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  ٩٩: جلسه، ١٠ملى، دوره يمشروح مذاكرات مجلس شورا

  

  ١٣١٦ نيفرورد ٢٩ كشنبهيمشروح مجلس  صورت

  مطالب: فهرست

  مجلس صورت بيتصو -١

  هيعدل رياز طرف آقاى وز حهيدو فقره ال ميتقد -٢

  هيعدل نيقوان ونيسيبه كم ارياعطاى اخت حهيال بيشور و تصو -٣

  مهيبه مقررات براجع هيعدل نيقوان ونيسيشور دوم خبر كم -٤

  فقره مرخصى كي بيتصو -٥

  ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد -٦

  

  )ديگرد لي) تشكسيرئبي(نا اتيآقاى ب استيقبل از ظهر به ر قهيساعت و چهل دق كي(مجلس 

  

  (منشى) قرائت نمودند. داحمدىيرا آقاى مؤ نيفرورد ٢١مجلس شنبه  صورت

  مجلس خوانده شده:جلسه گذشته كه ضمن صورت نيبيغا ياسام

 -دكتر ادهم  - يسلطان -توانا  - يرازيش - يدقواميمؤ -ملك  نيحس: غالمانيآقا - اجازهيب نيبيغا
 - يناصر - يرسهرابيدب - اغيادكتر قزل - يمژده - يفاطم - يجالئ - يسبزواريعلو - يفزون -زنگنه اعظم

  يگيريميمراد ابراه - تيهدا - يدهستان

  

  ماكواتيب -همراز  - يعيدكتر سم - پوركين -: كاشف انيآقا - اجازهيب رآمدگانيد

  

  مهيبه مقررات براجع هيعدل نيقوان ونيسيشور دوم خبر كم - ٤
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  براى شور دوم مطرح است. مهيبه مقررات براجع هيعدل نيقوان ونيسيخبر كم -سيرئبينا

  

  به مجلس شوراى ملى هيعدل نيقوان ونيسياز كم خبر

  

 ريرا براى شور ثانى با حضور آقاى وز مهيبه مقررات بدولت راجع ٣٩٠٩٣نمره  حهيال هيعدل نيقوان ونيسيكم
 جهيمواد و بالنت ليو جرح و تعد ندگانينما انيآقا شنهاداتيتحت شور و مداقه قرار داده با مطالعه به پ هيعدل

را به عنوان خبر شور ثانى به مجلس شوراى ملى  ليمواد ذ نكيو ا بيتصوخبر شور اول با اصالحاتى 
 :دينمايم شنهاديپ

  

  

  

  .شودي. ماده اول قرائت مستيشده محتاج به قرائت ن عيطبع و توز حهيچون ال -سيرئبينا

  مهيب معامالت

  

  :اول ماده

در  گريوجوهى از طرف د ايپرداخت وجه  يدر ازا كنديطرف تعهد م كيعقدى است كه به موجب آن  مهيب
طرف  گرمهيرا ب متعهدبپردازد. نىيوجه مع ايبروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده  ايصورت وقوع 

  نامند. مهيموضوع ب شوديم مهيو آنچه را كه ب مهيحق ب پردازديم گذارمهيوجهى را كه ب گذارمهيتعهد را ب

  دىيآقاى جمش -سيرئبينا

عقدى است كه  مهي(ب ديگويم نجايجامع و مانع باشد ا ديبا فياست تعر مهيب فيماده اول تعر نيا -دىيجمش
بروز  ايدر صورت وقوع  گريوجوهى از طرف د ايپرداخت وجه  يكه در ازا كنديطرف تعهد م كيبه موجب آن 

در مقابل  گريطرف د ايبدانم آ خواهميبپردازد) بنده م نىيوجه مع اينموده  جبرانحادثه خسارت وارده بر او را 
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كه اقساط خود را  نيتعهد بكند به ا ديدارد؟ او هم با ايتعهدى ندارد  كنديم گرمهيجبران خسارتى كه ب نيا
 دينده باب دهيكه به عق ياست در حالت شدهطرف كياز  فيفقط تعر نيمطابق مقررات رفتار كند و ا ايبپردازد 

  شود. فياز هر دو طرف تعر

وقتى  است نىيذكر شده چون عقد طرف نجايعرض كنم كلمه عقد كه ا -(آقاى نقابت)  هيعدل ونيسيكم مخبر
هم دارد كه  ييهاقرارداد كيدارد و هم طرف قبول و باالخره  جابيعقدى است البته هم طرف ا مهيب ميگفت

  .شوديم نيمع هيآتهم در مواد گذارمهيبه موجب آن تعهدات ب

  آقاى عراقى -سيرئ بينا

عقدى است البته  مهيشان مقنع نبود بكه جواب كنميبه طورى كه آقاى مخبر جواب فرمودند تصور م -عراقى
 يعقد مهيب سدينويچرا؟ چون ماند طرف قرار داده كيعقد را  فيو قبول ولى در تعر جابيعقد دو طرف دارد ا

هم  ديبا فيوارد است تعر دىياشكال آقاى جمش نيبنابرا كنديتعهد م طرف كياست كه به موجب آن عقد 
 نجايكه آقاى مخبر جواب دادن عقد دو طرف دارد البته عقد دو طرف دارد ولى در ا نجايمانع باشد هم جامع ا

را  نيا كنديتعهد را م نيطرف ا كي كهعقدى است مهيبرده است ب نيعبارت از ب نيطرف را به واسطه ا كي
  .عقد گفت شودينم

  .داحمدىيآقاى مؤ -سيرئبينا

جامع باشد افراد خودش را و مانع باشد از  ديبا فيفرمودند تعر دىيكه آقاى جمش طورىنيهم -داحمدىيمؤ
د كه البته عق دييبنده دو طرف را ذكر كرده است توجه بفرما دهياست به عق مهيب في. ماده اول تعرريدخول غ
 گريطرف د كنديگذارنده وارد شود جبران م مهيخسارتى به ب هرگاه كنديطرف چه م كياست  نىيشد طرف

 بيترت في. آن وقت تعركنديكار را م نيآن طرف هم ا دهديو در ازا وجهى كه م دهديوجه م كنديچه م
طرف  كياست كه  كافى اشاره كه كرده است نيهم فيمواد بعد ذكر كرده پس در تعر پرداخت وجه را در

در  ايدر موقع بروز حادثه  ديجبران خسارت نما كنديهم تعهد م گريوجهى بدهد و طرف د كنديتعهد م
تعهد پرداخت پول كه  كىيتعهد جبران در موقع وقوع حادثه  كىيتعهد دارند  نيعمر پس طرف مهيقسمت ب

  .را دارد منتهى شرحش كه چه جور باشد و چطور بدهد در مواد بعد ذكر شده نيطرف فيدر هر ماه بدهد تعر

  .آقاى دكتر طاهرى -سيرئبينا

  .بنده موافقم -طاهرى تركد

  .زادهآقاى اعتصام -سيرئبينا
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در شور  حهيعرض كنم در ال خواستميرتى مبنده در اصل موضوع عرضى ندارم فقط اصالح عبا -زاده اعتصام
م ده بنده خواست مهيباز نوشته است ب نجايو در ا گذارمهيشد ب ونيسيبعد در كم گرمهيو ب ده مهياول بود ب

  شود. گذارمهيب ندياجازه فرما

  است اشتباه در چاپ شده است. گذارمهياست آن هم ب حيصح -مخبر

  هيعدل ريآقاى وز -سيرئبينا

  بلى بنده موافق هستم. -هيعدل ريوز

و مخبر  هيعدل ريزاده كه آقاى وزآقاى اعتصام شنهادىيبه ماده اول با اصالح پ ميريگيرأى م -سيرئبينا
يم شد. ماده دوم قرائت بينمودند) تصو امي(اكثر ق نديفرما اميق نيموافق انيهم قبول نمودند آقا ونيسيكم

  .شود

  

  :دوم ماده

  خواهد بود. نامهمهيبه موجب سند كتبى باشد و سند مزبور موسوم به ب ديآن با طيو شرا مهيعقد ب

كه  يانيبه ماده دوم آقا ميريگي) رأى مريخ -(گفته شد ست؟ينسبت به ماده دوم مخالفى ن -سيرئبينا
  شود.شد ماده سوم قرائت مى بينمودند) تصو امي(اغلب ق نديفرما اميموافق هستند ق

  

  : ٣ ماده

  شود: ديق حيبه طور صر ليامور ذ ديبا نامهمهيدر ب

  انعقاد قرارداد خيتار - ١

  گذارمهيوب گرمهياسم ب - ٢

  مهيموضوع ب - ٣

  .به مناسبت آن به عمل آمده است مهيخطرى كه عقد ب ايحادثه  - ٤

  مهيابتدا و انتهاى ب - ٥

  مهيحق ب - ٦
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  در صورت وقوع حادثه. گرمهيتعهد ب زانيم - ٧

  

هارم شد ماده چ بي(اغلب برخاستند) تصو نديفرما اميق نيموافق اني) آقاري(خ ست؟يمخالفى ن -سيرئبينا
  .شوديقرائت م

  

  : ٤ ماده

حقوقى مشروط  تيهر نوع مسئول ايهر حق مالى  ايمنفعت  اي نيممكن است مال باشد اعم از ع مهيموضوع ب
 ايبراى حادثه  مهيممكن است ب نينفع باشد و همچنذى دهديم مهينسبت به بقا آنچه ب گذارمهيكه ب نيبر ا

  .گردديتضرر مم گذارمهيخطرى باشد كه از وقوع آن ب

  

يشد ماده پنجم قرائت م بي(اكثربرخاستند) تصو نديفرما اميبا ماده چهارم ق نيموافق انيآقا -سيرئبينا
  .شود

  

  : ٥ ماده

را داشته  نفعيشخص ذ ايصاحب مال  ندگىيقانونى نما نياز عناو كىيبه  ايباشد  ليممكن است اص گذارمهيب
  حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. تيمسئول اي

  

يشد ماده ششم قرائت م بي(اغلب برخاستند) تصو نديفرما اميبا ماده پنجم ق نيموافق انيآقا -سيرئبينا
  :شود

  

  : ٦ ماده

شده باشد كه مربوط به  حيتصر نامهمهيمتعلق به خود اوست مگر آن كه در ب مهيب دهديم مهيهر كس ب
  .شود ميبدون ذكر اسم (به نام حامل) تنظ نامهمهيحمل و نقل ممكن است ب مهيدر ب كنياست ل گرىيد
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  زادهآقاى اعتصام -سيرئبينا

هم  نيچون ا دهديم مهي: هر كس بسدينوياصالح عبارتى است م كي نجايباز هم در ا -زادهاعتصام
  .گذارديم مهينوشته شود هر كس ب ندياست اجازه فرما گذارمهيب

  اصالح موافق هستند؟ نيآقاى مخبر با ا -سيرئبينا

  .ستيمورد ن نيعبارت مشمول ا نيولى ا گذارمهيشد به ب ليجا تبدهمه -مخبر

  م؟يريكه رأى بگ دييفرمايم شنهاديزاده پآقاى اعتصام -سيرئبينا

  .رميگيپس م ريخ -زادهاعتصام

ش شد. خواه بينمودند) تصو امي(اكثر ق نديفرما اميق نيموافق انيبه ماده شش آقا رميگيرأى م -سيرئبينا
  .شودي. ماده هفتم قرائت منديتوجه فرما انيدر موقع رأى آقا كنميم

  

  : ٧ ماده

  دهد. مهيرهن است ب اي قهيمالى را كه در نزد او وث توانديطلبكار م

ه آنچ زانيبپردازد تا م ديبا گرمهيصورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتى كه ب نيا در
  به صاحب مال تعلق خواهد گرفت. هيوقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بق خيدر تار گذارمهيراكه ب

  .آقاى اورنگ -سيرئبينا

است و نسبت به او خسارتى وارد  قهيكسى رهن و وث شيكه اگر مالى پ كنديذكر م ماده هفتم نيدر ا -اورنگ
طلب طلبكار است به طلبكار بدهد و آنچه را كه  زانيبكند آنچه كه م ميآن خسارت را تقس ديبا گرمهيشد ب

ت عبار ستيعبارت وافى به رد كردن آن مازاد به صاحب مال ن ولىبه صاحب مال رد كند  ستىيمازاد است با
رفته به قدرى كه من طلبكارم از  نيبدهد در موقعى كه مال از ب ديپولى را كه با گرمهيكه آن ب ستيوافى ن

عبارت  ليذ ستيمقصود ن نياآن مال پول به من بدهد و مازاد آن را به صاحب مال بدهد و عبارت وافى به 
به صاحب مال تعلق خواهد  هيص او و بقوقوع حادثه طلب كار است به شخ خي(در تار ديگوياست كه م نيا

كلمه تعلق خواهد گرفت اگر مقدور است  نياست كه عوض ا نيغرضم ا عنىياست  نيا امدهيگرفت) بنده عق
تعلق  نيا ديباشد كه بگو گرىمهيب كيكه به صاحب مال رد خواهد شد. چون ممكن است  ميبگذار كلمه كي
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به  ميسيعبارت تعلق خواهد گرفت اگر بشود بنو نيبه او بدهم به جاى ا ستميدارد به او ولى من حاال ملزم ن
و به  شوديتر مهم واضح گرمهيآن ب فيو تكل شوديمترمن بنده روشن دهيصاحب مال رد خواهد كرد به عق

  .كنديصاحب مال رد م

 ليدخواهد گرفت تب آقا با اصل موضوع موافقت فرمودند فقط اشكال در لفظ است كه كلمه تعلق ايگو -مخبر
صورت باشد چون در  نيكه به هم نديفرماياست البته موافقت م كىيشود به رد خواهد كرد ولى چون معنى 

ه مال ب نىياست تا حدى كه طلبكار است حق ع قهيمال نزد او وث كه ينكته شد كه آن كس نيا تيرعا نجايا
او نبود  كه متعلق به يو حق ستيمتعلق به او ن قهياو محفوظ است وث نىيطلبش حق ع زانيتا م نيدارد بنابرا

كه معادل  مهيولى وجه ب سوخت مال كه سوخت) البته مال -است (اورنگ نياش ااسترداد كند الزمه ديبا
 ستىيالبته با ماندياو رهن است در تصرف او م شيكه مال پ يكس مانديخسارت مال است در تصرف مرتهن م

شود  ديق نجايدر ا ستىيرا به صاحبش بپردازد و تعلق مازاد به صاحب مال با هيو بقبه قدر طلب خودش بردارد 
 دهيتعلق خواهد گرفت به عق نيبنابرا رنديگيازش م اي دهديم ايقانونى باشد كه  ليبه وسا ديو استردادش با

  تر است به مقصود.بنده بهتر است. و وافى

  .يآقاى عراق -سيرئبينا

دهد  مهيرهن است ب اياست  قهيمالى را كه در نزد او وث تواندي: طلبكار مديگويماده هفت م نيدر ا -عراقى
 نييتع دهديم مهيكه ب يصورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد الى آخر معلوم است كس نيدر ا

مبلغى آن كسى  كياست به  قهيكسى وث شياست پ گرىيمال د مال كنديم نيالضمانه را او معو حق متيق
 متىيق كيمال  نيكه ا يدر صورت دهديم مهياست به اندازه طلب خودش آن مال را ب قهيكه مال نزد او وث

 نيدهد و مطابق ا مهيب برود خواهديتومان و او م صديآدم رهن است به س نيا شيدارد فرضاً هزار تومان وپ
 شود ديق ديشده با نيخسارت مطابق آنچه كه مع زانيدهد در ماده سوم هم بود كه م مهيبرود ب ديماده او با

ت و آن كسى اس گرمهيب نيب نيدر صورت وقوع حادثه فالن ا گرمهيرا ب نهيمع زانيم سدينويم ٧ماده  نيدر ا
هزار تومانى را ممكن است مال پنج دهديم مهيولى صاحب مال اطالعى ندارد كه او ب دهديم مهيب روديكه م

ع صاحب با اطال مهيماده خوب است نوشته شود كه ب نيدهد در ا مهيمبلغ كمترى ب كيبه  ديايب قهيصاحب وث
  مال باشد.

