
 
  
 

  
  یـمدنقانـون 

  )پنجمچاپ (
  

  :مشتمل بر
  ؛ با اصالحات و الحاقات بعدي قانون مدنی

  ات شوراي نگهبان ؛نظر
  فصول؛ابواب و  فهرست
  ؛هاي تنقیحی و توضیحیزیرنویس

  .و ... 
  

  رياست جمهوريمعاونت حقوقي 
  معاونت تدوين، تنقيح و انتشارقوانين و مقررات 

  ١٣٩٦ ماهارديبهشت



  
  
  
  
  
  قوانین و مقررات و انتشار تنقیح ،یننت تدوداره چاپ و انتشار معاوا

  ١١٥٨ شماره ـ قبل از چهارراه جمهوري اسالمي ـعج) ( عصرليخيابان و ـ تهران نشانی:
  + 9821ـ  66492707 رنگار:دو+   9821ـ  66492708 تلفن:  1316767451 کدپستی:

       www.dotic.irپایگاه اینترنتی:                 ttgh@govir.ir پست الکترونیک:
  

 مدنیقانون  : نام كتاب
  تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات امور: تنظيم تهيه و
  قوانين و مقرراتو انتشار تنقيح  ،يننت تدومعاو: ناشر

  اداره چاپ و انتشار :ليتوگرافي و چاپ
  ١٣٩٠ماه هشتارديب: چاپ اول
  ١٣٩٣ماه  تير: وم (ويرايش اول)چاپ س

  ١٣٩٦ماه  ارديبهشت: پنجمچاپ 
  نسخه ٣٠٠٠  :گانشمار
  ريال ٠٠٠/٨٠:قيمت
  ٩٧٨-٦٠٠-٧٤٣٤- ٩١-٨ :شابك

  

  
  

  نت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقرراتكليه حقوق براي معاو
 معاونت حقوقي رياست جمهوري محفوظ است.

  ایران، قوانین و احکام 
/ تهیه و تنظـیم: امـور تـدوین، تنقـیح و انتشـار قـوانین و       مشتمل بر: قانون مدنی با اصالحات... قانون مدنی

زاده و سـید رحمـان   تنقیح: فاطمه منتصر اسدي، مریم عـامري؛ زیـر نظـر مهـدي مهـدي      مقررات؛ تدوین و
  ]1ویراست [سالمت. 

تهران: ریاست جمهوري، معاونت حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چـاپ و  
  .  1396انتشار، 

  فهرست نویسی براساس اطالعات فیپا
  ایران - قانون مدنی  

    1396 .. ریاست جمهوري. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشارایران
81394/493  KMH        55/347                : 3525747کتابخانه ملی ایران  

mailto:ttgh@govir.ir
http://www.dotic.ir


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :    تدوین و تنقیح   

  :        سازي    آماده
  :   و چاپ لیتوگرافی 

  :               زیر نظر

  
  مریم عامري - فاطمه منتصر اسدي

    زادهسپیده رحیم
  حسینی احسان گیلک - داود محمودي  - دهشیريابراهیمیعلی

 سیدرحمان سالمت – زادهمهدي مهدي

 

ـ فُوا عنّارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذقالمکُم و قا اَوقُّاد قال امیرالمومنین علی(ع): ولَکُم ی فُضُ
دوا قصدواقص یا عانی والمنَّ اکُم وکْثار فَاوالَ االمین ال اَمسللُالمتَماالضْرار تَح  
هــاي خــود را تیــز بتراشــید و خطــوط را نزدیــک بــه هــم بنویســید،  نــوك قلــم

هاي اضافی را حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهیـد، بپرهیزیـد از   عبارت
  ف بیش از حد که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد.روي و مصرزیاده

سازي اقتصـاد  سازي و... کتاب حاضر در راستاي اجرا و پیادهانتخاب قلم، چینش، آماده
مقاومتی و با هدف استفاده و صرفه جویی حـداکثري از کاغـذ و سـایر اقـالم مصـرفی      

وپـنج درصـدي کاغـذ و...    جـویی بیسـت  کاررفته انجام شده، این اقدام موجـب صـرفه  به
گردیده است؛ امید داریم چنانچه احتماالً از سـهولت اسـتفاده از مجموعـه کاسـته شـده،      

