
 

 مدنی حقوق جزوه 
 جدید + قوانین خاص + آراء وحدت رویههای آزمون هایتست  همراه به

 دکتر امید مالکریمی 
 ( دانشگاه و عضو هیأت علمی )وکیل پایه یک دادگستری

 به کوشش انور یوسفی و مرجان احمدیان 
 

مار زیاد و همچنین ش  حقوقی   بازار  موجود در آشفته  های و تست  ها کتاب  در انبوه    َشن ب  های حقوقی قبول  خوان در آزموناز اوونهایی که میبسیاری  
 ست امااین سردرگمی، طبیعی برسند. توانند به یک تصمیم قطعی  بگیرند و یا نمیدانند چگونه تصمیم  ، سردرگم هستند و نمیآموزشی  مؤسسات 

این جزوه در کنار   کنمتضمین می   ! کنیم  شلوغ  را  خود  ر  نیست؛ نباید دو   خوبی  انتخاب  کتاب  مرجع،  هم  و  جزوه  انتخاب  هم  !روز  آن  یک  فقط
نکات مهم ِّ قوانین  خاص  مرتبط با حقوق مدنی که توسط اسکودا برای آزمون وکالت  .کافی استهای حقوقی،  برای آزمون  ،مدنی  خواندن قانون

 ۀ جدید در این جزوه آورده شده است. بهای جدید و آر اعالم شده به همراه تست

 

 
 

  

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  
 وکالت،   هایآزمون  در  قبولی برای  شوق    است؛   شیرینی  آرزوی  حقوقی  هایآزمون  در  موفقیت
  یا   جادویی  معجون    هیچ  موفقیت  این .  ُربایدمی  را  حقوقی  هر  دل    ارشد،کارشناسی  و  قضاوت

  به  مدنی   حقوق  جزوۀ  ترین ساده  و  ترین کامل  که  است  بار  نخستین   این !  ندارد   سّری  فرمول  
  شما   موفقیت  -  انگیزشگفت  اما  -  ساده  روشی  به  جزوه  این .  است  دریافت  قابل  رایگان  صورت

 ! است کافی آزمونی هر برای توکل، و قوانین  خواندن کنار    در جزوه، این . کند می تضمین  را
   چون  بگیرید  سایتوب  از  را  شدهبروزرسانی  نسخۀ  آخرین:  مهم  بسیار

 
  دائما

 !کنیممی تعویض را سایتوب در موجود نسخۀ قوانین،  تغییرات به توّجه با

 1402آخرین ربوز رسانى:
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 !این جزوه است بودید  دنبالش که یانگیز حیرت
ه به تدریس چندینآزمونترین درس در همۀ  کیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم ی این درس در  سالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توجِّ

فهم دسترسی نداشته  های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و سادهدانشگاه
ت  منابع   طور  کاملی رو تهیه کنم که شرح  روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و  شوند کتاب  جزوهمیو بعضًا درگیر َتَشتُّ

 مطالب به نحوی تدوین شود که نظم  منطقی  اوون به سردرگمی تبدیل نشه.
ی    MollaKarimi.ir  یت  سا  باید بگم که جزوات    با  نوشتهاین  و حتِّ

 
  هایتست  و  قوانین  تغییرات  آخرین  و   جدید  هایتوّجه به سرفصل  دائما

 از سایت، نسخۀ به  رو در دست دا  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا    پی.دی.افو چنانچه    شهبه روز میهای هر سال،  آزمون
 
رید بهتره مجددا

ما کارگاهی داریم  .روز رو دانلود کنید  بقیۀ کارگاه  ضمنًا  از  اینستاگرام  که میاست  حقوقی«    محتوای  تولید  »کارگاه  اسم  کارگاه  ما،  هاست!که متفاوت  تونید 
(@vekalatyar ( و تلگرام  ما )@omidmollakarimi ی محتوای حقوقی  خوب رو مشاهده و دریاف  ت کنید. ( رو دنبال کنید تا کلِّ

 بردارینسخه و و تکثیر  نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر  و تهیه معلم )امید مالکریمی(آموزشی توسط    ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه
  نظرات،  که بود خواهد  خوانندگانی  سپاسگزار   ،هگارندن  است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر  باشد، درمی  مجاز  «منبع ذکر با تنها » و سودجویی قصد بدون آن، از

 . فرمایند  بیان «mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »از راه این نوشتار پیرامون را خود  انتقادات و پیشنهادها

ِّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه 
  عالج   و  درمان  هابیماری   از  بسیاری   برای   مرغ  سوپ  که  )همانطورای که به سادگی  خوردن  یک سوپ مرغ  به صورت چریکی، کل 

ل  اوو قورباغۀ زشت،های ساده توضیح داده بشه مثل یک به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون مثال است( 
، نوشتهن سخت است اما در این تحمِّ

های ایشون  کردند. وقتی کتاب کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می کاری می 
ر  فقهی و حقوقی مواجه می سلسری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یک مون میرو دست شدیم؛ رفت و زده می مون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصله شدیم که ازش چیزی نمی مبۀ چق 

ل به زبون  فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمی های دورۀ کارشناسی نمی البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سال  داستانی    دونستیم و یکی باید اوِّ
ه میو با مثال های اجتماعی«، ادبیات  های اخیر که »شبکهشد! در سال، مثل خوردن هلو میثقیل و دشوارگفت و بعد، برامون خواندن  اصطالحات   های روشن برامون قصِّ

می ها هستند، معلم  حقوق بایها و هشتادیها، دهه هفتادیعامیانه رو ترویج دادن و مخاطب  عمدۀ این شبکه  د به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنر  معلِّ
 دم!کنم؛ قول می وش  خودم می گم و شما رو معتاد به رَ گویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می یعنی »ساده

خوام یه داستان  های حقوقی. میکنندۀ جزوات آزمونینطور تدوین! امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همتبلیغ  خودم
های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل 

گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ توی تهران بود شرکت کرده بود و سر  کالس جزواتی را که اساتید میدوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که  
ای که در  ها در اون زمان  نداشتم ازش خواهش کردم که کپی  اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه خالصه من هم که توان  شرکت در اوون کالس 

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحد  رستان دارم و برای آزمون وکالت میشه
ی توی قسمت  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون م نِّ س  َخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای م  ؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو انتشاراتش و جزوات رو ب 

 200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزوۀ خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کار  تجاری انجام می می
َدم به دانشجوهای همین مؤ صفحه رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم:  های اوون استاد در اوون درس  خاصکالس سسه که ای میده به من که تکثیر کنم و ب 

  200ها رو به من بدین؟«؛ گفت: »وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفتم: »ببخشید، بفرمایید!« ادامه داد که »اون استاده که جزوۀ  تونم خواهش کنم که همین جزوه»می
ده به دست من که تکثیر شه!« ادمه داد کهای  تایپی را در  صفحه ِّ کلید یا فرمول یا دستورالعمل  قبولی رو ب 

: »همون استاد به اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کل 
شده هم ایراداتی وجود داره که  تایپ تر اینکه در همین جزوۀ  شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب نویس می ها سر  کالس جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دستبچه 

یا توان مالی دارن  ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن  سرکالس به بچه 
ه  کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران  قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچو  ند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجِّ

خواست یه رقیب اضافه بشه!  دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمیها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیکنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ن ت
صر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم  منم ک پذیرایی کرد و یک دونه از این  ه »م 

ها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشت الِّ در مسیر  برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دست     برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوسمیزهایی که م 
ها رو هم به  کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کالس راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می 

ما از پیشرفت  ستعد کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگی موند و البته نتیجه، این می باز می   جهت عدم توانایی مالی نداشت مسلِّ های م 
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ن فکر بودم های مستعد مسؤولند؛ تو همی دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدم شه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات میمی
عاً که یهو یه جمله از یکی از معلم   خیر کنی جواب هام یادم اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کار ت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

رو به تدوین    مدهم از زمانیکو همینطور  یک به َده  پول  حاصله از وکالت یا قضاوتبشم  گم( قول دادم که اگه قبولبابا )»خدا« رو میگیری«، خالصه به اون بزرگ خوبی می
م رو شروع  »از فردا، اجرای َوعده  جزوات  رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که سال  بعدش، خبر  شیرین  قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که:

ه به َده  ماَلم و وقتم گذره و من تمام  جزوات  مورد  نیاز برای قبولی در آزمونسال از اون روز می   هدَ کنم االن  می های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ن 
ردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن هایی رو سر  راهم گذاشت که بهم کمک ک ها آدمرو به این مهم اختصاص دادم و البته خدا در تمام این سال 

رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه  لین بار میهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اوِّ »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست خونید خ 
ها )البته در کنار  کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونها صحبت می بودن اوننقصبودن و بیاز کامل شود و خدا را شاکرم که داوطلبان  دانلود می 

ی  به معجزۀ اون  شه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگهخواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و دائمًا بروز می  ها پ 
شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته   تون معرفی کنین، من برای گسترش  این کار  خیر به کمک  ها رو به دوستان ردین اونب  

 گرده!شما هم بهتون برمی خیر   بدونید این کار  

«، هر آنچه برای  vekalatyar@« و صفحۀ اینستاگرام »OmidMollakarimi@، کانال تلگرام »mollakarimi.irما در سایت  
نیاز است را به شما خواهیم داد! می قبولی در آزمون  های حقوقی، زمانی که تصمیم  دانیم که داوطلبان  آزمون های حقوقی 

دهیم این است که اوون منابعی  انجام می گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما  می 
دیم که نیاز به خواندن منابع  گذاریم و بهتون اطمینان می کند رو به طور رایگان در اختیارتون می رو که برای قبولی کفایت می 

عملکرد     تونیم شاهد  متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می 
 مثبتمون بدونیم. 

  

 !؛ تقدیم هب گمنامانم نشده است ی اه تقدچ هب آن ی حال ه که اتهب  ى م هب تمام کسان ی تقد
 1بخش اول: حقوق مدنی 

 اشخاص : اول فصل
  اشخاص  سنتی  بندیتقسیم  یک  توانند طرف حق باشند. در تواند صاحب حق و تکلیف گردد یا به عبارت دیگر فقط اشخاص میاز لحاظ حقوقی، فقط شخص می

 شوند: می تقسیم دسته 2 به
شوند. شخص طبیعی یا فرد انسانی    تکلیف  و  حق صاحب  توانندمی که  شوندمی شامل  را  انسانی  افراد   همان که(:  یا اشخاص طبیعی) حقیقی  اشخاص .1

صورت، شخص را غایب دارای وجودی است که محدود به دو حد تولد و مرگ است. ممکن است حیات انسان به غیبت طوالنی مشکوک باشد؛ در این
 برای امور مالی و غیرمالی او احکام خاصی مقرر داشته است.  گذارقانونمفقوداالثر گویند و 

  شناسایی  این  قانون  که  زمانی  تا  لذا   هستند،  اعتباری   موجودات   اشخاص،  این  و  گیرندمی  قرار  حقیقی  اشخاص  مقابل  در  خاصاش   این:  حقوقی  اشخاص .2
ای از  ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پارهآید. شخص حقوقی عبارت است از دستهنمی  وجود   به  حقوقی  است، شخصیت   نداده  انجام   را

شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند دولت، شهرداری،  اند و قانون آنها را طرف حق میهدف خاصی اختصاص داده شدهاموال که به  
 1ها و موقوفات. های تجاری، انجمندانشگاه آزاد، شرکت

 
مانند حقوق و وظایف ابَوت ]پدری[ و بنوت  اشد،  تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن ب قانون تجارت »شخص حقوقی می   588بر طبق مادۀ     1

فرزندی یا زناشویی. اهلیت    – شود و اصل، اهلیت تمتع شخص حقوقی است، مگر آنچه بر حسب طبیعت، ویژۀ انسان باشد مانند حقوق ناشی از رابطۀ پدر  ]فرزندی[ و امثال ذلک«؛ بنابراین، شخص حقوقی از کلیۀ حقوق شخص طبیعی برخوردار می 
 توان محدودیتی برای او قائل شد. نامه( برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی نامه و وقف قی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد )اساسنامه، شرکت شخص حقو 
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  زنده   که   شرطی  به  جنین  حتی  و  تولد  محض  به  حقیقی  شخص  که  چرا .  گردد می  معلوم   حقیقی  شخص   و  حقوقی  شخص  های،تفاوت  عمده  از   یکی  تعریف  این  از
  حقوق   از  متمتع شدن  و  بگیرد  حقیقی  شخص  از  را  حق این  تواندنمی  قانون چه  و  قرارداد  توسط  چه شخصًا،  چه کسهیچ  و  است  مدنی حقوق  از   متمتع شود،  متولد 
  حال   هر  در   ولی  کند  ممنوع  مدنی   حقوق  شدن  دارا   از  بعضاً   یا   و  إعمال   از   را   شخص  این   تواندمی  جزئاً   قرارداد  یا  قانون  چند  هر]   ندارد  قانون  شناسایی   به   نیاز  مدنی

 دارد.  قانون شناسایی به نیاز  شود متمتع  مدنی  حقوق از بتواند اینکه برای حقوقی شخص  حالیکه  در دارند[، استثنایی جنبه  موارد این
 شود: تعریف باید که هست  اصطالحاتی حقیقی  شخص مورد  در راستا همین در

 دادنانجام  و   حقوقی  أعمال    با   زمینه  این   در  تواندمی  و  است  حقوقی  زندگی   دارای  شخص  است،   تکلیف   و   حق  دارای  که  است  موجودی  شخص :  شخص .1
 کند.   ایفا نقش خود تکالیف  

حقوق مربوط به شخصیت، شامل حقوق    . باشد  تکلیف  و  دارای حق  اینکه  برای  شخص   شایستگی  و  وصف  از  است  عبارت  حقوقی  نظر   از:  شخصیت .2
 شود. تمامیت جسمی و حقوق تمامیت روحی می

مقصود از وضعیت  مدنی مجموعه اوصافی است    .باشد   داشته  جامعه  در  تواندمی  که  است  حقوقی به  نسبت  او  موقعیت  و  شخص  حقوقی  وضع:  وضعیت .3
ه قرار داده آثاری را بر آنها مترتب می  – باشند  یکه جزء شخصیت هستند و قابل مبادله و تقویم به پول نم به    – نماید  اوصافی که قانون مدنی مورد توجِّ

بنابراین وضعیت شامل اوصافی است که منشأ حقوق و تکالیف غیرمالی است مانند سن و جنس   شود؛استثنای وصفی که اصطالحًا اهلیت نامیده می
 اَبت. و وضع خانوادگی از قبیل ازدواج، طالق و َقر 

می  :اهلیت .4 تقسیم  مورد  دو  به  تمتعشود؛  اهلیت  آن،  اهلیت  تعریف   قانونی    و  توانایی  که  است    شدن  دارا  برای  شخص  شایستگی   اهلیت    وحق 
 اهلیت نتیجۀ وضعیت است.  .است حق  اجرای برای شخص  شایستگی  قانونی   و توانایی ،استیفاء

  است،   شخص  به  مربوط  که  است  اوصافی  شخصیه  احوال  دیگر،  عبارت  به  و  شودمی  تشکیل  اهلیت  و  وضعیت  از   شخصیه  احوال:  شخصیه  احوال .5
  طالق، ازدواج، : مانند است رتبتم آن بر آثاری مدنی حقوق لحاظ از و نبوده پول به مبادله و تقویم قابل و اجتماع در او خاص مقام و شغل از نظرصرف
 َنَسب. 

  حقوق   شدن  دارا  ظرفیت  و  توانایی  دارایی  تر؛دقیق  عبارت  به  و  شخص  مالی  تکالیف  و  حقوق  مجموع  از  عبارت است  خود  عام  مفهوم  در  دارایی:  دارایی .6
  است،   ممکن   حتی  و  هستند  کاهش   و  افزایش  یا   و  تغییر   حال  در  همواره  که   هستند  آن  دهندهتشکیل  اجزاء  از  دیون  و   اموال  و  است  مالی  تکالیف  و

 از عبارت است باشیم داشته ذهن در دارایی از تصویری بخواهیم اگر واقع در .دارد  دارائی نیز شخصی چنین ولی باشد نداشته بدهی جز چیزی شخص
  ظرفند،   این  مظروف  دیون   و  اموال   و  است  باقی   خود   جای   در  ظرف  حال   هر   به  ولی  شود  خالی  یا [  اموال]  شود  پر  است   ممکن  ظرف  این   که   ظرف   یک
ی است  . مفهومی کلِّ 1سه ویژگی دارایی:    .دارد   وجود   هم  دارایی  است   زنده  شخص  که   زمانی   تا   و  است   شخص   به  وابسته  دارایی  که  گفت  توانمی  پس

آیند، نه حقوق تکالیف غیر . فقط حقوق و تکالیف مالی از اجزاء دارایی به شمار می2گردد؛ که به ظرفیت و شایستگی حقوق و تکالیف مالی اطالق می
 آید.  های شخص به شمار مییی از مختصات و ویژگی. دارا3مالی؛ 

ها صحیح ها و مؤسسات غیرتجاری باید به ثبت برسند کدام یک از گزینهی ثبت شرکتحقوقی  حقوق  خصوصی که در اداره  ِ  در خصوص اشخاص ✓

 [ 93 یسراسر]ارشد حقوق خانواده         است؟

 مؤسسات غیرتجاری ممکن است از زمان ثبت یا تشکیل شخصیت حقوقی پیدا کنند.  الف.

 است.ی آنهمحل اداره گونه اشخاص، تنها معیار تعیین تابعیت این ب.

 گونه اشخاص همواره نیازمند وجود قصد و رضاست.ایجاد این ج.

 تکراری نباشد.  ،شودکه تقاضای ثبت آن می  ثبتیاست در واحد  شود تنها کافیاشخاص تعیین می گونهنیانامی که برای  د.

شرکت   »ج«ی  پاسخ: گزینه مانند  مؤسسات غیرتجاری  تجارتیدرست است.  مرحلۀ  های  قراردادی»تشکیل،    در  رعایت   «ماهیت  و  بنابراین، وجود  دارند؛ 

 1برای تشکیل این مؤسسات به صورت صحیح و قانونی الزم است. یکی از شرایط الزم آن است که مؤسسین طبق بند    »شرایط عمومی صحت معامالت«

 قانون مدنی قصد و رضا داشته باشند.   190ماده 

    
  هایی محدودیت  با  قراردادها  این  که  گردند؛می  منعقد  آنها  مورد  در  که  هستند  قراردادهایی  هستند،  مهم  شخصیت  به  مربوط  حقوق  مورد  در  که  مواردی   از  یکی

 جمله:   از هستند مواجه
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مو )چون عرف و عادت اینگونه قراردادها را    فروش   مثل  باشد   غیرقطعی   و  سبک  صدمه  مگر  نیستند  مجاز  زنندمی  صدمه  آزادی  و  حیثیت  به  که  قراردادهایی  .الف
 کند. تأیید می

ی قواعد  طبق .ب  است.  باطل باشد نداشته عقالیی منفعت  که شخصیت به راجع قرارداد هر  کلِّ
ی قواعد  طبق .ج  . هست اثربی و باطل  باشد  داشته منافات  حسنه اخالق  یا عمومی نظم  با که شخصیت به راجع قراردادی هر  کمِّ

 طور به  فرد  آزادی  و  حیثیت  به  ضمن  در  و  نباشد  حسنه  اخالق  یا  و  عمومی  نظم  مخالف  و  باشد  عقالیی  منفعت  دارای  قراردادی  اگر  گفت:  توانمی  نتیجه  در  پس
ی  . باشند  صحیح تواندمی  نزند صدمه قطعی و کلِّ

 : کنندمی  بحث شخصیت به مربوط حقوق  مورد  در 960 و 959 مواد  مدنی قانون  در راستا این در
ی  طور   به  تواند نمی  کسقانون مدنی »هیچ  959  طبق مادۀ   960  ماده  طبق  بر   و  کند.«   سلب   خود   از   را  مدنی   حقوق  از  قسمتی   یا   تمام  حق  اجرای  یا  و  تمتع   حقِّ   کلِّ

ریت  سلب خود  از تواندنمی کسقانون مدنی »هیچ ریت از  استفاده از باشد حسنه  اخالق یا و قوانین   مخالف که حدودی در  یا و کند  ح   « .کند نظررفَص   خود  ح 
 که:  گفت  چنین توانمی ماده دو جمع از

 . است(  اول معیار این) باشند حسنه  اخالق یا  و عمومی نظم مخالف  نباید اوالً 
عد دو از حقوق:  ثانیاً   دارند:  کلیت ب 

عد از .1  ... و  معامله  انعقاد حقِّ  تملِّک، حقِّ   و ازدواج حقِّ   مثالً :  شخصیت  به مربوط حقوق    خود   تعدد   ب 
عد از .2 ی هر  یعنی زمان: ب  ت  برای اینکه به نسبت  حقِّ  است.  کلی  حق سلب این شود سلب عمر طول برای  مثالً  طوالنی زمانی مدِّ