 گذارديم هميشده است كه كسى كه مالى را در نزد كسى ب فىيتكل نييتع كيعرض كنم در مواد بعد  -مخبر
آن مال  خواهميبنده رهن است بنده هم م شيصاحب مال باشد مالى پ ندهينما ايباشد  نيمالك ع اي ستىيبا

 رميحادثه رخ دهد خسارتى را بگ ايكه اگر تلف شود  تىينحسن كيبگذارم البته روى  مهيبه ب رىيرا نزد غ
 حفاظت تيصورت مسئول نيا ريدر غ رايكه هم حق صاحب مال محفوظ مانده باشد و هم بنده به حقم برسم ز
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در  تىيلمن نشد من مسئو بهنسبت  طيتلف شد مطابق قانون مدنى اثبات تفرقانونى به گردن من بود اگر مال 
بگذارند من براى حفظ حق  قهيمقابل صاحب مال ندارم در هر صورت ممكن است آن مالى كه نزد من وث

شده  نيكه محال است و در مواد بعد هم مع متيواقعى خودش اضافه بر ق متيبگذارم به ق مهيخودم به ب
است  اصالً باطل و منسوخ مهيگذاشته است آن ب مهيعادله نزد كسى ب متيشد مالى را به ق اثباتاست كه اگر 
در  ميممتنع است آمد متيگذاشتن عالوه بر ق مهيپس ب دهنديهم كه داده است پس نم ييهاو حتى پول

 مهيبه نصف ب امدارد آمده متيق الير ونيليم كي در حدود يمال كي دييفرض بفرما متيقسمت كمتر از ق
كه به  نيكه من به مال خودم برسم ولو ا گذارميم مهيكه كم پول بدهم معادل نصف ب نيگذاشتم از براى ا

 مرورا جهيمال هم در نت نيا دهديروز تلف پول م متيمطابق ق گرمهيام چون بنگذارده مهيهم ب متينصف ق
ممكن است اصالً تلف نشود خسارت  اي كننديروز تلف را حساب م متيممكن است تنزل حاصل كند ق اميا
 شوديگفته م نيبنابرا زانيبا آن م دهديكند در هر حال خسارات را به ما م دايپ انقصيحاصل شود  گرىيد

گرفت اگر آن پول اضافه باشد بر  گرمهياو رهن است پولى از ب شيكه اگر جنس تلف شد و شخصى كه مال پ
ام هزار تومانى را با هزار تومان رهن گرفتهخانه ده كي عنىيم گرفته باشم از طلب شتريطلبم ممكن است من ب

به صاحب مال  ستىيو اضافه را با دارميتومان خودم را برم كهزاري نجايام اهزار تومان هم رهن دادهو به سه
شده  نيمع فشيتكل هيهم در مواد آت نيا پردازديرا كى م مهيموضوع است كه اقساط ب كيپس بدهم فقط 

  .ستيماده ن نياشكالى نسبت به ا نياست بنابرا

  چىآقاى طهران -سيرئبينا

 نيطور كه آقاى عراقى فرمودند اگذاشت همان مهيبود كه طلبكار وقتى مال را ب نيبنده غرضم ا -چىطهران
بدهد البته اگر به مقدار طلب خودش گذاشت  مهيبگذارد و ب متيق ديايكه تمام ارزش مال را ب ستيملزم ن

را  نيطلب خودش بردارد و مازاد آن را به صاحب مال بدهد ا اندازهبه  ديگذاشت با ادتريو اگر ز ستياشكالى ن
ا ر مهيشرط باشد كه صاحب مال هم حق ب نيكه به ا نيمگر ا ستيماده عادالنه ن نيكه ا كنميبنده تصور م

به صاحب مال بدهد بدون  رارا طلبكار بدهد و وصولى اضافه از طلب خودش  مهيبدهد اگر بنا شد كه حق ب
 جانيكه ا زىيهمچون چ ستيطور ن نيا -(مخبر ستيعادالنه ن نيرا داده باشد ا مهيكه صاحب مال حق ب نيا
صورت هرگاه حادثه نسبت  نيدر ا ديگويبه او داده شده است ولى بعد م نجايا ارياخت نيخوب ا اري) بسستين

ادثه وقوع ح خيدر تار گذارمهيآنچه را كه ب زانيبپردازد تا م ديبا گرمهيرخ دهد از خساراتى كه ب مزبور به مال
يدر هر حال خودش هم به استقالل م -به صاحب مال تعلق خواهد گرفت هيطلبكار است به شخص او و بق

 گرمهيهرگاه خسارتى رخ دهد از خساراتى كه ب مييگويم وقتىكار را بكند البته حق هم هست اما  نيا تواند
احب به ص هيوقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بق خيدر تار گذارمهيآنچه را كه ب زانيبپردازد تا م ديبا

را بدهد  اشمهيحق ب ديبا راچ آن وجهى كه اضافه از طلب او است شوديچطور م نيمال تعلق خواهد گرفت ا
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پرداخته باشد مازاد را  مهيكه صاحب مال حق ب نيرا من بدهم ولى وقتى خساراتى وارد آمد بدون ا مهيحق ب
ال را صاحب م مهياشاره بشود كه حق ب كي ديبنده با دهيبه عق نجايام او ببرد؟ در ارا من داده اشمهيكه حق ب

  .شوديكه نم مهيواال بدون حق ب بپردازد ديهم با

 شودين مماده روش نيكه ا نينه ا حيتوض نيبا ا نكهيبدهم براى ا ديمقدماتى بنده با حيتوض كي - هيعدل ريوز
اصلى است در حقوق  كياست كه  نيو آن ا شوديدارند رفع م انيبلكه براى مواد بعد هم اشكاالتى كه آقا

از آنچه كه استحقاق دارد و به اصطالح استفاده  ادتريز استفاده كي تواندينم مهياز راه ب كسچيكه ه مهيب
قاعده  نياند و ما اقاعده را قبول كرده نيهم ا ايجاى دنجا هست و همهقاعده در حقوق همه نينامشروع ببرد ا

مال رهنى را با اطالع  طلبكار ستىيبايفرمودند كه م رادىيآقاى عراقى ا ميامواد ملحوظ كرده نيرا در تمام ا
 صاحب مال بكنند عنىيكه خواستند به نفع راهن  اطىياحت نيمقصودشان از ا دميبگذارد نفهم مهيراهن ب

راهن و مرتهن  نيو روابط ب ميكنيم نيرا مع گذارمهيو ب گرمهيب نيروابط ب نجايكه ما در ا نيبراى ا ستيچ
ند ككار را مى نيا اطيگذارد براى احت مهيندارد كه مال رهن را ب فياست مرتهن تكل ملحوظ در قانون مدنى

 ميكه مال را تسل ستين نيا شيهم معنا گذاردنمهيو ب كنديم اطيحق متعلق به خودش است احت نيچون ا
و  گرمهيب نيمربوط به روابط ب نجاياست. ا نيمع راهن و مرتهن نيب فيكند. مطابق قانون مدنى تكل گرمهيب
روابطى كه  نيا گذارديم مهيبراى حفظ حقوق خودش ب عنىياست حقى كه متعلق به خودش است  گذارمهيب

. و نداردراهن و مرتهن  نيتماس حقوقى ب چيه نيا شوديم جاديا گرمهيو ب گذارمهيب نيب مهيعقد ب لهيبه وس
مازاد  ميكردنمى حيتصر ٧چى را عرض كنم روى اصلى كه عرض كردم كه اگر ما در ماده جواب آقاى طهران

 ميكرد اطيو احت ميرا كرد حيتصر نيما ا شديتمام م گرمهياضافه به نفع ب نيا رسديقرض به صاحب مال م
تعهدى  چيه گرمهيب گريد ميكردينم حيرا تصر نيبرسد و اگر ا قىيمال حق صاحبكه اگر مازادى درآمد به 

پس موافقت  شديو باقى به نفع او تمام م رىيبه اندازه خسارت خودت بگ ديتو با گفتيم گذارمهينداشت و به ب
  شود. بيتصو بيترت نيكه به هم دييبفرما

  .آقاى اورنگ -سيرئبينا

  

حالجى بشود بهتر است و به نظر  قدرنيدر ماده ولى هم ستيبنده مطلب را ملتفت نشدم اشكالى ن -اورنگ
 كيو خودش  شوديكه در صورت مجلس درج م راياست ز ديمف شوديممواد مذاكراتى كه  نيبنده در اطراف ا

بنده  شيمالى را كه پ كيكلمات  نيكند با ا قيكه تطب ميبكن ديبا خارجفرضش را در  ٧است. در ماده  نىيمب
مثالً مؤسسه  رنديگيم قهيكه وث ييمعمول است جاها كنميم متيمال را ق نياول ا گذارنديم قهيوث آورنديم

آن مال را كمتر  نيقيو  قطعولى غالباً بلكه اغلب و عموماً به طور كنديم متيمقوم دارد و ق كيرهنى خودش 
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د و ارزتومان مى صديس راطىياست و ق راطيكه سه ق انىيبرل كيخودش.  قىيحق متياز ق كننديم متيق
صد تومان  عنىي دهديو مطابق نظامنامه ثلثش را م كنديم متيتومان ق صديمقوم س شودينهصد تومان م

صد تومان را  نيپول داده است ا نجايصد تومان را كه خودش در ا نيگرفته ا قهيرا وث يمالداده نهصد تومان 
يم مهيآن مال را؟ اگر مال را ب ايكرده  نييتع متيتومان را كه مقومش براى مال ق صديآن س اي كنديم مهيب

رده ك متيكرده است چون مقوم ثلث ق ميتقو كه مقوم متىيمال باشد نه آن ق قىيحق متيبه ق ديبا كند
مالى را كه  نيا اي كنديم مهيصد تومان را ب نيكرده است. در هر حال ا متيتومان ق صدينهصد تومان را س

 كيثالثه  اتيفيك نيااز  كياست كه در هر  تيفيك ٣ ني. اكنديم مهيواقعاً ارزشش نهصد تومان است آن را ب
است از صد تومان الى نهصد تومان  هىيكند كه بدمى مهياگر نهصد تومان را ب شوديم دايپ حدهيعل فيتكل

آدم كه نهصد  نيبه ا دهديرا صاحب انگشتر م اشمهيفرقش هشتصد تومان است آن هشتصد تومان را حق ب
بوده است بدهد و روزى  قهيكه مال نزد او وث گذارمهيب ديرا با مهيب حقتمام  ريخ اي دهد؟يم مهيتومان حق ب

ه حق كسى برسد ك كيبه  ديسال و مازاد او با كيبا فرع  رديبگ ديشود صد تومان را باكه انگشتر تلف مى
به  ميطور فرض كن نيا را جهينت مييايما ب شوديكه نم نيهم نداده است ا ناريد كيهشتصد تومان را  مهيب
 نجايتومان باز خودش صد تومان داده پس فرق ا صديس عنىي كنديم مهيمقوم را ب متيق عنىيمقوم  متيق

ارت گر خس مهيبدهد و اگر مال تلف شد و ب ديتومان را باز خودش با ستيدو نيا مهيتومان است حق ب ستيدو
نابر ب گذارمهيباجحافى است نسبت به  كي نجايداد آن وقت مازاد برسد به صاحب مال باز ا راتومان  صديس

 ليرح و تعدج شنهاداتىيپ كيبا  ايشود و روشن شود  حيكه توض نديبفرما انىيب كي ديمقدمه را با نياصطالح ا
 شتريه بك قىيو صاحب مال حق گذارمهيب فيمخصوصاً تكل گرمهيو ب گذارمهيمعلوم باشد ب فيشود كه تكل
مردى است كه هر چه حق بهش دادند در  كي گرمهيمعلوم شود چون ب شانفيآنها است تكل نياختالفات ب

 چيكه ه نديفرمايم شانياست كه ا نيدر جواب آقاى مخبر عرض كنم و آن ا ديو مختصرى هم با دهديآخر م
است  خوبى زيچ لىيخ نيبگذارد ا مهيدارد ب متيجنسى را اضافه بر آنچه كه ق كيحق ندارد كه  گذارىمهيب

كتاب خطى دارم  كيمحال چطور؟ بنده  هيشب ايمحال است  اياست كه در عمل  نيولى اعتقاد شخص بنده ا
است  شده قيامضا تصد نيكتاب است و ا نياز مالمحمد بلخى صاحب مثنوى پاى ا امضا كيمثنوى است  نيا

تابى ك نيچن كياند كرده قيامضا را تصد نيا كي كي ايوقت بزرگان دن نياز زمان فوت مولوى تا امروز سالط
حمل كنم  خواهميم نجايارزد از امى رهيل ونيليم كي ميگويچند تا امضا را دارد من م نيا نكهيدارم براى ا
ج شش پن نينظر ااست ولى از نقطه متشيكتاب از نظر كاغذ و ورقه هفت قران ق نيبراى فروش ا ايبه بازار دن

قدر  نيا ديگويم اوندارند  ريچه كار كند واقعًا هر دو هم تقص گرمهيب نجايدارد ا متيتومان ق صدهزاريامضا س
يمبلغى كه من م نيدر بازار عرضه و تقاضا هم به هم ديدارد شا متيقدر ق نيا ميگويدارد و من م متيق

 دايواقعى براى آن پ متيكه ق اياست در دن ايباب مثل عرض كردم بعضى اشرا من نيبه فروش برسد ا ميگو
شود و  دايمتمولى پ كيممكن است  ايدارهاى دنآن بسته است به تفنن پول متيكردن كار مشكلى است ق
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 توانيارزد چون پشت پاكت هم نمهم نمى نارينظر ما صد دتمبر را بخرد از نقطه كيصدهزار تومان بدهد و 
 ريكه مقدور باشد ز ييو تا جا كنميم عرض ميديرا در مواد خودش كه رس انيب نيچسباند به هر حال حاال ا

