قطعات عیب یا نقص چنانچه»(: 1381کنندگان خودرو )مصوب صرفقانون حمایت از حقوق م 
 با و ددگر اشخاص جانی یا جسمی ۀصدم احتمال موجب که قطعاتی عیب یا نقص که صورتی در یا باشد باقی همچنان تعمیر بار سه از

درخواست  حسب تاس مکلف کنندهعرضه بماند، استفاده غیرقابل تعمیرات دلیل به روزاز سی بیش خودرو یا باشد نشده برطرف تعمیر باریک
 «.دارد مسترد کنندهبه مصرف را آن بهای توافق، با یا تعویض نو خودروی با را معیوب خودروی ۀکنندمصرف

 گر مهدِ وجوه پرداختی را ندارد بلکه بیگذار استحقاقِ استرداگذار موجب بطالن عقد است لیکن نه تنها بیمهدر عقد بیمه، تدلیسِ بیمه
(؛ مادۀ اخیرالذکر، در بیمۀ اجباری خسارات 1311قانون بیمه مصوب  12عقب اُفتادۀ پرداخت نشده را نیز مطالبه نماید )ماده  تواند اقساطِمی

ر و لث )راجع به وسایل نقلیه( معتبشود، یعنی عقدِ بیمۀ شخص ثاواردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرا نمی
گذار اظهارات خالف واقع نموده باشد؛ روح کلّی حاکم بر قانون بیمه اجباری )مبنی بر ضرورت وجود و بقای غیرقابل فسخ است ولو بیمه

 بیمۀ وسیلۀ نقلیه( مؤید این نظر است.

 مارۀ نخواهد بود )رأی ش خیار تخلف از وصفطور مطلق، شامل  توصیف مبیع در قباله، برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به
دیوان عالی کشور(؛ مالک رأی دیوان عالی، در خصوص خیار تخلف از شرط صفت و نتیجه هم قابل اعمال است؛  28/4/1313مورخ  1431

ن ضمانت حقوقی و بدوبه یک تعهد غیرنگذاشته و آن را  فسخ ناشی از تخلف شرط، اصوالً ضمانت اجرایی برای شرط باقی زیرا سقوط حقّ
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کند که غالباً چنین امری مورد خواست طرفین نیست؛ با وجود این، در صورت احراز قصد طرین برای اسقاط خیار تخلف از اجرا تبدیل می
 شرط، اسقاط این حق صحیح بوده و مخالفتی با نظم عمومی ندارد.

 دیوان عالی( 5/3/1313مورخ  421۷ست و تبعیض در آن راه ندارد )رأی شمارۀ االصول، واحد و غیرقابل تفکیک اخیار فسخ، علی. 

  قانون مدنی را تخصیص زده است.  543قانون ثبت، خیار شرط مانع تملک عین است و مادۀ  1381اصالحی مصوب  35و  33طبق مواد
خریدار را مانند طلبکارِ رهنی دانسته است، با این تفاوت وضع حقوقی  35حقّ تقاضای ثبت را تنها با فروشنده دانسته و مادۀ  33زیرا مادۀ 

دهنده حقّ عین است و نه منفعت. بنابراین انتقال ککه خریدار تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. به عبارت دیگر خیار شرط مانع تملّ
 گیرنده را نخواهد داشت.المثل زمان تصرف انتقالمطالبۀ اجرت

 و در قانون تجارت فرض مسؤولیت )مسؤولیت بدون تقصیر( است، اما « تقصیر»ی حمل و نقل در قانون مدنی، مبنای مسؤولیت متصد
قانون دریایی:  44مادۀ  1است؛ توضیح آنکه مطابق قسمت اخیر بند « امارۀ تقصیر»ی را اختیار نموده است که آن مقانون دریایی، مبنای سو

 ادعای ماده نای استناده ب که دیگری اشخاص یا و باربری متصدی باشد دریانوردی قابلیت عدم ۀنتیج در وارده خسارت یا و فقدان هرگاه»... 
ون بنابراین بر خالف قانون تجارت، در قان..« . کنند ثابت خود ناحیه از را مراقبت و سعی اعمال که ملزمند نمایندمی مسئولیتاز  معافیت

 هره نیست، بلکه اثبات عدم تقصیر کافی است؛ البته قانون دریایی در خسارات بدنی قائل به تفکیکدریایی، رهایی از مسؤولیت مستلزم قوۀ قا
شده است؛ به این معنا که اگر فوت یا صدمات بدنی، ناشی از تصادم یا به گِل نشستن یا انفجار یا غرق شدن کشتی باشد فرض بر این است 

