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17 قانون مدنی

مقدمه
ثار و اجراء قوانین به طور عموم در انتشار و آ

ماده 1 - مصوبات مجلس ش���ورای اسالمی به رئیس جمهور ابالغ و 
رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابالغ نموده و 

دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.
تبص���ره-  در صورت اس���تنكاف رئیس جمهور از امض���اء یا ابالغ به 
دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را 
پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

استنكاف

لغت نامه دهخدا 

گفتن كردن . اباء. نه  ] ِا تِ  [  امتناع 

فرهنگ لغت عمید

 ) )اسم مصدر
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كردن. ]'estenkāf[ خودداری 

كشور الزم االجراء  ماده 2-  قوانین 15 روز پس از انتش���ار، در سراس���ر 
كه در خود قانون، ترتیب خاص���ی برای موقع اجرا مقرر  اس���ت مگر آن 

شده باشد.
ماده3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود 
ك���ه در خود قانون  مقررات خاصی نس���بت به این  اث���ر ندارد مگر این 

موضوع اتخاذ شده باشد.
آتیه

فرهنگ لغت عمید

)صفت( 

]'ātiye[ = آتی. آینده 

كلیه سكنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین  ماده5-  
ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

م���اده6 - قوانین مربوط به احوال ش���خصیه از قبیل نكاح و طالق و 
كه مقیم در  كلیه اتباع ای���ران ولو این  اهلی���ت اش���خاص و ارث در مورد 
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خارجه باشند مجری خواهد بود.
 احوال شخصیه

فرهنگ فارسی معین

كه به اعتبار آن ، ش���خص در اجتماع  ) ~ِ َش ِی(  مجموع صفات انس���ان 

دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا كنند مانند: تابعیت ، ازدواج ، اقامتگاه، 

اهلیت و غیره .

مجری

لغت نامه دهخدا

] مُ  را [  اجراشده . انجام یافته 

مجری شدن حكمی ؛ نافذ شدن آن . اجرا شدن آن

فرهنگ لغت عمید

)صفت( 

كرده  شده. ]mojrā[ اجراشده؛  روان  

م���اده 7-  اتباع خ���ارج مقیم در خاك ایران از حیث مس���ائل مربوط 
به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در 
حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 
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متبوع

لغت نامه دهخدا

كرده شده . ] مَ  [ پیروی شده . تبعیت 

 فرهنگ لغت عمید

)صفت(  

كه از آن پیروی می شود؛ پیروی شده: كشور متبوع. ]matbu'[  كسی یا چیزی 

كه اتباع خارج���ه در ایران بر طبق عهود  م���اده 8-  ام���وال غیر منقول 
كنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. كرده یا می  تملك 

تملک

لغت نامه دهخدا

] تَ  مَ لْ  لُ  [  مالكیت و دارا شدگی و تصرف . 

فرهنگ لغت عمید

 ) )اسم مصدر

گرفت���ن و به اختیار خود  ]tamallok[  مالک ش���دن؛ دارا ش���دن. ملكی را 

درآوردن.

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

لغت نامه دهخدا

] ُد َو [ ج  دولت . دولت ها و مملكت ها. 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]doval[ = دولت

كه آن را منعقد  كس���انی  ماده 10-  قراردادهای خصوصی نس���بت به 
نمودهاند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

نافذ

لغت نامه دهخدا

] فِ  [ جاری شونده .

جلد اول در اموال
كلی كتاب اول - در بیان اموال و مالكیت به طور 

باب اول - در بیان انواع اموال
ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول
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فصل اول در اموال غیر منقول
كه از محلی به محل دیگر نتوان  ماده12 - مال غیر منقول آن اس���ت 
كه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان  نقل نمود اعم از این 

كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. به نحوی 
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء 
بنا محسوب می شود غیر منقول است و هم چنین است لوله ها كه برای 

جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
ابنیه

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]'abniye[ عمارت ها؛ ساختمان ها.

اراضی

لغت نامه ی دهخدا

كه  ج ارض . زمین ها.  زمین های دایر و مزروع در مقابل موات: زمین های 

دایر نباشد و مالكی نداشته باشد. 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 
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]'arāzi[ = ارض

آسیا

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]āsiyāb[ = آسیا ، آسیای آبی

ماده14 - آینه و پرده ی نقاش���ی و مجس���مه و امثال آن ها در صورتی 
كه نقل آن موجب نقص یا  كار رفته باشد به طوری  كه در بنا یا زمین به 

خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
كه چیده یا درو نش���ده اس���ت غیر  م���اده15-  ثمره و حاصل ، مادام 
گر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت  منقول اس���ت ا

منقول است .
ماده16 - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام كه بریده 

یا كنده نشده است غیر منقول است .
قلمه 

لغت نامه ی دهخدا

كوچک پاره  كنند. تركه ی  كه بر زمین غرس  )َق َل ِم(  قطعه های شاخ تر 
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كه به زمین  كه بر زمین نش���انند تا بروید.تركه ی س���ر و ته بریده  ای از درختان 

فروبرند تا شاخ و برگ آرد و درختی شود.    