  خوانندگان عزیز با اغماض بدان بنگرند.
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  فهرست مندرجات
  
  

 صفحه  عنوان
 5 پیشگفتار  
 7 ابواب و فصول قانون مدنی فهرست 

 17   مدنی ونقان



  
  

  پیشگفتار
بـه  با توجه به نیاز عموم مردم در مراجعه سریع و آسان به برخی از قوانین و مقررات مهم و مبتال

و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پیچیده و تخصصی حقوقی و نظـر بـه اینکـه آگـاهی از     
د حقوقی و پیشگیري از برخی جرایم و یا تر قواعتواند باعث اجراي بهتر و سریعقوانین و مقررات می

تضییع حقـوق افـراد گـردد، معاونـت تـدوین، تنقـیح و انتشـار قـوانین و مقـررات معاونـت حقـوقی            
رسـانی عمـومی   سـري اطـالع  «عنـوان هایی تحتجمهوري مصمم بر انتشار مجموعهریاست
ا مقـررات مهـم اختصـاص    شد. این دسته از آثار، به ارایه متون برخی قوانین و ی (سارع)» قوانین

حال، این کتب همانند دیگر آثار منتشـره  هاي توضیحی است؛ در عینیافته و داراي حداقلِِ زیرنویس
 باشد.می» تنقیحی«معاونت، داراي وصف 

قـانون   متن کامـل و مـنقّح   مشتمل برکه  استاز این نوع  کتاب یکصد و بیستمینحاضر کتاب 
هـا کـامالً ضـروري    کـه درج آن  تنقیحی معاونت هاي توضیحی وزیرنویسبرخی به همراه  )1(مدنی

مشـخص و متمـایز   ) ( با نشان معاونت تـدوین، تنقـیح و انتشـار قـوانین و مقـررات      و بوده است
نگارشی و بعضاً مفهومی در متن قانون مـدنی   ایراداتبرخی ها عمدتاً ناظر بر این زیرنویس باشد.می

هـاي موجـود   و همچنین تفاوت» 955تا ماده  1از ماده «قننه وقت مندرج در مجموعه ادواري قوه م
بین مابقی متن این قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامـه  

متن صحیح با رعایت نکـات زیـر در مجموعـه     که باشدمی رسمی، و ضرورت رفع ابهام از این موارد
  حاضر درج گردیده است:

 
بـه سـامانه قـوانین و مقـررات جمهـوري       ،تمامی قوانین و مقررات مربوطقانون و این متن براي مالحظه  ـ 1

) www.dotic.ir( جرایی، از طریق نشانیهاي ااسالمی ایران که عالوه بر سایت اینترانتی دولت براي دستگاه
   .باشد مراجعه گرددو عالقمندان میقابل دسترسی براي عموم مردم 

http://www.dotic.ir


 ٦ قانون مدنی

ر مثالً د ؛در مورد اغالط امالیی، کلمه صحیح غالباً بدون توضیح در متن درج شده استـ 1
نوشته شده » انتفاع«درج گردیده بود که در متن حاضر، صحیح آن » انتفاق«به اشتباه  29ماده 2بند

  است. 
سلم مندرج در جلد اول قانون مدنی  2 که  »955تا ماده  1از ماده «ـ در موارد اشتباهات م

ي عبارت مربوط صرفاً در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذکور در معنا
دانان، چنین متون فقهی معتبر و کتب حقوق، با رعایت مواد قبل و بعد و همتأثیر محسوس داشته

کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح الزم نیز در پاورقی داده شده 
  است.  
هاي مسلّم که بین متن مندرج در مجموعه ادواري قوه ـ درخصوص اشتباهات و تفاوت 3

و د دارد وجو» ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدنی«مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمی 
اشتباهات مذکور در معناي عبارت مربوط تأثیر محسوس داشته است، با رعایت مواد قبل و بعد و 

رسمی تا جایی همچنین متون فقهی معتبر و کتب حقوقدانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه
زم نیز در که ممکن بوده، کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح ال