یا مأموران مُجازِ او اتفاق افتاده است مگر آنکه خالف آن اثبات گردد )امارۀ تقصیر( )بند که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و 
 کند. را ثابت صیر متصدی یا مأمورانِ مُجازِ اوقانون دریایی(؛ لیکن در سایر موارد اصل بر عدم تقصیر است و مدعی باید تق 113ماده  2

 صحت آن نیست.شرط « قبض»گیرد و رهن کشتی با سند رسمی صورت می 

 ها مکلف هستند ( و مؤسسات مالی نظیر بانک1331قانون معادن اصالحی  3برداری از ذخایر معدنی قابل توثیق بوده )مادۀ پروانۀ بهره
 برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند.معادن دارای پروانۀ بهره

 ممنوع صیخصو و دولتی اعتباری مؤسسات و هابانک رهن در وثائق بابت گذارانوثیقه و گیرندگانهیالتتس از بالعزل وکالت دریافت 
 .دکنن عمل هاوثیقه گذاشتن اجرا به به نسبت قانونی طرق سایر یا منعقده قراردادهای قالب در موظفند گیرندگانوثیقه و است

 23/11/1381 مصوب آن مکرر 35 ماده حذف و 1341 مصوب ثبت قانون اصالحی 35 ماده اصالح قانون ۀواحد ماده بهالحاقی  5 تبصره 
 هابانک گذشته سررسید مطالبات وصول در تسهیل راستای در(: 1335مصوب  کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون)
 :شودمی عمل زیر هایروش از یکی به مجوز دارای اعتباری یا و مالی مؤسسات یا و
 رسمی کارشناس یا فرابورس بازار به بدهکار، تولیدیِ واحدِ درخواستِ درصورت دهنده،تسهیالت اعتباریِ یا و مالی مؤسسه یا و بانک - 1

 ای و مالی مؤسسه یا و بانک طلب تأمین هدف با و نمایدمی گذاریقیمت را تولیدی واحد هایدارایی و اموال تمام و مراجعه دادگستری
 از متریک درصد قبول با خریدار کدام که شود مشخص تا کندمی برگزار مناقصه یک خریدار، به واگذاریقابل سهام درصد روی بر عتباریا

 سطتو تولیدی واحد از اعتباری یا و مالی ۀمؤسس و بانک طلب میزان پرداخت با. پردازدمی را او بدهی تمام بدهکار، تولیدیِ واحدِ سهامِ
 .شودمی آزاد رهن مورد اموال و منتقل خریدار به است، شده مشخص مناقصه در که تولیدی واحد سهم از بخش نآ خریدار،

 درخواست و مناقصه قرارداد در عقد ضمن شرط صورت در کند، استفاده خود هایبدهی ۀتسوی برای فوق مجوز از بدهکار که صورتی در
 را خود هامس یا و باشد اعتباری یا و مالی مؤسسه یا و بانک اینکه از اعم بدهکار تولیدی دواح سهام خریدار به است مکلف بدهکار خریدار،

 تا را ودخ سهام قبلی، قیمت به تولیدی واحد این سهام از دیگری بخش نقدی خرید با تا دهد اجازه باشد، کرده خریداری فرابورس طریق از
 .دهد افزایش عاده،الفوق عمومی مجمع تشکیل برای نیاز مورد سهام سقف
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 دادگستری رسمی کارشناسی ۀپای مبلغ به وثیقه مورد مال گاه هر مجاز، اعتباری یا و مالی مؤسسات و هابانک معامالت مورد در - 2
 طلب تا ودشمی داده ماهه دو مهلت راهن، و گیرندهتسهیالت به اخطار ضمن و بستانکار تقاضای به باشد، نداشته خریداری الطرفینمرضی
 مزایده ۀپای لغمب سقف تا بانک طلب از بخشی یا تمام پرداخت با را وثیقه مورد ملک یا و کند پرداخت را اعتباری یا و مالی مؤسسه یا بانک
 .کند رهن فک

 درصد هفتاد زا کمتر اینکه بر مشروط پیشنهادی مبلغ باالترین به مزایده مورد مال نشود، پرداخت بستانکار طلب مذکور مدت ظرف چنانچه
 فروش هب مزایده مورد مال اول، مزایده در که صورتی در. شودمی وصول بستانکار طلب و رسیده فروش به نباشد، مزایده ۀپای مبلغ( ۷1%)

 تملک د،باش بانک مطالبه مورد ارزش از بیشتر وثیقه مورد مال ارزش گاه هر. است بالمانع جدید کارشناسی قیمت با مزایده تکرار نرسد،
 صولو پیگیری حق طریق، این از طلب کامل وصول عدم صورت در. ندارد تملک در الزامی و باشدمی بانک اختیار به وثیقه مورد دارایی