ت   به  خودم  از   را  شخصیت  به   مربوط  حقوق  تمام   از  استفاده  من :  بگوید  کسی  گفت؛ اگر   تواندر نتیجه می  پس ی   بطور   حق   سلب  این  کردم  سلب  ماه  یک  مدِّ   کلِّ
ی[  طور  ]به  تواندنمی  کس»هیچ  دارد؛می  اشعار  که  959  طبق مادۀ  یعنی  است،   کند«   سلب  خود  از  را  مدنی  حقوق  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  حقِّ   یا  و  تمتع  حقِّ   کلِّ

  کند،   سلب   خود   از   العمر مادام  برای  را   ازدواج  مثالً   خود  شخصیت   به  مربوط   حقوق  از   یکی  قراردادی  طبق  شخصی   اگر:  دیگر  فرض   در   یا  .است   باطل  قرارداد   این
یت زمان حیث از حق  سلب این چون هم  اینجا در باز  . بود خواهد  باطل  دارد کلِّ

عد این و است  مدنی  حقوق  از متمتع  تولد  محض به طبیعی  شخص   م .ق 957  ماده در قانونگذار ما  ولی است  حقوقی اولیه اصل  یک عنوان به داریبرده الغای از  ب 
  توانمی لذا. «شود متولد  زنده اینکه بر مشروط  شود،می  متمتع   مدنی حقوق  از حمل» دارد:می اشعار  مذکور ماده  در چنانچه است داده گسترش   را اصل  این دایره
  قرار   تصریح  مورد  م.ق  851  ماده  در  مورد  این   کرد که  وصیت  او  نفع  به  توانمی  مثالً   شود  حق  صاحب   تواندمی  و  است  شخصیت  نوعی  دارای  هم  جنین  که  گفت

ث  فوت    حین   در  بودن  زنده  وراثت،  شرط»  دارد:می  اشعار   مذکور  ماده  بارهدراین  بردمی  ارث  م .ق  875  ماده  تصریح  به  بنا  جنین  همچنین  و  است  گرفته   و  است  مورِّ
« بنابراین اگر فرضًا قبل از تولد   .بمیرد  تولد  از  پس  فوراً   چه  اگر  شود،  متولد  هم  زنده  و  بوده  منعقد  الموتحین  او   نطفۀ  که  بردمی  ارث  صورتی  در  باشد  حملی  اگر

تا حال  حمل معلوم    االرث  دو پسر را کنار گذاشت توان وجود او را نادیده گرفت، بلکه باید »سهمچون حمل دارای نوعی شخصیت است نمیطفل، پدر او بمیرد  
 شود.« 

عد از مرگ،  کنند؛ بنابراین بمی  »موت«  به  تعبیر  شخصیت  پایان  این  از  که  پذیردمی  پایان  حقیقی  شخص  وجود  و  شودمی  معدوم  مدتی  از  بعد  طبیعی  شخص  این
 شود. ء محسوب میانسان شی

 : شودمی  بیان  ذیالً  که دارد اقسامی. است اثر منشاء و شودمی  نامیده  »موت«  حقوقی  نظر از آنچه
  و   تنفسی  و  عروقی  و  قلبی  اعمال  و  کند  زندگی  تواندنمی  زیستی  لحاظ  از  دیگر  شخص،   که  است  زمانی  موت،  حالت    این:  حقیقی  موت  یا  طبیعی  مرگ .1

 . کندمی  بار آن بر را آثاری فقط  و ندارد  دخالتی هیچ   شارع و قانونگذار مرگ  نوع این آمدن وجود به و حدوث  در ندارد را حرکت و حس
 : دارد حالت 2 موضوعه  حقوق  در که است؛ خفیف زندگی  یا  فعالیت بدون حیات  آن و شودمی مطرح  فرعی  یک مورد  این در: تذکر
  بار   او  به  را   مرده  شخص   احکام  و  آثار   و  پنداشت   مرده  را  او   نباید  باشد  رفته   کامل   بیهوشی   یک   در  شخص   چند  هر  باشند  نیافتاده  کار   از  مغزی  های سلول  اگر(  الف
 . کرد
رده  شخص  کنونی  موضوعه  قوانین  طبق  باشد  داشته  نباتی  حیات  چند   هر   باشد  شده  مغزی  مرگ  دچار  شخص   اگر (  ب رده  شخص    آثار  و  شودمی  محسوب   م    بر   م 
 . شودمی بار او

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

5 

  طوالنی   غیبت  این  خاطر  به  و  کرده  طوالنی  غیبت  که  است  کسی  به  مربوط  هست  شرع  و  قانونگذاری  ابداعات  از  یکی  که  فرضی  موت:  فرضی  موت .2
 را   شخص  وضعیتی  چنین  در  که  شودمی  صادر  فرضی  موت  حکم  باشد،  داشته  وجود  قانون  در  مقرر  شرایط  اگر  اینصورت  در  که  باشد  مشکوک   او  حیات

  دنبال   به  هم  فرضی  موت  داشت،   پی   در  حقیقی   موت  که  اثری  هر  یعنی  شودمی  بار  حقیقی  موت  آثار  همان  فرضی  موت  بر  .خوانندمی  »مفقوداالثر«
 : گرددمی  ذکر ذیالً  که  داشت خواهد

  شخص   بر  موت  احکام  تاریخ  آن  از  بعد  چراکه  است  برخوردار  ایالعادهفوق  اهمیت  از  شودمی  ذکر  حکم  صادرکنندۀ  دادگاه    حکم    در  که  فرضی  موت  زمان  تعیین
 . گرددمی  جاری مفقوداالثر

 : موت بر رتب تم حقوقی  آثار
  در   که  برندمی  ارث  مفقوداالثر  شخص  از  کسانی  فقط  لذا(  است  مورث   حین فوت  در  وارث  بودنزنده  وراثت،  شرط)  م.ق  875  مادۀ  طبق  چون:  ورثه  تعیین (  الف

 1. باشند زنده شود می  مشخص فرضی موت برای دادگاه سوی از که  تاریخی
  فوت  برندمی  ارث  همدیگر  از  که  نفری  دو  اگر:  که  است  این  آن  و  است  شده  گرفته(  ع)  صادق  امام  از  حدیثی  از  که  دارد  وجود  استثنایی  یک  مسئله  این  در:  تذکر
م  و  کنند ر  و  تقدِّ   این   در  که  باشد(  َهدم   یا  َغرق)  نتیجه  در  فوت  اینکه  مگر   برندنمی  ارث  دیگری  از   کدامهیچ  القاعدهعلی  نباشد  مشخص   آنها  از  کدام هیچ  فوت  تأخِّ

 . برندمی  ارث همدیگر  از دو هر صورت
  باید  و   است  متزلزل انتقال   این   ولی   شود می  منتقل   ورثه به  ماَتَرک فرضی، یا  حقیقی  موت    تحقق  با :  َلهموصی و  ورثه  به  دارایی   و اموال   قهری   انتقال   زمان  تعیین ( ب

ث  هایبدهی و دیون ابتدائاً   . شودمی ارث  و ملکیت در وارد مستقر  طور به  ماَتَرک  آن از پس و شود داده َلهموصی به هم  وصیت مورد سپس و شود پرداخت مورِّ
ت دیون  این  فرضی  موت   حکم صدور  با  باشند  مؤجل  که  باشد  دیونی دارای مفقوداالثر   شخص اگر :  متوفی دیون  شدن  حال (  ج قانون  231 ماده  تصریح  به دار مدِّ

 . شوندمی حال امور حسبی
ت  این ابتدای  که دارد نگه وفات هعد  روز ده و ماه  چهار باید   متوفی زن:  متوفی  زوجۀ عدۀ ابتدای تعیین( د  . شودمی شروع  فرضی موت   حکم    صدور   تاریخ   از مدِّ

ت  او  غیبت  از  که  است  کسی  مفقوداالثر  دارد: »غایبم که اشعار می.ق  1011  ماده  طبقغایب مفقوداالثر:     خبری  وجه  هیچ به  او  از  و  گذشته  مدیدی  سبهبالن    مدِّ
 است: الزم شرط سه شود نامیده مفقوداالثر«  »غایب شخص اینکه برای ؛نباشد«

 . باشد  نداشته حضور آنجا در و کند  غیبت است شخصی امور مهم  مرکز  همان که اقامتگاه از یعنی: غیبت: اول شرط
ت انقضای: دوم شرط ت  این بودن طوالنی : طوالنی نسبتاً  مدِّ  .دارد مفقوداالثر  اقامت   محلِّ  عرف   به بستگی مدِّ
  هیچ   باید  یعنی  است؛  شده  گرفته  نظر  در  مفقوداالثر  غایب  تعریف  در  که  است  عنصری  ترینمهم  شرط،  و  عنصر  این:  غایب  ممات   یا  حیات  خبر  فقد:  سوم  شرط

  دیگر   شود،  محرز  وی  حیات  علم،  مفید    قرائن    یا  و  قطعی  ادلۀ  استناد  به  اینکه  یا  شود  مشخص  اش طبیعی  مرگ  اگر  لذا.  نباشد  دسترس   در  غایب  شخص  از  خبری
 . رویمنمی فرضی موت سراغ
  موردی  در  غایب  فرضی   موت  حکم  م.ق  1019  ماده  موجب   به.  گرددمی  بیان  ذیالً   که  است  شرایطی  دارای  فرضی  موت  حکم  صدور  :فرضی  موت  حکم  صدور
تی  است  رسیده  او  حیات  از  که  خبری  آخرین  تاریخ  از  که  شودمی  صادر   موت   حکم  صدور  در  اول  شرط  پس  .ماندنمی  زنده  شخصی  چنین  عادتاً   که  باشد  گذشته  مدِّ

تی  غایب  حیات    از  خبر  آخرین  تاریخ  از: ]که  است  این  فرضی   بستگی  است  آمده  ماده  در  که  »عادتًا«  قید  این[  ماندنمی  زنده  شخصی  چنین  عادتاً   که  باشد  گذشته مدِّ
ی   شرط  یک   شرط   این  .دارد  غایب  اقامت   محلِّ   متعارف    و  عرف  به ی  قاعدۀ  و  بود  کلِّ ت  اینکه  برای  را  َاماراتی  بعدی   موارد    در  قانونگذار  ولی   کردمی  بیان  را  کلِّ   »مدِّ

النسبه   دست  به  ذیل  نتایج  مواد این  جمع  از  که  است  شده  ذکر  َامارات  ق.م این  1022  تا  1020  ماده موجب به  جمله از.  دهدمی  دست به  است   زمانی  چه طوالنی«  ب 
 . آیدمی
 فرضی  موت  حکم تقاضای برای  زمان  سال: حداقل سه

 فرضی  موت حکم  صدور برای زمان ماه: حداقل دو و سال چهار
 فرضی  موت  حکم تقاضای برای زمان سال: حداکثر ده

 فرضی  موت حکم  صدور برای زمان ماه: حداکثر دو و سال یازده
 ق.م به دقت خوانده شود.  1022  تا 1019 نکته: مواد

 
م   حیث   از   دیگری   و   معلوم   آنها   از   یکی   فوت   تاریخ   و   بمیرند   باشد،   توارث   آنها   بین   که   نفر   چند   هرگاه  1 ر   و   تقدِّ  م( . ق   874  ماده )   َبَرد می   ارث   دیگری   از   است   مجهول   فوتش   تاریخ   آنکه   فقط .  باشد   مجهول   تأخِّ
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گهی شده باشد، دادگاه به آن اکتفاء خواهد  نکته: هر گاه ورثۀ غایب قباًل درخواست کرده باشند که اموال او موقتًا به تصرف ایشان داده شود و   طبق مقررات مذکور آ
گهی مشتمل بر درخواست مذکور و دعوت   گهی مجدد الزم نیست. پس از وصول  درخواست  به تصرف  موقت دادن  اموال غایب، دادگاه یک آ از اشخاصی  کرد و آ

گهی باید سه دفعۀ متوالی هرکدام به فاصلۀ یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از  که از غایب اطالعی دارند، برای اظهار  اطالع به دادگاه، ترتیب خوا  هد داد. آ
گهی، اموال غایب به تصرف ورثه داده خواهد شد )مواد  روزنامه ق.ا.ح و   139و    138های کثیراالنتشار تهران منتشر گردد و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آ
 ق.م(.  1025

ق.م    1023قانون امور حسبی، مادۀ    139بگذرد تا دادگاه حکم  موت  فرضی را صادر نماید. )مادۀ    از تاریخ نشر آخرین آگهیزومًا یک سال  نکته مهم: باید ل
 را نسخ کرده است.( 

اموال  مزبور شناخته خواهد شد؛  نکته: بعد از صدور حکم موت فرضی، اموال غایب به تصرف  قطعی  ورثه داده خواهد شد و دقیقًا مثل  موت حقیقی، ورثه، مالک   
آنکه حتی بعد از قطعیت  حکم  موت  فرضی تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع خواهد  شود، چهدر این حالت هیچگونه تضمینی از وراث گرفته نمی

 ق.ا.ح(.   160شد )مادۀ 
ق.م، آنچه از اعیان   1027تصرف قطعی ورثه، غایب پیدا شود در این صورت باید طبق مادۀ    نکته: چنانچه بعد از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال  غایب به

َوض  آنها نیز موجود ن َوض  اموال غایب در حین پیدا شدن باقی است مسترد دارند، ولی مسؤول اموالی که از بین رفته و ع  باشند. مثاًل اگر  یست نمییا منافع یا ع 
توانند  د و پولش را نیز خرج کرده باشند در مقابل آن مسؤولیتی نخواهند داشت، چه آنکه گفتیم بعد از صدور حکم موت فرضی، ورثه میماشین غایب را فروخته باشن

  اگر  نیز   فرضی  فوت    حکم    صدور    از   هر تصرفی در اموال بنمایند و در واقع، تصرف  آنها تصرف مالکانه خواهد بود. مادۀ اخیرالذکر اینگونه مقرر داشته است: »بعد 
َوض  یا  أعیان  از  که  را  چه  آن  باید  اندکرده   تصرف  وراثت  عنوان  به  را  او  اموال  که  کسانی  شود  پیدا  غایب   باشد می  موجود  غایب  پیداشدن  حین  مزبور اموال  منافع  یا  و   ع 

 « .دارند مسترد
 [ 96قضاوت]        فرضی کنند؟  موت   حکم توانند درخواست صدور  کدام یک از اشخاص زیر، می ✓

 دادستان د. النفقه واجب ج. بستانکار  ب. وصی الف.

 غایب را نمایند:  فرضی   توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت  ق.ا.ح: اشخاص زیر می  153درست است. ماده   »الف«ی پاسخ: گزینه

 غایب  یورثه-1

2- 
 
 ه وصی و موصی ل

 
 :غایبنکات مربوط به امور مالی 

 : اگر یک نفر مفقوداالثر بودنش محرز شد باید از طرف دادگاه برای او امین تعیین شود. 1نکتۀ 
و نظارت  : چون ممکن است از غیبت تا نصب امین، مدتی سپری شود و در این مدت اموال غایب نابود گردد یا خساراتی بدان وارد گردد قانونگذار حفظ  2نکتۀ  

ق.ا.ح(؛ چنانچه غایب مفقوداالثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا    113واگذار نموده است )ماده    اموال غایب را به دادستان
 ق.ا.ح(.  115ماده )  تعیین امین به عهدۀ مأمورین کنسولی خواهد بود

ودن  غایب زیاد است، قانونگذار در درجۀ اول حفظ منافع غایب و جلوگیری از حیف  ب: نصب امین برای ادارۀ اموال او است. در این مرحله چون احتمال زنده3نکتۀ  
ن  تکلیفی  خود  اموال  ادارۀ  برای  مفقوداالثر  غایب  ق.م مقرر داشته است: »اگر  1012و میل اموال او را در نظر داشته است چنانچه مادۀ   ]مثاًل    باشد  نکرده  معیِّ

ِّ   قانوناً   که نباشد  هم کسی  وکالت نداده باشد[ وبرای ادارۀ امور  مالی  خود،  
باشد ]مثاًل غایب، صغیر یا مجنون یا سفیه بوده و ولی یا قیم    داشته  را  او  امور    تصدی    حق 

ن امین نفر یک او اموال ادارۀ برای محکمه داشته باشد[ن   امر  این در  نفعذی اشخاص ]دادستان[ و العموممدعی طرف  از فقط  امین تعیین تقاضای و کندمی  معیِّ
 « .شودمی ]از قبیل وراث و طلبکاران[ قبول

قانون مدنی(    1013کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری مانند وثیقۀ عینی أخذ نماید )مادۀ  : قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که از امینی که تعیین می4نکتۀ  
 .  تا هر گاه امین در حفظ اموال  غایب تقصیر کند یا مرتکب حیف و میل شدن آن گردد، جبران  خسارات  وارده ممکن باشد

م خواهد بود )ماده 5نکتۀ   ق.ا.ح(.  132: کسی که در زمان  غیبت  غایب عماًل متصدی امور او بوده و در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدِّ
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م خواهند بود مشروط به اینکه حاضر به دادن ضامن یا تضمین  دیگر طبق نظر  6نکتۀ   قانون   1014دادگاه باشند. مادۀ  : در نصب امین، وراث غایب بر دیگران مقدِّ
ن  دیگری  امین  تواند نمی  محکمه  بدهد،  کافیه  تضمینات    غایب،  وراث    از  یکی   مدنی اینگونه گفته است: »اگر  َمت،  این  به  مزبور   وارث   و   نماید  معیِّ ن  س    خواهد  معیِّ

 « .شد
ی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است )مادۀ     دادگاه  : دادگاه صالح برای نصب امین و سایر امور راجع به غایب مفقوداالثر اصوالً 7نکتۀ     126محلِّ

 است. دادگاه خانودهقانون حمایت خانواده، رسیدگی به »امور راجع به غایب مفقوداالثر« در صالحیت  1مادۀ  15اینکه مطابق بند  مهمنکتۀ  ق.ا.ح(. 
ی داشته باشد، مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای ادارۀ اموالی که حوزۀ مأموریت آنهاست موقتًا نصب  : هر گاه غایب مفقوداالثر در خارج ایران اموال 8نکتۀ  

دشده وقتی قطعی خواهد  امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیلۀ وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین یا
 ق.ا.ح(.  114هرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند )مادۀ شد که دادگاه ش

دن اموال و  : وظایف و اختیارات امین: امین مکلف به حفظ و ادارۀ اموال غایب است و باید مصلحت غایب را در این باره رعایت کند و از حیف و میل کر 9نکتۀ  
 بینی شده است: اختیارات امین که صریحًا در مقررات راجع به امین پیش ای از وظایف وأعمالی که به ضرر او است بپرهیزد. پاره

شدنی باشد امین آن را فروخته و از نتیجۀ فروش، با رعایت مصلحت غایب، مالی خریداری و یا اقدام دیگری که هر گاه در بین اموال غایب مال ضایع .1
 ق.ا.ح(.  141نماید )مادۀ  به صرفۀ غایب باشد می

نشدنی( غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن، مال دیگری که موافق مصلحت غایب  تواند با اجازۀ دادستان اموال منقول )ضایعمیامین  .2
 ق.ا.ح(.  142باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفۀ غایب باشد انجام دهد )مادۀ 

از وجوه نقد یا منافع اموال او بدهد و در صورتی که وجوه نقد یا منافع اموال او کافی نباشد، از اموال  النفقه و دیون غایب را  امین باید نفقۀ اشخاص واجب .3
قانون    142ق.ا.ح( نظر به اطالق مادۀ    147شود )مادۀ  منقول او فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیر منقول فروخته می

ه به مفا توان گفت که اجازۀ دادستان در مورد فروش قانون مدنی )در مورد اموال غیر منقول( و مصلحت غایب می 1241و  1015د مواد مذکور و با توجِّ
 نشدنی و اموال غیرمنقول الزم است. اموال ضایع

 ق.ا.ح(  148جاز نیست )مادۀ النفقه یا دیون او الزم باشد، مفروش یا رهن اموال غیرمنقول، جز در موردی که برای پرداخت نفقۀ اشخاص واجب .4

 ق.ا.ح(  119ق.م و مادۀ  1015سایر وظایف و مقررات امین و مسؤولیت امین همان است که به موجب قانون برای قیم مقرر است )ماده 
ن نماید )مادۀ  الزحمۀ متناسبی از درآمد اموال غتواند حقِّ شود دادگاه می: در موردی که برای ادارۀ اموال غایب امینی تعیین می10نکتۀ     150ایب را برای امین معیِّ

ق می  گیرد.  قانون امور حسبی( و منظور از اجرت متناسب اجرتی است که عرفًا به این کار تعلِّ
اموال غایب از    ق.ا.ح که مقرر داشته: »هزینۀ حفظ و ادارۀ  150الزحمۀ امین، با عنایت به بند آخر مادۀ  : هر گاه اموال غایب درآمدی نداشته باشد حقِّ 11نکتۀ  

 شود«، از اصل مال  غایب قابل پرداخت است. اموال غایب برداشته می
شود قانونگذار به وراث حق داده که از دادگاه تقاضا کنند که اموال  : بعد از گذشتن دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب که احتمال زنده بودن غایب کمتر می12نکتۀ  

توانند چنین درخواستی از دادگاه بنمایند که غایب  شود با اینکه آنان را مالک  اموال نشناخته است. باید افزود که زمانی وراث می غایب را به تصرف موقت آنان داده
ن نکرده باشد )مادۀ    دیگر   کافیۀ  ات تضمین  یا   و  ضامن   باید  دارد: »... وراثقانون مدنی مقرر می 1026قانون مدنی(. مادۀ    1025کسی را برای ادارۀ اموال خود معیِّ