  پاورقی داده شده است.
در دو قطـع   »مجموعه قـانون مـدنی  «برداري بیشتر مخاطبان جهت بهرهکر است که ذالزم به 

. ه اسـت منتشر شـد  نیز ) مشتمل بر مندرجات تکمیلی و تفصیلیهاي متعددچاپدر و وزیري (رقعی 
نتقادات و پیشنهادهاي خویش مـا  ، ا)1(امید است یکایک عزیزان و خوانندگان با ارایه و اعالم نظرات

  را در ادامه راه یاري فرمایند.
  مجید انصاري
  جمهورمعاون حقوقی رییس

  
   
  

 
یـن و  معاونت تـدو  ـنهاد ریاست جمهوري  ـخیابان پاستور  ـنظر، انتقاد و پیشنهاد خود را به نشانی: تهران  ـ  1

ارسـال   TTgh@govir.irیـا نشـانی اینترنتـی     1316843311کدپسـتی   -شار قوانین و مقـررات  تنقیح و انت
نیــز آمـاده دریافــت و   0098-21- 64455511و تلفـن   0098 -21-66492707رنگــار فرماییـد. در ضـمن دو  

 باشد.استماع نظر عالقمندان و صاحبنظران می

mailto:TTgh@govir.ir


  
  
  
 
 
 
  

  فهرست ابواب و فصول قانون مدنی
  صفحه  شماره مواد  عنوان

  17  1ـ  10  اجراي قوانین به طور عموم آثار و در انتشار و ـمقدمه 
  18  11ـ  955  ل: در اموالجلد او

  18  11ـ  139  مالکیت به طورکلیدر بیان اموال و ـل کتاب او
  18  11ـ  28  الدر بیان انواع امو ـل باب او

  19  12ـ  18  در اموال غیرمنقول ـفصل اول 
  20  19ـ  22  در اموال منقوله ـم فصل دو

  20  23ـ  28  در اموالی که مالک خاص ندارد ـفصل سوم 
در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال  ـم باب دو

  شودحاصل می
  21  29ـ  139

  21  30ـ  39  ر مالکیتد ـل فصل او
  22  40ـ  92  در حق انتفاع ـم فصل دو
  23  41ـ  54  سکنیرقبی و در عمري و ـل مبحث او
  24  55ـ  91  قف در و ـم مبحث دو

  28  92  در حق انتفاع ازمباحات ـمبحث سوم 



 8  قانون مدنی 

  صفحه  شماره مواد  عنوان
 در احکـام و  در حق ارتفاق نسبت به ملک غیـر و  ـ  فصل سوم

  رنسبت به امالك مجاو كامال آثار
  28  93ـ139

  28  93ـ  108  ملک غیره نسبت ب ارتفاق حق در ـ لاومبحث
  30  109 ـ 135  رآثار امالك نسبت به امالك مجاو در احکام و ـم مبحث دو

  33  136ـ  139  در حریم امالك ـمبحث سوم 
  33  140ـ  949  در اسباب تملّک ـم کتاب دو
  33  141ـ  182  مباحه ءدر احیاي اراضی موات و حیازت اشیا ـل قسمت او

  33  141ـ  145  در احیاي اراضی موات و مباحه ـل باب او
  34  146ـ  160  در حیازت مباحات ـم باب دو

  36  161  در معادن ـ باب سوم
  36  162 ـ 172  در اشیاي پیداشده و حیوانات ضاله ـ باب چهارم

  36  162ـ  169  در اشیاي پیداشده ـل فصل او
  37  170ـ  172  در حیوانات ضاله ـم فصل دو

  38  173ـ  178  در دفینه ـباب پنجم 
  38  179ـ  182  در شکار ـباب ششم 
  39  183ـ  807  الزاماتدر عقود و معامالت و ـم قسمت دو

  39  183ـ  300  تعهدات به طورکلیدر عقود و ـل باب او
  39  184ـ  189  معامالتدر اقسام عقود و ـل فصل او
  39  190ـ  218 (مکرر)  شرایط اساسی براي صحت معاملهدر  ـم دوفصل

  40  191ـ  209  در قصد طرفین و رضاي آنها ـ لمبحث او
  41  210ـ  213  در اهلیت طرفین ـ ممبحث دو