يم شانيكه ا كنميطور استفاده م نيآقاى مخبر هم من ا انيكه مطب كامالً روشن شود و از ب ميكنيو باال م
 گذارمهيل بمقاب گرمهيب عنىيبدهد  گذارمهيخسارت را كامالً به ب ديبا گرمهيشد آن ب طيوقتى مال تفر نديگو

اى آق انيو صاحب مال ب گذارمهيب نياست ب فىيتكل كيبه موجب آن سندى كه داده است و آن وقت  است
 و مازاد را هم خودش گذارمهيقدرى از پول را بدهد به ب گرمهياست كه ب نيطور بود نه ا نيمخبر به نظر بنده ا

 گرمهيكه ب ستين نيمقصودتان ااست كه اشكالى ندارد ولى اگر  طور نيبدهد به صاحب مال منظورتان اگر ا
 فشيلتك گرىيمواد د كيدر  ديالزم دارد شا حىيتوض كي نيالبته ا گذارمهياول بدهد به ب ديتمام پول را با

  الزم است كه مطلب روشن و شكفته شود. حىيتوض كياست ولى فعالً  نيمع

 شياست پ دىيجد لىيموضوع خ كي مهيكه ب نياز نظر ا دانميم ديمذاكرات را مف نيبنده هم ا -هيعدل ريوز
 ٧ماده  نيبه اقانون و طرز عمل. اما راجع نيا ريبراى تفس كنديمذاكرات كمك م نيذهن ا ذيما و براى تشح

 -كافى بود (اورنگ فرمودنديبود ولى اگر به آن توجه م كوتاهقدرى  كيكه بنده قبالً دادم  حىيتوض ديشا
حكمى  كياشكال هست ولى براى  كيآقا فرمودند و مثلى كه زدند البته  كه حىيتوجه بنده رسا بود) در توض

 انيبعضى از آقا براىاست كه اشتباهى كه  نيمطلبى را عرض كنم و آن ا كي ديبا نجاياست اوالً ا اديمثل ز
اد ماز مهيگذارد حق ب مهيطلب ب زانياز م ادتريچى كه فرمودند كه اگر زجمله آقاى طهرانشده است من دايپ

كه صاحب مال  ستيالزم ن گذارمهيكه ب ميااست كه ما در ماده قبل هم نوشته نياز ا نيرا صاحب مال بدهد ا
به مناسبت آن  تواندينفع بود عقالً البته ممالى ذى كينفعى داشت هر كسى كه در حفظ  كيباشد هر كس 

كسى است  كيال هم نباشد طلبكار كند ممكن است صاحب م مهينفعى كه در آن مال دارد براى خودش ب
به آن مال از نظر حفظ حق خودش دارد آن  كهنظر عالقه اند و از نقطهاو رهن گذارده شيرا پ زىيچ كيكه 

حق خودش را بكند بعضى طلبكاران هستند كه  فاىيكه اگر طلبش وصول نشد بتواند است كنديم مهيمال را ب
را  آن شوديبهش بسته م ليشان و مطابق آن مدتى كه تنزبه قدر اصل پول نكهيممكن است قناعت كنند به ا

يم مهيدر موقعى كه ب گذارمهيبراى ب متيق نييكه تع نيكنند براى ا مهيحساب كنند و مال را به آن مبلغ ب
در موقع پرداخت خسارت  گرمهيمنتهى ب كنديم متيق نييتع خواهدياست هر قدر دلش م ارىياخت دهد

 مال متعلق حق نيطلبكارى بود كه ا كيمال نشد فقط  صاحب گذارمهيوقتى كه ب پردازديواقعى را م متيق
و  دهديم مهياو است البته آنچه كه او طلب دارد و انتظار دارد كه حق خودش را حفظ كند به آن مبلغ ب

 كي فرض كهبدهكار من در روز آخر مدت  نيممكن است ا ديباشد و بگو اطيطلبكارى با احت كيممكن است 
يده تومان هم فرع م ايسال دوازده تومان  كيسال است پول من را ندهد اصل قرض صد تومان است و در 

است كه  گرىيطلبكار د كيبگذارد و  مهيصد و ده تومان ب زانيو به م شوديو صد و ده تومان م شيرو رود
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كه  گذارميم متيق شتريرا ب نيطلب مرا نداد ا ديدر آخر مدت شا ديو بگو باشد اطيبا احت لىيممكن است خ
 تميق شتريمال را ب نيا اطاًيباشم و احت دهياگر در آخر مدت حق مرا نداد و حق من تلف شد به حق خودم رس

ش تومان ارز صدياست اصل مال س ممكنكه  يكند در صورت متيكرده است ممكن است صد و پنجاه تومان ق
در آخر مدت  ميآمد دانديصد و پنجاه تومان صاحب حق نم نياز ا شيداشته باشد ولى طلبكار خودش را ب

يهم وقتى كه م گرمهيشد ب مورديب اطيپنجاه تومان كه اضافه بر طلب است احت نيمال تلف شد و ا نيا
به صاحب  دياضافه را با نيا ارزديم شتريومان باز صد و پنجاه ت نيكه ا نديبرا بپردازد البته مى خسارت خواهد

كه  ميكرد حيتصر نجايما ا شديتمام م گرمهيبه نفع ب مينگذارده بود نجايعبارت را ا نيمال رد كند و اگر ا
لبى مط گرينرود و اگر د نيكه به نفع صاحب مال باشد و حّقش از ب نياضافه را به صاحب مال بپردازد براى ا

  است) كيدرست است دل من تار ريخ -الزم داشته باشد عرض كنم. (اورنگ حيمانده باشد و توض كيتار

  

  .آقاى عراقى -سيرئبينا

حاال آمده است و هر امورى  اشحهياست و ال ياامر تازه كي مهيب نديفرمايم هيعدل ريآقاى وز نكهياما ا -عراقى
و فعالً  شوديامر عادى م كيو  شوديكم اذهان به آن آشنا متازه است ولى بعد كم شوديكه از ابتدا واقع م
كه حقوق  ميكه حقوق همه محفوظ باشد. فرمودند كه ما نظرى ندار نيا براى شوديم نجايمذاكرات الزمه ا

 نيمع جانيآن را ا فيكه تكل مينسبت به جاعل هم نظرى نداشت نجايما ا ميذكر كن نجايراهن و مرتهن را ا نيب
 نجايچه معامله كرد و ا اوبا  ديكه اگر كسى نوشته جعل كرد با ميو ذكر كرد ميكرد دايپ اجيولى احت ميكن

قد باطل كرد آن ع مهيواقعى ب متياز ق ادتريكه اگر كسى تقلب كرد و مال را ز ميكه ذكر كن ميكرد داياجبار پ
بوط و مر ميكن دايپ اجيو هر قسمتى را هم كه احت ميقسمت را ذكر كرد نيا ميكرد دايپ اجيچون احت شوديم

 اجيتبنده طرف اح دهيبه عق نجايقانون ذكر شود قسمت راهن و مرتهن در ا نيدر ا ديبا البته باشد مهيبه امر ب
حق  نيالبته آن قسمت كه مربوط به هم ميكن نيراهن و مرتهن را مع نيمورد حقوق ب نيدر ا دياست و با

 آن مهياست حق ب گذارمهيكه از طلب ب اضافه چى فرمودند كه آنطور كه آقاى طهراناناست مثالً هم مهيب
سمتى در آن ق نيدارد و همچن مهيب حهيال نيمطالب مناسبت كامل با ا نيبنده ذكر ا دهيبدهد به عق ديرا كه با

 تومان دصياست به س قهيوث يدارد و نزد كس متيمالى است كه نهصد تومان ق كيكه بنده عرض كردم مثالً 
 نيآن مال از ب ميحاال آمد گذارديم مهيتومان ب صدينظر حفظ حق خودش مال را به سآن طلب كار از نقطه

در صورتى كه اگر  روديم نيتومان نخواهد داد و حق صاحب مال از ب صدياز س ادهيكه ز گرمهيرفت آن ب
تومان خودش  صدياز س شيطلبكار كه به ب نموديحق خودش را حفظ م البته كرديم دايصاحب مال اطالع پ
برود و اطالع داشتن او هم ضررى متوجه  نيكه مال صاحب مال هم از ب ميبگذار دينبا نجايعالقه ندارد ما در ا

 دانميهم شركت كند ولى نم مهيب اضافهدر حق  ديممكن است كه او اطالع داشته باشد شا كندينم مهيعقد ب
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امرى باشد كه با  كي نيكه ا كنميكه صاحب مال اطالع نداشته باشد و بنده تصور نم ديچرا شما اصرار دار
كامالً  ميآورده باش نجايرا ما ا مهيبه قانون ب رمربوطيامر غ كيداشته باشد و  رتيمغا مهيو عقد ب مهيقانون ب

  خواهد بود.ذكر كامالً به مورد  نجاياگر ا كنمياست و تصور م مهيمطلب مربوط به عقد ب نيا

  

 كنمياختصار را م تيرعا ضمياست كه بنده در عرا نياشكالى را كه آقاى عراقى فرمودند براى ا نيا -مخبر
و رهن ا شينكته را بنده عرض كردم كه كسى كه مال پ نيو ا فتنديبه زحمت ن اديهم ز نيكه محرر نيبراى ا

 تىينكرده باشد و مال هم تلف شد در مقابل صاحب مال مسئول طىيتفر و ندارد و اگر تعدى تىياست مسئول
من جنسى را  نيندارد بنابرا تىيهست و اگر اثبات نشد مسئول تىيشد مسئول طيندارد اگر اثبات تعدى و تفر

مرتهن ضامن حفظ است) عرض كردم اگر اثبات  -بگذارم (عراقى مهيام چه الزم است كه بروم ببه رهن گرفته
ى و من مسئولم. و اگر تعد ديبراى من گرد طيضمان ندارد و اگر اثبات تعدى و تفر گريو تعدى نشد د طيتفر
در آنجا  چون رم،يحّقى بگ توانميهم كاله من عقب است چون آنجا هم نم گرمهيكردم كه در مقابل ب طيتفر

قى كه در مقابل صاحب قانون، پس همان حقو نيهم ندهيهم مسئول حفاظت هستم در مال به موجب مواد آ
 اطىياحتاوالدش بى ايكسانش  ايكنم، حتى اگر صاحب  اطىياحتبى ديهم دارم و نبا گرمهيمال دارم در مقابل ب

 نيده اش طينخواهد پرداخت چون تعدى و تفر زىيچ گرمهيباز هم ب ديايب شيپ خسارتىو  قيكنند و مثًال حر
دارم كه در ماده  تيصاحب مالم و مسئول ندهين اگر نمااصل در جاى خودش محفوظ است م نيمطالب و ا

 ندگىيقانونى نما نياز عناو كىيبه  اي باشد ليممكن است اص گذارديم مهيشده كه كسى كه ب ديششم ق
ر حفظ دارم د تيحفظ آن را داشته باشد چون من مسئول تيمسئول اينفع را داشته شخص ذى ايصاحب مال 

يم طورنيماده هفت هم هم نيبگذارم ا مهيب توانميمشمول ماده شش هستم و م نيمقابل صاحب مال بنابرا
م و من سوءاستفاده نكن گريهم فرمودند كه وقتى رهن گذاشتند مالى را د هيعدل ريكه آقاى وز يبه طور ديگو

م هم استفاده كنم و به حق خودم برس ستىيكه من طلبكار هستم و با رايز رميرا نگ زىيچ كياضافه از طلبم 
به  رديگيتعلق م نيا ديارزمى شتريكه مال ب يمازاد گرفتم در صورت اگراما نه مازاد بر آن چه كه حق دارم 

هر قدر طلبكار  كننديوقوع حادثه حساب م خيكه در تار ميكرد ديبه اقساط آنجا هم قصاحب مال، اما راجع
اگر كمتر گرفته كه اختالف  كننديماقساط را حساب  نيو آخر دهنديبه او م عنىي دارديطلب داردكه بر م

به طلبكار و مازادش  دهنديو م كننديگرفته كه اقساط طلب را حساب م شتريحسابى با صاحب مال ندارد اگر ب
  .هياشكالى ندارد قض نيبنابرا كننديرا به صاحب مال رد م

  

  .آقاى دكتر جوان -سيرئبينا
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كه طلبكار ممكن است مال را به كمتر  نيا كىي. انيماده هفتم سه اشكال كردند آقا نيبه اراجع -جوان دكتر
رفت اول حق خودش  نيبدهد و بعد از آن كه حادثه واقع شد و مال از ب مهيو ب ديايواقعى خودش ب متياز ق

مبلغ اصلى و آنچه كه آن  نيكه ب به مقدار متفاوتى شوديم متضرر صاحب مال جهيمى كند و در نت فاءيرا است
 صاحب ديرا كه با مهيحق ب نيچى كردند كه به چه مناسبت ااشكال هم آقاى طهران كيشخص داده است و 
نده مال ب ميتقد خصوص اشكالى هم آقاى اورنگ فرمودند در كيمكلف باشد بدهد؟  نجايمال بدهد طلبكار ا

ال اشك نيا گرياست كه اشكال آقاى عراقى اگر ماده بعدى نبود وارد بود ولى در ماده د نيا دميآنچه كه فهم
ه اگر ك سدينوكه در ماده نهم مى نيداشته باشند براى ا دينگرانى نبا گريشده و د نيتأم شانيرفع و نظر ا

 مهيب ت مجدداً آن مالالتفاوو مابه هيكرد ممكن است نسبت به بق مهيواقعى ب متياز ق كمتركسى مالى را به 
 مهيا بر نيا گرمهيسه ب گرمهيدارد نزد چهار ب متيممكن است كسى مالى را كه فرضاً هزار تومان ق عنىيشود 

آن كسى كه طلبكار است  رايز ستيمال الزم ن صاحباطالع  گريد كنميبنده تصور م بيترت نيبگذارد با ا
حق خودش را حفظ كرده است و هر موقعى  نيداده است بنابرا مهيمال را به مقدار طلب خودش ب نيباالخره ا

وارد شود  او و ممكن است خسارتى به ستين مهيب شيواقع متيكه صاحب مال مطلع شد كه مال او به ق
 شوديو ماده نهم كه بعداً ذكر م گذارديم مهيواقعى مالش را ب متيق هيو نسبت به بق روديمطابق ماده نهم م

 مهيآن را ب توانيم متيق هيشده باشد نسبت به بق مهيب متيكه مالى به كمتر از ق يصورت در« :سدينويم
و از  كنديم مهيب گريد گرمهيب اي گرمهيمال مجدداً با نزد همان ب نيا هيو نسبت به بق روديم نيپس ا» نمود