ی  ثالث اشخاص  که صورتی  در  تا بدهند   فرضی   موت    حکم    صدور    موقع   تا  مزبور  تضمینات.  برآیند  ثالث اشخاص  حقِّ  یا  و  اموال  عهدۀ از   باشند  داشته  او  اموال  بر  حقِّ
 « .بود  خواهد باقی غایب
شود، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد؛ برای ورثه نیز مانند امین،  : در صورتی که اموال غایب به حکم دادگاه به تصرف ورثه داده  13نکتۀ  

ن کند )مادۀ تواند حقِّ دادگاه می  ق.ا.ح(.  150الزحمۀ مناسبی از درآمد اموال غایب معیِّ
 : امین باید صالحیت و شایستگی الزم را برای امانت دارا باشد. 14نکتۀ 
 یابد. رضی غایب صادر شود یا حیات و ممات او محرز گردد مسؤولیت و اختیارات امین به پایان می: هر گاه حکم موت ف15نکتۀ 

 : نکات مربوط به امور غیرمالی غایب
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  تمام  سال  چهار  شخصی  گاه  مدنی گفته: »هر  قانون  1029  نکته: در باب  امور  غیرمالی  غایب  مفقوداالثر، صرفًا در مورد طالق  زن وی صحبت شده است. ماده
از    یکی  « در این صورت، دادگاه، در.دهدمی  طالق   را  او  ، حاکم،۱۰۲۳  ماده  رعایت   با   صورت  این  در.  کند  طالق  تقاضای   تواندمی  او  زن  باشد  مفقوداالثر   غایب
گهی  تهران   کثیراالنتشار  های روزنامه  از   یکی  و  محل  جراید    است   ممکن  که  را   اشخاصی  و  کرده  منتشر  ماه  یک  فاصله  به  کدام  هر   متوالی   دفعه  سه  در  ای( اعالنی )آ

گهی   اولین  تاریخ  از   سال  یک  هرگاه.  برسانند  محکمه  اطالع   به  دارند  خبر  اگر   که  نمایدمی  دعوت  باشند   داشته  خبری  غایب  از نشود یا    ثابت  غایب  حیات  و  بگذرد  آ
 طالق  را  او  حاکم  و  بوده  مفقوداالثر  غایب    او  شوهر  که  زنی»قانون مدنی:    1156به عبارت  بهتر خبری از غایب نرسد، دادگاه، حکم به طالق خواهد داد. وفق مادۀ  

 واند مجددًا شوهر کند.  ت« و بعد از نگه داشتن عدۀ وفات می.دارد نگاه  روز( 10ماه و   4وفات ) عده طالق، تاریخ   از باید باشد داده
ی نسبت به همسر سابق خود نخواهد داشت، لیکن اگر قبل از ا ت عده مراجعت کند، دیگر حقِّ ت   نکته: چنانچه غایب پس از وقوع طالق و گذشتن مدِّ نقضاء  مدِّ

 اثر طالق را از بین ببرد.  تواند با اظهار ارادۀ خود مبنی بر ادامۀ ازدواج،عده باز گردد نسبت به طالق حقِّ رجوع دارد، یعنی می
 [ 98]وکالت  تقسیم اموال غایب مفقوداالثر برمبنای کدام مورد، صحیح است؟ ✓

، احتمال فوت غایب وجود دارد.الف. 
ً
 با انقضای مدتی که عادتا

 . ب. با انقضای مدت یک سال پس از غیبت

 . انقاضی دو سال از زمان غیبتنفع، درصورت اثبات نیاز مالی آنان با با درخواست اشخاص ذیج. 

 پس از صدور حکم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امکان پذیر است.د. 

مادۀ  الف پاسخ: گزینه » زنده    ۸۷۲« صحیح است.هرچند  انقضای مدتی دارد که عادتا چنین شخصی  از  اموال غایب پس  به تقسیم  قانون مدنی تصریح 

قانون مدنی حکم موت فرضی غایب پس از    ۱۰۱۹پس از صدور حکم موت فرضی ممکن خواهد بود، طبق ماده  ماند ولی اصوال تقسیم در این فرض  نمی

 .ماندگذشت مدتی از آخرین خبر از غایب صادر می شود که عادتا زنده نمی

قانون مدنی و ماده    ۱۰۲۵ود دارد )ماده  البته باید توجه داشت که پیش از صدور حکم موت فرضی هم امکان تسلیم موقت اموال غایب به ورثه بالقوه او وج

 را صحیح بدانیم.  ۱ها ناظر به این فرض نیستند، باید گزینه»الف«قانون امور حسبی( که چون سایر گزینه ۱۳۶

یم  فرضی و تقس  الفوت تقسیم شده است. اگر پس از صدور حکم موت  ثر صادر شده و اموال او میان وراث حین مفقوداألفرضی غایب    حکم موت   ✓

 [ 97وکالت] ؟ اموال، غایب پیدا شود، کدام مورد صحیح است

 حقی بر ورا اگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می الف.
ا

 اث ندارد.گردد، واال

 گردد. ض آن که موجود باشد، به غایب باز میو  آنچه از عین اموال و منافع و ع   ب.

 شدنی، غایب حقی ندارد. ض اموال  مصرف و  ردد، اما در مورد ع  گاگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می ج.

 شده هستند. اموال  تلف ین پرداخت مثل یا قیمت  اث در هر حال در مقابل شخص غایب، موظف به استرداد عین اموال و منافع آن و همچنورا  د.

 درست است.  »ب«گزینه قانون مدنی   1027پاسخ: طبق ماده

 [ 92وکالت] ...  مفقوداالثر، به حکم دادگاه مطلقه شود غایب   در صورتی که زوجۀ ✓

 ده ندارد.ن است و زن ع  طالق بائ   الف.

 ن است. طالق نگه دارد و طالق بائ   دۀ زن باید ع   ب.

 وفات نگه دارد و زوج حق رجوع ندارد. دۀزن باید ع   ج.

 ده، حق رجوع دارد. و زوج در صورت حضور در ایام ع   وفات نگه دارد دۀزن باید ع   د.

جعی بودن تعیین  ن یا ر  شود را از حیث بائ  درست است. قانون مدنی، وضعیت حقوقی طالقی که به درخواست زن و با حکم دادگاه واقع می»د«  پاسخ: گزینه  

 از مصادیق طالق بائ  نکرده  
ً
قانون   1029  مادۀداالثر نیز طبق  و ی غایب مفقن قلمداد شده است، طالق زوجهاست، در دکترین حقوقی این طالق اصوال

ی غایب مفقوداالثر  قانون مدنی در مدت عده قابل رجوع است، زوجه  1030  مادۀشود، ولی این طالق طبق  مدنی به تقاضای زوجه با حکم دادگاه واقع می

 ی وفات نگه دارد. دهقانون مدنی باید از تاریخ طالق، ع    1156  مادۀکه با حکم دادگاه طالق گرفته است طبق 

 
 :اقامتگاه

ی از  عبارت است  شخصی  هر   اقامتگاه»   گویدمی  اقامتگاه  تعریف در  1002  ماده   باشد،  آنجا  نیز در  او  امور  مهم  مرکز و  داشته  سکونت  آنجا  در  شخص  که است  محلِّ
 بود«   خواهد آنها عملیات  مرکز حقوقی اشخاص اقامتگاه. شود می  محسوب اقامتگاه او امور مهم  مرکز باشد، او امور  مهم مرکز از  غیر شخص سکونت محل  اگر
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 : گرددمی بیان ذیالً  آن اقسام شخص و اقامتگاه فوق، مادۀ  به توجه با
 اوست.  امور مهم  مرکز شخص هر اقامتگاه: قاعده

 نوع است:  سهاقامتگاه 
ِّ . اقامتگاه اختیاری یا ارادی: که شخص به اراده و اختیار خود، محلی را جهت سکونت و مرکز مهم امور خود انتخاب می1

سکونت و مرکز مهم    کند، که اگر محل 
 شود.م فرد، اقامتگاه وی محسوب میامور فرد، متفاوت باشد، مرکز امور مه

 ۀ کند و اراداقامتگاهی است که قانون با توجه به شرایط برخی اشخاص به لحاظ شغل و مقام و یا وابستگی آنان به دیگری، به اجبار تعیین می  اجباری:  اقامتگاه.  2
 فرد در آن نقشی ندارد. مثل: 

ِّ   در  شوهر  رضایت  با  اینکه  مگر  است،  شوهر(  اقامتگاه)  اقامت  محلِّ   همان  او  اقامتگاه  که  بر این است  شوهردار: اصل  زن  اقامتگاه(  الف
  داشته  اقامت  دیگری  محل 

 . باشد
 . قانون مدنی(  1006اوست )ماده  یا قیم  ولی اقامتگاه همان محجور محجور: اقامتگاه اقامتگاه( ب
ی مأمورین  اقامتگاه( ج  قانون مدنی(.  1007دارد )ماده    مأموریت آنجا  در  مأمور که است دولت: محلِّ
 قانون مدنی(.  1008است )ماده  آنان پادگان نظامی افراد نظامی: اقامتگاه افراد اقامتگاه( د
 اقامتگاه  آنها، اقامتگاه    باشند،  داشته  سکونت   خود  مخدوم یا  کارفرما  منزل   در   کنند، می  خدمت یا کار  دیگری  نزد   معموالً  که کبیر  اشخاص   خدمه: اگر   اقامتگاه(  ه

 . قانون مدنی( 1009بود )ماده  خواهد  آنها مخدوم  یا کارفرما
 : از اندعبارت که دارد وجود  فوق حالت 5 فروع  مورد در  هم حالت چند
 است:  ذیل شرح به  زوجین اقامتگاه تفریق موارد( الف

 باشد.  نداشته معلومی اقامتگاه  شوهر که  موردی در .1
 . باشد کرده اختیار جداگانه مسکن   و داشته مسکن  تعیین   حقِّ  نکاح، عقد ضمن شرط موجب  به زن که  موردی در .2
 . باشد کرده اختیار  جداگانه مسکن   او رضایت با و است کرده  شوهر با که توافقی مطابق  نکاح، وقوع از بعد زن که  موردی در .3
  جداگانه   مسکن    دادگاه،  اجازۀ  با  زن  و  باشد  زن  برای  شرافتی و حیثیتی  یا  مالی  یا  بدنی   ضرر  و  خوف  متضمن  منزل  یک  در  شوهر  و  زن  بودن  که  موردی  در .4

 . باشد کرده  اختیار
 :ناشزه زن اقامتگاه( ب

 : دارد وجود ناشزه زن اقامتگاه مورد در دو نظر
 . شودمی  تعیین او اقامتگاه( قاعده)  اصل طبق و اوست امور مهم  مرکز همان وی اقامتگاه آنکه( اول
  همان   ناشزه  زن  قانونی   اقامتگاه  لذا  باشد  مؤثر  قانونی   اقامتگاه  تغییر   نظر  از   نباید   است،   قانون  خالف   بر(  وظیفه  ندادن  انجام  و  نافرمانی )  نشوز  چون  آنکه(  دوم

« و اشخاص »کتاب در نظر البته موضوع، اختالفی است و این)  اوست شوهر اقامتگاه  آمده است.(  صفایی دکتر محجورین 
 : شوهر خانه   به رفتن از قبل   زن اقامتگاه( ج

  و  کندمی زندگی خود  پدر خانه در شوهر رضایت با زن اینکه به توجه با و اوست امور مهم مرکز و محل شخص هر اقامتگاه که  بر این است اصل چون القاعدهعلی
 . است پدرش  زندگی  محلِّ   وی اقامتگاه که  گفت توانمی لذا  کندمی  تأیید  را این نیز عادت و عرف

 : محجور شوهردار   زن   اقامتگاه  ( د
 به   و  کندمی  رسیدگی  محجور  امور  به  که  دادگاهی  همچنین  و  اوست  قیم  یا  ولی  اقامت    محلِّ   مالی  امور  نظر  از(  خصوصاً )  محجور  امور  مهم  مرکز  اینکه  خاطر  به

 . بدانیم  قیم یا ولی اقامت  محلِّ  را محجور شوهردار   زن   اقامت   محلِّ   که کندمی  اقتضاء مصلحت لذا. است محجور   اقامت   محلِّ   دارد نظارت ولی یا قیم
 : ق.م(  1010قراردادی )مادۀ   یا انتخابی اقامتگاه. 3

  انتخاب آن به مربوط دادرسی اوراق ابالغ یا قرارداد از  ناشی دعاوی یا تعهدات اجرای برای معامله طرفین که است خاصی اقامتگاه قراردادی، یا انتخابی اقامتگاه
ی  غالباً   قراردادی  اقامتگاه  کنند می   قراردادهای   مورد   در   فقط   اقامتگاه  شود. ایننمی  محسوب  او  امور   مهم  مرکز   و  ندارد   پایداری  بستگی   آن  به  شخص  که  است  محلِّ

 . کنیممی رجوع است شخص مهمِّ امور   مرکز   و محل همان که  اصل به موارد  سایر در  و هست  اثر منشاء شده تعیین اقامتگاه این قرارداد  آن ضمن که  خاصی
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  دکتر  مثل  اساتید  از   دیگر  برخی  که  حالی  در  دانندمی  »اقامتگاه«  عنوان  به  صفایی  دکتر  مثل   اساتید  از  برخی   را  دادرسی  اوراق  ابالغ  برای  محلی  انتخاب:  تذکر
ی  صرفاً  و دانندنمی »اقامتگاه«  را محل این شمس  . دانندمی  دادرسی اوراق ابالغ برای محلِّ
 [ 99]ارشد  اقامتگاه زنی که شوهر او پس از ازدواج دچار جنون شده است، کدام محل است؟ ✓

 الف. مرکز مهم امور زن

 ب. محل سکونت شوهر 

م شوهر  ج. اقامتگاه قیا

 د. اقامتگاه شوهر پیش از جنون 

ناظر به موردی است    1005قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »... مادۀ    1005مادۀ    2« صحیح است. به استناد حاشیۀ  الف گزینۀ »پاسخ:  

م دارد پس اقامتگاه زن باید بر طبق قواعد عمومی مرکز مهم امور او    که شوهر رهبری و ادارۀ خانواده را به عهده دارد، نه شوهر محجوری که خود نیاز به قیا

 باشد«

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری  اقامتگاه، صحیح است؟  کدام مورد، در خصوص ✓

 الف. چنانچه اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد، تغییر اقامتگاه حقیقی در اعتبار اقامتگاه انتخابی مؤثر است.

 مان محل سکونت است. ب. اگر شخص مرکز مهم امور خود را تغییر دهد، تا زمانی که محل سکونت تغییر نکرده است، اقامتگاه ه

 ج. مأموریت دائم مستخدم دولت، در تغییر اقامتگاه او مؤثر است. 

 د. اقامتگاه زنی که شوهرش محجور است، اقامتگاه شوهر اوست. 

مأموریت ثابت قانون مدنی؛ »اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا  1007درست است. طبق ماده   »ج« گزینه  ق.م   1007به استناد مادۀ  پاسخ:  

شود، ولی اگر با مأموریت دائمی، محل کار مأمور  های کاری موقت، موجب تغییر اقامتگاه نمیدارند.« تغییر محل کار مستخدم دولت در قالب مأموریت

 کند.تغییر یابد به دلیل اینکه محل انجام مأموریت  ثابت  او تغییر یافته اقامتگاه او نیز به محل جدید تغییر پیدا می

 
 قانون  588  ماده  در   که  اصلی  موجب  به  است،  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  ما  قانون  در  که  است  نهادهایی  از  یکی  شده  گفته  قبالً   که  همانطور  حقوقی  شخصیت

  شخص  اشتراک   اصل  اصل،  این  به  که  خاصه  موارد  در  مگر  ،اندمشترک   تکالیف  و  حقوق  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  که  بر این است   اصل  است  آمده  تجارت
 گویند. می تکالیف  و حقوق در حقوقی و حقیقی
 :جمله از دارد اقسامی حقوقی شخص
 ... و تهران دانشگاه و اسالمی شورای مجلس  ها،شهرداری مثل:  عمومی حقوق  حقوقی اشخاص •
 : شوندمی تقسیم دسته سه به معموالً  که:  خصوصی حقوق  حقوقی اشخاص •

  خود  بین  منافع تقسیم و مشترک  اقتصادی فعالیت یک  منظور  به را خدماتی  یا اموال که گرددمی تشکیل اشخاص از ایمجموعه از که:  تجاری هایشرکت( الف
 . گذارندمی میان در
 . باشند نداشته یا باشند داشته سودجوئی )انتفاع(  قصد است ممکن ولی شوندنمی  تشکیل تجاری اهداف برای مؤسسات  این که:  غیرتجاری مؤسسات(  ب
  هدف  یک  برای  یعنی )  گرددمی  تسبیل  آنها  منفعت  و(  شوند می  خارج  معامالت  و  دادوستد  جریان  از  یعنی)  شودمی  حبس  آنها  عین  که  اموالی  یعنی:  موقوفات(  ج

 . هستند حقوقی  شخصیت دارای هم  موقوفات  این که(  شوندمی داده اختصاص خدا  راه در  و خیر
 . پذیردمی  پایان  آنها حقوقی شخصیت نیز زمانی و هستند ایجاد برای زمانی دارای حقوقی  اشخاص این
 . گردد می بیان ذیالً  که هست  متفاوت حقوقی  شخصیت پایان و ایجاد مختلف،  حقوقی  اشخاص مورد در
 عمومی: حقوق  حقوقی    . شخصیت  1
 . ندارد  ثبت به  نیاز و کنندمی  پیدا شخصیت حقوقی تشکیل،  محض  به: آغاز( 1
 . رودمی بین از آنها حقوقی شخصیت مربوطه موجب قانون به  یا دولت ارادۀ به: ( پایان2
 تجاری:   های. شرکت2
 برسند.  ثبت به که شودکامل می وقتی آنها  شخصیت ولی هستند  واجد شخصیت  تشکیل، محض به: حقوقی  شخصیت ( آغاز1
 . رودمی بین از آنها حقوقی  شخصیت تصفیه، پایان عملیات از پس و انحالل با : حقوقی شخصیت ( پایان2
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 غیردولتی:  . مؤسسات3
ن  عدلیه وزارت که  مخصوصی  دفتر در ثبت تاریخی از: حقوقی  شخصیت ( آغاز1  . کند می پیدا  حقوقی  شخصیت کند،می  معیِّ
 . رودمی  بین آنها از  حقوقی شخصیت  تصفیه، عمل پایان و انحالل به: حقوقی شخصیت ( پایان2
 . وقف: 4
  قانون 3  ماده)  شودمی ایجاد  تشکیل و  باشد،   داشته  ثبت   به  نیاز   آنکه  بدون  آیدمی شمار  به  ارکان وقف   از  که موقوفه  عین  قبض  تاریخ  از :  حقوقی  شخصیت   ( آغاز1

 اوقاف(  و  حج سازمان اختیارات و تشکیالت
  نیز  آن  حقوقی  موقوفه شخصیت  مال  تلف  با  و  دهدمی  ادامه  خود  حقوقی  حیات  به  این شخص  باشد  باقی  موقوفه  عین  که  زمانی  تا:  حقوقی  شخصیت  ( پایان2

 موقوفه(   مال  فروش  با  استثنایی موارد در و. )پذیردمی پایان
 

 : گرددمی بیان اختصار به  ذیالً  که شود می داده تمییز اشخاص سایر از آنها  بوسیلۀ که  است ممیزاتی دارای حقیقی  شخص مثل  حقوقی شخص
ه  با  ولی  ندارد  وجود  مورد  این  در  صریحی  فصل  تجارت  و  مدنی  قانون  در  باشد،  داشته  نام  باید   الزاماً   حقوقی  شخص:  نام(  الف   از   مقررات  برخی  بینیپیش  به  توجِّ

 . کرد استفاده را  حقوقی  شخص برای نام انتخاب  ضرورت توانمی ربط،ذی قانونی مراجع  به حقوقی شخص نام اعالم جمله
  اشخاص  سایر  و  تجارت  حقوق  حقوقی،  شخص  بین  لحاظ  این  از  تفاوتی  و  است  شخص  ادارۀ  مرکز  یا  اداری  عملیات  مرکز  حقوقی  شخص  اقامتگاه:  اقامتگاه(  ب

 نیست.   حقوقی
ه  با  که  داریم  قوانین  در  نص  دو  حقوقی  اشخاص  تابعیت  مورد  در:  تابعیت(  ج   فرق   حقوقی  اشخاص  سایر  تابعیت  و  ایرانی  تجاری  هایشرکت  تابعیت  آنها  به  توجِّ

 کند. می
  هم   با   را   شرط  2  باید  شود   محسوب  ایرانی  اینکه  برای  شرکتی  هر   1310/ 3/ 11  مصوب   هاقانون ثبت شرکت  1  ماده  طبق:  ایرانی   تجاری  هایشرکت  . تابعیت 1

 . دباش ایران در آن اصلی مرکز اینکه؛ دوم. شود تشکیل ایران در اینکه؛ اول. باشد  داشته
  اشخاص  یعنی(  است  مملکت   این  در  آنها  اقامتگاه  که  دارند   را   مملکتی  تابعیت  حقوق  اشخاص)  ت.  ق  591  ماده  موجب   به:  حقوقی  اشخاص  سایر  . تابعیت2