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]qalame[  نهال

كه مال���ك آن را برای عمل زراعت  ماده17-  حیوانات و اش���یائی 
گاومیش و ماش���ین و اسباب و  گاو و  اختصاص داده باش���د از قبیل 
كه برای  كلی هر م���ال منقول  ادوات زراع���ت و تخ���م و غیره و بطور 
، اس���تفاده از عم���ل زراعت الزم و مال���ك آن را به این امر تخصیص 
ك���م و توقیف اموال جزو ملك  داده باش���د از جهت صالحیت محا
محس���وب و در حكم مال غیر منقول است و هم چنین است تلمبه 
كه برای آبی���اری زراعت ی���ا خانه و باغ  گاو و ی���ا حی���وان دیگ���ری  و 

اختصاص داده شده است .
ماده18-  حق انتفاع از اش���یاء غیر منقوله مثل حق عمری و س���كنی 
و هم چنین حق ارتفاق نس���بت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق 
المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و 

امثال آن تابع اموال غیر منقول است . 
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حق انتفاع

فرهنگ فارسی معین

كرد اما  كه به موجب آن می توان از ملک دیگری اس���تفاده  )ِا ِت( حق���ی 

نمی توان آن را به شخص ثالث انتقال داد.

فرهنگ لغت عمید

 ) )اسم مصدر

]'entefa'[

 حق عمری

لغت نامه دهخدا

كه با شخص در مدت زندگی همراه باشد. آن چه برای تو،  ]عُ  را [ چیزی 

گویند: ٔاعمرته الدار  كه  در طول مدت عمر او یا عمر تو، قرار داده شود.  چنان 

كن باش���د و  كه مادام العمر در آن س���ا عمری ؛ یعنی قرار دادم خانه را برای او 

كند. و این امر در جاهلیت از رسوم  چون بمیرد خانه دوباره به من بازگش���ت 

معمول و متداول بین اعراب بوده ، اما در شریعت اسالم ، عمری عبارت است 

گر تفویض  كه ا كسی به شرط آن  از تفویض مسكن به مدت طول زندگانی به 

كند، خانه به ورثه ی  كه خانه بدو تفویض شده از دنیا رحلت  كننده یا كسی 

كند، و این فعل صحیح است و شرط باطل می شود، و  واهب خانه بازگشت 
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از این رو خانه تا موهوب له در قید حیات است ملک اوست و پس از مرگ 

او ملک ورثه ی او باشد.

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]'omrā[ حق انتفاع كه كسی برای دیگری برقرار می كند به  مدت طول عمر 

كه در طول عمر خود از  كس���ی به دیگری می دهد  خود یا عمر طرف؛ آن چه 

آن بهره  برداری كند. 

سكنی

لغت نامه دهخدا

كن شدن در جایی . ] سُ  نا [ جای سا

فرهنگ لغت عمید

]soknā[  ) )اسم مصدر

مجری 

لغت نامه دهخدا

گذرگاه . محل رفتن .  راه . طریق . گذر.  ]َم را[  

 فرهنگ لغت عمید
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)اسم(  

]majrā[  محل عبور؛ ممر

خلع ید

لغت نامه دهخدا

عِ  یَ [   ] خَ  

چیزی را ازدست كسی درآوردن . به سلطه ی  كسی بر چیزی خاتمه دادن 

فصل دوم در اموال منقوله
كه نقل آن از محلی به محلی دیگر ممكن باشد  ماده 19-  اش���یائی 

كه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . بدون این 
كلیه دی���ون از قبیل قرض و ثمن مبیع و م���ال االجاره عین  م���اده20 - 
كه  كم در حكم منقول است ولو این  مستاجره از حیث صالحیت محا

مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
 دیون

فرهنگ فارسی معین

)ُد( وام ها، قرض ها. 

فرهنگ لغت عمید
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)اسم( ]doyun[ = ِدین

ثمن

لغت نامه دهخدا

]  َث َم[  ارز. قیمت . مقابل مثمن و صرف 

فرهنگ فارسی معین

بها، نرخ . ج . اثمان 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]saman[ قیمت چیزی؛ بها. ثمِن َبخس: بهای كم. 