چى فرمودند چون اصوالً هر كس هر آقاى طهران كه. اما آن اشكالى كنديم رىيخسارت مال خودش جلوگ
 مهيحقوق خودش است طلبكار اگر مى خواهد حق ب يفايبراى حفظ حقوق و است كنديكارى و اقدامى م

كه  ورط هم همان هيبگذارد و نسبت به بق مهيطلبى كه دارد مال را ب زانينسبت به آن م توانديندهد م ادىيز
بگذارد پس اشكالى ندارد  مهيكه مال دارد برود و ب متىينسبت به اضافه ق توانديعرض كردم صاحب مال م

 شوديم ميرا خود صاحب مال بپردازد اما اشكال آقاى اورنگ كه فرمودند مال چطور تقو مهيكه همان تفاوت ب
اصل كلى است  كي مهيفرمودند در ب هيعدل ريكه آقاى وز ياوالً به طور شود،يمگذارده  مهيدر موقعى كه ب

احكامى  كي نجايشده در ا ميو اگر معلوم شد كه اضافه تقو شودينم ميواقعى تقو متيكه مال اضافه بر ق
چون اصوالً موقعى كه جبران  گذاشتند در موقع عقد قرارداد متىيشده است حال اگر آمدند و ق نيمع شيبرا

د خواهنحادثه و مى كيارتى وارد شد در اثر وقتى خس عنىيخسارت وارده است  زانيفقط به م شوديخسارت م
 دييبگو قواعدى دارد حاال اگر كيكنند و كنند البته به اهل خبره رجوع مى نيخسارت را حساب و مع زانيم

احكام و دستوراتى است كه قانون ذكر كرده اگر هم اهل خبره  كيهم برحسب  نيكنند ااهل خبره اشتباه مى
و در  شوديهم قطع و فصل م طورنيخسارت ظاهرى است و به هم كيبراى جبران  هيقض نياشتباه كردند ا

  .ستياشكاالت وارد ن نيو به نظر بنده ا شدمذاكره طورنيهم هم ونيسيكم
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  مذاكرات كافى است) - ندگاني(عده از نما

 امي(اكثر ق نديفرمايكه موافق هستند اظهار موافقت م انىيبه ماده هفتم آقا ميريگيرأى م -سيرئبينا
  شد ماده هشتم: بيكردند) تصو

  : ٨ ماده

توان همان مال را به نفع همان شخص باقى است نمى مهيشده باشد در مدتى كه ب مهيكه مالى ب يدر صورت
  نمود. مهيو از همان خطر مجدداً ب

  آقاى كاشف. -سيرئبينا

داده  حىيداده بودم ولى اگر توض شنهادىيپ كيسابقاً  رايز نميبعرض كنم كه بنده اصوالً اشكالى نمى -كاشف
در  نكهيمطلب را. براى ا كنديدر ماده قبل داشتند خوب است و حل م انيقانظرى كه آ نيبشود براى تأم

است و البته  قىيكمتر از مبلغ حق شوديداده م مهيمبلغى كه به ب كي مالى كه رهن است به كيكه  يصورت
 نيكند و چون ممكن است كه ا مهيطور كه گفته شد مجدداً بمال همان متيق هينسبت به بق توانديراهن م

ه مرتهن ك متىيق نيماب معنى كه اگر راهن خواست تفاوت نيبشود به ا رىيو سوءتعب ديايب شيسوءتفاهم پ
و  كمپانى ايكه نزد همان كمپانى  نيبگذارد اعم از ا مهيآن را مجدداً به ب قىيحق متيكرده است با ق مهيب
ه چون اظهار كند ك گرمهيماده ب نيداده نشود به استناد هم حىيتوض نجايباشد ممكن است اگر ا گريد گرمهيب
است و شخص شخص  گرىيمال، مال د نكهيكس است ولو ا كيخطر است و از  كياز  ومال است كي نيا
 حياست كه آقا توض نيو ممنوع است، منظور بنده ا كنميعمل را نم نيا كنميكار را نم نياست من ا گرىيد

بود  رىگيبود ولى شخص او شخص د طيشرا نيا واجدكه  گرىيد مهيهر ب ايمبلغ را  نيبدهند كه اگر تفاوت ا
 ىگريخطر د اينسبت به همان خسارت و خطر  هيواقعى همان مال را خواست براى قسمت بق متيق هياگر بق

 نيالبته ا بدهد مهيهم هست) بتواند ب حيمانعى نخواهد داشت و صح چيه كنميكند (تصور م مهيبخواهد ب
 تندسين طيشرا نيچون واجد ا ديبگو گرمهيهم هست ولى سوءتفاهمى نشود كه ب طورنياشكالى ندارد و هم

 انينظر آقا كنميداده شود تصور م حىيتوض عنىيقسمت اگر حل شود  نيا كنم،ينم مهيمال است من ب كيو 
ه شد مهيقسمت ب كيشده است، البته وقتى كه راهن مطلع شد مال او  نيتأم هم نسبت به آن ماده هفتم

  است) حيبكند (صح مهيقسمت هم ب هيبابت بق تواندياست م

بوده است كه  اديز شاناطيواضح است و آقاى كاشف هم احت لىيكه عبارت خ كنميم اليبنده خ -هيعدل ريوز
در ماده كه به نفع همان شخص و از همان خطر. همان شخص  ميرا خواستند از بنده، چون ما نوشت حيتوض نيا

حتماً صاحب مال باشد بلكه هر  گذارمهيب ستيكه قبالً داده بودم كه الزم ن هم حىيمعلوم است و با آن توض
و واضح  هىيبد نيرد پس ابگذا مهيبه نفع خودش آن مال را ب توانديكس هر نفعى نسبت به هر مالى دارد م
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كه هر عالقه و هر  گرىيهر كس د و است كه طلبكار نسبت به طلب خودش و صاحب مال نسبت به اصل مال
و  دهديسابق آقاى عراقى را هم م اناتيجواب ب نيبگذارد و ا مهيب تواندينفعى كه نسبت به مالى دارد م

  اشكالى ندارد.

 امي(اكثر ق نديفرمايكه موافق هستند اظهار موافقت م يانيبه ماده هشتم آقا ميريگيراى م -سيرئبينا
  شد. ماده نهم: بينمودند) تصو

  :نهم ماده

 نينمود در ا مهيآن را ب توانيم متيق هيشده باشد نسبت به بق مهيب متيكه مالى كمتر از ق يدر صورت
  كرده است مسئول خواهد بود. مهينسبت به مبلغ از مال كه ب گرانمهياز ب كيصورت هر 

كه موافق هستند اظهار موافقت  انىيبه ماده نهم آقا ميريگي(اظهارى نشد) رأى م ست؟ينظرى ن -سيرئبينا
  شد. ماده دهم: بيبرخاستند) تصو ادىي(عده ز نديفرمايم

  :دهم ماده

رده است ك مهيفقط به تناسب مبلغى كه ب گرمهيشده باشد ب مهيواقعى ب متيكه مالى كمتر از ق يدر صورت
  واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود. متيبا ق

  د؟يداشت شىيآقاى دكتر طاهرى فرما -سيرئبينا

يداده شود، م حيتوض دياشتباهى داشته باشد با ديشا شوديماده درست مفهوم نم نيعبارت ا -طاهرى دكتر
 مهيفقط به تناسب مبلغى كه ب گرمهيشده باشد ب مهياقعى بو متيدر صورتى كه مالى به كمتر از ق: «ديگو

 حىيخوب است توض دميهمرا بنده نف شيمعنا» واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود متيكرده است با ق
  بدهند. ريآقاى وز ايآقاى مخبر 

در  اليهزار ركردند به مبلغ پنجاه مهيرا ب لىياتومب دييفرض بفرما شود،يروشن م هيمثالى قض كيبا  -مخبر
 جاديشده حال اگر خسارتى ا مهيواقعى ب متيمعادل نصف ق عنىيدارد  متيق اليصدهزار ر ليحالتى كه اتومب

حساب مى كنند كه خسارت  كنندىم نيو مع ننديببپردازد خسارت را مى گرمهيآن ب ستىيكه با شوديم
 اليهزار ربدهد اما در پنجاه الير هزارستيب ديمال با متياصل ق الياست خوب در صدهزار ر الير هزارستيب

پس  اليهزار رده عنىينصف آن مبلغ را بدهد  دياست با هىيبد كنديرا حل م هيتناسب ساده قض كيچقدر؟ 
شده  گذارده مهيتر بگذارده شده البته اگر جنس گران مهيبه ب كهمبلغى است  نيخسارت هم متناسب با هم

 متينگذاردند البته اگر تمام ق مهينكردند و ب ميرا تقو متيولى چون تمام ق گرفتنديم شتريخسارتش را ببود 
 اندكرده ميولى حاال كه نصف مبلغ را تقو پرداختيگرفت و تمام خسارات را هم ممى شتريرا ب مهيبود او حق ب
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 ميبه نسبت اصل تقو ديبا پردازمياست اما آنچه بنده م متياند خسارت متناسب با اصل قو كمتر گذاشته
من خسارت  به گرمهيكه ب متىيدارد و مبلغ تعهد من با ق نىينسبت مع كي متيبپردازم پس خسارت با اصل ق

  است) حي(صح گرىينسبت د كي دهديم

 انيشد. چنانچه آقا بي(اكثر برخاستند) تصو نديفرمايبا ماده دهم اظهار موافقت م نيموافق -سيرئبينا
  است) حي(صح هيشور بماند براى جلسه آت هيبق نديفرماموافقت مى

  ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد - ٦

 حيسه ساعت قبل از ظهر دستور لوا بهشتيارد ٥ كشنبهي هيجلسه آت نديفرمايچنانچه اجازه م -سيرئبينا
  است) حيموجوده (صح

  قبل از ظهر ختم شد) قهيدق ستي(مجلس ب

  اتيمرتضى ب -مجلس شوراى ملى سيرئ بينا
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  ١٠١: جلسه

  ١٣١٦ بهشتيارد ٧شنبه مشروح مجلس سه صورت

  مطالب: فهرست

  صورت مجلس بيتصو -١

  مهيمربوطه به مقررات ب حهيال بيشور دوم و تصو هيبق -٢

  هيعدل ريوز ياز طرف آقا حهيسه فقره ال ميتقد -٣

  يدو فقره خبر مرخص بيتصو -٤

  ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد  -٥

  )ديگرد لي) تشكسيرئ بي(نا يدكتر طاهر يآقا استيقبل از ظهر به ر ميساعت و ن كي(مجلس 

  ) قرائت نمودند.ي(منش يداحمديمؤ يرا آقا بهشتيپنجم ارد كشنبهيمجلس  صورت
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  جلسه گذشته كه ضمن صورت مجلس خوانده شده: نيبيغا ياسام

  تيهدا -ييايمجدض -اغيادكتر قزل - يليوك -دكتر ادهم  -ي: سلطانانيآقا - اجازهيب نيبيغا

  .يقوانيل -پوركي: نانيآقا - اجازهيب رآمدگانيد

  صورت مجلس بيتصو - ١

  زوار يآقا - سيرئ بينا

شده است  بيتصو شانيمرخص يضيعرا ونيسياند در كمنوشته اجازهيب بيرا غا اغيادكتر قزل يآقا - زوار
  اصالح شود. يستيناخوش هستند با شانيچون ا

 بي) صورت مجلس تصوريخ -(گفته شد  ستين يگريد رادي. در صورت مجلس اشودياصالح م - سيرئ بينا
  شد.

  مهيمربوط به مقررات ب حهيال بيشور دوم و تصو هيبق - ٢

  .شوديشروع م ١١از ماده  مهيبه براجع هيعدل ونيسيخبر كم - سيرئ بينا

  و بطالن فسخ

  : ١١ ماده

داده  مهيدر موقع عقد قرارداد ب عادله متيرا اضافه بر ق ياو با قصد تقلب مال ندهينما اي گذارمهيچنانچه ب
  .ستيقابل استرداد ن يافتيدر مهيباطل و حق ب مهيباشد عقد ب

  كنند. اظهارنظر نيموافق ١١به ماده  شوديگرفته م ي. رأستين ينظر - سيرئ بينا

  نمودند) امي(اغلب ق

  ١٢شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  : ١٢ ماده

 ايو مطالب اظهار نشده  ديبنما عمداً اظهارات كاذبه ايكند  يخوددار ياز اظهار مطالب عمداً گذارمهيب هرگاه
 مهيبكاهد عقد ب گرمهيآن در نظر ب تياز اهم ايداده  رييباشد كه موضوع خطر را تغ يطور اظهارات كاذبه

 يهصورت نه فقط وجو نيدر وقوع حادثه نداشته باشد. در ا يريتأث اگر مراتب مذكوره يباطل خواهد بود حت
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عقب  خيرا كه تا آن تار مهيحق دارد اقساط ب گرمهيبلكه ب ستيپرداخته است قابل استرداد ن گذارمهيكه ب
  مطالبه كند. گذارمهياز ب زيافتاده است ن

  

  .زنديبرخ نيموافق اني. آقاستين ينظر ١٢در ماده  - سيرئ بينا

  برخاستند) يادي(عده ز

  ١٣شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

 شوديباطل نم مهيعمد نباشد عقد ب ياظهارات خالف واقع از رو اي ياز اظهار مطالب ياگر خوددار - ١٣ ماده
حق دارد  گرمهياظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ب ايمطلب اظهار نشده  صورت هرگاه نيدر ا -
را  مهيداد بقرار ايقرار داده را ابقاء كند و  اشتهد افتياو در تيدر صورت رضا گذارمهيرا از ب مهياضافه حق ب اي

 گذارمهيدو قبضه به ب ينامه سفارش اي مراتب را به موجب اظهارنامه ديبا گرمهيفسخ كند در صورت فسخ ب
 مهياضافه حق ب ديبا گرمهيو ب شوديشروع م گذارمهياطالع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به ب

واقع بعد اظهار خالف  ايكه مطلب اظهار نشده  يدر صورت -مسترد دارد  گذارمهيفسخ را به ب خيارتا ت يافتيدر
در صورت اظهار خطر به طور  يستيكه با يو وجه ياز وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه پرداخت

  .افتيخواهد  ليكامل و واقع پرداخته شده باشد تقل

  .ندياظهارنظر فرما نيموافق انيآقا ميريگيم ي. رأستين يهم نظر زدهميدر ماده س - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  ١٤شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  او نخواهد بود. ندگانينما اي گذارمهيب رياز تقص هيمسئول خسارات ناش گرمهيب - ١٤ ماده