 . است  حقوقی  شخص آن امور ادارۀ اصلی مرکز که دارند را  مملکتی تابعیت   حقوقی
  

 حجر   در: دوم فصل
ی  بطور  هم  و   1  مدنی  در  هم  که  مطالبی  از  یکی   آیا  که  هست  موضوع  این  بررسی  کند،می  ایفاء  ایعمده  نقش  معامالت  بخش  خصوصاً   و   مدنی  دوره  تمام  در  کلِّ

ه با البته نه؟  یا دارد  اهلیت کند،می حقوقی   عملی  انجام  به  مبادرت  که  شخصی   به  جنین  حتی  و هست  تمتع  اهلیت  دارای  تولد محض به  شخص هر  اینکه به  توجِّ
.  باشد   نداشته  استیفاء  اهلیت  که  است  کسی  محجور  و  است  استیفاء«  »اهلیت  منظور  اهلیت،   از  بحث  در  لذا  است،  مدنی  حقوق  از  متمتع  شود  متولد  زنده  که  شرطی
  امور  قانون   در   هم  و  مدنی  قانون  در   هم  را  خود   خاصِّ   مقررات   که   است   آورده  عمل   به  محجورین  از   ایویژه  های حمایت  موارد،  برخی  در  قانونگذار   اینکه  مضافاً 
 . دارد حسبی

 . پردازیممی  »اهلیت« و »حجر« بررسی به قسمت، چند  در باال  مطالب  به توجه با
  ذکر   کامل  بطور  را  حجر  موارد ذیالً   ما  لذا  نیست  حجر  موارد   تمام  مذکور  ماده  در  مذکور  موارد  اما  ،است  شده  احصاء  مدنی  قانون 1207  در مادۀ  که دارد  اسبابی  حجر

 کنیم؛می
َغر(  الف   محجور  شخص  در  نقص  حجر،  نوع  این  کند،  دخالت  خود  امور  در  تواندنمی  اراده  کفایت  عدم  و  فقدان  و  عقلی  قوای  نقص  واسطۀ  به  که  است  کسی:  ص 

  خود   امور  در  دخالت  با  رابطه  در  صغیر  گویند.  حمایتی  حجر  را   حجر  نوع   این  گیرد  قرار  قانونگذار  حمایت  مورد  نهاد  این  که  شده  باعث  محجور  شخص  است؛ یعنی
 : اندشده تقسیم دسته دو به غیرمالی و مالی از اعم

ی  بطور  را تمیز  قوه  که  است   صغیری  ممیز،  غیر  صغیر:  غیرممیز  صغیر(  اول  دسته   نافع   صرفاً   تصرفات  اگر  حتی است  باطل  صغیر  این  حقوقی  أعمال  تمام  ندارد،  کلِّ
 . اندباطل  باز و شوندنمی کامل  تصرفات این هم  و قیم ولی بعدی   تنفیذ با حتی و بالعوض هبۀ قبول   مثل   باشد

  شناسدمی  زیان  از  را   سود  و  زیبا  از  را  زشت   و  است   نرسیده  بلوغ  سن  به  ولی   است  نسبی  تمیز   و  درک   قوه  دارای   که  است  صغیری  ممیز،  صغیر:  ممیز  دوم( صغیر  دسته
 . ق.م( 1216باشد )ماده  داشته حقوقی اراده تواندمی و
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  هبه  تواندمی  مثالً )  دهد  انجام  نافع  صرفاً   حقوقی  تصرفات  -1  تواندمی  صغیر  این  که  است  شده  گفته  ایران  موضوعه  حقوق  در  صغیر  این  حقوقی  تصرفات  مورد  در
  ولی   بعدی    تنفیذ    با  و  است   غیرنافذ  تصرفاتش  غیرمالی،  امور  در  چه  و  مالی  امور  در  چه  دهد،می  انجام  که  حقوقی   أعمال  سایر  مورد  در  -2کند(؛    قبول  را  بالعوض

 .شوند می کامل  تصرفات این  قیم یا و
 [ 90ارشد حقوق خصوصی] عمال حقوقی صغیر: أ ✓

 گاهی باطل و گاهی غیرنافذ است.  و گاهی صحیح است.             ب. گاهی غیرنافذ الف.

 همیشه غیرنافذ است. د.        همیشه باطل است.                                   ج.

عمال حقوقی صغیر تقسیم کرده است. أ ز« و »غیرممیز«ممیحدود حجر صغیر، صغار را به گروه » درست است. قانون مدنی برای تعیین  »ب« ی گزینهپاسخ: 

عمال حقوقی صغیر ممیز به سه  باید أعمال حقوقی را انشا کنند. أ  م«واره باطل است و به نیابت از او »ولی« یا »قیا جهت فقدان  قصد  انشا همغیرممیز به  

 گروه باطل، غیرنافذ و صحیح و نافذ تقسیم شده است. 

 
 : دارد وجود  نظراختالف دیگر سوی از حقوقدانان  و سو یک  از  فقها  بین در  شودمی ممیز  صغیر،  سنی چه  در اینکه مورد  در( 1  تذکر

  صغیر مصلحت رعایت  با  آن تشخیص  لذا است نشده مشخص  تمیز  برای خاصی  سن چون  ایران، مدنی حقوق  در که  دارند عقیده حقوقدانان  برخی هم  حقوق  در
 . است دادگاه با

تصف تمیز وصف به صغیری آیا  کنیم تردید که صورتی در( 2  تذکر   حالت   که آنجائی از که  گفت توانمی پاسخ در چیست؟  عملی اصل مقتضای نه؟ یا است شده  م 
 است(.  استصحاب عملی  اصلی مقتضای پس) کنیممی سابق حالت  بقای به حکم تمیز حدوث در شک صورت  در لذا است تمیز بر مقدم  صغیر در تمیز  عدم
مقصود از رشد این است که شخص توانایی ادارۀ اموالش    . باشد  هم  رشید  بلوغ،   سن  به  رسیدن  بر  عالوه  که  شودمی خارج حجر از  کامل  بطور  زمانی  صغیر(  3 تذکر

 را به نحو عقالیی داشته باشد. 
  قمری سال تمام    9  دختر  برای  و  سال تمام قمری  15  پسر  برای  را  بلوغ  سن  و  است  کرده  مشخص  را  تکلیف  1210  مادۀ  1مدنی، تبصرۀ    قانون  در  بلوغ  سن  مورد  در

  بلوغ  سن نه است ازدواج سن حداقل  بیان مقام  در  صرفاً  ماده  این ولی داده قرار سال  13 را  دختر برای ازدواج  سن  حداقل   1041 در مادۀ  چند  هر ]  است داده قرار
  رشد   به  راجع  واحده  ماده  هنوز  اینکه  به  توجه  با  حقوقدانان  اکثر  نظر  و  قضایی  رویه  در  ولی  است  مبهم  حدودی  تا  قانونی  وضعیت  رشد  مورد  در  اما[  دختران  برای

 1. شود ثابت او  حجر اینکه مگر  شودمی محسوب   رشید شخص سن این از بعد و شودمی محسوب  امارۀ رشد سالگی هجده سن لذا است نشده نسخ  متعاملین
 [94آزاددکتری حقوق خصوصی ]  درست است؟ کدام گزینه ✓

 تملیک رایگان از جانب صغار ممیز و اشخاص غیررشید، غیرنافذ است.  الف.

  .ب
ا
 ی یکسانی است.ک رایگان مشمول قاعدهوضع محجورین در خصوص تملیک و تمل

 محجورین اهلیت تملیک رایگان ندارند. ج.

 فقط صغار ممیز و مجانین، اهلیت تملیک رایگان ندارند.  د.

درست است. هیچ یک از محجوران برای تملیک رایگان اموال خود اهلیت ندارند، اعمالی حقوقی انشا شده توسط محجور که منجر به    »ج« ی  پاسخ: گزینه

 اثر است.تملیک بالعوض مال او به غیر شود باطل و بی

 
 از   پس  یا  نیاورده  دست  به  را  کافی  رشد  بلوغ،  سن  به  رسیدن  از  پس  که  است  کسی  رشید  غیر  اینکه،  آن  و  دارد  عمده  تفاوت  یک  ممیز  صغیر  با  رشید  غیر  شخص
  تمیز   و  تشخیص  و  درک   قدرت  حدی  تا  ولی  نرسیده  بلوغ  سن  به  هنوز  که  شودمی  گفته  فردی  به  ممیز  صغیر  که  صورتی  در  است  داده  دست  از  را  آن  رشد،  تحصیل

( رابطۀ عموم و  .شود نمی  محسوب   رشید  بلوغ  از  پیش  ممیزی  هیچ  ولی  هست  هم  رشید  غیر   ممیزی،  غیر  هر  پس)  است  آورده  بدست  را  در معامالت  زیان  و  سود
 خصوص مطلق دارند. 

 : شوندمی تقسیم دسته دو به بطالن و صحت یا و نفوذ عدم و نفوذ  لحاظ از  رشید غیر حقوقی أعمال

 

 ( شناخته شده است. 1313سال تمام به عنوان امارۀ رشد بر طبق ماده واحدۀ راجع به رشد متعاملین )مصوب    18سن     1
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  آن  داد  انجام   را  خود  اموال  به  راجع  حقوقی  عملی  اگر  ولی   کند  دخالت  خود  مالی   امور  در  تواند نمی(  سفیه)  رشید  غیر:  خود  مالی  امور   در  رشید   غیر  دخالت (  الف
َفه اگر)  ولی تنفیذ   به نیاز بلکه شوند نمی  باطل أعمال َغر به متصل س  َفه اگر)  قیم  یا و( باشد ص  َغر از منفصل س   . است( باشد ص 

  خود   غیرمالی  امور  در  دخالت  اگر  ولی  کند،  اقدام  رأساً   طالق  مثل  خود  غیرمالی  امور  در  تواند می  سفیه  االصولعلی:  خود  غیرمالی  امور  در  رشید  غیر  دخالت(  ب
  کردن   ازدواج  چون  صورت  این  در  کند  ازدواج  خود  برای  سفیهی  مرد  اگر  مثالً   دارد  تنفیذ  به  نیاز  که  بر این هستند  قائل  برخی.  باشد  مالی  امور  در  دخالت  مستلزم
ثل  از  اعم)  است   َمهریه  به  زن  استحقاق   موجب  َسمی   یا  َمهرالم    معتقدند   دیگر  برخی  و  دارد  تنفیذ  به  نیاز  و  است  نافذ  غیر  نکاح،   خود    که  دارند  عقیده  برخی   لذا(  َمهرالم 

 . است مشهور  نظر   امامیه، فقه   در اول نظر که نکاح خود  نه دارد تنفیذ به نیاز  َمهریه  به مربوط  قرارداد فقط که
 

 [ 93آزاد ]تعهدات نیست؟ به طور مستقل و بدون دخالت سرپرست قانونی معتبر سفیه کدام یک از معامالت زیر توسط ✓

 قبول هبهب.                               ایجاب هبه                        الف. 

 قبول صلح رایگان  د.                            تصرف در امور غیرمالی         ج.

 و بدون نیاز به اجازهقانون مدنی، سفیه می 1214  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  گزینه  ق.م  1214پاسخ: بر اساس مادۀ  
ً
 م«ی »ولی« یا »قیا تواند شخصا

 
ا
فوق،   مادۀد. قبول  ایجاب  صلح رایگان و عقد هبه مشمول حکم فوق است. افزون بر این با توجه به ظاهر  ض از هر قبیل که باشد قبول کنو  بالع    کات  تمل

ی موجود در پرسش حاضر آن است که ایجاب هبه را سفیه به دلیل این که اثر آن کاماًل به  سفیه در انشای اعمال حقوقی غیرمالی، محجور نیست. مسامحه

 تواند انشا کند.هم نمی م«ی »ولی« یا »قیا یا اجازهضرر محجور است؛ حتی با اذن 

 

شود. امور مالی و غیرمالی رشید محسوب می   رات مذهب خودش در زمینۀسال سن دارد، طبق مقر   17خانم»الف« که یک ایرانی غیرشیعه است و   ✓

 [ 91]وکالت ؟تواند آپارتمانی را که در مالکیت دارد بفروشدآیا نامبرده می

 موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است. الف.

 شود.ی آپارتمان صحیح است، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می»الف« از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله نچه خانماچن ب.

دن رشید شناخته شود، انجام معامله  با توجه به این که اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم»الف« طبق مقررات مذهب خود برای معامله کر   ج.

 شود. توسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می

 موارد الف و ب صحیح است. د.

 ران« تابع قانون ایم ایران یا مقیم خارج از ایران، »ی ایرانیان اعم از اشخاص مقیقانون مدنی، اهلیت همه  6  مادۀ درست است. طبق    »د« ی  پاسخ: گزینه

 شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم«ی رعایت احوال  قانون اجازهی ایرانیان غیرشیعه طبق »است. گرچه اهلیت، از احوال شخصیه است و احوال شخصیه

ر نداده است؛ در نتیجه،  کند، قانون مذکور اهلیت را تابع قواعد مجرا در مذهب ایرانیان غیرشیعه قراها تبعیت میاز قواعد مسلم مورد تبعیت در مذهب آن

 کند.  اهلیت ایرانیان غیرشیعه مانند ایرانیان تابع مذهب تشیع، از احکام و مقررات عام قانون مدنی تبعیت می

 

ماغی   قوای کامل   اختالل به  و ندارد  درک  و عقل قوۀ که  است کسی مجنون .  است مدنی   قانون 1207 ماده  در  مذکور   محجورین گروه  سومین مجنون : مجنون د 
  نظر  از  تبعیت  به  1211  ماده  در  مدنی  قانون   ولی  اندشده  تفکیک  به   قائل  آن  درجات  بین  اسالمی   مذاهب  برخی   در  که  دارد  درجاتی   جنون.  است  مبتال  )َمغزی( 
 . است« حجر  موجب باشد  که  درجه هر به دارد: »جنونمی بیان فقها  مشهور  
ی  بطور   ممیز   غیر  صغیر  مثل  مجنون  حقوقی    أعمال     مالی   امور  در   دخالت  که  کند نمی  فرقی   بطالن،  این   در  و  شودنمی  کامل  هم  بعدی  تنفیذ   با  حتی   و   است  باطل  کلِّ

[  کند می  حاصل  بهبودی  دیگر  مدتی  در  و  است  مجنون سال  از  مدتی  در  که  کسی  یعنی]  ادواری  مجنون  که  است  این  ماندمی  باقی   که  بحثی.  غیرمالی  امور  یا  باشد
 جنون   فرض  ادواری  مجنون   مورد  در   مدنی  قانون  است؟  کسی  چه  عهده  بر   جنون  یا   افاقه  اثبات  اینکه  و   است؟  صحیح   تمامش  یا   است؟  باطل  أعمالش  تمام   آیا

 . شود اثبات حقوقی عمل آن انجام حین در  او افاقه مگر شده واقع جنون حالت  در ادواری مجنون    حقوقی   أعمال   تمام   که کرده  فرض یعنی است گرفته
 

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی آزاد  برای دین از جانب محجورین:إ ✓

  الف.
ً
 باطل است. مطلقا

 قابل فسخ است.  ب.
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 ض هم به محجور تسلیم شده باشد، صحیح است. و  ض باشد و ع  و  در مقابل ع  ج. چنانچه إبراء 

 در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، غیرنافذ است. د.

ه صغیر ممیز یا سفیه برای است؛ در نتیج ءبراایقاع إ به زیان بستانکار یعنی انشا کنندۀ از اعمالی است که اثر آن کاماًل   ءبرادرست است. إ »ج« ی گزینه پاسخ:

ض عو  به صورت م    ء برانه غیرنافذ. باوجود این اگر إ  باطل است  ءکنند، ابرا  ءود را ابرااهلیت ندارند. اگر این محجوران به طور مستقیم بدهکار خ  ءبراانشای إ

تابع احکام اعمال حقوقی   ءبرا ه تحصیل کند وضعیت حقوقی إرائت ذما اد عقد صلح، شخص بدهکار به محجور، در برابر دادن عوضی بمثاًل با انعق  صورت گیرد

ه ولی یا قیم محجور به  شود؛ چنانچغیرنافذ است و با تنقیذ ولی یا قیم نافذ می ءبراء کنند، إبراترتیب بدهکار را إیا سفیه به این معوض است اگر صغیر ممیز 

 را به صورت معوض انشا کرده باشند عمل حقوقی صحیح و نافذ است.   ءبرانیابت از إ

 

 [ 92]وکالت   اگر محجور در مقام وفای به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ... ✓

 قابل استرداد است. الف.

 قابل استرداد نیست. ب.

 کننده جاهل باشد.وجه به محجور بودن پرداخت یفقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده ج.

م یا ولی   د.  محجور آن را تنفیذ کند.   فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیا

ن« درست است. اگر محجوری  »ب«  ی  پاسخ: گزینه که مدیون است مالی به طلبکار بدهد آن مال، قابل استرداد نیست چراکه اگر موضوع  تعهد »عین معیا

ی« است وفای به عهد صورت نگرفته د
ا
 یک عمل  مادی است و نیاز به اهلیت ندارد ولی در فرضی که موضوع  تعهد »کل

ً
ر نتیجه محجور  باشد وفای به عهد صرفا

ین  او که به داین داشته تهاتر شده و ذمۀ محجور بری می ین طلبکار می آنچه را که پرداخته از دا  شود.  شود ولی این طلب با د 

 
 قیمومت  در: سوم  فصل

ِّ خاص به وسیلۀ دادگاه برای سرپرستی و ادارۀ امور محجور منصوب می
 شود. در اصطالح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبودن ولی 

ق قانونگذار  محجورین  مورد در ر   : اندشده تشکیل  حقوقی نهاد سه از طرق این  است  برگزیده حمایت برای را ایویژه ط 
 پدری؛  جد و پدر از اندعبارت که:  قهری ولی ِّ  .1

پدری  و  پدر  به  حقوقی،  اصطالح  در  قهری  نکته: ولی ِّ   دیگری  بر  قانونی  نظر  از  کدامهیچ  و  دارند  والیت  طفل  بر  موازی  به طور  دو  این.  شودمی  اطالق  صغیر  طفل  جدِّ
م   دخالتی   هیچ  پدریجدِّ   است،   حیات   قید  در  پدر   که  زمانی  تا  معموالً   و  شودمی  دانسته  پدریجدِّ   والیت  بر  مقدم  پدر  والیت  (،عرف )نه در حقوق  در  البته.  ندارند  َتَقدُّ

 کند. نمی علیهمولی امور  در
  در  خود َعلیهمَولی  قانونی  نمایندۀ قهری  ولی  دیگر،عبارتبه. است َعلیهمَولی  حقوقی و مالی  امور در تصرف و دخالت  برای قهری ولی  اختیار  متضمن  نکته: والیت

  طرح  یا  کند  منعقد  قرارداد  او  جایبه  دهد،   قرار  معامله  مورد  را  آنها  کند،  تصرف  اموالش  در  او  جای  به  تواندمی  و  شودمی  محسوب  او  حقوقی  و  مالی  امور  خصوص
 . دهد  پاسخ او علیه مطروحه  دعاوی به یا کند  شکایت و دعوا

  امور   قانون  313  ماده  موجب  به  شود.   وارد  آن  حوزه  ندارد در  اجازه  قهری  ولی ِّ   که  کنیممی  برخورد  مشخص  مورد    یک  به  کنیم  مراجعه  قانون  متن  به  نکته: اگر 
  ولی   کنند  تقسیم  خود  مابین  را  ترکه  توانندمی  بخواهند  که  نحو  هر  به  باشند  رشید  و  حاضر  دارند،  شرکت  ترکه  در  که  اشخاصی  و  ورثه  تمام  که  صورتی  در»  حسبی:

 آن در َعلیهمَولی که  ایترکه تقسیم    در ندارد حق قهری ولی ِّ  پس. آیدمی  عمل به  آنها نمایندگان توسط دادگاه در ترکه تقسیم   باشد، غایبی یا محجور آنها  مابین  اگر
 .«کند توافق  شرکاء سایر با دادگاه از خارج و مستقل   طور به است، شریک
 هستند؛ پدری  جدِّ  یا  پدر طرف از منصوب که: وصی .2

ِّ طفل   ولی ِّ  ، آنان از یکی طرف  از منصوب  وصی ِّ  و پدری جدِّ  و  پدرق.م »  1194نکته: مطابق مادۀ   « .شودمی نامیده خاص 
 . شودمی  نصب حاکم طرف از خاص ولی ِّ  فقدان صورت  در که: قیم .3

 : است قیم دهیممی  قرار مورد بررسی  فصل  این در آنچه
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  سرپرستی   برای   دادگاه  به وسیلۀ  خاص   ولی ِّ   نبود   صورت  در  که   است   کسی   قیم  حقوقی،   اصطالح   در   . است  محجور   شخص    امر    متولی ِّ   که  شود می  گفته   کسی  به   قیم
  پدری   جدِّ   یا  پدر   که   کودکانی   بر  عالوه  البته  شود،  سپرده  آنها  قیم  به  کودکان  برخی   امور  ادارۀ  است   ممکن  مادر  و  پدر   جز  به  .شود می  نصب  محجور  امور   ادارۀ  و