مبیع 

لغت نامه دهخدا

 ] مَ  [ دراصطالح فقهی یعنی مورد بیع و آن چه بیع بر آن واقع می شود در 

كه قیمت و بها و ارزش مبیع است .  مقابل ثمن 

فرهنگ لغت عمید

)صفت( 

كه مورد خریدوفرو ش قرار  كاالیی  كه فروخته ش���ده است.  ]mabi'[ چیزی 

گیرد.



29 قانون مدنی

كوچك و بزرگ و قایق ها و آس���یاها و  كش���تی ه���ای  ماده 21-  انواع 
كه در روی رودخانه و دریاها س���اخته می ش���ود و می توان  حمام هایی 
كه نظر به طرز ساختمان جزو  كارخانههایی  كلیه  آن ها را حركت داد و 
بنای عمارتی نباش���د داخل در منقوالت اس���ت ول���ی توقیف بعضی از 
اش���یاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه 

به عمل آید. 
عمارت 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]'emārat[  بنا؛ ساختمان

كه برای بنایی  ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره 
كه در بنا به  تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی 

كار نرفته داخل منقول است .

فصل سوم
كه مالك خاص ندارد در اموالی 

كه مال���ك خاص ندارد مطابق قوانین  ماده 23 - اس���تفاده از اموالی 
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مربوطه به آن ها خواهد بود.
ماده 24-  هیچ كس نمی تواند طرق و شوارع عامه و كوچههایی را كه 

آخر آن ها مسدود نیست تملك نماید. 
طرق

فرهنگ فارسی معین

( ِج طریق ؛ راه ها )ُط ُر

فرهنگ لغت عمید

]toroq[ )اسم(

شوارع

لغت نامه دهخدا

[  شاهراه ها. راه های بزرگ و راه های راست  ]  َش ِر

فرهنگ فارسی معین

جاده ها

فرهنگ لغت عمید

]'šavāre[ ]اسم( ]جمِع شارع(

كه مورد استفاده عموم است  كس نمی تواند اموالی را  ماده25-  هیچ 
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و مالك خاصی ندارد از قبیل پل ها و كاروانسراها و آب انبارهای عمومی 
و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملك كند . و هم چنین است 

كه مورد استفاده عموم است .  قنوات و چاهایی 
قنوات

لغت نامه دهخدا

 . كاریز ] قَ  نَ  [ ج  قنات به معنی 

فرهنگ لغت عمید

)اسم(  ]qanavāt[ = قنات

ماده26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی 
كریزهای نظامی و قورخانه  مثل اس���تحكامات و قالع و خندق ها و خا
و اس���لحه و ذخیره و سفاین جنگی و هم چنین اثاثه و ابنیه و عمارات 
كتابخانه عمومی و آثار  دولتی و س���یم های تلگرافی دولتی و موزهها و 
تاریخ���ی و امث���ال آن ها و بالجمله آن چ���ه از اموال منقوله و غیر منقوله 
ك���ه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد 
قابل تملك خصوصی نیست و هم چنین است اموالی كه موافق مصالح 

عمومی به ایالت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. 
معد 
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لغت نامه دهخدا

كرده شده . ساخته . مستعد. ] ُم َع دد[ آماده و مهیا 

فرهنگ لغت عمید

]mo'add[ )صفت(

قالع

فرهنگ لغت عمید

)اسم( ]qelā'[ = قلعه

خندق

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

كه برای جلوگیری از حملۀ دش���من یا  گ���ودال عریض و عمیقی   ]xandaq[

گرد شهر یا قلعه حفر می كردند. برگرداندن سیل گردا

قورخانه

لغت نامه دهخدا

]  ِن[  زرادخانه . اسلحه خانه و جای ساختن اسلحه
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فرهنگ لغت عمید

]qurxāne[ )اسم(

سفاین

فرهنگ فارسی معین

)َس ِی( ِج سفینه . كشتی ها 

فرهنگ لغت عمید

)اسمsafāy)'(en[ )[ = سفینه

عمارت: رک: ماده ی 21

ماده 27 - اموالی كه ملك اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند 
آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه 
ب هر یك از اقسام مختلفه آن ها تملك كرده و یا از آن ها استفاده كنند 
كه معطل  مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی 

كشت و زرع در آن ها نباشد. افتاده و آبادی و 
مباح

لغت نامه دهخدا



قانون مدنی34

كارهای مباح و مشروع و روا. ج  مباح . ] مُ  [ 

كه ملک اشخاص نباشد. اموالی   )اصطالح حقوقی ( و آن اموالی اس���ت 

كه به عنوان مالكیت در اختیار هیچ مقامی نباشد. )فرهنگ حقوقی  اس���ت 

دكتر جعفری لنگرودی (. 