 قرار ولویتا در کاال بورس سازوکارهای از استفاده تبصره این اجرای در. است محفوظ بستانکار برای قانونی هایروش از مطالبات ۀماندباقی
 .دارد

 عمومی، اجرت  عوارض و حقوققانون دریایی )مانند مطالبات کارکنان کشتی،  23 ماده در مندرج ممتاز حقوق»قانون دریایی:  31دۀ ما

 رجحان ردیگ قوانین در مندرج ممتاز سایر حقوق بر همچنین و کشتی رهن از ناشی حقوق به نسبت دریا( در کمک و مربوط به نجات

 «.دارد

 مورخ  121ق.ا.ح و رأی وحدت رویۀ شمارۀ  223ق.ا.ا.م و  4۷ل غیرمنقول هم طبق نظر مشهور، ظاهر مواد اموا تصرفات ناقل در مورد

 .ستا اذن مرتهنفروش یا انتقال سرقفلیِ عینِ مرهونه، منوط به  ،است. در نتیجه غیر نافذ ،۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور 21/8/13۷1

  توان آن را اثبات کرد مگر در موارد شود و با شهادت نمیر مراجع رسمی پذیرفته نمیباشد و وصیت شفاهی د« کتبی»وصیت باید
 ق.ا.ح(. 231اضطراری یا موردی که اشخاصِ ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند )مستفاد از مادۀ 

  ه به صحت اشخاص ذینفع در ترکهر وصیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود، در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه
 ق.ا.ح(. 231االرث وارثی که اقرار کرده است نافذ است )م. آن اقرار نمایند که در این صورت به نسبت سهم

  است. سریو  رسمی، خودنوشتنامه، بر سه نوعِ قانون امور حسبی وصیت 2۷1طبق مادۀ 
وده ب موصی خط به سال و ماه و روز تاریخ دارای و نوشته شده موصی طخ به آن تمام که است معتبر صورتی در خودنوشت نامهوصیت. 1
این یم تنظ، سه شرطِ امضای آنو  داشتن تاریخ به خط موصی، نوشته شدنِ تمامِ وصیت به خط موصیپس،  .باشد رسیده او امضاء به و

 نامۀ خودنوشت، امکان توکیل به غیر وجود ندارد.در تنظیم وصیتنامه است. وصیت
 .است مقرر رسمی اسناد دفاتر در شدهتنظیم اسناد برای که است طوری به آن اعتبار و رسمی ۀناموصیت تنظیمِ ترتیبِ .2
برای  که ترتیبی به و برسد موصی امضاء به باید صورت هر در ولی باشد دیگری خط به یا موصی خط به است ممکن سری نامهوصیت. 3

 گرددمی نمعی دادگستری وزارت نامهآیین در که دیگری محلِّ یا موصی اقامتگاه ثبت ۀادار در گردیده قررم اسناد ثبت قانون در اسناد امانت
 خود خطِّ به را امهنوصیت تمام باید کند تنظیم سری ۀناموصیت بخواهد گاه هر بزند حرف تواندنمی که کسی)استثنائاً  شودمیگذارده  امانت

                                                           

ایجاد  متقدّ عینی و حقّ برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حقّ لکن شودمطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی7 
ذ باشد ناف صورتی که منافی حق مرتهن کند و معامالت مالک نسبت به مال مرهونه درفروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء  محلّ توان ازنماید که میمی

صرف مرهونه را به تمرتهن مال مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، منافی حقّ لفعلود، اعم از اینکه معامله راهن بانخواهد ب
 و منافات داشته مرتهن حقّ مرتهن از جمله تصرفاتی است که بامرهونه به شخص ثالث بدون اذن  ۀمغاز سرقفیِ وش و انتقالِفر ۀراهن داده اقدام راهن در زمین

 .نافذ نیست
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 مسئول ورتص این در و است او ۀناموصیت ،برگ این که بنویسد نامهوصیت روی دفتر رسمی مسئول حضور درنیز  و نماید امضاء و نوشته
 .است( نوشته او در حضور موصی را مزبور عبارت که بنویسد است او در نامهوصیتکه  لفافی یا پاکت روی دفتر باید

از یک سو نزد مأمورین رسمی تنظیم نشده است اما باید به ترتیبی نامۀ خودنوشت و رسمی است. زیرا نامۀ سرّی، ترکیبی از وصیتوصیت
 که برای امانت اسناد در قانون ثبت مقرر گردیده در ادارۀ ثبت امانت گذارده شود.