  .زنديبرخ كه موافقند يانيآقا ١٤به ماده  ميريگيم يرأ - سيرئ بينا

  نمودند) اميق يادي(عده ز

  ١٥شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  : ١٥ ماده

نسبت به موضوع  دينمايهر كس از مال خود م را كه عادتاً ياز خسارت مراقبت يريجلوگ يبرا ديبا گذارمهيب
از مراتب و توسعه  يريجلوگ يرا كه برا يوقوع آن اقدامات ايشدن حادثه  كيو در صورت نزد ديبنما زين مهيب
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اطالع خود از وقوع  خيدر ظرف پنج روز از تار يمنتهزمان امكان و  نيخسارت الزم است به عمل آورد. اول
ثابت كند كه به واسطه  گذارمهيكه بمسئول نخواهد بود مگر آن گرمهيرا مطلع سازد و اال ب گرمهيحادثه ب

كه  يمخارجاو مقدور نبوده است. يدر مدت مقرر برا گرمهياو بوده است اطالع به ب اريكه خارج از اخت يحوادث
خواهد  گرمهينشود به عهده ب جهيبه نت بر فرض كه منتج دينماياز توسعه خسارت م يريجلوگ يبرا گذارمهيب

شود حل  جاديا ياختالف مهيتناسب آن با موضوع ب اي در موضوع لزوم مخارج مزبوره نيطرف نيگاه بهر يبود ول
  .شوديمحكمه رجوع م اياختالف به حكم 

  .ندينظر فرمااظهار نيموافق .ستين ينظر ١٥در ماده  - سيرئ بينا

  (اغلب برخاستند)

  ١٦شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  : ١٦ ماده

 يكي ايكند  ديمنعقد شده است تشد مهيرا كه به مناسبت آن ب يعمل خود خطر جهيدر نت گذارمهيب هرگاه
موجود بود  مزبور قبل از قرارداد تيدهد كه اگر وضع رييتغ يطوررا به مهيموضوع ب تيوضع اي اتيفياز ك

را بالفاصله از آن مستحضر  گرمهيب ديبا گشتينم رارداددر ق مذكوره طيشرا اي انعقاد قرارداد يحاضر برا گرمهيب
مراتب را  ديبا هينباشد مشارال گذارمهيعمل ب جهيدر نت مهيموضوع ب تيوضع رييتغ ايخطر  دياگر تشد -كند 

حق  گرمهيهر دو مورد مذكور در فوق ب در اعالم كند. گرمهياطالع خود رسماً به ب خيدر ظرف ده روز از تار
و  يقبول يحاضر برا گذارمهيب كهيكند و در صورت شنهاديپ گذارمهينموده به ب نيرا مع مهيدارد اضافه حق ب

باشد خسارات وارده را  گذارمهيعمل خود ب جهيخطر در نت ديرا فسخ كند و اگر تشد پرداخت آن نشود قرارداد
 از انحاء يخطر به نحو ديپس از اطالع تشد گرمهيب كهياز او مطالبه كند و در صورت يمحاكم عموم ياز مجرا

 گذارمهيرا پس از اطالع از مراتب از ب مهياز وجه ب يكه اقساطعقد قرارداد داده باشد مثل آن به بقاء تيرضا
 -به مراتب مذكور استناد كند  تواندينم گريخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد د ايقبول كند 

به  ليپرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دل ايخطر  دياز اطالع از تشد مهيوصول اقساط حق ب
  باشديقرارداد م به بقاء گرمهيب تيرضا

  

  .ندياظهارنظر فرما ني. موافقستين ينظر ١٦در ماده  - سيرئ بينا

  نمودند) اميق يادي(عده ز

  ١٧شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا
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را  يتعهدات هيكل هيالمنتقل اياگر ورثه  يگريبه د مهيانتقال موضوع ب اي گذارمهيدر صورت فوت ب - ١٧ ماده
 هيالنتقلم ايبه نفع ورثه  مهياجرا كند عقد ب گرمهيبوده است در مقابل ب گذارمهيكه به موجب قرارداد به عهده ب

 رگمهيبحق فسخ آن را خواهند داشت. هيالمنتقل ايورثه  اي گرمهياز ب كيهر  معهذا مانديم يبه اعتبار خود باق
خود  را به نام نامهمهيب ليتبد يتقاضا مهيموضوع ب يقطع هيالكه منتقل يخيحق دارد در ظرف سه ماه از تار

افتاده  اقساط عقب هيناقل مسئول كل يگريبه د مهيصورت انتقال موضوع ب دررا فسخ كند. مهيعقد ب دينمايم
 اي يبه موجب نامه سفارش گرمهيكه انتقال را به ب يخياز تار كنيخواهد بود ل گرمهيدر مقابل ب مهيوجه ب
 اگرد.بو اهدپرداخته شود مسئول نخو دياطالع به بعد با خيكه از تار ينسبت به اقساط دهدينامه اطالع ماظهار
  بود. مسئول خواهد گرمهيدر مقابل ب مهياز آنها نسبت به تمام وجه ب كيمتعدد باشند هر  هيالمنتقل ايورثه 

  .زنديبرخ كه موافقند ياني. آقاستين ينظر ١٧در ماده  - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  ١٨شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  : ١٨ ماده

 هميبه عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد ب مهيآن ب يكه برا يمعلوم شود خطر هرگاه
گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به  گذارمهياز ب يوجه گرمهيصورت اگر ب نيخواهد بود در ا اثريباطل و ب

  مسترد دارد. گذارمهيبه ب ديرا با هيعنوان مخارج كسر و بق

  زنديبرخ موافقند ١٨كه با ماده  يانيآقا - سيرئ بينا

  نمودند) اميق يادي(عده ز

  ١٩شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  گرمهيب تيمسئول

  :١٩ ماده

 ماندهياقب متيشده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با ق مهيمال ب متيعبارت است از تفاوت ق گرمهيب تيمسئول
ض عو ايو  ريحق تعم كهنيخسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر ا -آن بالفاصله بعد از حادثه 

كه  يمدت را در مهيملزم است موضوع ب گرمهيب ورتص نيشده باشد در ا ينيبشيپ مهيدر سند ب گرمهيب يبرا
 گرهميب تيدر هر صورت حداكثر مسئول ديانم ليو تحو هيعوض را ته ايكرده  ريتعم شوديكمتر از آن نم عرفاً

  شده تجاوز نخواهد كرد. مهياز مبلغ ب
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  دكتر جوان يآقا - سيرئ بينا

 مهياز مبلغ ب گرمهيب تيدر صورت حداكثر مسئول« سدينويكه م ١٩ماده  ريبه جمله اخراجع -جوان  دكتر
يكه حادثه واقع شد و خسارت را ماست كه بعد از آن نيجمله ا نيا يمعن ظاهراً» شده تجاوز نخواهد كرد

ذكر شده چون در موضوع  نامهمهيخواهد بود كه در ب يبه همان مبلغ گرمهيب تيكنند مسئول نيتأم خواهند
 حيتوض هيمحترم عدل ريوز يخواستم آقا نجايمذاكرات شده بود ا ونيسيدر كم مهيمال و مبلغ ب متيق و مهيب

در  ديمال است كه با متيشده ق مهيمقصود از مبلغ ب ايآ ستيشده چ مهيمبلغ ب نيكه مقصود از ا نديبفرما
مال امروز  متيكه ق كننديذكر م و ديق نامهمهيدر ب گذارنديم مهيرا ب يمال يوقت يعنيذكر شود؟  نامهمهيب
ده  گرمهيب رت وقوع حادثه فرضاً ذكر شود كه در صو نامهمهيممكن است در ب يطور كلبه كهنيا اياست  نيا

ده نبو ايمال بوده است  متيمتناسب با ق اياند كه مبلغ را در نظر گرفته نيو ا بپردازد اليصد هزار ر ايهزار 
چون در ماده سوم ذكر شده است  كهنيهم ا يكيدو شق است؟  نياز ا كياست؟ در هر صورت منظور كدام 

شده همان  مهيكه مقصود از مبلغ ب نديبفرما حيرا هم توض نيمعلوم شود ا ديخسارت با زانيم نامهمهيكه در ب
در شق هفتم  مهيب زانياز آن است؟ چون در م ريغ اي شوديذكر م نامهمهياست كه در ب يخسارت زانيمبلغ و م

 نيشود. ا ديق حيطور صربه نامهمهيدر ب ديدر صورت وقوع حادثه با گرمهيتعهد ب زاني: مسدينويماده سوم م
شده) چون مبلغ عدد است و  مهيذكر شده (مبلغ ب ١٩آن مبلغ باشد كه در ماده  كنميرا بنده تصور نم زانيم
ذكر شده  نامهمهيكه در ب گرمهيخسارت و تعهد ب زانيم يمال ول متيمثل ق شوديم دياست كه ق يزيچ كي

خمس آن  اينصف  ايدر صورت وقوع حادثه مثالً ربع  كه رديگيبه عهده م گرمهياست كه ب يزانيعبارت از م
يم مهيرا نسبت به تمام مبلغ در چند جا ب يمال كي گذارمهيكه ب شوديم يخسارت را بپردازد، چون گاه

آن  ايشده آ مهيمبلغ ب نيحاال مقصود از ا گريد گرمهيرا نزد ب قسمتش كي گرمهيب كيرا در نزد  ثلثش گذارد
گذارده؟ در  مهيمال است كه ب متيثلث آن ق اينصف  اينسبت ربع  اياست كه در آن صورت ذكر شده  يزانيم

  بدهند تا مطلب روشن بشود. حيكه توض كنميرا خواهش م نيا كننديرا ذكر نم زانيهر حال چون م

  

را  يمال كياست كه  نيهست البته مقصود ا ١٩شده كه در ماده  مهيكلمه مبلغ ب نيمقصود از ا - هيعدل ريوز
كرد آن نرخ  نيكند و هر مبلغ كه مع نيآن مال مع يبرا يمتيدارد هر ق ارياخت گذارمهيب كننديم مهيكه ب

كند و هر مبلغ  نيمع متيهر قدر از ق كننديم نييآن مبلغ تع ياز رو نديگويم ميبه آن پر را كه معموالً  مهيب
را كه در جلسه قبل  يو آن اصل كنديم دايبپردازد تفاوت پ ديبا مهيكه از بابت حق ب يكند نرخ نيكه مع

از  شيرسد بب يمال كيبرسد ،  يحق كي يستينبا كسچيهبه مهيكه از راه ب ديدادم در نظر داشته باش حيتوض
شده  مهياز مبلغ ب شيب وقت چيجبران خسارت را بكنند ه خواهنديكه م يوقت البتهآنچه كه استحقاق دارد 

  باشد. يكاف حيتوض نيهم كنمياز آن باشد و گمان م شيب يواقع متيق كهنيبپردازد ولو ا دينبا گرمهيب
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  .زنديبرخ نيموافق انيآقا ست؟ين يگرينظر د ١٩در ماده  - سيرئ بينا

  نمودند) امي(اكثر ق

  ٢٠شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  : ٢٠ ماده

 يشرط خالف نامهمهيكه در بمگر آن ستين شوديم جاديمال ا يذات بيكه از ع يمسئول خسارات گرمهيب
  شده باشد.

  زوار يآقا - سيرئ بينا

يم جاديمال ا يذات بيكه از ع يمسئول خسارات گرمهي(ب سدينويكه م نميبيم ٢٠ماده  نيبنده در ا - زوار
كنند چون مال سالم را اعم  مهيشده او را ب دهيكه گند يزيچ كيكه  كنمي) البته همچو تصور نمستين شود

 گرمهيمال باشد ب يذات بيمربوط به ع ارتخس نياگر ا سدينويم كهنيا كننديم مهيب منقولريغ اياز منقول 
 نديبفرما يحيو توض ستيمعلوم ن يزيماده چ نيواال از مفهوم ا نديبفرما حيرا توض نيا ستيمسئول خسارت ن

  ماده درست شود. نيكه ا

يخراب م ينيمدت مع كيدر  ميبگذار مهياز اجناس است كه اگر آنها را ب ياست كه بعض نيمقصود ا - مخبر
چون  كنديم دايپ يبيع كيكه آن مدت گذشت در انبار بماند بعد از آن يمدت توانديالبته گندم م ذاتاً شود

 ياديار زمقد يكس كيمطلب ذكر شود ممكن است  نيا دينكند با دايباشد كه مورد نقض پ يقانون طور ديبا
 مهيرا ب نيا شوديخراب م يدتم كيدر  كه عرفاً  يگرياجناس د ايروغن داشته باشد  ايداشته باشد  ريپن

 مسئول گرمهيمسئول آن نخواهد بود چون ب گرمهيالبته ب شوديخراب م يمدت كياجناس در  نيبگذارد چون ا
ناس اج يذات بيمربوط به ع ريكه غ يخسارات كياجناس است و  يذات بيمربوط به ع رياست كه غ يخسارت

 مال مسروقه اي قيمثل حر كنديم مهياجناس است آنها را ب يمربوط به وجود ذات ريكه غ يخسارات كياست و 
 يبيبخود عخود يمال كهنيمثل ا اياش يذات وبياما ع هازيچ طورنيشده و اپرت ايشكسته  ايخراب شده  اي

ممكن است  معذلك ستين گرمهيب مسئولش است و عرفاً  يعيطب وبيع نيا شوديخراب م شوديم ديدرش تول
 نيجهت در ا نياكرد پولش را بدهد به دايپ بيع كند كه اگر مال ذاتاً مهيهم مال را ب بيع نيبا ا گرمهيكه ب

شده  يشرط كياصل  نيبرخالف ا يعنيشده باشد  يط خالفشر نامهمهيدر ب كهنيماده ذكر شده است: مگر ا
  )است حي(صح بپردازد گرمهيكرد خسارت را ب دايپ يذات بيباشد كه اگر مال ع

  زوار يآقا - سيرئ بينا
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 طورنيرفع اشكال بنده را نكرد. فرمودند كه اگر ا كنميمحترم گمان م ندهيعرض كنم كه جواب نما - زوار
بنده عرض كردم  شوديم الشاعربطن يف يالمعنمثل جمله نياش را عطف كردند و اهمه شوديم طورنيبشود ا

 يذات بيچه؟ ع يعني ني. استين شوديم جاديمال ا يذات بيكه از ع يمسئول خسارات گرمهيب سدينويم نجايا
ذكر شود  كهنيآن مال را مگر ا كندينم مهيب اصالً گرمهيداشته باشد كه ب يذات بيدارد؟ مال اگر ع يچه معن

 شاتيماده فرما نيحال ا در هر ست،يبروز كرد مسئول ن يذات بيكرد آن وقت در آن ع مهيكه اگر گندم را ب
  رسانديآقا را نم

  ياحمد ديمؤ يآقا - سيرئ بينا

 مهياند كه بكرده فيرا تعر مهياند آقا كه در ماده اول عقد بعرض كنم البته فراموش نفرموده - يداحمديمؤ
 هم دارد اصالً  يمخصوص طيو شرا هازيچ طورنيمثل عقد اجاره و عقد رهن و ا عقود رياست مثل سا يعقد

 يحوادث اي برديم ليس اي شوديواقع م يقيكه حر دياست فرض بفرمائ طورنيا شتريحادثه است و ب يبرا مهيب
قانون  نيهم در مواد ا مهيب كننديم مهيو مال را ب رونديمجهت  نياز ا روديم نيكه مال از ب شوديواقع م