9  انون مدنی قفهرست ابواب و فصول 
  صفحه  شماره مواد  عنوان

  42  214ـ  216  در مورد معامله ـ حث سوممب
  42  217ـ  218 (مکرر)  در جهت معامله ـ مبحث چهارم

  42  219ـ  231  در اثر معامالت ـ فصل سوم
  42  219ـ  225  ـ در قواعد عمومی لمبحث او
  43  226ـ  230  در خسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات ـ ممبحث دو

  44  231  دراثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ـ مبحث سوم
  44  232ـ  246  شوددر بیان شرایطی که درضمن عقد می ـ فصل چهارم

  44  232ـ  234  در اقسام شرط ـ لمبحث او
  45  235ـ  246  در احکام شرط ـ ممبحث دو

اسـت یـا    غیـر در معامالتی که موضـوع آن مـال   ـ پنجمفصل
  معامالت فضولی

  46  247ـ  263

  48  264ـ  300  در سقوط تعهدات ـ فصل ششم
  48  265ـ  282  عهدفاي بهدر و ـ لمبحث او
  50  283ـ  288  در اقاله ـ ممبحث دو

  50  289ـ  291  اءدر ابر ـ مبحث سوم
  51  292ـ  293  در تبدیل تعهد ـ مبحث چهارم
  51  294 ـ 299  در تهاتر ـ مبحث پنجم
  52  300  الذمهمالکیت مافی ـ مبحث ششم

  52  301ـ  337  شودن قرارداد حاصل میدر الزاماتی که بدو ـ مباب دو
  52  301ـ  306  در کلیات ـ لفصل او
  53  307ـ  337  در ضمان قهري ـ مفصل دو



 10  قانون مدنی 

  صفحه  شماره مواد  عنوان
  53  308 ـ 327  در غصب ـ لمبحث او
  56  328 ـ 330  فدر اتال ـ ممبحث دو

  56  331ـ  335  در تسبیب ـ مبحث سوم
  57  336ـ  337  ءدر استیفا ـ مبحث چهارم

  57  338 ـ 807  در عقود معینه مختلفه ـ باب سوم
  57  338ـ  457  در بیع ـ لفصل او
  57  338ـ  344  در احکام بیع ـ لمبحث او
  58  345 ـ 347  در طرفین معامله ـ ممبحث دو

  58  348 ـ 361  در مبیع ـ مبحث سوم
  60  362 ـ 395  در آثار بیع ـ مبحث چهارم

  60  363ـ  366  ثمندر ملکیت مبیع و ـ لفقره او
  61  367 ـ 389  در تسلیم ـ مفقره دو

  63  390ـ 393  در ضمان درك ـ فقره سوم
  63  394 ـ 395  دیه ثمندر تأ ـ فقره چهارم
  64  396ـ  457  احکام راجعه به آن و خیارات در ـ مبحث پنجم

  64  396ـ  444  در خیارات ـ لفقره او
  64  397  در خیار مجلس ـ لاو
  64  398  در خیار حیوان ـ مدو

  64  399ـ  401  در خیار شرط ـ سوم
  65  402ـ  409  خیر ثمندر خیار تأ ـ چهارم
  65  410ـ  415  صفتخلف ودر خیار رؤیت و ـ پنجم



11  انون مدنی قفهرست ابواب و فصول 
  صفحه  شماره مواد  عنوان

  66  416ـ  421  در خیار غبن ـ ششم
  66  422ـ  437  در خیار عیب ـ هفتم
  68  438 ـ 440  در خیار تدلیس ـ هشتم
  69  441ـ  443  در خیار تبعض صفقه ـ نهم
  69  444  در خیار تخلف شرط ـ دهم
  69  445 ـ 457  کلی طوربه حکام خیاراتدر ا ـ مدوفقره

  70  458 ـ 463  در بیع شرط ـ مفصل دو
  71  464ـ  465  ضهدر معاو ـ فصل سوم

  71  466ـ  467  در اجاره ـ فصل چهارم
  71  468 ـ 506  ءدر اجاره اشیا ـ لمبحث او
  76  507ـ  511 در اجاره حیوانات ـ ممبحث دو
  76  512ـ  513 در اجاره اشخاص ـ وممبحث س
  77  514ـ  515  کارگر در اجاره خدمه و ـ لفقره او
  77  516 ـ 517  نقل در اجاره متصدي حمل و ـ مفقره دو