ی  طور  به.  شود  تعیین  قیم  هم  غیررشید  اشخاص  و  مجانین  برای  است  ممکن  ندارند،   از   حمایت  برای  دادستان،  تقاضای  به   و  دادگاه  طرف  از  که  کسی  به  قیم  کلِّ
َمت    و  شودمی  گفته  شود،می  تعیین  اموالش  ادارۀ  و  محجور  شخص  از  مواظبت  یعنی  محجورین،   دارد می  مقرر  مدنی  قانون  1227  مادۀ.  گویندمی  قیمومت  را  او  س 

 . باشد آمده عمل به دادگاه توسط قانون مطابق او نصب که شناخت خواهند  قیومیت  به را کسی  فقط رسمی اسناد  دفاتر و ادارات محاکم، که
 : قیم نصب موارد

 :ماده  این موجب   به است شده احصاء  م .ق 1218  ماده در قیم  نصب موارد
 :شودمی  قیم نصب  ذیل اشخاص برای

 : ندارند  خاص  ولی ِّ  که صغاری برای .1
  او   برای  باشد  نداشته  خاص  ولی ِّ   صغیری  اگر   ولی  شوند،نمی  قیم  نصب   باشد   داشته   خاص  ولی ِّ   بلوغ،  سن  به  رسیدن   از  قبل   محجور  اگر  بند   این  طبق  توضیح: 

  سن  به  که  صغیری  قیم    صورت،  این  در  باشد   محجور   باز  بلوغ  سن  به  رسیدن  از  بعد  اگر  و  است   بلوغ  سن  به  صغیر  رسیدن  تا  قیم  این   وظیفۀ  که  شودمی  قیم  نصب
 . کند  ابقا قیمومت بر  را سابق قیم است ممکن داد حجر  بقای به حکم  دادگاه اگر  آن، از بعد و دهدمی اطالع دادستان به است محجور لکن رسیده رشد

َغر  زمان  به  متصل  آنها  رشد  عدم  و  جنون  که  رشید   غیر  اشخاص  و  مجانین  برای .2  به   نیازی  اینها  حجر  باشند. توضیح اینکه،  نداشته   خاص  ولی ِّ   و  بوده  ص 
 . ندارد  دادگاه حکم

َغر زمان   به متصل  آنها رشد  عدم یا و جنون که  رشید غیر اشخاص و مجانین برای .3  . نباشد  آنها ص 
  این  حجر  که  صورتی  در .  دارد  اعالمی   جنبۀ  دادگاه  حکم  ولی  شود  اثبات  دادگاه  در   آنها   حجر  باید   بدانیم  رشید  غیر   یا  مجنون  را   اشخاص   این  اینکه  برای :  توضیح

  والیت  رشد، و بلوغ با  که  زیرا باشد؛ منصوب از جانب آنها   وصی ِّ  یا  و پدری جدِّ   و پدر دارای  چند  هر  شودمی نصب   قیم  آنها برای. رسید  اثبات به دادگاه در اشخاص
  راجع  قواعد   مشمول   و   داشت  خواهند  قیم عنوان  اشخاص  این   کرد،   تعیین   قیم عنوان  به  را  جدِّ پدری  یا  و  پدر  دادگاه  اگر  حالت   این  در   و  شود می زایل  پدری  جدِّ   و   پدر
 . بود  خواهند قیم به
  

 : قیم اوصاف و شرایط
 . گردد می ذکر ذیالً  که  است گرفته نظر در را شرایطی قانونگذار  شود منصوب قیمومت سمت به خواهدمی که  کسی برای

 .گیرد بر می در را درایت و مدیریت و داشتن حقوقی  اعمال دادن  انجام قدرت و جسمی توانایی که:  . توانایی1
ت   پایان  تا   و  سمت  این  به  هنگام نصب   از  باید  قیم  که  است  صفتی  ترینمهم  شرط،  این:  . امانت2   وجود  باید  شرط  این  ابتدائاً   یعنی هم)   باشد  دارا   خود  تصدی  مدِّ

 . استمرارًا( هم و باشد  داشته
ی  غیر مالی  و  مالی  امور  در  بتواند  اینکه  برای  قیم  زیرا:  رشد  و  . بلوغ3 َولِّ   اشعار   بارهدر این  م. ق  1231  و ماده  رشید  هم  و  باشد  بالغ   هم  باید  کند  تصرف  خود  َعَلیهم 

 . گردد  تعیین قیمومت  سمت به تواندنمی است قیمومت یا  والیت تحت خود  که  دارد: کسیمی
ممی  بیان   خود  1192  ماده  در   مدنی   قانون  اما  است  بینی نشدهپیش  مدنی   قانون  در   صریحاً   شرط  این   چند   هر :  . اسالم4 ِّ مسل 

  امور   برای  تواندنمی  دارد: »ولی 
ی َولِّ م  وصی ِّ   خود  َعَلیهم  ن کند«  غیرمسل    در  مدنی  قانون  طرفی  از  است  قیم  برای  اساسی  از شروط  هم  شرط  این  که  گفت  توانمی  ماده  این  مالک   وحدت  با  که  معیِّ

 . دانندمی قیم برای الزم شرایط از را اسالم امامیه، در فقه مشهور  که امامیه فقهای  مشهور  نظر بر است محمول  موارد مشکوک 
 :قانونی موانع

  تصدی   از  صراحتاً   هست   آنها   قیم  نصب  داری برایامانت  عدم  بر  غالب  ظن  که   کسانی  م.ق   1231  مادۀ  در   قانونگذار  امانت: که  عدم  بر  مبتنی  قانونی  . موانع1
 . است  کرده منع  قیمومت

ن  قیمومت  سمت  به  نباید   ذیل  دارد: »اشخاص مادۀ فوق اشعار می   ارتکاب  علت  به  که  کسانی  -۲  هستند؛  قیمومت  یا  والیت  تحت  خود  که  کسانی  -۱:  شوند  معیِّ
  عفت،  منافیات  یا  ناموس   هتک  اختالس،  کالهبرداری،  امانت،  در  خیانت  سرقت،:  باشند  شده  محکوم  قطعی  حکم  موجب  به  ذیل  هایجنحه  از  یکی  یا  جنایت
  که  کسانی   - ۴  است؛  نشده  تصفیه   آنها   ورشکستگی   عمل  هنوز   و  صادر   ها آن  ورشکستگی  حکم  که  کسانی   - ۳  تقصیر؛  به   ورشکستگی  اطفال،   به   نسبت  جنحه 

بای یا خود که کسی -۵ باشند؛ اخالق فساد به معروف  « .باشد داشته  محجور بر دعوایی او  اول طبقۀ َاقر 
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َمت   خود،  شوهر   رضایت   بدون تواندنمی زن: » داردمی اشعار  1233  در مادۀ م. ق که:  نکاح از ناشی قانونی . منع 2  کند«  قبول را قیمومت  س 
 کرد؟   تعیین محجوری  یا و صغیر قیمومت سمت به را حقوقی شخص توانمی آیا که  است این شود مطرح  است ممکن که  سؤالی: تذکر

 : دارد وجود نظر  2 مورد این در
ن  قیم  برای  خاصی  شرایط  و  اوصاف  چون  دارند  عقیده  برخی(  اول  نظر  داده طبیعی  شخص  به  تواندمی  فقط  قیمومت دهدمی نشان  ضمنی  بطور  که است  شده  معیِّ
 . شود  تعیین قیمومت سمت به  تواندنمی  حقوقی شخص لذا است حقیقی  شخص به مختص و شود
  باشد  قیمومت  سمت  دارعهده  خود،  قراردادی یا  قانونی  اختیارات  حدود  در   تواندمی  حقوقی  شخص   گروه  این   نظر  به[  است   صفایی  دکتر  برگزیده نظر  که( ] دوم  نظر

:  حالتی  چنین  در  لذا .  داد  تسری   هم  قیم  به  را  ماده   این  حکم  توانمی  ناظر  از  خصوصیت  الغاء   با  لذا  کرده  قبول   را   ناظر  سمت  به   رئیسه  هیأت   تعیین  1247  ماده  و
 . هست خود  نمایندگان   أعمال   مسؤول حقوقی، شخص و گیرد می انجام حقوقی شخص آن نمایندگان طریق از محجور   امور اداره

 
ۀ  رعایت  برای  را  هااولویت  این  قانونگذار  که  دارند  قرار  اولویت  در  دیگر  اشخاصی  به  نسبت   اشخاصی  قیم،  نصب  در   هااولویت  این  است  گرفته  نظر  در  محجور  غبط 
 . است ذیل قرار از

م دیگران  بر قیمومت برای صالحیت داشتن با ندارد،  شوهر  که  مادامی  محجور مادر   یا پدر .1  ح( . ا.ق 61 مادۀ)  است  مقدِّ
م دیگران بر  قیمومت برای  صالحیت داشتن با  شوهر زن، شدن محجور  صورت در .2  ح(.ا.ق  62  ماده)  است مقدِّ
بای قیمومت، برای  صالحیت داشتن با .3 م  سایرین بر  محجور َاقر   م( .ق 1232 م)  بود خواهند  مقدِّ

م  دیگران  بر  باشند،  داشته  شدن  قیم   برای   صالحیت  که  صورتی  در   پس: خویشاوندان ن  قیمومت  سمت  به   را  آنان  از   نفر  چند   یا   یک  دادگاه،  و  بود  خواهند  مقدِّ   معیِّ
م  دیگران  بر  صالحیت  داشتن  با  ،ندارد  شوهر  که  مادام  او  مادر  یا  پدر  محجور،  خویشان  میان  در  کرد،  خواهد   شوهر   زن،  شدن    محجور  صورت  در  نیز  و  است؛  مقدِّ

م  دیگران  بر   قیمومت  برای  صالحیت   داشتن   با   زن ی   إعمال   برای   صالحیت  نداشتن   یعنی )  حجر  حکم  که  شودمی  انجام  صورتی  در   قیم   نصب   است  مقدِّ   که   حقِّ
ت انقضای واسطۀ به( است شده دارا را آن شخص  . است شده اعالن و صادر  حجر،  به نظر  تجدید دادگاه حکم صدور یا نظرخواهی  تجدید مدِّ

 : قیم از تضمین اخذ
ه  موجبات    وجود  صورت  در: »م.ق  1243  ماده  مطابق   ادارۀ  به  راجع  تضمیناتی  قیم  از  که  کند  تقاضا  خاص ]دادگاه خانواده[  مدنی  دادگاه  از  تواندمی  دادستان  موجِّ
  قیم که مادام مزبور تضمین.« شودمی عزل قیمومت  از نشد حاضر تضمین دادن برای قیم هرگاه. است دادگاه نظر به تضمین نوع تعیین بخواهد َعلیهمَولی اموال

 . گردد می مسترد تصفیه، به وسیلۀ دادگاه از پس و ماندمی باقی  ننموده، تصفیه را خود  تصدی زمان حساب و است  باقی قیمومت سمت به
م زیرا قیم، امین است و الزم نیست که قباًل از ا و تضمین خواسته شود و  نکته: ظاهرًا این ماده، ناظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است نه در موقع نصب قیِّ

َمت  قیم انتخاب کند.    اگر دادگاه در امانت  شخص  پیشنهادشده شک داشته باشد نباید او را به س 
ه به موادِّ   مدنی  اهنکته: منظور از »دادگ   ( »دادگاه خانواده« است. 1391قانون حمایت از خانواده )مصوب   4و   1خاص« که در این ماده آمده است اکنون با توجِّ

  یهاحوزه  ۀیکل  در  قانون  نیا  بیتصو   خیتار   از  سال  سه ظرف  است  موظف  هیقضائ   قوه  ،ی خانوادگ   یدعاو   و  امور  به  یدگ یرس  منظور  به  قانون حمایت خانواده:  1ماده  
  ه یقضائ   قوه  سیرئ  صی تشخ  به  امکانات  تناسب   به  بخش  یقضائ  یهاحوزه  در  دادگاه  نیا  لی تشک.  دهد  لی تشک  خانواده  دادگاه  شعبۀ  ی کاف  تعداد  به  شهرستان  یقضائ

 . است  موکول
  به   مربوط   امور   مومت،یق  ،یقهر   ت یوال ،  آن  رفع  و  حجر  رشد، ،  نسب ،  طفل  مالقات   و  حضانت  است:   خانواده  دادگاه  تیصالح   در  ر یز   یدعاو   و  امور  به  یدگیرس

 . سرپرستیب  کودکان یمفقوداالثر، سرپرست  بیغا به راجع  امور، نفقۀ اقارب، آنان به مربوط  امور در تی وصا و محجوران اموال نیام  و ناظر
 
 [ 99]ارشد  در خصوص وظایف و اختیارات امین غائب، امین جنین و امین اموال عاجز، کدام مورد درست است؟ ✓

م هستند.  الف. هر سه امین همانند قیا

 ب. هر سه امین در حدا وکیل هستند.

م است.   ج. امین غائب در حدا وکیل است، اما امین جنین و عاجز همانند قیا

م است، اما امین اموال عاجز در حدا وکیل است.   د. امین غائب و جنین همانند قیا
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 هم  جنین  و  غائب امین  شامل قیم  مسئولیت  و  اختیارات  و  فه وظایب  راجع  مقرراتقانون امور حسبی: »  119استناد مادۀ  « صحیح است. به  دگزینۀ »پاسخ:  

 « .شودمی 

 « است  جاری  او  به  نسبت  وکیل  احکام  و  است  عاجز  وکیل  منزلۀه  ب  شودمی  معین  عاجز  اموال  اداره  برای  که  امینیقانون امور حسبی: »  123و به استناد مادۀ  

 و  اگر مالی از اموال م   ✓
ا
مع  یل م تقصیر   یواسطه های اوست، تلف شود. بر فرض اینکه مال بدون تقصیر آنها یا بهلیه که در تصرف قیا ف  ها تلیکی از قیا

موشده باشد. به لحاظ قانونی، مسؤ   [ 97سراسریارشد حقوق خانواده ] ها در هر یک از فروض فوق، به ترتیب، چگونه است؟لیت قیا

 مسؤ همۀ آن الف.
ً
 مسؤ همۀ آن -ل هستندها مشترکا

ً
 ل هستند.وها متضامنا

 فقط قیمی که تقصیر کرده ضامن است. -کدام ضامن نیستندهیچ ب.

 مسؤ  -ن نیستندکدام ضامهیچ ج.
ً
 ل هستند وهمه آنها متضامنا

 مسؤ  -من نیستندکدام ضاهیچ د.
ً
 ل هستند. وهمه آنها مشترکا

فریط نمایند هر یک ی یا ت  د بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدا م متعدا در صورتی که قیا ق.ا.ح: »  94  مادۀدرست است. طبق    »ب«  یپاسخ: گزینه

ی یا  بود که تعدا   ه به کسی خواهدلیت متوجا وفریط در اموال محجور نمایند، مسؤ ی یا تمین بدون شرکت دیگران تعدا لیت تضامنی دارند و اگر بعضی قیا ومسؤ 

 تفریط کرده است.« 

 
 :قیم  حقوق و  وظایف  و  اختیارات

ی  بطور  قیم  اختیارات  و  وظایف ی  شخص  »مواظبت  کلِّ َولِّ  گردد: می بیان  ذیالً   که  هستند متنوعی  فروع  دارای  کدام  هر  که  است  شده  ذکر  او«  اموال  »ادارۀ  َعَلیه« وم 
ِّ منصوب از طرف آنها[  ولی ِّ   و  مادر  که  شود داده می  قیم  به  زمانی   طفل  نگهداری  و  حضانت :  . نگهداری1

محجور    اگر   لذا  باشد،  نداشته  خاص ]پدر، جدِّ پدری، وصی 
 . قیم نه بود  خواهد مادر  با طفل حضانت تکلیف محجور و  غیرمالی   امور   باز ادارۀ  ولی نباشد، قیم او مادر چند هر  باشد، داشته مادر

 کند  اقدام محجور پرورش  و آموزش  به متعارف  حدِّ   در است که قیم عهده بر هم  تکلیف این که: پرورش  و . آموزش 2
 کند.  ازدواج آنها برای نیاز صورت  در که دارد وظیفه قیم  سفیه، حتی  محجورین تمام مورد  در: . ازدواج3
 اند: شده قائل  فرق از محجورین قشر  سه بین محجور زن طالق مورد  در: . طالق 4

 دهد.  طالق را او زن تواندنمی قیم باشد ازدواج کرده او  برای قهری ولی اگر: صغیر مورد در
 دهد.  طالق را او زن تواندنمی قیم باز  دهد لذا طالق را زنش تواندمی سفیه خود  لذا است امور مالی به محدود  سفیه حجر  چون: سفیه مورد در
 ح( . ا.ق 88 ماده)  دادگاه تصمیم با البته دهد طالق را  وی زن تواندمی  قیم  لذا ندارد حقوقی  ارادۀ او چون: مجنون  مورد در

  ادارۀ   و  کنند  مداخله خود  امورمالی  و  اموال  در  توانندنمی  قانون  حکم  به  مجنون  و  سفیه  و  صغیر   از  اعم  محجورین  که  است  این یکلِّ   قاعدۀ:  محجور  مالی  امور  اداره
  :جمله از  دارد عهده بر را  وظایفی محجور مالی  امور ادارۀ مورد در  قیم  لذا است قیم عهده به امور

َولی  مالی    امور   در   مداخله  از  قبل  است   مکلف  قیم: »م.ق  1236  مادۀ   با   قیمومت: برابر  ابتدای  در   دارایی  صورت   . تنظیم1  او  کلیۀ دارائی   از  جامعی   صورت   َعَلیه م 
َولی  که  دادستانی  برای  خود  امضای  به  آن  از  نسخه  یک  کرده  تهیه   دارائی    میزان  به  نسبت  باید  او  نماینده  یا  دادستان  و  بفرستد  دارد  سکونت  آن  حوزه  در  َعَلیهم 
َولی  .«آورد عمل به الزمه  تحقیقات َعَلیهم 

  تاریخ   از  پس  ماه  یک  ظرف  هرگاه  و  دهدمیدادستان    یا  سرپرستی  اداره  به  را   خود  تصدی  حساب  بارسالی یک  الاقل  که:  ساالنه  صورتحساب  ارائۀ  و  . تنظیم2
 .شود می  معزول  ندهد  مطالبه حساب

  حساب   دادستان  مطالبۀ  تاریخ   از   ماه  یک  ظرف   در  هرگاه  و  بدهد   او  نمایندۀ  یا   دادستان   به  را   خود  تصدی   حساب   بار   یک   سالی  الاقل   باید   م: »قیم.ق  1244  مادۀ
 « . شودمی معزول دادگاه حکم   و وی تقاضای به  ندهد،

ت  یا  خارج  حجر  از  محجور کهدرصورتی:  نهایی   صورتحساب  ارائه  و  . تنظیم3 به   را  خود  تصدی  زمان  صورتحساب  است  موظف  شود قیم  تمام  او  قیمومت  مدِّ
ی َولِّ  دهد.  ارائه بعدی  قیم یا  سابق  خود َعَلیهم 

َبر  از  پس  خود را  تصدی  زمان  باید حساب  قیم: »م.ق  1245  مادۀ  مطابق شد  و  ک  ی  به  َحجر  رفع  یا  ر  َولِّ   حجر   رفع  از  قبل  او  قیمومت  هرگاه.  بدهد  سابق  خود  َعَلیهم 
  حساب    صورت دادن  از را  قیم  تواندنمی قراردادی  هیچ  و است عمومی  نظم به  مربوط ماده این  حکم.« شود داده بعدی  قیم به باید  تصدی  زمان  حساب یابد   خاتمه
 . کند معاف تصدی  زمان  
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را   ترکه  تحریر  و  مهر و موم  درخواست  روز  ده  ظرف است  موظف  قیم  شود  فوت  محجور  مورث    قیم،  از تعیین  پس  اگر:  محجور  مورث    ترکۀ  مهروموم  درخواست .4
 بنماید. 