مال  كهنياعم از ا كندينم يدر هر حال فرق ديكن مهيتان را هم بهست كه ممكن است شما محصول ملك
 نيا شوديواقع م گذارمهيو ب گرمهيب نيكه ب يطيمطابق شرا يعنيكرد  شوديم مهيباشد ب منقولريغ ايمنقول 

 يذات بيندارد (اگر ع يبيع كننديم مهيكه ب ياز اجناس هست كه در آن وقت يعقد بسته شود حال بعض
 مهيرا ب يخرمائ كي ديندارد فرض بفرمائ بيع چيه كننديم مهي) آن وقت كه بكنندينم مهيداشته باشد كه ب

و خرما را خراب  شوديم ديتول يكرم كيو از خودش  گذارديكنند امروز خرما اگر دو سال در انبار بود كرم م
حاال  يرا نداشت ول بيع نيكرد ا مهيآن وقت كه ب شودياست كه از خود مال ظاهر م يذات بيع نيا كنديم

 ياز خود مال بوده و ذات بيع نيا ستيمربوط ن گرمهيبه ب گريد نيخودش را بروز داده ا يذات بيع نيخرما ا
شرط را  نيشده است) ا ديمخبر فرمودند و در ماده هم ق يكه آقا يطور(همان مهيدر عقد ب كهنياست مگر ا

و  ديهم برآ يذات بيآن را جبران كند و از عهده خسارت ع گرمهيكرد ب دايرا هم پ بيع نيهم بكنند كه اگر ا
مطلب  مكنيو گمان م ديبرآ يكه بدون وقوع حادثه از عهده خسارت ذات ستين مسئولش ورتص نيا ريدر غ

  .رسانديرا هم عبارت ماده م

  (اكثر برخاستند)

  :كيو  ستيشد. ماده ب بيتصو - سيرئ بينا

  :- ٢١ ماده

  مسئول آن است عبارت است از: گرمهيكه ب قيخسارات وارده از حر
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  آن واقع شده باشد. يكيدر نزد قياگرچه حر قيخسارات وارده به موقع از حر - ١

خاموش كردن آتش به كار  يكه برا يگريد لهيهر وس ايوارده به اموال از آب  متيتنزل ق ايهر خسارت  - ٢
  برده شده است.

  .قيشدن مال در موقع نجات دادن از حر وبيمع ايتلف شدن  - ٣

 اي تياز سرا يريجلوگ يبرا بناء يجزئ اي يخراب كردن كل جهيشده در نت مهيخسارت وارده به اموال ب - ٤
  .قيتوسعه حر

  .زنديماده برخ نيبا ا نيموافق انيآقا ستين ينظر كيو  ستيدر ماده ب - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  و دو: ستيشد. ماده ب بيتصو - سيرئ بينا

  

  : ٢٢ ماده

  :شوديحساب م قيطر نياخسارت به ليذ يهامهيدر ب

  مال در مقصد. متيحمل و نقل ق مهيدر ب - ١

  .شديم گذارمهيب ديامر عا شرفتيكه در صورت پ ياست منافع يكه متوقف بر امر يمنافع مهيدر ب - ٢

  آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. متيق يمحصول زراعت مهيدر ب - ٣

 گرفتيالزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مخسارت مخارج و حق يواقع زانيم نييتع يبرا
  تجاوز نخواهد كرد. نامهمهيدر ب نهيمع متيخسارت از ق زانيكسر خواهد شد و در هر صورت م متياز اصل ق

  

  ست؟ين يو دو نظر ستيدر ماده ب - سيرئ بينا

  .زنديو دو برخ ستيبا ماده ب نينشد) موافق ي(اظهار

  نمودند) امي(اكثر ق

  و سه: ستيشد. ماده ب بيتصو - سيرئ بينا
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  : ٢٣ ماده

طور به دينقصان عضو با ايبعد از مرگ  يبدن مبلغ پرداخت از اعضاء يشكستن عضو اينقص  ايعمر  مهيدر ب
در  يگريشكستن عضو شخص د اينقصان  مهيب ايعمر  مهيبشود. نيمع نيطرف نيب مهيقطع در موقع عقد ب

نداشته  يقانون تياهل گذارمهيب هرگاهنداده باشد باطل است. خود را كتباً تيرضا كه آن شخص قبالً  يصورت
 يطور كلهب يشكستن عضو بدن جماعت اينقص  ايبه عمر راجع مهيب اگراو شرط است. ميق اي يول تيباشد رضا

  .شوديم نيمع نيطرف نيب قبالً  خواهد بود كه مطابق تعرقه يخسارت عبارت از مبلغ زانيباشد م

  زادهاعتصام يآقا - سيرئ بينا

. در قسمت نديبفرما لطفاً هيعدل ريوز يكه آقا خواستميبنده م يحيتوض كيماده  نيبه اراجع - زادهاعتصام
 كه آن شخص يدر صورت يگريشكستن عضو شخص د اينقصان  مهيب ايعمر  مهيب« دوم نوشته شده است كه:

قسمت آخر نوشته شده است اگر  در ياست ول حيصح نيا» نداده است باطل است. خود را كتباً  تيرضا قبالً 
 يخسارت عبارت از مبلغ زانيباشد م يطور كلبه يشكستن عضو بدن جماعت اينقص  ايبه عمر راجع هميب

 نيا تيرضا ايماده هم آ ريقسمت اخ ني. در اشوديم نيمع نيطرف نيب قبالً  خواهد بود كه مطابق تعرقه
 ايآ نهايمدرسه و امثال ا كي نيمحصل ايكارگران كارخانه  ثالً نه؟ م ايكه نوشته شده است شرط است  يجماعت

  ست؟يقسمت چ نيا فينه؟و تكل ايبدهند  يقبل تيرضا ديهم با نهايا

  

 تيگذاشته شده است رضا مهيبه ب يگريشده است كه اگر عضو شخص د ديق ٢٣در قسمت دوم ماده  - مخبر
 مهينقصان عضو ده نفر به ب كهيقاعده است وقت ني. پس اهيآن شخص ثالث هم الزم است جلب شود د رقض

 قيبه طر ديهم با فرده ن يپس برا ميكنيم ديو ق ميكنيرا جلب م تيما رضا نفرش كي يگذاشته شد برا
كارخانه ممكن  كيكارخانه را صاحب  كي ياعضا ميفرض كن را الزم شمرد و شرط است مثالً  تيرضا ياول

از او و  رديخودش بگ يحق را برا نيكارخانه ا صاحب استخدام ممكن است نيگذارد و در ح مهياست به ب
 كيو  تعرفه كيآهن هم خوش دارد چنانچه حاال كاركنان وزارت طرق و كاركنان راه يهم برا تعرفه كيالبته 

ه كرد اداره مطابق تعرف دايپ يكار نقص جهيشان در نتبدن ياز اعضا يدارند كه اگر هر عضو يقرارداد مخصوص
جات خودش را عمل يطور اجتماعاداره هم به كيحاال ممكن است  دهديم يبه آنها حق ودشو نظامنامه خ

قاعده  ديآيمآنچه كه از ماده بر يكند ول يخودش نگاهدار يحق را برا نياستخدام ا نيبگذارد و در ح مهيب
و  يت به فحويرضا ايجلب بشود حاال  ديموقع با نيآن شخص هم در ا ايآن جماعت  تياست كه رضا نيا

  است) حي. (صححيبه تصر اياست  تضمن
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باشد البته  ينيمنطبق با اشخاص مع مهيكه اگر ب كنميمخبر اضافه م يآقا حيتوض نيابنده به - هيعدل ريوز
نشود مثالً كارگران  ينيبا اشخاص مع باشد كه منطبق يريياگر جماعت قابل تغ يآنها شرط است ول تيرضا

بگذارد و امثال آن چون منطبق با  خواهديم مهيآن كارخانه كارگران خودش را به ب سيكارخانه كه رئ كي
 يچون كل ستيآنها شرط ن تيرضا نيكنند بنابرا دايپ رييتغ و كارگران ممكن است دائماً شودياشخاص نم
  است) حياست (صح

  

  دكتر جوان يآقا - سيرئ بينا

 نيدر ا خواستميرا كه فرمودند بنده هم موافقم چون بنده م يحيتوض نيا هيعدل ريوز يآقا -جوان  دكتر
 يشخص كيكه  يمورد كيفرمودند البته در  حيتوض يداده شود و اجازه خواسته بودم ول يحيقسمت توض

 مهيب خواهنديرا م يجماعت كي يوقت يآن شخص الزم است ول تياست در آن امر حتماً رضا نفعيخودش ذ
مرتبه با همان تعرفه و  كيو  ستين يعمل يعني ستيد آنها كه الزم نفرد فر تيباالخره جلب رضابدهند 
  .كننديم شانمهيكه هست ب يمقررات

  

  زنديماده برخ نيبا ا نيموافق انينشد) آقا ي(اظهار ستين ينظر گريد ٢٣در ماده  - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  و چهار: ستيشد. ماده ب بيتصو - سيرئ بينا

  

  

  

  : ٢٤ ماده

در موقع  كهنيمگر ا شوديپرداخته م يمتوف يقانون بعد از فوت پرداخته شود به ورثه ديعمر كه با مهيوجه ب 
د بود خواه يصورت وجه متعلق به كس نيشده باشد كه در ا يگريد ديق مهيبعد از آن در سند ب اي مهيعقد ب

  اسم برده شده است مهيكه در سند ب
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شد،  بينمودند) تصو امي(اكثر ق زنديبرخ نيموافق انيآقا ستين يو چهارم نظر ستيدر ماده ب - سيرئ بينا
  و پنجم ستيماده ب

  

  : ٢٥ ماده

داده و  انتقال يگريكه آن را به ددهد مگر آن رييعمر خود را تغ مهيدر سند ب نفعيحق دارد ذ گذارمهيب
  كرده باشد. ميتسل هيالرا هم به منتقل نامهمهيب

  .زنديبرخ نيموافق انيآقا - سيرئ بينا

  نمودند) امي(اغلب ق

  و شش ستيشد. ماده ب بيتصو - سيرئ بينا

  : ٢٦ ماده

 ديمنتقل نما يگريرا به د نامهمهيدر ب نهيحق دارد وجه مع گذارمهيعمر ب مهيدر تمام مدت اعتبار قرارداد ب
  برسد، گرمهيدهنده و بانتقال به امضاء ديانتقال مزبور با

و  ستيشد. ماده ب بي(اغلب برخاستند) تصو زنديبرخ نيموافق ستين يماده هم نظر نيدر ا - سيرئ بينا
  هفت

  : ٢٧ ماده

از بابت آن  گذارمهياگر ب يول شوديشده شروع م مهيفوت ب خيعمر از تار مهيانتقال وجه ب ياثرات قانون
  معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود. گرمهينسبت به آن با ب ايكرده  افتيدر يوجه

  و هشت ستيشد. ماده ب بي(اكثر برخاستند) تصو نديفرما اميق ٢٧با ماده  نيموافق انيآقا - سيرئ بينا

  

  

  

  : ٢٨ ماده
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شرط شده  نامهمهيكه خالف آن در باز جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن هيمسئول خسارات ناش گرمهيب
  باشد.

 ستيشد ماده ب بينمودند) تصو امي(اكثر ق نديفرما اميو هشت ق ستيبا ماده ب نيموافق انيآقا - سيرئ بينا
  و نه

  

  : ٢٩ ماده

 تياز هرگونه مسئول گرمهيب گذارمهيمال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به ب مهيدر مورد ب 
  .شوديم يدر مقابل ثالث بر

  

  ٣٠شد. ماده  بينمودند) تصو امي(اكثر ق نديفرما اميق ٢٩ماده  نيموافق انيآقا - سيرئ بينا

  : ٣٠ ماده

كه مسئول وقوع حادثه  يدر مقابل اشخاص كنديپرداخت م ايكه خسارات وارده را قبول  يدر حدود گرمهيب
با عقد مزبور باشد در  يكند كه مناف ياقدام گذارمهيخواهد بود و اگر ب گذارمهيمقام ب خسارت هستند قائم اي

  .شوديمسئول شناخته م گرمهيمقابل ب

  ٣١شد. ماده  بي(اغلب برخاستند) تصو زنديبرخ اميبا ماده س نيموافق انيآقا - سيرئ بينا

  

  : ٣١ ماده

  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. گريطرف د گذارمهيب اي گرمهيب افالس ايدر صورت توقف 

  دكتر جوان يآقا - سيرئ بينا

 ريوز يالزم دارد كه آقا يحيمذاكرات شد و به نظر بنده توض ونيسيماده در كم نيبه اراجع -جوان  دكتر
را  نامهمهيحق دارد ب گذارمهيمتوقف شد ب گرمهياگر ب سدينوياست كه م نيبه او آن راجع نديبفرما هيعدل

 گرمهيرا از ب واقع شد بتواند خسارتش هاست اگر حادث نيا يگذاشته برا مهيكه ب ياست كس يهيفسخ كند بد
كرده  ديق نجايكه ا گريدر قسمت د يول نميبينم يرا بنده اشكال نيفسخ كند ا ديكه متوقف شد با يوقت رديبگ

است  نيا يبرا ستيچ يرا متوجه نشدم برا نيفسخ كند ا توانديم گرمهيمتوقف شد ب گذارمهياست كه اگر ب
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 كينفر متوقف شد و  كي دارند مثالً  يهائعده طلبكار كي شونديمتوقف م اشخاص كيكه  شوديم يكه گاه
و  گرمهياست نزد بشده  مهيگزاف است و ب متشيق يليو خ گرمهيشده نزد ب مهيدارد كه ب يرمنقوليمال غ

كه ده  يگرمهيمتوقف شد ب گذارمهيب كهنيماده حق داده شده است به محض ا نيعده هم طلبكار دارد در ا
 آن منافع شهياغلب بلكه هم نجايكه ا يماده حق فسخ دارد در صورت نيسال است حقش را گرفته مطابق ا

عقد را  گرمهيو نگذارند ب است بپردازند يمبلغ كيكه در ماه  مهياست كه حق ب نيدر ا گذارمهيها و بطلبكار
تاجر متوقف و ده نفر طلبكار  كيمتعلق به  هشد مهيب يهست كه مال يجائ كيدر  ديفسخ كند فرض بفرمائ

 دهيرس حمل شده و به دست طلبكاران التجارهمال اياحتمال وقوع حادثه و خسارت دارد  ننديبيم نهايدارد. ا
 برضرر نيفسخ كند ا يفور گرمهيب توانديكه م ميه را بدهزاجا نيصورت به محض متوقف شدن ا نيست در اا

 حق فسخ دارد در گرمهيپرداخته نشد ب گذارمهيهم ندارد بلكه بنده معتقدم مطابق ب لتاست و ع طلبكارها
 مهيحق ب اوردين تبرعاً يتوقف اگر شخص ثالث جهيموقف شد و در نت يباشد اگر كس طورنيمورد توقف هم هم