 نامۀ رسمی ندارند.ای جز تنظیم وصیتسوادان چارهسوادان وجود ندارد و بینامۀ خودنوشت و سرّی برای بیامکانِ تنظیمِ وصیت

  رعایت مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع است، امراض ساریه، خطر مرگ فوری، جنگموارد غیرعادی و اضطراری مثل در ،
 های عادی نباشد.نامهتشریفات الزم نیست. منظور از قطع مراوده این است که موصی قادر به تنظیم هیچ یک از وصیت

 وصیم رسیدن و مراجعت تاریخ از ماه یک از گذشتن بعد نامۀ غیرعادی یا اضطراری(یت)وص شودمی واقع عادی غیر موارد در که وصیتی 
 مانع آن اسطهو که به مانعی شدن مرتفع و راه شدن باز تاریخ از ماه یک گذشتن یا کند وصیت سه طریقِ عادی یکی به که بتواند یمحلّ به

 .اشدب وصیت از متمکن موصی نامبرده مدتِ در اینکه به ود مشروطشمی اعتباربی  نماید وصیت معمول طرق از یکی نتوانسته به

  نامۀ عادی، منوط به پذیرش همۀ ورّاث نیست و عدم تصدیق بعضی پذیرفته شدن وصیت»(، 41، سال 43طبق رأی وحدت رویه )شماره
در مقابل « عادی»نامۀ فوق، منظور از وصیت ؛ در رأی«اند نیستنفوذ و اِعمال وصیت در سهم وارثانی که آن را قبول کردهاز ورّاث مانع 

شود نامۀ رسمی نیست بلکه هر وصیتی است که طبق تشریفات قانونی تنظیم نشده باشد. در این صورت، تنها در حقّ وارثانی اجرا میوصیت
 که آن را تأیید نمایند.

 سند در آن از دبع یا بیمه عقد موقع در اینکه مگر شودمی تهپرداخ متوفی قانونی ۀورث به شود پرداخته فوت از بعد باید که عمر ۀبیم وجه 
 .است شده برده اسم بیمه سند در که بود خواهد کسی به متعلق بیمه وجه ،صورت این در که باشد شده دیگری قید بیمه

ی گفته ینفع، معین نباشد یا به طور کلّآید اگرچه ذینفع، یکی از ورّاث باشد ولی اگر ذوجه بیمۀ عمر که ذینفع معین دارد، در زمرۀ ترکه نمی
گذار خواهد بود. اهمیت این تفکیک در این است که اگر مالی وارد ترکه نشود از شود به سود وارثان باشد، وجه بیمه در حکم اموال بیمه

 .قانون بیمه( 25)مستفاد از م  مانددیون طلبکاران و اجرای وصیت مصون می

 باشد که در این صورت رجوع به کارشناس و  محجوریا  غایبضی انجام گیرد مگر اینکه یکی از ورّاث، یم ترکه ممکن است به تراستق
 ق.ا.ح(. 313نظارت دادگاه ضروری است )م 

  ۀ شوند ولی دیه از ترکمانند جزای نقدی ساقط می مجازات شخصیعَلیه قانون آیین دادرسی کیفری، با فوت محکومٌ 434مطابق مادۀ
 ل است.وی قابل وصو

  که به موجب  31/4/1383قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اصالحی مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع
است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا در اثر وصایت به کسی منتقل « پنجاه سال»شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده وصایت یا وراثت منقل می

 .قانون فوق( 12گیرد )ماده برای همان مدت به منظور استفادۀ عمومی در اختیار حاکم اسالمی )ولی فقیه( قرار مینشده باشد 

  هر گاه معلوم شود که متقاضیِ تصدیقِ انحصار وراثت با علم بر عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی
 قانون تصدیق انحصار وراثت(. 3شود )ماده ف حقیقت کرده است، کالهبردار محسوب میغیر از خود، تحصیل تصدیق برخال

 دهد تا به مصارف عمومی برسد.ترکۀ بدون وارث را به خزانۀ دولت می ،حاکم 

  ختیاری است درخواست تحریر ترکه اصوالً ا ق.ا.ح(. 211ارزیابی و تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است )مادۀ « تحریر ترکه»مقصود از
 مگر در صورت وجود غایب و محجور در ترکه که در این صورت درخواست تحریر ترکه برای امین یا قیّم اجباری است.