ی اموال باید قیم:  محجور اموال نگهداری و . حفظ5 َولِّ  . کند او نگهداری مصلحت  مطابق و متعارف طور  به را خود  َعَلیهم 
  ممنوع   نه  مزبور  َاعمال  که  این  بر  مشروط  دهد،  انجام  حقوقی   َاعمال  محجور  از  نمایندگی  به  ، دادستان  اجازۀ  بدون  و  محجور  مصلحت  رعایت  با  تواندمی  قیم  اصول  

 قیم  به  است. پس قانون  الزم  همیشه  محجور  مصلحت  و  غبطه  رعایت  البته  است،  شده  دانسته  الزم  آنها  در  دادستان  تصویب  که  باشد  اعمالی  جمله  از  نه  و  باشد
  انجام  را  الزم   معامالت   و  حقوقی   اعمال   محجور   مصلحت  و  غبطه  رعایت   با   و  محجور   از   نمایندگی  به  تواند می  قیم اصوالً   است و  داده  اختیاراتی   محجور   امور   ادارۀ  در

ی دسته دهد اما استثنائًا دو  از معامالت به شرح ذیل است:  کلِّ
 :اندباطل و  ممنوع که معامالتی( الف

ی  مال    تواندنمی  قیم   اینکه  یعنی:  خود  با  . معامله 1 َولِّ ی  به  را  خود   مال    یا  و  کند  منتقل  خود  به  َعَلیه را م  َولِّ   صورتی   در  محجور  با   قیم  منتقل نمایند. پس معاملۀ  َعَلیهم 
ی   طور  به  محجور   ضرر   و  قیم   استفادۀسوء  از   جلوگیری  منظور  به  باشد،   آنها  بین  مال   انتقال  موجب   که   به  را   خود  مال   تواندنمی  قیم  بنابراین   است؛  شده  منع   کلِّ

  از   قیمومت   به  و  کند  صلح  رایگان  به  یا   ببخشد  محجور  به  را   خود  مال  قیم،  که   ندارد  مانعی  هیچ  البته  .کند  اجاره  یا   بخرد  را  او  مال  یا   دهد  اجاره  یا  بفروشد  محجور 
 . ندارد  وجود  محجور به  ضرر ورود احتمال مواردی چنین  در زیرا بپذیرد، را آن او طرف

  که  است   حقوقی   أعمال  از  صغیر   اموال  چون هبۀ  و   بنماید  را  محجور   مصلحت   و   غبطه  رعایت  اموال محجور  نگهداری   و  حفظ  در  باید  قیم:  صغیر  اموال  هبۀ   .2
رفاً  ر است  ص  ض  ی  مال  در  تصرف  نوع  این  لذا  م  َولِّ   در   که  استدالل  این  با  دانندمی  مجاز  مادر را  روز  هدیه  یا  تولد  جشن  هدیۀ  مثل  موارد  برخی  است؛ البته  باطل  َعَلیهم 
  ممنوعیت   این  چه اگر.  ببخشد  را  او  مال  محجور،  از  نمایندگی  به  تواندنمی  محجور ممنوع است و قیم از  نمایندگی   به پس هبه  . هستند  مؤثر  شخصیت محجور  رشد

ه  با  اما   نشده  ذکر  قانون در  صریح  طور  به   توان می  دارد،  منافات امر  این   با محجور  مال  هبۀ   و  است  محجور مصلحت رعایت  و  اموال  حفظ  قیم  وظیفۀ  که این  به  توجِّ
 . پذیرفت را ممنوعیت  این
 دارند:  مقام قضایی اجازه به نیازکه   معامالتی(  ب
 ( م .ق 1241 مادۀ) غیرمنقول محجور  مال ( فروش 1
 ( م .ق 1241 مادۀ)  غیرمنقول محجور اموال رهن ( 2
ی مدیون   قیم،  آن، موجب  به که ایمعامله( 3 َولِّ ی  بدهکار   که  شخصی از قیم ضمانت  شود مثل َعَلیهم  َولِّ  است. َعَلیهم 
 است.  شده تجویز  قضایی  مقام تصویب با همآن و  احتیاج ضرورت و صورت در فقط محجور، برای گرفتن  وام ( قرض یا4

  لحاظ  با  مگر  شود  علیهمولی  مدیون    خود،  آن،  نتیجۀ  در  که  کند  ایمعامله  یا  گذارد  رهن  یا  و  بفروشد  را  علیهمولی  غیرمنقول  اموال  تواندنمی  م: قیم.ق  1241  مادۀ
 و   ضرورت  بدون  علیهمولی  برای  تواندنمی  نیز  و  باشدمی  قیم  مالئت    العموم،مدعی  تصویب  حتمی  شرط  اخیر،  درصورت  ؛العموممدعی  تصویب  و  علیهمولی  غبطۀ

 . العموممدعی  تصویب  با مگر کند  قرض  احتیاج
 است.  خطرناک   ایو معامله گذشت مستلزم که زیرا:  محجور به  مربوط دعوای ( صلح5

 .العموممدعی تصویب با  مگر دهد خاتمه  صلح به  را علیهمولی  به مربوط دعوی تواندنمی ق.م: قیم 1242مادۀ 
شود که فرش متعلق به محجور بوده خرد. او سپس متوجه می علی که قیم برادر محجور خود است، قطعه فرشی را از شخص ثالثی برای خود می ✓

 به وی فروخته است. تنفیذ چنین معامله
ً
م، چه حو فروشنده آن را فضولتا  [ 99 مشاوران حقوقی]  کمی دارد؟ای توسط قیا

 .تواند معامله را تنفیذ کند و ثمن را برای محجور نگه دارداگر در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک )محجور( شده باشد، می الف. 

 .تنفیذ یا رد معامله، منوط به نظر دادستان استب. 

 .ای را تنفیذ کندتواند چنین معاملهنمیج. 

د  در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک )محجور( نشده باشد، تنفیذ معتبر است، ولی وی مسئول جبران خسارت وارده به محجور خواه  اگرد. 

 .بود

  که   این  از  اعم  کند  معامله  خود  با  علیهمولی   طرف   از  قیمومت  سمته  ب  تواندنمی  قیمقانون مدنی: » 1240« صحیح است. به استناد ماد ۀ جپاسخ: گزینۀ »

 « دهد انتقال اوه ب را خود مال  یا کند منتقل خوده ب را علیهمولی  مال

 ممنوع است؟  ]ارشد   ✓
ً
م، از انجام کدام دسته از معامالت زیر مطلقا  [ 99قیا

 الف. رهن اموال غیرمنقول محجور
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 معامله از طرف محجور با خود .ب

 فروش اموال غیر منقول محجور  .ج

 گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاجوام  .د

ماده  بپاسخ: گزینۀ » از طرف مولی دارد، »قیم نمیمقرر می   1240« صحیح است.  به سمت قیمومت  اینتواند  از  با خود معامله کند اعم  مال    علیه  که 

 علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.«مولی 

ی ر را نمیولی  قهری رعایت غبطۀ صغی ✓
ا
 موجب ضرر مول

ً
 [ 98]مشاوران حقوقی  کند؟شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می علیه می کند و مکررا

ما   م انتخاب دارد. ب. بین ضما امین و نصب قیا                       امین                                                                           الف. ض 

 مد. عزل ولی و نصب قیا            کند.                                          را ملزم به رعایت غبطه می ج. ولی 

 « صحیح است.دق.م گزینۀ » 1184پاسخ: به استناد مادۀ 

ولی  ضرر  موجب ق.م: »هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که    ۱۱۸۴ ماده علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب  م 

  صالحی  فرد  ادارۀ امور مالی طفل برای و منع صغیر اموال در  تصرف از و عزل را مذکور ولی دادگاه اثبات، از  پس وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی 

 «.نمایدبه عنوان قیم تعیین می را

 [94ارشد حقوق خانواده سراسری ] م، صحیح است؟رد در خصوص قیا کدام مو  ✓

 م، نیازی به تصویب دادستان ندارد. ارجاع به داوری از سوی قیا  الف.

 اختیار است. م نسبت به انجام دادن کار خاصی تردید شود، اصل وجود این اگر در اختیار قیا  ب.

 تی را که دادگاه به او داده است، رد کند.م  تواند س  م نمیقیا  ج.

 دیگری به نمایندگی از م    ضمان از دین   د.
ا
ل  لیه، جایز است.ع  یو 

بر  »ب«ی  پاسخ: گزینه قیا   1235  مادۀاساس    درست است.   و  ی امور مالی م  م در ادارهقانون مدنی، نمایندگی 
ا
م در  ق این ماده قیا است، طب  لیه »عام«ع  یل

 و  ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی م  کلیه
ا
 و  ی اموال م  م برای انجام امری برای ادارهی اوست. بنابراین هرگاه در اختیار قیا لیه نماینده ع  یل

ا
لیه تردید  ع  یل

م از این رویکرد تبعیت کرده و بعد از بیان حکم عام اختیار قیا م است؛ مگر اینکه خالف آن اثبات شود. قانون مدنی هم  شود، اصل، وجود اختیار برای قیا 

 بیان کرده است.  1242و  1241، 1240های اختیارات او را در مواد برای نیابت محجور در امور مالی، محدودیت

]ارشد    ا به او انتقال دهد؟تواند مال فرد محجور را به خود منتقل کند یا مال خود ر ی با خود منع شده است و نمیکدام شخص از معامله  ✓

 [ 92حقوق خانواده سراسری

 هر سه مورد  د.  وصی ج.  قیم ب. پدر و جد پدری  الف.

تواند به سمت قیمومت م نمیقیا کند: »تواند معامله با خود کند، این ماده مقرر میم نمیقانون مدنی قیا   1240درست است. طبق ماده    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 و  از طرف م  
ا
 و  لیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال م  ع  یل

ا
باطل   م«یا مال خود را به او منتقل کند.« معامله با خود توسط »قیا   لیه را به خود انتقال دهد ع  یل

ا  با خود توسط » است اما قانون مدنی منعی برای معامله
هری ولی 

 
ا ق  است.  از جانب آنها تعیین نکرده منصوب«« یا »وصی 

 [92]ارشد حقوق خانواده سراسری رت نادرست است؟کدام عبا ✓

ا  الف. لی   چنانچه و 
 
 شود. م منصوب میهری صغیر محجور شود برای وی قیا ق

 ای امری است.مهریه قاعده حال بودن ب.

 شود. بر اساس قوانین ایران تغییر جنسیت در مواردی مجاز است و در صورت تغییر جنسیت مراتب در اسناد سجلی قید می ج.

 ایرانیان غیرشیعه از لحاظ احوال شخصیه تابع مذهب خود هستند. د.

توانند با توافق برای پرداخت مهر مهلت تعیین کنند، اگر مهلتی برای  ای امری نیست و زوج و زوجه میهر، قاعدهدرست است. حال بودن م  »ب«  پاسخ: گزینه  

 داخت شود.پرداخت مهریه تعیین نشده باشد مهر حال است و باید پر 

 
 [                  93]ارشد حقوق خانواده سراسری م صحیح است؟کدام گزینه در خصوص اختیارات قیا  ✓

 تواند فقط در اموری از محجور مداخله نماید که دادگاه در حکم خود تعیین کرده باشد.م میقیا  الف.

 محجور را انجام دهد. تواند برخی اعمال حقوقی غیرمالی م با تصویب دادگاه میقیا  ب.

 تواند امور مالی محجور را انجام دهد. م فقط میقیا  ج.
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 ی امور مالی محجور منع نماید.م را از مداخله در کلیهتواند قیا دادگاه می د.

ی  نمایندگی قانونی محجور در کلیهقانون مدنی،    1235ت نصب شد طبق ماده  م  م به این س  درست است. وقتی قیا   »ب«ی  ق.ا.ح گزینه   81  مادۀ پاسخ: طبق  

است و هرگاه تردید شود امری    ی نمایندگی محجور در امور مالی، »عام«م برام است. بر اساس این ماده اختیارات قیا امور مربوط به اموال و حقوق مالی با قیا 

مگر این که خالف آن   م برای انجام امر داد؛ ق باید حکم به اختیار قیا فو  مادۀم قرار دارد یا نه، بر اساس ی امور مالی محجور در صالحیت قیا ی ادارهدر حوزه

مجنون الزم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب  قانون امور حسبی هرگاه طالق زوجۀ   81 مادۀ از اعمال حقوقی غیرمالی است. طبق  اثبات شود. »طالق«

 دهد.  م طالق می دادگاه قیا 

 
 و  قیمتی کمتر از نرخ روز به م  خود را به م مال منقول قیا  ✓

ا
 [ 93]دکتری حقوق خصوصی آزاد   ست، معامله چه وضعیتی دارد؟لیه انتقال داده اع  یل

یو  چون به نفع م   الف.
ا
 موافقت دادستان صحیح است.  با لیه است، صحیح است.       ب.ع  ل

 اثر است.و تأیید دادگاه صحیح است.     د. باطل و بال با موافقت دادستان ج.

توسط   گان و مجانی باشد »معامله با خود«م به محجور رایدرست است. فقط در صورتی که انتقال مال قیا »د«  ی  قانون مدنی گزینه  1240  مادۀپاسخ: طبق  

 ل تعیین شده است کمتر از قیمت بازاری مال باشد.ضی که برای انتقاو  م صحیح است، در غیر این صورت باطل است؛ حتی اگر ع  قیا 

 
م دعوای راجع به مال منقول م   ✓ یو  قیا

ا
اسناد رسمی،   به صلح خاتمه داده و در دفترخانۀ   لیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت اوع  ل

 [ 92]وکالت ه وضعیتی دارد؟ای تنظیم نمود. این صلح از لحاظ حقوقی چنامهصلح

 با تصویب دادستان صحیح است.  الف.

 با اطالع قبلی دادستان، صلح صحیح است.  ب.

 چون با رعایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان ندارد.  ج.

 وفصل نمود.توان حلچون دعوا در دادگاه مطرح بوده صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می د.

 درست است. »الف« ی  قانون مدنی گزینه 1242 مادۀطبق پاسخ: 

یو  ی م  در صورت عدم رعایت غبطه ✓
ا
 [ 93]وکالت   کند؟م چه وضعیتی پیدا می م عمل حقوقی انجام شده توسط قیا لیه توسط قیا ع  ل

 اگر در حدود اختیارات قانونی عمل کند نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد.  ف.ال

  ب.
ً
ا  م برخالف قیا  اصوال

هری ولی 
 
 ی محجور نیست.لزم به رعایت غبطهم    ق

 را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود عمل وی نافذ است. اگر بدون عمد و تقصیر غبطه ج.

 جبران ضرر است.  مسؤولوی نافذ ولی در برابر محجور   تقصیر باشد عمل  اگر بدون عمد و د.

ی م، رعایت مصلحت و غبطهدرست است. یکی از تکالیف قانونی قیا   »ج«ی  پاسخ: گزینه
ا
ول ی م به رعایت غبطه و  لیه است. تکلیف قیا ع  ی م 

ا
ول لیه ع  مصلحت م 

م باید در تربیت و اصالح حال محجور سعی  قیا کند: »این قانون بیان می 79در مواد مختلف قانون امور حسبی به صراحت قید شده است؛ برای مثال، ماده 

کند: محجور در فروش اموال منقول بیان می قانون فوق در ارتباط با لزوم رعایت مصلحت  81 مادۀو   و رعایت مصلحت را بنماید.«و اهتمام نماید و در امور ا

با وجود تأکید قانون    فوق عمل نماید.  مادۀ ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق  تواند با رعایت مصلحت، اموال منقولهم میقیا 

بیان   ادی که او به نمایندگی از محجور منعقد کرده، در قانون به صراحتم از این تکلیف بر قراردم، اثر تخلف قیا بر ضرورت رعایت مصلحت و غبطه توسط قیا 

 برخالف مصلحت محجور انشا مینشده است. اعمال حقوقی که قیا 
ً
م بدون قصد  عدم رعایت مصلحت و با حسن نیت، کند باطل است، ولی اگر قیا م عمدا

 
ً
 انشا شده صحیح و نافذ است. علیه گردد، عمل حقوقی ی مولیبرخالف مصلحت و غبطهقراردادی به نیابت از محجور انشا کند ونتیجه اتفاقا

    [ 92]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

ی و  تواند دعوی مربوط به م  موم میالع  دعیم بدون تصویب م  قیا  الف.
ا
 لیه را به صلح خاتمه دهد.ع  ل

 تردید شود، اصل بر عدم این اختیار است.م نسبت به انجام دادن کار خاصی اگر در اختیار قیا  ب.

 م پیش از ابالغ حکم عزل انجام داده، باطل است.اعمالی که قیا  ج.

 م، جنبۀ تأسیسی دارد. حکم عزل قیا  د.

ماده  شود.  زائل میم بعد از ابالغ حکم عزل به او  ق.ا.ح سمت قیا   100  مادۀ ی تأسیسی دارد، زیرا طبق  م جنبهحکم عزل قیا درست است.    »د« ی  پاسخ: گزینه

 «.اعمال قیم بعد از ابالغ حکم عزل او نافذ نیستق.ا.ح: » 100
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 قیم:  بر نظارت

  م .ق  1247مادۀ  . کند  تعیین  قیم  عملکرد  بر  ناظر  عنوان  به  را  اشخاصی  تواندمی  دادستان  که  است  نموده  بینیپیش  قانون  علیه،مولی حقوق  حفظ  از  اطمینان  برای
  مؤسسه یا  هیئت  یا   شخص.  نماید  واگذار  مؤسسه  یا  هیئت  یا  موثق  اشخاص  به  بعضاً   یا  کالً   را  علیهمولی  امور  در  نظارت  إعمال  تواندمی  العموممدعی: » داردمی  مقرر

 .« بود خواهند علیهمولی به وارده خسارت و ضرر  مسؤول  خیانت یا تقصیر  صورت در شده تعیین نظارت إعمال برای که
 

  این   شوند  پرداخت  باید  کسی  چه  اموال  از  هاهزینه  این  که  کرده  مشخص  ح،. ا.ق  77  و  95  ماده  در  قانونگذار  که  شودمی  َصرف  هاییهزینه  محجور  اموال  اداره  در
 : شوندمی تقسیم عمده گروه  2 به ها هزینه

شود   پرداخت  اجرت از آن  این  باید  که  منبعی  ولی  است  شناخته  رسمیت  به  را  قیم  توسط  اجرت  مطالبه  حقِّ   ،1246  ماده  در  مدنی  قانونگذار:  قیم  الزحمهحقِّ (  الف
ن را ه با  که است؛ نکرده معیِّ  .شودمی  پرداخت  محجور اموال از قیم اجرت که گفت  توانمی  ح.ا .ق 95 ماده  به توجِّ

  مورد  باید  را  عامل  سه  قیم  اجرت  تعیین  در.  کند  برداشت محجور اموال  از  دادستان  نظر  با  را   متعارفی و  مناسب  اجرت  قیمومت  به   راجع  امور  انجام  برای  تواندمی  قیم
 : باشد توجه

 محجور.   شخص مواظبت و اموال ادارۀ در قیم کار کمیت  و . کیفیت1
 گیرد. می  انجام آنجا در  قیمومت امور  و است  واقع آنجا در  محجور اقامتگاه که محلی  . وضع2
 . محجور  . درآمد3

ی  و  شودمی  حاصل  او  برای  قیمومت  امر  از  که  اشتغالی  مقدار  و  قیم  کار  رعایت  با  اجرت  میزان  »...:  م.ق  1246  مادۀ  مطابق  و   دارد  اقامت  آنجا  در  قیم  که  محلِّ
 .«گرددمی تعیین علیهمولی  عایدی میزان

ا،  اجرت    کارگر،  اجرت    قبیل  از  دیگر   هایهزینه:  هاهزینه  سایر(  ب   دیوانی  حقوق  و  دولتی  عوارض  سایر  و  برق  آب،  مصرف  بابت  که  وجوهی  و  تعمیرکار  اجرت    بنِّ
 ح( . ا.ق 77 ماده)  شودمی  پرداخت محجور  اموال از نیز گرددمی  پرداخت

 
 : قیم عزل موارد

 شود: می  معزول  قیم  ذیل موارد  در: » م.ق 1248 مادۀ  مطابق( الف
 شود.  سلب او از صفت این یا و بوده امانت صفت فاقد  قیم  که شود معلوم . اگر1
 گردد:   محکوم  قطعی حکم موجب  به و شده ذیل هایجنحه  از یکی مرتکب  یا و جنایت  مرتکب قیم . اگر2

 تقلب.  یا  تقصیر به ورشکستگی اطفال، به نسبت جنحه عفت، منافیات ناموس، در امانت، کالهبرداری، اختالس، هتک سرقت، خیانت
 کند.  اداره را علیهمولی امور مالی نتواند  جهت   بدین و شود حبس به محکوم فوق  علل از غیر علتی به قیم . اگر3
 شود.  اعالن ورشکسته قیم . اگر4
 شود.  معلوم  علیهمولی اموال اداره در قیم  توانائی یا لیاقت  عدم . اگر5
 العموم.« مدعی  تقاضای با 1244 و 1243 و 1239 مواد  مورد  . در6

 . است نافذ داده انجام او، به عزل حکم  ابالغ از پیش قیم که َاعمالی  و است آینده به ناظر قیم عزل حکم
 شود.می منعزل  قیم نیز  پذیردمی پایان لیهعَ مولی  حجر که  شود.« هنگامیمی منعزل گردد  رشد فاقد یا مجنون قیم اگر: »م.ق 1249  مادۀ  برابر( ب
  را   مراتب  باید  نماید،  ازدواج  قیمومت  سمت  به  انتخاب  از  پس  باشد،  علیهمولی  مادر    اگر  حتی  شوهری،بی  زن  که  درصورتی  م،. ق  1252  و  1251  مواد  مطابق(  ج

 . اجباری  نه است  اختیاری دادستان جانب از عزل درخواست .بنماید  را او عزل تقاضای  تواندمی  دادستان واال  دهد اطالع دادستان به  م.ق 1251  مادۀ طبق
 

  ضمانت  و مدنی اجراهای ضمانت دسته، دو به اجراها ضمانت این که است کرده مقرر را اجراهایی  ضمانت گذارقانون  نکند عمل خوبی  به خود وظایف به قیم اگر
ه  با  طرفی  از  و  شوندمی  تقسیم  کیفری  اجرای  ممکن  لذا  دهند  انجام  را  وظایفی  محجورین  با  ارتباط  در   هستند  مکلف  قانون  طبق  هم  قضایی  مراجع  اینکه  به  توجِّ