  77  518 ـ 545  مساقات در مزارعه و ـ فصل پنجم
  77  518 ـ 542  در مزارعه ـ لمبحث او
  80  543ـ  545  قاتدر مسا ـ ممبحث دو

  80  546ـ  560  در مضاربه ـ فصل ششم
  82  561ـ  570  در جعاله ـ فصل هفتم
  83  571ـ  606  در شرکت ـ فصل هشتم

  83  571ـ  588  در احکام شرکت ـ لمبحث او



 12  قانون مدنی 

  صفحه  شماره مواد  عنوان
  85  589ـ  606  در تقسیم اموال شرکت ـ ممبحث دو
  87  607ـ  634  دیعهدر و ـ فصل نهم
  87  607ـ  611  در کلیات ـ لمبحث او
  87  612ـ  632  در تعهدات امین ـ ممبحث دو

  89  633ـ  634  گذاردر تعهدات امانت ـ مبحث سوم
  89  635 ـ 647  در عاریه ـ فصل دهم

  91  648 ـ 653  در قرض ـ فصل یازدهم
  91  654ـ  655  بنديگرو در قمار و ـ ازدهمفصل دو

  91  656 ـ 683  کالتدر و ـ فصل سیزدهم
  91  656ـ  665  در کلیات ـ لمبحث او
  92  666ـ  673  کیلدر تعهدات و ـ ممبحث دو

  93  674ـ  677  در تعهدات موکل ـ مبحث سوم
  93  678ـ  683 کالتدر طرق مختلفه انقضاي و ـ مبحث چهارم

  94  684 ـ 723  در ضمان عقدي ـ هاردهمفصل چ
  94  684ـ  697  در کلیات ـ لمبحث او
  95  698 ـ 708  لهدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون ـ ممبحث دو

  96  709 ـ 720  عنهدر اثر ضمان بین ضامن و مضمون ـ مبحث سوم
  97  721 ـ 723  در اثر ضمان بین ضامنین ـ مبحث چهارم
  98  724 ـ 733  در حواله ـ فصل پانزدهم
  99  734 ـ 751 در کفالت ـ فصل شانزدهم
  101  752 ـ 770 در صلح ـ فصل هفدهم



13  انون مدنی قفهرست ابواب و فصول 
  صفحه  شماره مواد  عنوان

  102  771 ـ 794  در رهن ـ فصل هجدهم
  105  795 ـ 807  در هبه ـ فصل نوزدهم
  106  808 ـ 824  در اخذ به شفعه   ـقسمت سوم 
  108  825 ـ 949   صایا و ارثدر و ـ قسمت چهارم

  108  825 ـ 860  صایادر و ـ لباب او
  108  825 ـ 834  در کلیات ـ لفصل او
  109  835 ـ 839  در موصی ـ مفصل دو

  109  840 ـ 849  بهدر موصی ـ فصل سوم
  110  850 ـ 853  لهدر موصی ـ فصل چهارم
  111   854 ـ 860  صیدر و ـ فصل پنجم

  112  861 ـ 949  در ارث ـ مباب دو
  112  861 ـ 866  راثطبقات مختلفه و در موجبات ارث و ـ لاوفصل

  112  867 ـ 874  در تحقق ارث ـ مفصل دو
  113  875 ـ 885  موانع ارث جمله از در شرایط و ـ فصل سوم

  115  886 ـ 892  در حجب ـ فصل چهارم
  116  893 ـ 905  در فرض و صاحبان فرض ـ فصل پنجم
  117  906 ـ 949  راثاالرث طبقات مختلفه ودر سهم ـ فصل ششم
  117  906 ـ 915  لیاالرث طبقه اودر سهم ـ لمبحث او
  119  916 ـ 927  ماالرث طبقه دودر سهم ـ ممبحث دو

  121  928 ـ 939  طبقه سومارث االرث ودر سهم ـ مبحث سوم
  123  940 ـ 949  جهج و زودر میراث زو ـ مبحث چهارم