 گیرد و تعلق می« ترکه»به « دیه»رسد ولی زوج و زوجه بر آن حقّی ندارند ولی اگر قصاص تبدیل به دیه شود، حقّ قصاص به ارث می
 ق.م.ا(. 342 برند )م.همه از آن ارث می
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 گونه این لَه حقّی بر آن ندارند بلکهحقوق صنفی، وظیفه، بازنشستگی و مستمری، جزء ترکه محسوب نشده و طلبکاران متوفی و موصی
 آید.حقوق به طور مستقیم به مالکیت مستحقان درمی

 مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت  گردد و ازدواجِ ویزوجۀ دائمیِ متوفی از حقوق وظیفه یا مستمریِ متوفی برخوردار می
ق.ح.خ(؛ همچنین در صورتی که خودِ  58شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل است )بند یک ماده 

 58اده توفی نیست )بند دو مزوجه دارای حقوق بازنشستگی یا از کاراُفتادگی باشد، این موضوع، مانع دریافت حقوق وظیفه یا مستمری م
 ق.ح.خ(.

 ُفرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کاراُفتاده و  ناث در صورت نداشتن شغل یا شوهرفرزندان ا
حقوق وظیفۀ  مریِ بازماندگان یابیمه و مستحسب مورد، از کمک هزینۀ اوالد،  نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالتِ دانشگاهی داشته باشند

 ق.ح.خ(. 58گردند )بند سه ماده والدین خود برخوردار می

 شود و اگر در اثناءِ تحریرِ ترکه درخواست مُهر و موم بشود فقط آن مقداری که بعد از تحریر ترکه، درخواست مُهر و موم پذیرفته نمی
 ق.ا.ح(. 132گردد )م تحریر نشده است مُهر و موم می

 ق.ا.ح(. 132، تعیین دیون و حقوق بر عهدۀ متوفی و پرداخت آنها و خارج کردنِ مورد وصیت از ماترک است )م «تصفیۀ ترکه»قصود از م 

 :موضع وارثان در برابر ترکه از سه حالت خارج نیست 
 قید و شرط ترکه. قبول بی1
 . قبول در حدود صورت تحریر ترکه2
 . رد ترکه3

 ند توانند خالفِ آن را ثابت نمایوجود و کفاف ترکه برای پرداخت دیون است. ولی وارثان می« امارۀ قانونیِ»که قید و شرط ترقبول بی
گیرد و ورثه ملزم نیستند که غیر از ترکه شوند و دیون به ترکه تعلّق میما وارثان تنها در مورد اموال مورث جانشین او می زیرا در حقوقِ

 ق.ا.ح(. 258و  221)مواد  چیزی به بستانکاران بدهند

 ق.ا.ح(. 25۷تواند آن را رد نماید )م وارثی که ترکه را قبول کرده، مادام که در آن تصرف نکرده، می 

 «یرد و ارادۀ پذاست و به حکم قانون صورت می« قهری»ک ترکه است، نه رد مالکیت؛ زیرا تملّ« رد تصفیۀ ترکه»به معنایی « رد ترکه
 د.وارث هیچ نقشی ندار

 :شرایط رد ترکه عبارت است از 
 اعالم شود؛به دادگاه باید . 1
 . باید منجّز و مطلق باشد، نه معلّق و مشروط؛2
 ق.ا.ح(. 241شود )م محسوب می« قبول ضمنی»به دادگاه اعالم شود و الّا سکوت،  تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث. ظرف یک ماه از 3

 :آثار رد ترکه عبارت است از 
 م حقّ ادارۀ ترکه و اعتراض به عملیات تصفیه؛. عد1
 . از بین رفتن امارۀ کفاف ترکه.2

  خواهد بود؛ البته اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد  در حکم ترکۀ متوفی بدون وارثهر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند
 بود.

  ق.ا.ح(. 2۷5مقررات تصفیۀ امور بازرگانان متوقف است )م باشد، تابع « بازرگان»تصفیۀ ترکۀ متوفی، در صورتی که 
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  اران و یا اجازۀ بستانک بعد ازتصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره، نافذ نیست مگر »ق.ا.ح مقرر داشته:  223مادۀ

 «اداءِ دیون

  است« دادگاه»خاص؛ مثل اینکه مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه  ق.ا.ح( مگر در موارد 321اصوالً مقررات تقسیم ترکه شبیهِ افراز است )م ،
 نه مرجع ثبتی محلّ وقوع ملک.

  و همچنین امین غایبهر وارثی که محجور باشد و  مِقیّو  وصی، ولی، ورثهتقسیم ترکه نیاز به تقدیم دادخواست دارد و هر یک از 
 311توانند درخواست تقسیم ترکه را بنمایند )م ، می«شاع از ترکه باشددر صورتی که وصیت جزءِ م»به، له و وصی راجع به موصیموصی

 ق.ا.ح( ولی طلبکار حقّ چنین درخواستی را به خاطر ذینفع نبودن ندارد.