 : گرددمی بیان ذیالً  که باشند مسؤول  هم دادستان یا محکمه قاضی   مواردی  در است
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 قیم برای مدنی اجرای ضمانت( الف
احکام    و  گرددمی  تبدیل  َید  َضمانی  به  او  َید  َامانی    نماید تفریط  و  تعدی  محجور  اموال  از  استفاده  و  نگهداری در  قیم  اگر  که:  امانت   زوال  و  قیم  بودن ید  . امانی 1

 گردد. می  بار او بر غاصب
 حکم دادگاه(   به)  شودمی  عزل بدهد دست از را خود از صفات یکی اگر قیم م.ق  1248 طبق ماده که: قیم عزل .2
 شود. می منعزل  خودخودبه و  بماند  باقی این سمت در تواندنمی شود محجور  قیم  اگر: قیم  . انعزال3
  معامالتی  اگر یا و  بود خواهد  باطل دهد انجام بودند را  ممنوع و[ شد ذکر قبالً ] که  حقوقی  اعمال از هر یک قیم هرگاه: قیم حقوقی اعمال نفوذ عدم یا . بطالن4

 بود. خواهند نافذ غیر مذکور معامالت کند،  اجازه منعقد اخذ بدون دارد را قضایی مقامات از اجاره اخذ نیاز به که
 قیم: برای کیفریاجرای  ضمانت( ب
 اسالمی  مجازات  قانون 674 در ماده  مذکور  امانت در خیانت . مجازات 1
 اسالمی  قانون مجازات 596  و 632 و 633  مواد در مقرر هایمجازات  سایر .2
 دادستان:  اجراهای ضمانت( ج 

 آید.  محجور وارد  به خسارتی  او اهمال و تقصیر از که  در صورتی دارد مدنی مسؤولیت که: مدنی اجرای . ضمانت1
 است.  تعقیب کیفریقابل فوق مادۀ طبق( کند  کوتاهی وظیفه در انجام  اگر  که: )م.ق  597  م: کیفری اجرای ضمانت .2
 محکمه:   اجرای قاضی ضمانت( د
 بود.  خواهد  ضامن شود وارد محجور به  محکمه خسارتی  قاضی   تقصیر از هرگاه: مدنی اجرای . ضمانت1
 قرار داد.  کیفری تعقیب تحت را توان اومی مجرمانه   عناصر سایر وجود صورت در مجازات اسالمی قانون  597 طبق ماده که: کیفری اجرای ضمانت. 2

 کنیم: می بررسی قسمت  دو در ذیالً  قیمومت« را »پایان بحث
  م.ق  1253  که ماده  یابدمی  پایان  سمت قیم  کنند،  حاصل  افاقه  سفیه  یا  مجنون  اینکه  یا  و  شود   صغیر، رشید  هرگاه: محجور  افاقۀ  یا  رشد  خاطر  به  قیمومت  . پایان1

 شود.« می مرتفع  قیمومت  شده قیم  تعیین موجب که  سببی زوال  قیمومت از پایان پس»  داردمی مقرر
 قیم  سمت . پایان2
  هم  قیمومت سمت او استعفای با لذا دهد استعفاء خود سمت از بتواند قیم که هست منطقی  لذا است نمایندگی نوعی قیمومت اینکه به توجه با: قیم . استعفای1
 . رسد می پایان به
  والیت  کند،   حاصل افاقه  قهری  ولی   این   کهدرصورتی باشد   شده  ساقط  والیت از  حجر  خاطر  به   قهری  ولی   و  باشد   داشته  قهری ولی   صغیری   هرگاه: والیت . اعاده2
َمت   ولی، والیت   برگشتن  از بعد و گرددمی باز او  .پذیردمی  پایان  قیمومت  س 

 [90]ارشد حقوق خانواده سراسری  م شده است زائل شود ... ن قیا اگر سببی که موجب تعیی ✓

 شود. قیمومت خود به خود مرتفع می الف.

 زوال قیمومت نیاز به حکم دادگاه دارد.  ب.

 شود.با اطالع به دادستان قیمومت مرتفع می ج.

 ی قضایی است.قانون در این زمینه ساکت است و نیازمند تفسیر رویه د.

طبق ظاهر این   شود.«قیمومت مرتفع میم شده،  پس از زوال سببی که موجب تعیین قیا مدنی: »قانون    1253  مادۀدرست است. طبق    »الف« ی  پاسخ: گزینه

م با حکم دادگاه نصب شده است برای این که امکان استناد به شود؛ با این وجود، چون قیا ه خود و بدون نیاز به حکم دادگاه مرتفع میماده قیمومت خود ب

رفع  تواند در موارد  محجور میق.ا.ح: »  102  مادۀم سلب گردد، در عمل الزم است زوال قیمومت نیز اعالم گردد. طبق  حکم و ادعای نمایندگی محجور از قیا 

 نماید.« محجور از تحت قیمومت را اعالم می سیدگی و احراز موجب رفع حجر، خروجو دادگاه پس از ر  حجر،اعالم خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد

ممکن است خود خروج از قیمومت را  نی نسخ شده است. طبق این ماده: »به طور ضم  1370قانون مدنی در    1254  مادۀق.ا.ح با اصالح    102  مادۀ 

 م  
ا
 توسط دادستان حوزهع  یول

ً
 ای که م  لیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما

ا
-یا نماینده  لیه در آنجا سکونت داردع  یول

 برای  ق.ا.ح که اختیار تقاضای اعال  102  مادۀدر این ماده برخالف    اه مدنی خاص همان حوزه داده شود.«ی او به دادگ
ً
م خروج از قیمومت را منحصرا

 م  
ا
 و  اعالم خروج م   نفع نیز این اختیار مقرر شده که بتوانندبینی کرده است، برای سایر اشخاص ذیلیه پیشع  یول

ا
 لیه از قیمومت را درخواست کنند.  ع  یل

   [  90]ارشد حقوق خانواده سراسری تواند از سمت قیمومت استعفا دهد؟م میآیا قیا  ✓
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ا قیا  الف.
 استعفا ندارد. م حق 

 تواند استعفا بدهد. م هروقت بخواهد میقیا  ب.

 . م مستلزم قبول دادگاه استاستعفای قیا  ج.

 در صورتی که جانشینی برای خود معین کند حق استعفا دارد. د.

یم مورد حکم قرار نداده است، با این وصف، طبق دیدگاه  م را به عنوان یکی از اسباب زوال سمت قدرست است. قانون مدنی استعفای قیا »ج«  ی  پاسخ: گزینه

م باید استعفای م را دادگاه به او اعطا کرده، جهت حمایت از محجور، قیا ت قیا م  م نیز مانند وکیل حق استعفا دارد ولی چون س  غالب در دکترین حقوقی، قیا 

 شود.م زائل مییا خود را به دادگاه اعالم کند و بعد از قبول استعفا توسط محکمه سمت ق

 

 2 مدنی  حقوق:  دوم بخش
دهد که بتوانند زندگی کنند یا به عبارت دیگر، توانایی و امتیازی است که  حق: یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می

 برآورده سازند.دهد تا بتوانند نیازهای روزمرۀ خود را قانون به اشخاص می

ک و اختصاص یافتن به شخص یا ملِّ مال: مال از نظر حقوقی به چیزی اطالق می ن باشد. شود که مفید بوده و قابل تملِّ  ت معیِّ
 ( حقِّ غیرمالی 2( حقِّ مالی 1در حقوق مدنی حق بر دو قسم است: 

قِّ مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حقِّ غیرمالی با شخصیت انسان ارتباط  حقِّ مالی داخل در دارایی است در حالی که حقِّ غیرمالی خارج از دارایی است. ح
 دارد. هدف  حقِّ مالی، تأمین نیازهای مالی است مثل حقِّ مالکیت؛ و هدف از حقِّ غیرمالی، تأمین نیازهای غیرمالی و عاطفی است. 

 ضوع  آن روابط غیرمالی اشخاص است( چند فرق دارند: حقِّ مالی )که موضوع  آن حمایت از نفع  مادی است( و حقِّ غیرمالی )که مو
دهند )قابلیت مبادله با پول(؛ مثل حقِّ مالکیت،  ( حقِّ مالی قابل ارزیابی و تقویم و تبدیل به پول است؛ یعنی اگر حقِّ مالی  خود را بدهید در ازای آن به شما پول می1

کنیم؛ ولی حقِّ غیرمالی قابل ارزیابی و تقویم و تبدیل به پول نیست.  بدهم در ازای آن پول دریافت می  وقتی من مالك  گوشی  تلفن  همراه باشم اگر آن را به شما
 ؛ از آنجایی که این دسته از حقوق هم حق هستند و هم تکلیف، قابل تبدیل به پول نیستند.1مثل حقِّ زوجیت، حقِّ ابوت )حقِّ پدری( و حقِّ بنوت 

شود(؛ ولی حقِّ غیرمالی قابل  ( نقل و انتقال قهری )در اثر فوت محقق می2( نقل و انتقال ارادی 1انتقال هستند که به صورت ( حقوق مالی اصواًل قابل نقل و 2
 تد و معاوضه است.نقل و انتقال نیست نه به صورت ارادی و نه قهری. پس حقِّ مالی قابل داد و ستد و معاوضه است در صورتی که حقِّ غیرمالی غیرقابل داد و س 

،  تواند حقِّ خود را از بین ببرد مثل اعراض از ملک؛ ولی حقِّ غیرمالی قابل اسقاط نیست )مثل حقِّ ابوت( حقِّ مالی قابل اسقاط است، یعنی صاحب مال می3
 ت باشم!«.خواهم پدر د مثاًل بگوید: »من دیگر نمینتواند پدر بودن خود را انکار ک ( مثاًل پدر هرگز نمیحقِّ تابعیت، حقِّ زوجیت یا نکاح 

تواند حقوق مالی بدهکار را توقیف کند(؛ ولی حقِّ غیرمالی قابل توقیف و تأمین نیست،  ( حقِّ مالی از سوی طلبکاران قابل توقیف یا بازداشت است )طلبکار می4
 چراکه حقوق غیرمالی، حقوق  شخصیتی است. 

؛  زوجیت و توارث بین زوجینباشند و میان آنها تداخل صورت گیرد مثل حقوق خانواده مثل افتد که حقوق مالی و غیرمالی با یکدیگر مرتبط  نکته: گاهی اتفاق می
ت و حقِّ نفقۀ پدر مثل   . حقِّ مؤلف که دارای دو جنبۀ مالی و غیرمالی است، مثل  حقِّ بنوِّ

 ( حقِّ غیرمالی 2( حقِّ مالی  1کلِّ حقوق مدنی در عاَلم ثبوت بر دو قسم است: 
 واقع وجود دارد. مثاًل برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست بلکه باید حقِّ خود را اثبات کنیم. ثبوت: یعنی هر آنچه در 

کاًل ثبوت   اثبات یعنی آنچه در عاَلم  ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عاَلم ثبوت ببرد. البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست. حقوق مدنی  اثبات: عاَلم  
 مدنی کاًل عالم اثبات است. است و آیین دادرسی 

ق گرفته باشد(:   حقوق مالی  )حقوق داخل در دارایی یا امتیازی که به مالی از اموال تعلِّ
ی که شخص روی عین دارد(؛ 1حقِّ مالی دو قسم است:    ( حقِّ دینی )حقِّ شخصی، طلب(. 2( حقِّ عینی )حقِّ

 
باشند. این حقوق از ابتدای انعقاد نطفه برای طفل  ابطۀ خویشاوندی خود با والدین یا اولیاء خاص از آن برخوردارند و متقاباًل والدین و اولیاء  خاص مکلف به رعایت این حقوق می حقِّ بنوت یا حقِّ فرزندی عبارتست از حقوقی که اطفال بواسطۀ قرابت و ر   1

 آید. بوجود می 
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ق ممکن است عین  خارجی باشد یعنی مالی ک ی را حقِّ عینی میحقِّ عینی: مال  متعلَّ ی است که به  ه در عاَلم  خارج وجود دارد چنینی حقِّ گویند. حقِّ عینی حقِّ
شود؛ به عبارت دیگر، حق  مستقیم بر روی مال، حقِّ عینی است؛ یعنی رابطۀ مستقیم شخص با  ء )عین( ایجاد میواسطه نسبت به یک شیطور مستقیم و بی

ترین چون به موجب  آن، مالک حقِّ همه گونه انتفاع و تصرف را در گوییم کاملداق  حقِّ عینی است )به این دلیل میترین مصمال. مثاًل حقِّ مالکیت که کامل
لک  خود دارد؛ سایر  حقوق  عینی در مادۀ   ق    29م 

َتَعلَّ حق. دارندۀ حق:    آمده است( مانند مالکیت ماشین و خانه. حقِّ عینی شامل  دو عنصر است: دارندۀ حق و م 
ق  حق ممکن است مال  شود و حق، بدون دارنده قابلاز عناوینی است که به شخص داده میحق  

َتَعلَّ ق گرفته باشد؛ م  ق حق: یعنی به چیزی تعلِّ َتَعلَّ تصور نیست. م 
ق می ق  حقِّ مالکیت چون به مالی از)تملیکی( باشد یا شخص )عهدی(، برخالف  تعهد که به شخص، تعلِّ

َتَعلَّ ق گرفته است مال است ولی    گیرد. مثاًل م  اموال تعلِّ
ینی یا شخصی است.     ق گرفته است شخص است یعنی همان حقِّ د  ق  حقِّ نفقه چون به عهدۀ شخصی از اشخاص تعلِّ

َتَعلَّ  م 
ق  حقِّ مالی بر ذمۀ شخص  دیگری باشد حقِّ دینی نامیده می

ی است که یک شخص روی  حقِّ دینی یا حقِّ شخصی: اگر متعلَّ شخص دیگر دارد؛ به شود. حقِّ
رسد. مثل طلبی که زوجه از باب  عبارت دیگر، حقِّ دینی حقی است که مستقیم روی شخص است و غیرمستقیم روی مال؛ یعنی از طریق یك شخص به مال می

ت عنوان نفقه دارند. در واقع حقِّ دینی یا  مهریه از همسر خویش دارد، یا طلبی که موجر از مستأجر به سبب عقد اجاره دارد، یا طلبی که فرزندان از پدر خویش تح 
( شخص   1تواند انجام کاری را از بدهکار مطالبه کند. حقِّ دینی سه عنصر دارد:  حقِّ شخصی همان رابطۀ طلبکار و بدهکار است که به موجب آن طلبکار می

دین یا تعهد از طرف بدهکار و طلب از طرف طلبکار. موضوع حقِّ دینی  ( موضوع  حق یا  3( شخص  متعهد یا مدیون یا بدهکار؛  2یا طلبکار؛    دایندارندۀ حق یا  
 باشد.  انتقال مال یا  انجام عملیا  خودداری از انجام عملتواند  می

ینی است.  ینی و عینی کدام اصل است؟ اصل، منقول بودن است؛ دیون، منقول هستند پس اصل بر حقِّ د   بین  حقِّ د 
 ( حقِّ عینی  َتَبعی 2ی  اصلی ( حقِّ عین 1حقِّ عینی دو قسم است:  

ء  تواند به طور مستقل از شیحقِّ عینی اصلی: یعنی حقِّ عینی مستقل است و وابسته به حقِّ دیگر نیست؛ به عبارت دیگر، دارندۀ حقِّ عینی  اصلی یا مستقل می
 به صورت کامل یا ناقص استفاده کند مثل حقِّ مالکیت که وابسته به حقِّ دیگری نیست. 

ینی وجود داشته باشد تا بعدًا حق عینی تبعی به وجود بیاید. مثالً حقِّ عینی   ل باید حقِّ د   وثیقۀ عینی )یکی  َتَبعی: یعنی حقِّ عینی وابسته به یك حقِّ دینی است. اوِّ
ین است یعنی طلبکار به واسطۀ دین  مدیون بر یکی از اعیان، حقِّ عینی  تَ  ین از بین برود حقِّ بر روی  ا میعی پیدبَ از اقسام آن رهن است( که وابسته به د  کند. اگر د 

 رود. وثیقه هم از بین می
خواهد که اگر بدهی خود را  شوید یعنی بانك حقِّ دینی دارد و بانك از شما وثیقه میگیرید و به بانك بدهکار میمثال: فرض بفرمایید شما از بانك یا تسهیالت می

( حقِّ عینی  تبعی روی ملك  شما. مثال  2( حقِّ دینی روی شخص  شما  1دارد. بانك در اینجا دو حق دارد: را بر می پرداخت نکردید او از روی خانۀ شما بدهی  خود
 تواند هم عینی باشد و هم دینی. اگر سکه باشد دینی است و اگر ملك باشد عینی است. دیگر، مهریه است که می

ین، حقِّ عینی  َتَبعی از بین می  تفاوت حقِّ عینی اصلی و حقِّ عینی َتَبعی: در صورت پرداخت رود و به همین دلیل، وجود  َتَبعی دارد و نه استقاللی ولی حقِّ عینی   د 
تواند از منافع  عین استفاده کند در حقِّ عینی  َتَبعی، منافع  وثیقه به صاحب  آن )راهن( یعنی  اصلی، وجود  استقاللی دارد. در حقِّ عینی اصلی، صاحب  مال می

ق دارد )اگر منافع، متصل باشد جزء  رهن حساب میبدهکار ت تواند تنها در صورت خودداری مدیون  شود ولی اگر منفصل باشد، جزء رهن نیست( و طلبکار میعلِّ
است زیرا عقد  رهن در  از ادای دین، طلب  خود ار از فروش وثیقه، طلب نماید. توجه شود که منافع  مال  مورد  رهن چه متصل باشد چه منفصل برای راهن )مالک(  

 مرحلۀ ابتدایی  آن، ناقل  مالکیت نیست. 
ن درس تعهد عینی ن. تعهد به فروش مال  معیِّ ن مانند تعهد به فروش مال  معیِّ ت است که  : التزام در برابر شخص دیگری مبتنی بر انجام تعهد از محلِّ مال  معیِّ

ینی می ینی بودن اختالف شده است یعنی بعضیدهد اما حقِّ دینی مربوط به به طرف  مقابل، حقِّ د  گویند  ها میعین  معین است. در مورد ماهیت تعهد، عینی یا د 
گوید این تعهد منقول است  گویند دینی است )در مورد تعهد به انتقال مال غیرمنقول نیز این اختالف وجود دارد دکتر شمس میاین تعهد دینی نیست و برخی می

ن به غیر، امکان ابطال آن معامله وجود ندارد زیرا  عین معین هم همین اختالف هست(. طبق  یک نظر، در صورت انتقال  بعدی  مال  معیِّ در مورد تعهد به انتقال  
 دارندۀ حقِّ ناشی از تعهد  عینی، حقِّ عینی نسبت به مال  معین پیدا نکرده است و صرفًا دارای حقِّ دینی در برابر متعهد است. 

دهد در  دهد معاملۀ بعدی قابل ابطال نیست اما به اعتقاد برخی دیگر قولنامه حقِّ عینی میدهد پس چون حقِّ دینی میلنامه حقِّ دینی میبه اعتقاد برخی، قو 
 نتیجه معاملۀ بعدی قابل ابطال است.  

ت دینی    دهد( و امکان  ابطال  معاملۀ دومدهد )خوب هم میتوجه: نظر سوم: به اعتقاد برخی، قولنامه حقِّ دینی می نیز وجود دارد اما ابطال معاملۀ دوم به علِّ
ت قاعدۀ الضرر می  باشد )این نظر صحیح است(.بودن نیست بلکه به علِّ
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 نکته: حقِّ تألیف نه عینی است و نه دینی. 
 

 قانون مدنی(  29)ماده  اقسام حقوق عینی
 های زیر را دارا باشند:  است اشخاص نسبت به اموال عالقهانواع حقوق  عینی  اصلی نام برده شده است و مقرر شده ممکن  29در مادۀ  

 ( حقِّ ارتفاق3( حقِّ انتفاع  2( مالکیت 1
 از نام بردن حقِّ تحجیر که حقِّ عینی است غافل مانده است و از حقِّ عینی  َتَبعی )مانند حقِّ رهن( سخنی به میان نیاورده است.   29توجه: مادۀ 

 ینی َتَبعی )وثیقۀ عینی( ( حقِّ ع6( حقِّ شفعه 5( حقِّ تحجیر 4
 پردازیم:اکنون به بررسی  حقوق  فوق می

ی که کامل است مالکیت است؛ یعنی مالك طبق ماده کامل  . حّق مالکیت:1 تواند در ملك  ق.م هر کاری می 30ترین حقِّ عینی است؛ به عبارت دیگر، تنها حقِّ
 خود انجام دهد. مالکیت به دو شکل است: 

 ای دارد. ( منفعت یعنی فایده عین، هر عینی فایده2( عین )مثل تمام اشیاء(؛ 1
 منفعت است. »سواری« در ماشین، منفعت است.   مثال: »سکونت« در خانه،

 مالکیت عین: مثل مالك خانه، مالك ماشین. 
 های[ ذیل را دارا باشند: های ]ارتباط: ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه29ماده 

 مالکیت )اعم از عین یا منفعت(. 
 حقِّ انتفاع. 