 توانديالبته م دينرس گرمهيب مهيدر اثر توقف او حق ب جهيبالنت را نرساندند مهيحق ب خود طلبكارها ايرا بدهد 
دارم  دهياست كه بنده عق نيحق ندارد فسخ كند ا گرمهيب را پرداختند شانمهيحق ب نهاياگر ا يفسخ كند ول

  را خواهد داشت مهيحق فسخ قرارداد ب گذارمهيب گرمهيتوقف ب اي شود كه در صورت افالس ديماده ق نيدر ا

  يداحمديمؤ يآقا - سيرئ بينا

 ريوز يدكتر جوان اگر آقا يبه نظر آقا شودياست كه مطابق م دهيرس يشنهاديعرض كنم پ - يداحمديمؤ
  نوشته شود: طورنيا ٣١ماده  نديمخبر هم موافقت بفرما يو آقا هيعدل

  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت گذارمهيب گرمهيب افالس ايصورت توقف  در

 يمطالعات كيهم مذاكره شد و قرار شد كه  ونيسيدر كم كنمياصالح موافقت م نيبنده با ا - هيعدل ريوز
 نيبنده با ا معهذا يول شوديعمر هم م مهينظر شامل ب نيهم بشود و مطالعات را كردم و نظرم نبود كه ا

  كنميشده است موافقت م شنهاديكه پ يفرمول

  .كنميبنده هم موافقت م - مخبر

  .شوديم نيهم تأم شانياست و نظر ا طورنياست هم دهيكاشف رس يهم از آقا يشنهاديپ - سيرئ بينا

  است. نيتأم يبل - كاشف

(اكثر برخاستند)  زنديبرخ نيموافق انيكه شده آقا يبا اصالح ٣١به ماده  ميريگيم يرأ - سيرئ بينا
  و دوم: يشد ماده س بيتصو
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  : ٣٢ ماده

مختلف  معامالت نيتقدم دارند و بحق طلبكاران ريبه سا نسبت گذارانمهيب گرمهيب يدر صورت ورشكستگ
  عمر است. مهيب تقدم با معامالتدر درجه اول حق مهيب

  كاشف يآقا - سيرئ بينا

 يعنيكنند  ريتعب گريطور د هايبعض ديمجمل است شا يقدر كيتقدم بنده عبارت حق دهيعقبه - كاشف
جهت بنده خواستم  نيطلب ممتازه است از ا كياست  حق ممتازه كيحق  نياست كه ا نيمنظور ا مثالً 

  داده شود كه معلوم شود. يحيتوض كي

 كهنيهم داشته باشد ا يگريممتازه د يطلبكارها كيممكن بود كه به  مينوشتيازه ماگر ممت - هيعدل ريوز
  تقدم داشته باشد.هم حق يممتاز و عاد است كه بر طلبكاران نيا يبرا ميتقدم نوشتحق

  ٣٣شد. ماده  بي(اغلب برخاستند) تصو زنديبرخ ٣٢با ماده  نيموافق انيآقا - سيرئ بينا

  

  : ٣٣ ماده

اگر طلب  يتقدم دارد حتشده حق مهيبر مال ب يطلبكار در مقابل هرگونه مهينسبت به حق ب گرمهيب
  باشد. يبه موجب سند رسم نيريسا

  زوار يآقا - سيرئ بينا

يم نجايا نديخصوص بفرما نيدر ا يحيتوض كيبه  هيعدل ريوز يالزم است كه آقا كنميبنده تصور م - زوار
 يكس كيالبته  برديم نيرا از ب يآدم استحكام و قدرت سند رسم نيا» باشد ياگر سند رسم يحت« سدينو

بدهند كه  يحيك توضي كنمياست كه خواهش م نيمقدم است ا شهيهم يدارد سند رسم يكه سند رسم
  مطلب واضح و روشن شود.

ابق مط ياست كه در دفاتر رسم ياسناد يكي يقانون مدن فيمطابق تعر يعرض كنم كه سند رسم - مخبر
 است كه طرف در محكمه قبول كرده باشد و به صحتش يهم سند يكيشده باشد و  ميتنظ نهيمع فاتيتشر

 يطلب كيرا نكند كه  هاشتبا نيا ديتول ديق نيدارد و ا تيسند هم عنوان رسم نيا نياقرار كرده باشد بنابرا
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 هم نيهم سند مرا قبول كند و ا يممتاز است ممكن است كه طرف نيداشته باشم ا يكه من با سند رسم
  حق ممتاز دارند. طلبكاران رينسبت به حق خودشان بر سا گذارانمهيب نجايدر ا يكند ول دايپ تيعنوان رسم

  .نديفرما اميق ٣٣با ماده  نيموافق - سيرئ بينا

  نمودند) امي(اغلب ق

  

  .شوديم قرائت ٣٤شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  

  : ٣٤ ماده

 نسبت به گذارمهيشده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف ب مهيب موضوعات مختلفه مهيقرارداد ب كياگر در 
كرده تمام قرارداد باطل خواهد  تيسرا زيموضوعات ن رياز آن موضوعات بطالن نسبت به سا يكي

  قرارداد محسوب است. كيدر حكم  شوديذكر م نامهمهيب كيكه در  مختلفه موضوعاتبود.

  زوار يآقا - سيرئ بينا

در صورت اثبات تقلب  سدينويبدهند چون م حيمخبر محترم توض يكه آقا دانميهم بنده الزم م نجايا - زوار
ام كرده تم تيسرا زيموضوعات ن رياز آن موضوعات بطالن نسبت به سا يكينسبت به  گذارمهياز طرف ب

هم با او رفتار  يعموم ازاتفسخ طبق قانون مج يتقلب ظاهر شد سوا نيقرارداد باطل خواهد بود خوب اگر ا
  است؟ يكاف نيو هم شوديكه چون تقلب كرده فسخ م شودياكتفا م نيافقط به ايخواهد شد 

  

عقد مورد تعهد واقع  كيمن ض است كه موضوعات مختلفه نيا مهيعرض كنم فسخ و بطالن قرارداد ب - مخبر
به اضافه چند تا آپارتمان  ليبه اضافه چند تا اتومب ميكرد مهيرا ب يحامل اجناس تجارت يكشت شده باشد مثالً

 ياست در حالت جاتوهيكه م ديداد صورترا شما يكشت نيا اتيشده است محتو مهيب مجموعاً  نهايا كهيوقت
 نياست از ا و مواد محترقه تيناميد نهايكه ا گفتيم اگر صاحبش مواد محترقه ايحمل شده  تيناميكه د

كه كمتر  يگريد يهازيچ اي وهيم ايگندم است  ديگويم يول گرفتيم مهيحق ب شتريب گرمهيب مواد محترقه
عقد  نيكه گفته است تقلب داشته چون ضمن ا ياز سه موضوع يكيكه در يوقت شوديواقع م قيمورد حر

 كيخواهد كرد.  جادياو حق بطالن ا يالبته برا باشديم ياديمقدار ز گرمهيب يواقع شده و تفاوتش هم برا
 يقانون مجازات عموم ٢٣٨كننده را ماده تقلب فيتكل ست؟يتقلب كننده چ فياست كه تكل نيقسمت هم ا
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را بخورد به شش  رياز مال غ يارمقد كهنيا يمتوسل شود برا يتقلب است كه هر كس به وسائل دهكر نيمع
كرد  قيفالن قدر و اگر تطب دينرس جهيمحكوم است. و اگر شروع كرد و به نت يبيدو سال حبس تأد يماه ال

بوده  قصد و عمداً ا سوءياگر عملش  يعني شوديعمل تقلب با ماده كه به فالن مقدار مجازات محكوم م نيا
 ياعمد نبوده مشمول ماده يهم خواهد شد و اگر هم از رو يجزائ بيو تعق رديكه حق ندارد پولش را پس بگ

  شد. بيقبل تصو قهياست كه چند دق

  

  .زنديبرخ ٣٤با ماده  نيموافق - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  .شوديقرائت م ٣٥شد. ماده  بيتصو - سيرئ بينا

  

  : ٣٥ ماده

 تواننديرا نم ١٦در ماده  مورد مذكوره كنيل نديبنما يگريهر شرط د مهيب يهادر قرارداد تواننديم نيطرف
گذشته  يقانون شامل قراردادها نياكنند. ديتمد گريكدي تيممكن است موعد را به رضا يدهند ول ليتقل

  خواهد بود. زين مهيب

  .زنديبرخ ٣٥با ماده  نيموافق - سيرئ بينا

  (اغلب برخاستند)

  ٣٦ماده  شد. بيتصو - سيرئ بينا

  

  : ٣٦ ماده

خواهد بود  يدعو وقوع حادثه منشاء خيآن از تار يدو سال است و ابتدا مهياز ب يناش يمرور زمان دعاو
  ماده نخواهد بود. نيقانون در محاكم طرح شده باشد مشمول ا نيا يكه قبل از اجرا يدعاو كنيل

  يطهرانچ يآقا - سيرئ بينا
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شده است  نيمطرح شده است مرور زمان مع كه قبالً  يدعاو يوقوع حادثه برا خيدو سال از تار - يچطهران
هست كه هنوز مطرح نشده و االن ممكن است كه دو  ياما دعاو شوديكه بعد از دو سال مرور زمان تمام م

عرض  ميشد قائل يمرور زمان كياو هم  يبرا مياكرده دايپ مهيگذشته باشد.حاال ما تازه قانون ب سال ازش
مطرح نشده كه  يدعاو يشده ول نيمع فشيتكل يكه مرور زمان درش بوده و مطرح است بل يكردم دعاو

ماه دو ماه  كيشود كه  نيآنها مع يبرا يفيتكل كي يستيگذشته با دو سال ازش ايبه دو سال است  كينزد
  كنند. بيرا تعق دخو يآنها هم بتوانند دعو بيتصو خياز تار

 ياجرا خيقانون. تا تار نيا يكه قبل از اجرا يدعاو ميانوشته نجايدقت كنند ا يچطهران ياگر آقا - هيعدل ريوز
شود و بعد  موشح يونيهما دولت و از آنجا به صحه تيقانون برود به هئ نيتا ا ميوقت دار يقانون ما مدت نيا

 هر كس نيوقت است بنابرا گرياحل تا دو ماه دمر نيا ياوقت الزم دارد و بر ياعالن شود مدت يدر مجله رسم
در محاكم مطرح شد  كهيوقت كنديم نيرا مع فشيتكل روديدر شرف مرور زمان است م شيدعوا نديبيكه م

  به مرور زمان است.راجع يعموم نيقانون نخواهد بود و مشمول قوان نيمشمول ا

  .زنديموافقت دارند برخ ٣٦كه با ماده  يانيآقا - سيرئ بينا

  نمودند) امي(اكثر ق

  .ستين يمخالف - ندگانياز نما ياست جمع اتيشد. مذاكره در كل بيتصو - سيرئ بينا

  .زنديبرخ نياست موافق ٣٦قانون كه مشتمل بر ماده  نيبه ا ميريگيم يرأ - سيرئ بينا

  (اكثر برخاستند)

  شد. بيتصو - سيرئ بينا

  

  ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد  - ٥

 ١٤شنبه روز سه هياست) جلسه آت حي(صح ميجلسه را ختم كن ديفرمائياگر اجازه م - سيرئ بينا
  موجوده حيدستور لوا بهشتيارد

  قبل از ظهر ختم شد) قهيدق ٢٠(مجلس 

  يدكتر طاهر - يمل يمجلس شورا سيرئ بينا
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  مهيب قانون

  مهيب معامالت

از طرف  يوجوه ايپرداخت وجه  در ازاء كنديطرف تعهد م كياست كه به موجب آن  يعقد مهيب - ١ ماده
 گرمهيرا ب متعهدبپردازد. ينيوجه مع ايبروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده  ايدر صورت وقوع  گريد

موضوع  شوديم مهيو آنچه را كه ب مهيحق ب پردازديم گرمهيبه ب گذارمهيرا كه ب يوجه گذارمهيطرف تعهد را ب
  نامند. مهيب

  

  ود.خواهد ب نامهمهيباشد و سند مزبور موسوم به ب يبه موجب سند كتب ديآن با طيو شرا مهيعقد ب - ٢ ماده

  

  شود. ديق حيطور صربه ليامور ذ ديبا نامهمهيدر ب - ٣ ماده

  انعقاد قرارداد خيتار - ١

  گذارمهيو ب گرمهياسم ب - ٢

  

  مهيموضوع ب - ٣
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  به مناسبت آن به عمل آمده است. مهيكه عقد ب يخطر ايحادثه  - ٤

  مهيب يابتدا و انتها - ٥

  مهيحق ب - ٦

  در صورت وقوع حادثه گرمهيتعهد ب زانيم - ٧

  

 يحقوق تيهر نوع مسئول اي يهر حق مال ايمنفعت  اي نيممكن است مال باشد اعم از ع مهيموضوع ب - ٤ ماده
 يبرا مهيممكن است ب نيباشد و همچن نفعيذ دهديم مهيآنچه ب نسبت به بقاء گذارمهيب كهنيمشروط بر ا

  .گردديم متضرر گذارمهيباشد كه از وقوع آن ب يخطر ايحادثه 

  

يذ شخص ايصاحب مال  يگندينما يقانون نياز عناو يكيبه  ايباشد  ليممكن است اص گذارمهيب - ٥ ماده
  حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. تيمسئول ايرا داشته  نفع

  

شده باشد كه مربوط  حيتصر نامهمهيكه در بمگر آن متعلق به خود اوست مهيب دهديم مهيهر كس ب - ٦ ماده
  ود.ش ميبدون ذكر اسم (به نام حامل) تنظ نامهمهيحمل و نقل ممكن است ب مهيدر ب كنياست ل يگريبه د

  

حادثه نسبت  هرگاه صورتنيدهد در ا مهيرهن است ب اي قهيرا كه در نزد او وث يمال توانديطلبكار م - ٧ ماده
ادثه وقوع ح خيدر تار گذارمهيآنچه را كه ب زانيبپردازد تا م ديبا گرمهيكه ب يبه مال مزبور رخ دهد از خسارات

  گرفت. دبه صاحب مال تعلق خواه هيطلبكار است به شخص او و بق

  

همان مال را به نفع همان  توانياست نم يباق مهيكه ب يشده باشد در مدت مهيب يكه مال يدر صورت - ٨ ماده
  نمود. مهيب شخص و از همان خطر مجدداً
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نمود  مهيبآن را  توانيم متيق هيشده باشد نسبت به بق مهيب متيبه كمتر از ق يكه مال يدر صورت - ٩ ماده
  كرده است مسئول خواهد بود. مهياز مال كه ب يبه نسبت مبلغ گرانمهياز ب كيصورت هر  نيدر ا