  313 م)صورت خواهد گرفت « دادگاه»در صورت وجود غایب یا محجور در بین شریکان، تقسیم ترکه الزاماً با حضور نمایندگان آنها در 
 (.ح.ا.ق

  رتغیی برای )مستقر در سازمان ثبت احوال( اختالف حلّ هیأتدیوان عالی کشور:  عمومی هیأت 22/1/1312مورخ  12٫1رویه  وحدترأی 
 .است دادگستری عمومی محاکم عام صالحیت در اشخاص نام به مربوط دعاوی سایر به رسیدگی و اختیار دارد ممنوع هاینام

  باشد.رئیس سازمان ثبت احوال کشور میبا تصویب  نام خانوادگیتغییر 

  در کمیسیون تغییر سن، فقط برای یک بار، ممکن است )ماده واحدۀ در صورت پنج سال اختالف سنتغییر سن مندرج در شناسنامه ،
 ادگاه است.سال( در صالحیت د 4(؛ در غیر این صورت )کمتر از 131۷قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 

  درج نخواهد شد )هم خانم و هم آقا(« المثنی»ازدواج و طالق غیرمدخوله در شناسنامۀ. 

 اموال  ۀادار برای صالحیتش دیگری جهت به یا شود فوت کس آن و باشد کرده معین را کسی خود اموال ۀادار برای غائب که صورتی در
 .شود صادر غائب فرضی موت حکم تا شودنمی داده ورثه تصرف به اموال و گرددمی معین اموال ۀادار برای امین برود بین از

 او  ۀحوز در اموال که است دادستانی ۀعهد به نشده معین امین که مادام است امین تعیین به محتاج که مواردی در اموال نظارت و حفظ
 .شودمی یافت

 ج خار در است مقرر امین تعیین به محتاج امور در هادادستان خالتد مورد در مربوطه نظامات و قانون موجب به که اختیاراتی و وظایف
 .بود خواهد کنسولی مأمورین ۀعهد به ایران

 ۀادار رایب امین تعیین درخواست دادگاه از دارند حق النفقۀ غایب()یا اشخاص واجب بستانکار و وراث قبیل از ذینفع اشخاص و دادستان 
 .بنمایند بغای اموال

 بوده محل آن در غائب اقامتگاه آخرین که است محلی شهرستان دادگاه با )از جمله نصب امین( مفقوداالثر بغای به راجع امور. 

 در بغای سکونت محل آخرین که است صالح غائب امور به رسیدگی برای دادگاهی باشد ایران از خارج در غائب اقامتگاه آخرین گاه هر 
 .بوده دادگاه آن حوزه

 دارد مال آنجا در غائب که است صالح دادگاهی نباشد معلوم ایران در بغای ۀثور که صورتی در. 

 ؛ مگر بود خواهد مقدم دیگران بر شخص آن غائب برای امین تعیین موقع در باشد او امور متصدی عمالً بغای غیبت زمان در که کسی
 وارث و یدنما معین دیگری امین تواندنمی محکمه بدهد، کافیه تضمینات غایب وراثِ از یکی اگر»ق.م که اشعار داشته:  1115در مورد مادۀ 

 «شد خواهد معین سمت این به مزبور

  ،دیگران بر رمذکوترتیب به صالحیت داشتن با شوهر یا زن و اوالد، مادر ،جد ،پدراولویت نصب امین در میان خویشاوندان، به ترتیب 

 .هستند مقدم دیگران بر بااقر سایر مذکور اشخاص نبودن صورت در و باشندمی

  ق.ا.ح(. 11۷امین معین نخواهند شد )م  تِمَق.م( به سِ 1231قیمومت منصوب شوند )م اشخاصی که نباید به 
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 النفقۀ غایب، اموال وی را بفروشد، تحصیل اجازۀ دادستان الزم استدر صورتی که امین بخواهد برای پرداخت نفقۀ اشخاص واجب 
 (.ق.ا.ح 152)اطالق مادۀ 

 ّامین باید تأمین گردد، بر اساس اصل استحقاق مطالبۀ اجرت برای امین،  ۀالزحمدر صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد تا حق
 .(ح.ا.ق 141 م) کنالزحمه تعیین تواند از اصل مال، برای امین حقّدادگاه می

 21/43های دادگستری است )رأی وحدت رویۀ شمارۀ الحیت دادگاهتقسیم امالک غایب مفقوداالثر از صالحیت واحد ثبتی خارج و در ص 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. 14/1/1311 –

 کند و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط ازالۀ بکارت بر اثر مواقعه خواه مشروع باشد یا نامشروع، والیت پدر و جدّ پدری را ساقط می
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. 12/12ردیف  23/1/1313مورخ  – 1سقوط والیت پدر نیست )رأی وحدت رویه 