مباحات:

كه مالک ندارد و هركس می تواند طبق مقررات  گویند   مباحات اموالی را 

كند )از حقوق مدن���ی ایران تالیف دكتر  مربوط���ه به هر قس���م آن ها را تملک 

امامی ص 71(

موات

لغت نامه دهخدا

كه محصول و   ] مَ  [  زمین بی مالک و بی سود و نامنتفع.  زمین خشک . زمینی 

كثرت حركت آب در آن یا  سودی نداشته باشد به سبب نداشتن آب یا شدت و 

به علل دیگری كه مانع از انتفاع زمین شود- 

كسی را از  كه  - اراضی موات ؛ زمین های بی صاحب و بی سود. زمین های بایر 

آن سودی و محصولی نرسد. مقابل اراضی عامره.

 فرهنگ لغت عمید

)صفت( 
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، و ویران كه مالک نداشته باشد. ]mavāt[ )حقوق، فقه( ویژگی زمین خشک، بایر

معطل

لغت نامه دهخدا

] مُ  عَ ْط َط[ زمین مرده ی هیچكاره. نامسكون وغیرمعمور.  خراب . ویران 

. استعمال ناشده

فرهنگ لغت عمید

]mo'attal[ )صفت(

كم یا ماذون از قبل او به  م���اده 28-  ام���وال مجهول المالك با اذن حا
مصارف فقرا می رسد. 

ماذون

فرهنگ لغت عمید

)صفت( 

]ma'zun[ اذن داده شده؛ ُمجاز.

 قبل

فرهنگ فارسی معین
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)ِق َب( نزد، پیش . 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( ]qebal[  جانب؛ طرف.

باب دوم
كه برای اش���خاص نس���بت ب���ه اموال حاصل  در حقوق مختلفه 

می شود:
ماده29-  ممكن اس���ت اشخاص نسبت به اموال عالقههای ذیل را 

دارا باشند:
1.مالكیت )اعم از عین و منفعت(

2. حق انتفاع .
3. حق ارتفاق به ملك غیر .

فصل اول در مالكیت
گونه تصرف و  ماده 30- هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه 

انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
مایملک

لغت نامه دهخدا
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] یُ  / یَ  لَ  [  مال . دارایی 

)اصطالح فقهی و مدنی ( قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند، شامل 

دیون نمی شود. )ترمینولوژی حقوق تٔالیف جعفری لنگرودی (.

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

كسی باشد؛ دارایی. ]māya)o(mlak[ آن چه در تصرف 

انتفاع 

فرهنگ لغت عمید

 ) )اسم مصدر

گرفتن؛ سود بردن. ]'entefa'[ نفع 

ماده31-  هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون كرد مگر 
به حكم قانون .

ماده32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعا یا 
در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

كه از زمین حاصل می ش���ود مال مالك  م���اده33 - نم���ا و محصولی 
زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك 
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كه در  كه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد  مگر این 
این ص���ورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود 

گر چه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد. ا
نماء

لغت نامه دهخدا

] نَ  [ افزون شدن . نمو. زیاد شدن و افزون شدن مال و جز آن . زیادت . بركت

اصله

فرهنگ دهخدا

كوچک ] َا لَ  / لِ  [ بن . بنه . نهال و درخت تازه روییده و درخت 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]'asle[ درخت؛ نهال.

حبه 

فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

]habbe[ یک دانه؛ یک حب.
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ماده34-  نتاج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك 
مادر است مالك نتاج آن هم خواهد شد.

نتاج

لغت نامه دهخدا

] نِ  [ زاده . زاد. بچه ی بهیمه ) بچه ی چهارپایان(

 فرهنگ لغت عمید

)اسم( 

كه از چهارپایان به وجود آید. گله و رمه زاییده شود؛ بچه ای  ]netāj[ آنچه از 

ماده35 - تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر این كه 
خالف آن ثابت شود.

كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا ناقل قانونی  ماده36 - تصرفی 
نبوده معتبر نخواهد بود. 

مملک

لغت نامه دهخدا

گرداننده . مالک  كن���د دیگری را. مالک  ك���ه مال���ک می  ] مُ  مَ لْ  لِ  [ آن 

كننده