  

 مهيكه ب يفقط به تناسب مبلغ گرمهيشده باشد ب مهيب يواقع متيبه كمتر از ق يكه مال يدر صورت - ١٠ ماده
  مال مسئول خسارت خواهد بود. يواقع متيكرده است با ق

  

  و بطالن فسخ

  

 مهيدر موقع عقد قرارداد ب عادله متيرا اضافه بر ق ياو با قصد تقلب مال ندهينما اي گذارمهيچنانچه ب - ١١ ماده
  .ستيقابل استرداد ن يافتيدر  مهيباطل و حق ب مهيشده باشد عقد ب

  

  

و مطالب اظهار  ديبنما عمداً اظهارات كاذبه ايكند  يخودار يعمداً از اظهار مطالب گذارمهيب هرگاه - ١٢ ماده
بكاهد عقد  گرمهيآن در نظر ب تياز اهم ايداده  رييباشد كه موضوع خطر را تغ يطور اظهارات كاذبه اينشده 

صورت نه فقط  نيوقوع حادثه نداشته باشد. در ا در يريتأث اگر مراتب مذكوره يباطل خواهد بود حت مهيب
 خياررا كه تا آ ت مهيحق دارد اقساط ب گرمهيبلكه ب ستيپرداخته است قابل استرداد ن ارگذمهيكه ب يوجوه

  مطالبه كند. گذارمهياز ب زيعقب افتاده است ن

  

 شوديباطل نم مهيعمد نباشد عقد ب ياظهارات خالف واقع از رو اي ياز اظهار مطالب ياگر خوددار - ١٣ ماده
حق دارد  گرمهياظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ب ايمطلب اظهار نشده  صورت هرگاه نيدر ا -

را  مهيقرارداد ب ايكند و  قرارداد را ابقاء اشتهد افتياو در تيدر صورت رضا گذارمهيرا از ب مهيبا اضافه حق ب
 گذارمهيدو قبضه به ب ينامه سفارش اينامه مراتب را به موجب اظهار ديبا گرمهيدر صورت فسخ ب -فسخ كند 

 مهياضافه حق ب ديبا گرمهيو ب شوديگذار شروع م مهياطالع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به ب
د از اظهار خالف واقع بع ايكه مطلب اظهار نشده  يصورت درمسترد دارد. گذارمهيفسخ را به ب خيارتا ت يافتيدر
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در صورت اظهار خطر به  يستيكه با يو وجه يپرداخت مهيوقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه ب
  .افتيخواهد  ليطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقل

  

  او نخواهد بود. ندگانينما اي گذارمهيب رياز تقص هيمسئول خسارات ناش گرمهيب - ١٤ ماده

  

نسبت  دينمايهر كس از مال خود م را كه عادتاً ياز خسارت مراقبت يريجلوگ يبرا ديبا گذارمهيب - ١٥ هماد
 تياز سرا يريجلوگ يرا كه برا يوقوع آن اقدامات ايشدن حادثه  كيو در صورت نزد ديبنما زين مهيبه موضوع ب

اطالع خود از  خيدر ظرف پنج روز از تار يمنتهزمان امكان و  نيو توسعه خسارت الزم است به عمل آورد. اول
اسطه ثابت كند كه به و گذارمهيكه بمسئول نخواهد بود مگر آن گرمهيرا مطلع سازد و اال ب گرمهيوقوع حادثه ب

كه  يمخارجاو مقدور نبوده است. يدر مدت مقرر برا گرمهياو بوده است اطالع به ب اريكه خارج از اخت يحوادث
خواهد  گرمهينشود به عهده ب جهيبه نت بر فرض كه منتج دينماياز توسعه خسارت م يريجلوگ يبرا رگذامهيب

شود حل  جاديا ياختالف مهيتناسب آن با موضوع ب اي در موضوع لزوم مخارج مزبوره نيطرف نيگاه بهر يبود ول
  .شوديمحكمه رجوع م اياختالف به حكم 

  

 ديمنعقد شده است تشد مهيرا كه به مناسبت آن ب يعمل خود خطر جهيدر نت گذارمهيب هرگاه - ١٦ ماده
مزبور قبل از قرارداد  تيدهد كه اگر وضع رييتغ يطوررا به مهيموضوع ب تيوضع اي اتيفياز ك يكي ايكند 

را بالفاصله از  گرمهيب ديبا گشتينم رداددر قرا مذكوره طيانعقاد قرارداد با شرا يحاضر برا گرمهيموجود بود ب
 هيالشارنباشد م گذارمهيعمل ب جهيدر نت مهيموضوع ب تيوضع رييتغ ايخطر  دياگر تشد -آن مستحضر كند 

هر دو مورد مذكور در فوق  دراعالم كند. گرمهيبه ب اطالع خود رسماً خيمراتب را در ظرف ده روز از تار ديبا
اضر ح گذارمهيكه ب يصورت دركند و شنهاديپ گذارمهيبه ب نموده نيرا مع مهيحق دارد اضافه حق ب گرمهيب

د باش گذارمهيعمل خود ب جهيخطر در نت ديو پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشد يقبول يبرا
 ديپس از اطالع تشد گرمهيكه ب ياز او مطالبه كند و در صورت يمحاكم عموم ياز مجرا زيخسارات وارده را ن

را پس از اطالع  مهياز وجه ب يكه اقساطقرارداد داده باشد مثل آن عقد يبه بقا تيرضا از انحاء يخطر به نحو
به مراتب  تواندينم گريخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد د ايقبول كرده  گذارمهياز مراتب از ب

 وقوعپرداخت خسارت پس از  ايخطر  ديع از تشدبعد از اطال مهيوصول اقساط حق ب -استناد كند  مذكوره
  .باشديبه بقاء قرارداد م گرمهيب تيبر رضا ليحادثه و نحو آن دل
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را  يهداتتع هيكل هيالمنتقل اياگر ورثه  يگريبه د مهيانتقال موضوع ب اي گذارمهيدر صورت فوت ب - ١٧ ماده
 هيالمنتقل ايبه نفع ورثه  مهياجرا كند عقد ب گرمهيبوده است در مقابل ب گذارمهيكه به موجب قرارداد به عهده ب

خواهد  زيحق فسخ آن را ن هيالمنتقل ايورثه  اي گرمهياز ب كيهر  معهذا مانديم يبه اعتبار خود باق
 نامهمهيب ليتبد يتقاضا مهيموضوع ب يقطع هيالكه منتقل يخيحق دارد در ظرف سه ماه از تار گرمهيبداشت.

اقساط  هيناقل مسئول كل يگريبه د مهيصورت انتقال موضوع ب دررا فسخ كند. مهيعقد ب دينمايرا به نام خود م
مه به موجب نا گرمهيكه انتقال را به ب يخياز تار كنيخواهد بود ل گرمهيدر مقابل ب مهيعقب افتاده وجه ب

پرداخته شود مسئول  دياطالع به بعد با خيكه از تار ينسبت به اقساط دهدينامه اطالع ماظهار اي يسفارش
مسئول  گرهميدر مقابل ب مهياز آنها نسبت به تمام وجه ب كيمتعدد باشند هر  هيالمنتقل ايورثه  اگربود. اهدنخو

  خواهد بود.

  

وده است به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده ب مهيآن ب يكه برا يمعلوم شود خطر هرگاه - ١٨ ماده
گرفته باشد عشر از مبلغ  گذارمهياز ب يوجه گرمهيصورت اگر ب نيخواهد بود در ا اثريباطل و ب مهيقرارداد ب

  دارد. مسترد گذارمهيبه ب ديرا با هيمزبور را به عنوان مخارج كسر و بق

  

  

  

  

  گرمهيب تيمسئول

  

 متيشده بالفاصله قبل از وقوع حادثه با ق مهيمال ب متيعبارت است از تفاوت ق گرمهيب تيمسئول - ١٩ ماده
 ريحق تعم كهنيخسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر ا -آن بالفاصله بعد از حادثه  ماندهيباق
را  مهيملزم است موضوع ب گرمهيب ورتص نيشده باشد در ا ينيبشيپ مهيدر سند ب گرمهيب يعوض برا ايو 

هر صورت حداكثر  در.دينما ليو تحو هيعوض را ته ايكرده  ريتعم شوديكمتر از آن نم كه عرفاً يدر مدت
  شده تجاوز نخواهد كرد. مهياز مبلغ ب گرمهيب تيمسئول
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شرط  نامهمهيكه در بمگر آن ستين شوديم جاديمال ا يذات بيكه از ع يمسئول خسارات گرمهيب - ٢٠ ماده
  شده باشد. يخالف

  

  مسئول آن است عبارت است از: گرمهيكه ب قيخسارات وارده از حر - ٢١ ماده

  آن واقع شده باشد، يكيدر نزد قياگرچه حر قياز حر مهيخسارت وارده به موضوع ب - ١

خاموش كردن آتش به كار  يكه برا يگريد لهيهر وس ايوارده به اموال از آب  متيتنزل ق ايهر خسارت  - ٢
  برده شده است.

  .قيشدن مال در موقع نجات دادن آن از حر وبيمع ايتلف شدن  - ٣

 اي تياز سرا يريجلوگ يبرا بناء يجزئ اي يخراب كردن كل جهيشده در نت مهيخسارت وارده به اموال ب -٤
  .قيتوسعه حر

  

  :شوديحساب م قيطر نياخسارت به ليذ يهامهيدر ب - ٢٢ ماده

  مال در مقصد. متيحمل و نقل ق مهيدر ب - ١

  .شديم گذارمهيب ديامر عا شرفتيكه در صورت پ ياست منافع يكه متوقف بر امر يمنافع مهيدر ب - ٢

  آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. متيق يمحصول زراعت مهيدر ب - ٣

 گرفتيالزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مخسارت مخارج و حق يواقع زانيم نييتع يبرا
  تجاوز نخواهد كرد. نامهمهيدر ب نهيمع متيخسارت از ق زانيكسر خواهد شد و در هر صورت م متياز اصل ق

  

نقصان عضو  ايبعد از مرگ  يبدن مبلغ پرداخت از اعضاء يشكستن عضو اينقص  ايعمر  مهيدر ب - ٢٣ ماده
خص شكستن عضو ش اينقصان  مهيب اير عم مهيبشود. نيمع نيطرف نيب مهيطور قطع در موقع عقد ببه ديبا
 يقانون تياهل گذارمهيب هرگاهنداده باشد باطل است. خود را كتباً تيرضا كه آن شخص قبالً  يدر صورت يگريد
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 يعضو بدن جماعت شكستن اينقص  ايبه عمر راجع مهيب اگراو شرط است. ميق اي يول تينداشته باشد رضا
  .شوديم نيمع نيطرف نيب خواهد بود كه مطابق تعرفه قبالً  يخسارت عبارت از مبلغ زانيباشد م يطور كلبه

  

 كهنيمگر ا شوديپرداخته م يمتوف يبعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانون ديعمر كه با مهيوجه ب - ٢٤ ماده
متعلق به  مهيصورت وجه ب نيشده باشد كه در ا يگريد ديق مهيبعد از آن در سند ب اي مهيدر موقع عقد ب

  اسم برده شده است. مهيخواهد بود كه در سند ب يكس

  

انتقال  يگريكه آن را به ددهد مگر آن رييعمر خود را تغ مهيدر سند ب نفعيحق دارد ذ گذارمهيب - ٢٥ ماده
  كرده باشد. ميتسل هيالرا هم به منتقل نامهمهيداده و ب

  

 يگريرا به د نامهمهيدر ب نهيحق دارد وجه مع گذارمهيعمر ب مهيقرارداد بدر تمام مدت اعتبار  - ٢٦ ماده
  برسد. گرمهيدهنده و ببه امضاء انتقال ديانتقال مزبور با ديمنتقل نما

  

بابت  گذارمهياگر ب يول شوديشده شروع م مهيفوت ب خيعمر از تار مهيانتقال وجه ب ياثرات قانون - ٢٧ ماده
  معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود. گرمهينسبت به آن با ب ايكرده  افتيدر يآن وجه

  

 نامهمهيكه خالف آن در باز جنگ و شورش نخواهد بود مگر آن هيمسئول خسارات ناش گرمهيب - ٢٨ ماده
  شرط شده باشد.

  

 از هر گرمهيب گذارمهيبمال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به  مهيدر مورد ب - ٢٩ ماده
  .شوديم يدر مقابل ثالث بر تيگونه مسئول
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كه مسئول  يدر مقابل اشخاص كنديپرداخت م ايكه خسارات وارده را قبول  يدر حدود گرمهيب - ٣٠ ماده
قد با ع يكند كه منافع ياقدام گذارمهيخواهد بود و اگر ب گذارمهيمقام بخسارت هستند قائم ايوقوع حادثه 

  .شوديمسئول شناخته م گرمهيمزبور باشد در مقابل ب

  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. گذارمهيب گرمهيب افالس ايدر صورت توقف  - ٣١ ماده

 معامالت نيتقدم دارند و بحق طلبكاران رينسبت به سا گذارانمهيب گرمهيب يدر صورت ورشكستگ - ٣٢ ماده
  عمر است. مهيب تقدم با معامالتاول حق در درجه مهيمختلف ب

شده باشد در صورت اثبات  مهيبر مال ب يدر مقابل هر گونه طلبكار مهينسبت به حق ب گرمهيب - ٣٣ ماده
  باشد. يبه موجب سند رسم نيريسا مهيتقلب از طرف ب

شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف  مهيب موجب موضوعات مختلفه مهيقرارداد ب كياگر در  - ٣٤ ماده
اطل كرده تمام قرارداد ب تيسرا زيموضوعات ن رياز آن موضوعات بطالن نسبت به سا يكينسبت به  گذارمهيب

  قرارداد محسوب است. كيدر حكم  شوديذكر م نامهمهيب كيكه در  مختلفه موضوعاتخواهد بود.

را  ١٦در ماده  موعد مذكوره كنيل نديبنما يگريهر شرط د مهيب يدر قراردادها تواننديم نيطرف - ٣٥ ماده
 يقانون شامل قراردادها نياكنند. ديتمد گريكدي تيممكن است موعد را بر رضا يدهند ول ليتقل توانندينم

  خواهد بود. زين مهيگذشته ب

خواهد  يدعو وقوع حادثه منشاء خيآن از تار يدو سال است و ابتدا مهياز ب يناش يمرور زمان دعاو - ٣٦ ماده
  ماده نخواهد بود. نيقانون در محاكم طرح شده باشد مشمول ا نيا يكه قبل از اجرا يبود لكن دعاو

و شانزده به  صديو س كهزاريماه  بهشتيو شش ماده است در جلسه هفتم ارد يقانون كه مشتمل بر س نيا
  .ديرس يمل يمجلس شورا بيتصو

  سيرئ نواب

  يدكتر طاهر - اتيب يمرتض

  

  

  : جواد قباديگردآوري 