  8)بیش از  4، طالق، فسخ نکاح، رجوع، انفساخ نکاح، اعالم بطالن نکاح و طالق، موجب جزای نقدی درجه «دائم»عدم ثبت ازدواج 
؛ بنابراین قانون حمایت خانواده( 53است )ماده « مرد»ماه( برای  1روز تا  31)از  ۷میلیون تومان( یا حبس تعزیری درجه  18میلیون تومان تا 

البته در سه مورد، ثبت ازدواج موقت الزامی و دارای ضمانت اجرای کیفریِ  عدم ثبت نکاح موقت یا بذل مدت فاقد وصف مجرمانه است.
 . شرط ضمن عقد.3. توافق طرفین؛ 2. باردار شدن زوجه؛ 1فوق است: 

  گاه هر و نماید ازدواج مجنون برای تواندمی دادستان ۀاجاز با قیم بداند الزم را مجنون ازدواج شکپز که صورتی در»ق.ا.ح:  88ماده 
 «.دهدمی طالق قیم دادگاه تصویب و دادستان پیشنهاد به باشد الزممجنون  ۀزوج طالق

 شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد )نه صِرفاً  ی کهمطلق  وظایفتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاءِ زن در صورت حال بودنِ مَهر، می

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. 13/2/1331مورخ  ۷18تمکین خاص یا همان رابطۀ جنسی( امتناع کند )رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

  گاه، ، دادکن نیستدر مواردی که دسترسی به شوهر ممکن ممگیرد یا صورت می به درخواست زن به حکم دادگاه ودر مواردی که طالق
سازد ولی اگر گواهی عدم امکان سازش به علّت تحقق شرط وکالت مندرج در سند شوهر )سردفتر( واقع می طالق را توسط نمایندۀ قضاییِ

 31ت )ماده ستواند با استفاده از آن وکالت، خود را مطلقه سازد و نیازی به حضور مرد یا نمایندۀ قضایی در دفترخانه نیازدواج باشد زوجه می
 (.1331ق.ح.خ 

  وانند تارجاع دهد. در این موارد طرفین می« مرکز مشاوره خانواده»در صورتی که زوجین، متقاضیِ طالق باشند، دادگاه باید موضوع را به
ا نواده موضوع را بخا ۀتقاضای طالق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند؛ در صورت عدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاور

 (.1331ق.ح.خ  24کند )ماده مشخص کردن مورد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می

 در اهدادگ. کند ارجاع داوری به را موضوع سازش و صلح ایجاد منظور به باید دادگاه توافقی، طالق جز به طالق، درخواست موارد کلیه در 
 (.1331ق.ح.خ  2۷)ماده  کند رد دلیل ذکر با را داوران ۀنظری نپذیرد، را آن چنانچه و صادر رأی داوران نظر به توجه با باید موارد این

 د،باش زوجه درخواست به اگر و اقدام سازش امکان عدم گواهی صدور به دادگاه باشد، زوج درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در 
 (.1331ق.ح.خ  21)ماده  کندمی مبادرت طالق در وکالت اعمال شرایط احراز یا طالق به زوج زامال حکمِ صدور به قانون مطابق مورد، حسب

 را سازش امکان عدم گواهی و مراجعه طالق و ازدواج رسمی دفتر به )سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی( مقرر مهلت در زوج هرگاه 
 ثبت و قطال صیغه اجرای برای کندمی اخطار زوجین به سردفتر نشود حاضر دفترخانه در هفته یک ظرف زوجه که درصورتی کند، تسلیم

 رسدیم زوجه اطالع به مراتب دفترخانه وسیله به ثبت از پس و جاری طالق ۀصیغ زوجه حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در آن
امتناع او از حضور در دفترخانه مانع اجرای صیغۀ طالق نخواهد  (؛ با توجّه به اطالق مادۀ اخیرالذکر، انصراف زوجه و1331ق.ح.خ  34)ماده 

بود ولو منشأ صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست طرفین )طالق توافقی( بوده باشد؛ در مقابل اگر بعد از صدور گواهی عدم امکان 
عدم حضورِ زوج مانع اجرای صیغۀ طالق و ثبت آن سازش، زوج از حضور در دفترخانه امتناع نماید اگر زوجه وکالت در طالق داشته باشد، 
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( اما در غیر این صورت، امکان اجرای صیغۀ طالق وجود نداشته و با انقضای مدت سه ماهه، گواهی عدم 1331ق.ح.خ  31نیست )ماده 
 (.1331ق.ح.خ  31شود )مفهوم مخالف ماده امکان سازش از درجۀ اعتبار ساقط می