 14  قانون مدنی 

  صفحه  شماره مواد  عنوان
  125  950 ـ 955  در مقررات مختلفه ـ کتاب سوم

  125  956 ـ 1256 م: در اشخاصجلد دو
  125  956 ـ 975  در کلیات ـ لکتاب او
  128  976 ـ 991  در تابعیت ـ مکتاب دو

  134  992 ـ 1001  در اسناد سجل احوال ـ کتاب سوم
  136  1002 ـ 1010  در اقامتگاه ـ کتاب چهارم
  137  1011 ـ 1030  در غایب مفقوداالثر ـ کتاب پنجم
  140  1031 ـ 1033  در قرابت ـ کتاب ششم
  141  1034 ـ 1157  طالق در نکاح و ـ کتاب هفتم

  141  1034 ـ 1119  در نکاح ـ لباب او
  141  1034 ـ 1040  در خواستگاري ـ لفصل او
  142  1041 ـ 1044  اجقابلیت صحی براي ازدو ـ مفصل دو

  143  1045 ـ 1061  در موانع نکاح ـ فصل سوم
  145  1062 ـ 1070  شرایط صحت نکاح ـ فصل چهارم
  146  1071 ـ 1074  نکاح کالت درو ـ فصل پنجم

  146  1075 ـ 1077  در نکاح منقطع ـ ششمفصل 
  146  1078 ـ 1101  در مهر ـ فصل هفتم
  149  1102 ـ 1119  جین نسبت به یکدیگرتکالیف زو در حقوق و ـ فصل هشتم

  152  1120 ـ 1157  نکاح در انحالل عقد ـ مباب دو
  152  1121 ـ 1132  در مورد امکان فسخ نکاح ـ لفصل او
  154  1133 ـ 1157  در طالق ـ مفصل دو



15  انون مدنی قفهرست ابواب و فصول 
  صفحه  شماره مواد  عنوان

  154  1133 ـ 1142  در کلیات ـ لمبحث او
  155  1143 ـ 1149  در اقسام طالق ـ ممبحث دو

  156  1150ـ 1157  در عده ـ مبحث سوم
  157  1158 ـ 1194  الددر او ـ کتاب هشتم

  157  1158 ـ 1167  در نسب ـ لباب او
  158  1168 ـ 1179  در نگاهداري و تربیت اطفال ـ مدوباب 

  160  1180ـ 1194  الیت قهري پدر و جدپدريدر و ـ باب سوم
  162  1195 ـ 1206 در خانواده ـ کتاب نهم
  162  1195 ـ 1206 در الزام به انفاق ـ لفصل او

  164  1207 ـ 1256  قیمومت در حجر و ـ کتاب دهم
  164  1207 ـ 1217  در کلیات ـ لل اوفص

  165  1218 ـ 1234  ترتیب آن در موارد نصب قیم و ـ مفصل دو
د حـدو  م ولیـت قـی  مسؤو و ظایفو و اختیارات در ـ سومفصل

العموم در امـور صـغار و مجـانین و اشـخاص     آن، نظارت مدعی
  غیررشید

  169  1235 ـ 1247

  171  1248 ـ 1252  در موارد عزل قیم ـ فصل چهارم
  172  1253 ـ 1256  تحت قیمومت ج ازدر خرو ـ فصل پنجم
  172  1257 ـ 1335  در ادله اثبات دعوي   جلد سوم:
  173  1259 ـ 1283  در اقرار ـ لکتاب او
  173  1259 ـ 1274  در شرایط اقرار ـ لباب او
  174  1275 ـ 1283  در آثار اقرار ـ مباب دو



 16  قانون مدنی 

  صفحه  شماره مواد  عنوان
  175  1284 ـ 1305  در اسناد ـم کتاب دو

  178  1306 ـ 1320  در شهادت ـ کتاب سوم
  178  1306 ـ 1314  در موارد شهادت ـ لباب او
  180  1315 ـ 1320  در شرایط شهادت ـ مباب دو

  180  1321 ـ 1324  در امارات ـکتاب چهارم 
  181  1325 ـ 1335  قسمدر  ـکتاب پنجم 

  