 مادر هب حضـانت اعطای دادسـتان، یا قهری ولی تقاضای به دادگاه آنکه مگر است آنها مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت 
 .(1331ق.ح.خ  53)ماده  دهد تشخیص فرزند مصلحت خالف را

 کند اعمتنا النفقهواجب اشخاص سایر نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در را خود زن نفقه ،مالی استطاعت داشتن با هرکس 

 در کایتش از وی گذشت درصورت و است خصوصی شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به
 ینتمک عدم به مجاز قانون موجب به که ایزوجه ۀنفق پرداخت از امتناع -تبصره  شودمی موقوف مجازات اجرای یا جزائی تعقیب زمان هر

 .(1331ق.ح.خ  53)ماده  است ماده این مقررات مشمول سرپرستی تحت کودکان یا مصنوعی تلقیح از ناشی نفرزندا ۀنفق نیز و است

 ط نفقۀ گذشتۀ زن، دِینِ حقوقی است نه دِینِ طبیعی. نفقۀ زن منو شود.نفقۀ زن مقدّم بر نفقۀ اقارب است. نفقۀ زن طلب ممتازه تلقی می
جه یک تکلیف یکجانبه است و در هیچ شرایطی زن مجبور نیست که به شوهر خود نفقه بدهد، ولی نفقۀ زو شوهر نیست. به فقرِ او یا تمکنِ

در عقد موقت، زوجه اصوالً استحقاق نفقه ندارد اما نفقۀ طفل متولد از نکاح )اعم از دائم یا نفقۀ اقارب یک تکلیف دوجانبه و متقابل است. 
 موقت( بر عهدۀ پدر است.

 مورخ 11/1شود )رأی وحدت رویۀ ش بِه از اموال خود او استیفاء میی از جرم به عهدۀ خود صغیر است و محکومٌجبران ضرر و زیان ناش ،
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(. 23/1/1311

 ی لشده از سوی دادگاه، الزامی به پذیرش سمت قیمومت نداشته و عدم اعالم امتناع قیم از قبولی سمت قیمومت، نیز قبوقیمِ تعیین
 ق.ا.ح(. 18شود )م محسوب نمی

  ق.ا.ح(. 84و  ۷3آموزش و پرورش محجور با قیم است )مواد 

  اهمیت مانند بها و بیهای بیهای حائز اهمیت را ذکر کند و برگامالک و تمام برگ های بهادار، اسنادِقیم باید در سیاهۀ اموال، برگ
 ق.ا.ح(. ۷1ها را در سیاهۀ دارایی قید کند )ماده بنده کرده و عدد برگرا دستههای بالعوض شدۀ آب و برق، رسید کمکقبوض پرداخت

  محجور مطالبه  حساب و تسلیم اموال را حتی پس از زوالِ سِمَتِ خود از اموالِتواند، هزینۀ تهیۀ صورتق.ا.ح، قیم می ۷8به موجب مادۀ
 کند.

 مکلف تاجر هر تجارت قانون مقررات مطابق چند هر: کشور عالی یواند عمومی تأهی 11/11/1341 مورخ 12 ۀشمار ۀروی وحدت رأی 
 جزای رداختپ مستلزم امر این از تخلف و باشد شده پلمپ باید دفاتر آن و شده توصیف مذکور قانون در که است تجاری دفاتر بودن دارا به

 موارد رد جز دفاتر آن نماید استناد دیگر طرفِ زرگانیِبا دفاترِ به طرفین از یکی گاه هر مدنی دادرسی آیین مقررات طبق و است نقدی
 جمله از را نآ تواندمی دادگاه نماید امتناع خود دفاتر برازاِ از شده استناد او دفاتر به که بازرگانی هر و شود ابراز دادگاه در باید شدهءاستنثا
 مورد هر در که شودنمی استفاده نموده تفویض را اختیار این دادگاه به که مدنی دادرسی آیین 312 ماده مفهوم از اما نماید تلقی هتِثبِمُ دالیل

 تِثبِمُ دلیل را امر این دادگاه نشده ارائه تجارتی دفاتر اینکه رفِصِ به باشد دیگر احوال و اوضاع و معتبر مدارک و دالیل به متکی دعوی ولو
 وضاعا و دالیل به بررسی و حق تشخیص مقام در که شده داده اختیار دادگاه به تیتجار دفاتر ابراز عدم موارد در بلکه دهد قرار طرف اظهارِ

 .نماید تلقی طرف اظهارِ هتِثبِمُ دالیل جمله از را آن وقت آن دانست مقام در مؤثر را دفاتر ابراز عدم گاه هر پرونده در موجود احوال و
 هستید، حقیر توسط شدهیهته جزوات رایگان  سایر به دریافت به عالقمند که صورتی در
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