 حقِّ ارتفاق به ملک غیر. 
 گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ک خود حقِّ همهلَ م: هر مالکی نسبت به مایَ 30ماده 

ِّ مالکیت منفعت: حقِّ مالکیت
ی نیست مگر در مورد عقد اجاره. دائمی است و محدود به زمان خا ، حق   صِّ

 ق.م مستأجر فقط مالك منفعت است:   466طبق ماده 
کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین  دهنده را مؤجر و اجارهشود؛ اجارهمستأجر، مالک  منافع  عین  مستأجره می  : اجاره عقدی است که به موجب آن،466ماده  

 مستأجره گویند. 
 مالکیت سه حالت دارد: 

 ( شخص هم مالك عین و هم مالك منفعت است. 1
 ( شخص مالك عین است و مالك منفعت نیست. مثل مؤجر 2
 لك منفعت است. مثل مستأجر ( شخص مالك عین نیست و ما3

ی نیست مگر در مورد عقد اجاره. طبق ماده   ن شود و اال اجاره  ق.م: »در اجارۀ اشیاء، مدِّ   468حقِّ مالکیت دائمی است و محدود به زمان خاصِّ ت اجاره باید معیِّ
 باطل است.« 

کند مال   این مطلب دو استثناء دارد: در فرضی که مالک، عین  مال را وقف مینتایج دائمی بودن مالکیت: حقِّ مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است البته  
آید به همین  رود به مالکیت دیگری در نمیرغم اینکه مال از بین نمیشود یعنی علیمنتقل نمی  َعلیهم()موقوف    شود و به منتفعانموقوف از ملکیت او خارج می

ات  حشود و مال در زمرۀ مبا عراض مالک از مال، حقِّ مالکیت به کس دیگری منتقل نمیس  عین است نه تملیک. با ا  گویند ماهیت وقف، َفکِّ ملک یا حبدلیل می
 گیرد و در اثر حیازت ممکن است دیگری نسبت به آن مالکیت پیدا کند. قرار می

 .« نمگر به حکم قانوتوان بیرون کرد قانون مدنی: »هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی 31مادۀ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

26 

  ، موجر در مورد امالک تجاری  مشمول  قانون  سال  1356. در قانون روابط موجر و مستأجر  1جا است:    چند»مگر به حکم قانون« که در مادۀ فوق آمده است در  
های برق از میان کابلهای آب و گاز و  ارتفاق به سود جامعه و برای انتقال لوله. حقِّ  2  ؛داد با همان مستأجر و با همان شرایط استر ملزم به تنظیم قرا  1356

ی. سرمایه3امالک باشد؛   آمیز و  شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضگذاری، مورد سلب مالکیت و ملِّ
  گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت از سرمایه  ۹گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت )ماده  زش  واقعی  آن سرمایهغرامت به مأخذ ار   در مقابل پرداخت مناسب  

 . ق.م( ۸۰۸ هماداست )  «ی منع سلب مالکیت قاعده»حقِّ شفعه از استثنائات  . 4( 1380مصوب 
 

لیه، جاهل باشد که حقِّ انتفاع متعلق به دیگری شود، ولی اگر منتقل  فاع نمیقانون مدنی: »انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطالن حقِّ انت  53مادۀ   ا 
 است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.« 

ن  االرتفاقی در ملک دیگر یا در جزء  دیگر  همان ملک موجود باشد آقانون مدنی: »هر گاه ملکی کاًل یا جزئًا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حقِّ   102مادۀ  
 1ماند مگر این که خالف آن تصریح شده باشد.«حق به حال خود باقی می

 
 حقوق ناشی از مالکیت )حدود اختیارات مالک(: 

 مند گردد.ای که دارد از عین  مال  خود بهرهای که مایل است و با هر انگیزهتواند با هر شیوه. حقِّ استعمال: استفادۀ مالک از عین مال؛ مالک می1
 مند شود. حقِّ استثمار: حق استثمار اصطالحی است در حقوق اسالمی که به موجب آن مالک این حق و توانایی را دارد که از منافع ملک خود بهره. 2
آن اعراض کند یا    تواند ملک خود را از ملکیت خود به یکی از طرق ناقله )مانند بیع،صلح( خارج کند یا ازبه موجب این حق مالک می  . حقِّ اخراج از مالکیت:3

 آن را تلف کند. 
 استعمال نداشته باشد  اگر یکی از این حقوق نباشد، حقِّ مالکیتی نیز دیگر وجود ندارد؛ بنابراین اگر در عقد بیع که حقِّ مالکیت می دهد طرفین شرط کنند که حقِّ 

 ستعمال، قابل تصور نیست. این شرط، خالف مقتضی ذات عقد است و باطل و مبطل است؛ زیرا حقِّ مالکیت بدون حقِّ ا
 نکتۀ مهم: اختیارات مالک نامحدود و مطلق نیست و از جهات گوناگون محدود شده است: 

 محدودیت اختیارات مالک: 
انون ناشی  های مربوط به مجاورت امالک را باید نوعی حقِّ ارتفاق دانست و مستقیم از ق. محدود شدن حقِّ مالکیت در اثر مجاورت با امالک  کناری: محدودیت1

زمین کس  دیگری    شود؛ این حقِّ ارتفاق ممکن است مثَبت باشد ممکن است منفی باشد؛ منفی مانند  باز نکردن در و پنجره، مثَبت هم یعنی مثاًل مجری  آب درمی
باشد که چون دیوار  فاصل ممکن الک است دیوار میباشد. در اینجا الزم است به آثار و احکام  مجاورت  امالک بپردازیم و در این میان، آنچه که حدفاصل  میان ام 

دیوار  مشترک باید    است مالکیت مشترک یا اختصاصی باشد هر کدام باید جداگانه بررسی شود پس احکام  دیوار راجع به دیوار مشترک و اختصاصی: در مورد احکام  
ک آپارتمان ه شود. به قانون مدنی و قانون تملِّ  ها توجِّ

  مالکیت ناشی از اشاعه:. محدود شدن حقِّ 2
تواند بدون رضایت   دارد: »هر یک از شرکاء میق.م مقرر می  583تواند در مال خود تصرفات حقوقی کند مادۀ  تصرفات حقوقی: دارندۀ سهمی از مال مشاع می

 شرکای دیگر، سهم  خود را جزئًا یا کاًل به شخص ثالثی منتقل کند«  
توانم آن شاع باید با اذن همۀ شریکان باشد تسلیم سهم مشاعی، نیاز به تراضی دارد. عجیب است: سهم  من سه دانگ است میاز آنجا که تصرف  مادی در مال م

هم   ه سایرین اذن ندهند سرا به شما بفروشم )بدون  اذن  سایر شرکاء( بعد اگر همان سهم را بخواهم به خود  خریدار تسلیم کنم باید اذن سایرین را بگیرم؛ بعد اگ 
 گفته خواهد شد(  7شود؟! )در مدنی شود؟ فروخته میمن چه می

نامۀ قانون  قابل اداره است )در آیین  توافق تمام شرکاءتصرف  اداری: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء است بنابراین، مال مشاع اصواًل با  
ک آپارتمان  ها با اکثریت است(.  تملِّ

 
  3ماند مگر این که خالف آن تصریح شده باشد.« البته طبق مادۀ  االرتفاقی در ملک دیگر یا در جزء  دیگر  همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می »هر گاه ملکی کاًل یا جزئًا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حقِّ   102    طبق مادۀ   1

ک آپارتمان  های مشترک، غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال  ی است و شرط  خالف  آن اثر ندارد: »حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصۀ او در قسمت ر قه   ، های اختصاصی به َتَبع  قسمت   های مشترک ها، انتقال  قسمت قانون تملِّ
ک آپارتما قسمت اختصاصی به  شود  قانون مدنی هرچند حقِّ ارتفاق اصواًل به طور قهری منتقل می   102شود ولی طبق ماده  ها شرط هم کنی که منتقل نشود، باز می ن هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک، قهری خواهد بود.« یعنی در قانون تملِّ

 شود. اما شرط  خالف  آن مؤثر است و در این صورت منتقل نمی 
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یکان ممنوع  تصرفات  مادی در مال  مشاع: تصرفات مادی که همراه با تغییر وضع یا مصرف مال مشاع است، هر چند به منظور انتفاع شخص بدون اذن همۀ شر 
 است. 

گوید: »هرگاه طبقۀ  نیز در تأیید آن می  ق.م   125آمده است و مادۀ    1ق.م   132ست که در توضیح  مادۀ  های اختصاصی همان احدود اختیارات مالک در بخش
تواند به طور متعارف در حصۀ اختصاصی  خود تصرف بکند ...« با این وجود، هیچیک از  تحتانی مال کسی باشد و طبقۀ فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می

سایر  مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد   اکثریت  فقت مالکین حق ندارند بدون موا
 ها با اکثریت. ها(. تصرفات  مادی در اشاعه با اتفاق  همه است اما استثنائًا در قانون تملک آپارتمانقانون تملک آپارتمان 9بدهند )ماده 

 : هر یک از شرکاء باید با رضایت و توافق سایر شرکاء از مال مشاع منتفع شود و اگر توافقی به دست نیامده دو راه حل وجود دارد: مال مشاعانتفاع از 
 ق.م است.  31اجبار شریکان به انتفاع مشترک: این نظر مبتنی بر حکم مقرره در مادۀ 

 این راه حل را برگزیده و مورد تأیید حقوقدانان از جمله مرحوم کاتوزیان نیز بود. قانون اجرای احکام مدنی  63منع شریکان از تصرف: ماده 
. قراردادهایی که متعهد را 1اند:  تواند با انعقاد قرارداد با دیگران از قلمرو اختیارات خود بکاهد؛ اینگونه قراردادها دو گونه. محدودیت ناشی از قرارداد: مالک می3

زند و ضمانت  کند مانند تعهد مالک به روشن نکردن آتش در مجاورت  ملک  همسایه. چنین قراردادهایی به حقِّ مالکیت صدمه نمیمیملزم به رعایت مقرراتی  
که  کند مثل رهن  کند و یا برای دیگری در مال، حقِّ عینی ایجاد می. قراردادهایی که حقِّ مالکیت را محدود می2اجرای آنها تنها امکان مطالبۀ خسارت است.  

شود یا مثاًل عقد موجد حقِّ انتفاع، عقد موجد  تونم مال رو نقل و انتقالش بدم یعنی مالکیتم محدود میبندم نمیمن، مالک  یک ماشینم ولی وقتی عقد رهن می
 حقِّ ارتفاق و اجاره. 

ست؛ مطابق قانون مدنی معادن  واقع در هر ملکی به  هایی برای مالک ایجاد شده ا های ناشی از حفظ منافع عمومی: در برخی قوانین محدودیت. محدودیت4
ق دارد ولی قانون معادن )  ( تنها بخشی از آن را ملک  صاحبان  اراضی دانسته و بقیۀ معادن را در اختیار دولت قرار داده است. 1336صاحب  آن تعلِّ

ق ندارد،  . حّق انتفاع:  2 ق.م تعریف  حقِّ انتفاع است. ممکن است شخص، مالك    40استفاده کند. ماده  شخص حق دارد از منافع یك مال که این منافع به او تعلِّ
 عین باشد ولی مالك منفعت نباشد. 

ی است که به موجب آن، شخص می40ماده   تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک  خاصی ندارد استفاده کند. : حقِّ انتفاع عبارت از حقِّ
گویی که از خانه استفاده کند؛ به عبارت دیگر، به او حقِّ ای دارید که هرگز در حال  حاضر به آن احتیاج ندارید. به دوست خود میمثال: فرض کنید که شما خانه

فاع به وجود  فرق دارد. در مالکیت منفعت، مستأجر، مالك منافع است ولی در حقِّ انتفاع، نسبت به منافع، حقِّ انت مالکیت منفعتبا   حقِّ انتفاعدهید. استفاده می
 آید. می

ات  منفعت در ملک  مستأجر ایجاد می  شود. در مالکیت  منافع، ذرِّ
ات  منفعت در ملک  منتفع ایجاد نمی  شود. اما در حقِّ انتفاع، ذرِّ

ت اجاره تمام میکند. مالك میوهمثال: مستأجری باغی را اجاره می هایی را که  تواند میوهد. مستأجر میمانسری میوه در باغ باقی میشود و یكها مستأجر است مدِّ
 در این یك سال بوده بردارد حتی اگر مهلت یك ساله تمام شود. 

ها استفاده کند ولی بعد  تواند در این یك سال از میوهها مالك باغ است. منتفع میمثال: مالك باغ حقِّ انتفاع به مدت یك سال را به شخصی داده است. مالك میوه
 تواند چرا که مالك منفعت نیست. نمیاز یك سال 

ی است برای شخص در ملک دیگری.« 93طبق ماده   :. حّق ارتفاق3 حقِّ ارتفاق در واقع یك نوع حقِّ انتفاع است. رابطۀ حقِّ ارتفاق با حقِّ    ق.م : »ارتفاق حقِّ
انتفاعی، حقِّ ارتفاق    قِّ ارتفاقی، حقِّ انتفاع است اما هر حقِّ انتفاع، عموم و خصوص مطلق است. حقِّ انتفاع عام است اما حقِّ ارتفاق خاص است؛ یعنی هر ح

 نیست. 
 حقِّ ارتفاق دو خصوصیت دارد: 

 انند خانه، ماشین(. ( حقِّ ارتفاق فقط در اموال غیرمنقول است )مانند زمین، خانه، باغ( اما حقِّ انتفاع هم شامل اموال منقول و هم اموال  غیرمنقول است )م  1
 و مال غیرمنقول داریم. مالك یکی حق دارد بر مال دیگری اما در حق انتفاع یك مال داریم.( در حقِّ ارتفاق د 2

 
 تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.   تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر ق.م: کسی نمی   132ماده   1
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حقِّ خود بهتر استفاده    مثال: دو ملك مجاور هم هستند. یکی از دیگری حقِّ عبور دارد، حقِّ مجرا دارد. حقِّ شبکه، حقِّ در و پنجره و ناودان دارد. برای اینکه از
 ده است.کنیم حقِّ ارتفاق به وجود آم 

 مالکیت  َتَبعی بر منافع: محصوالت و نماآت: در این مورد چند حالت ممکن است واقع شود: 
ماء و محصولی که از زمین حاصل می1  شود مال  مالک  زمین است چه به خودی  خود روییده باشد یا به واسطۀ عملیات  مالک. . ن 
ۀ غیر حاصل شده باشد2 ه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب  زمین کاشته شده  . نماء یا حاصل از َاصله یا َحبِّ : درخت یا محصول، مال  صاحب  َاصله یا َحبِّ

 باشد. 
ه یا َاصلۀ دیگری را در زمین خود بکارد محصول برای صاحب دانه و نهال است.  3  . اگر کسی َحبِّ

 : اسباب ایجاد مالکیت
یاء یعنی به وسیلۀ عملیاتی که در عرف آبادکردن باشد قابل استفاده شود؛ البته طبق قانون زمین شهری  : مراد از اح و حیازت اشیاء مباحه  . احیای اراضی  موات1

 ای از احکام قانون مدنی در زمینۀ احیای زمین تخصیص زده شده است. بخش  عمده
 . عقد: 2
 . اخذ به شفعه:3
 . ارث: 4
ِّ  تعریف از قبل: . حّق تحجیر4

 : شویم آشنا م.ق 141 مادۀ طبق « زمین احیاء» و م .ق 27  مادۀ طبق «موات اراضی» اصطالح دو با باید ابتدا تحجیر حق 
 . نباشد  آنها در زرع و کشت  و آبادی و افتاده معطل که  هاییزمین  یعنی موات  اراضی: م .ق 27 ماده  انتهای: موات اراضی

  زراعت،   قبیل   از   است  محسوب   کردن  آباد  عرف  در   که  عملیاتی  وسیلۀ  به  را   مباحه  و  موات  اراضی   که  است  آن  زمین  احیاء  از  مراد:  م.ق  141  مادۀ   طبق :  زمین  احیاء 
 . نمایند استفاده قابل غیره و ساختن بنا  درختکاری،
 شود )در عمل متروك شده است(: ق.م، هر کس زمین موات را احیا کند مالك زمین می  143طبق ماده 

 شود. قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می: هر کس از اراضی موات و مباحه 143ماده 
شد؛  چیدند و به این کار تحجیر گفته میتحجیر به معنای شروع به احیاء، فراهم نمودن مقدمات احیاء است. در قدیم برای احیای زمین، ابتدا دور آن را سنگ می

شود بلکه فقط حقِّ  ن را احیا کند تحجیر است. در اثر تحجیر، شخص مالک زمین نمیخواهد زمی در واقع هر کاری که انجام شود و نشان دهد که شخص می
 کند. حقِّ تحجیر یک حقِّ عینی است یعنی رابطۀ شخص با زمین است. تقدم )حقِّ اولویت( پیدا می

 نکته: حقِّ تحجیر قابل غصب است.
کننده باید  گه: »احیاءق.م که می  145گردد ولی در مادۀ  شدن آباد کند مالک  آن میلکنکته: هر چند به استناد موادِّ مذکور اگر کسی زمین مواتی را به قصد  ما 

ه به این ماده و رعایت الیحه   قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید« اختیار احیاء مشروط به رعایت سایر مقررات قانونی شده است؛ با توجِّ
ی شدن زمین موات و نیز ماده  1358( و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران  آن )1334هران )ثبت اراضی موات اطراف شهر ت ( مبتنی بر ملِّ

ک در حق َمل   شود. وق موضوعۀ ایران شناخته نمیواحدۀ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، احیاء دیگر به عنوان سبب  م 
سم )دایر، بایر و موات( تقسیم میبیشتر بدانیم: در گذشته   شد: زمین به ق 

 . دایر: زمینی است که بوسیلۀ شخصی از اشخاص آباد شده است و در وضعیت آبادانی باقی مانده است. 1
ت عدم حفاظت و مراقبت  او در معرض خرابی است. 2  . بایر: شخص آن را آباد کرده ولی به علِّ
کم  فقهی، زمین موات، مباح محسوب می  . موات: زمینی که اصاًل روی  آبادانی3 ک کند که البته  شود و هر کس میبه خود ندیده،؛ طبق  ح  تواند با آبادی آن را تملُّ

 طبق قانون زمین شهری این مورد تخصیص خورده است. 
نیز مالکیت  او را به رسمیت شناخته    باشد. خصوصی: شخصی از اشخاص  حقوق  خصوصی مالک  آن است و دولتامروزه زمین به نوع  خصوصی و دولتی می

ق گرفته این زمین:   . اگر موات باشد باید به  2. اگر آباد باشد به نهادی از نهادهای دولتی متعلق است و  1است. دولتی: زمینی که به موجب مقررات به دولت تعلِّ
ه شود: الف. اگر زمین  موات در محدودۀ شهرها باشد زمی شود که طبق قانون  زمین  شهری که وزارت  راه و  ن  شهری محسوب میمحدودۀ محلِّ وقوع آن توجِّ

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان  باشد؛ ب. اگر زمین  مذکور خارج از محدودۀ شهری باشد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلشهرسازی متصدی آن می
 باشند. محیط زیست متصدی آن می
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باشند مانند حقِّ تحجیر پس اگر آقای »الف« بر زمینی حقِّ تحجیر داشته باشد و آقای »ب« بدون  غصب میکه حقوق هم قابلدر مبحث غصب گفته شده است 
 شده برای »الف« است. رعایت حقِّ تحجیر اقدام به احیاء زمین کند غاصب است و زمین  احیاء

5 ّ
 ه: فع  ُش  . حق 

 (. 583خواهد بفروشد )ماده اند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر که میتو اند هر کدام میقاعده: وقتی چند نفر با هم شریک
 تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئًا یا کاًل به شخص ثالثی منتقل کند. : هر یک از شرکاء می583ماده 

 راغ خریدار رفته و پول را به خریدار بدهد و سهم خریدار را بگیرد. فروشد شریك دیگر حق دارد به ساند یکی از آنها سهم خود را میدو نفر در یك زمینی شریک
فروشد. شخص  اند و نسبت آن مهم نیست. شخص الف سهم خود را در قبال ده میلیون تومان به حسن میمثال: شخص الف و ب در یك زمینی با هم شریک

 تواند ده میلیون را به حسن داده و سهم او را بگیرد.ب می
 کند(. حق دینی یعنی حق بر گردن یك شخص و اینکه شخص باید کاری انجام دهد. حقِّ عینی است )یعنی شخص بر مال حق پیدا میحقِّ شفعه 

 ال کرد. به دلیل اینکه حقِّ شفعه فوری است باید اول اظهارنامه داد تا فوریت آن از بین نرود. البته در صورتی که نتوان حقِّ شفعه را فورًا اعم
 تبعی )حق وثیقه(:حّق عینی . 6

ی عینی است که وابسته به یك حقِّ دینی است یعنی اول باید یك حقِّ دینی باشد بعدًا حقِّ عینی تبعی به وجود بیاید )تابع یك حق دینی   است(. حقِّ
تواند از فرش  گیرد. در اینجا طلبکار نمیقه مییك طلبکار و یك بدهکار داریم، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بدهکار یك مال را )مثاًل فرش( را به عنوان وثی

دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکار باید فرش را پس بدهد. اگر بدهکار  استفاده کند زیرا هم وثیقه و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می
گویند؛ یعنی طلبکار  گیرد. این را حق عینی تبعی میکند که فرش را بفروشد و پول آن را میضا میبرد و از دادگاه تقابدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می

گیرد یعنی بانك روی ملك حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی حقِّ وثیقه، طلبکار  کند. بانك ملك کسی را به وثیقه میتبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا میبه
َم حق فروش فرش را ندا  تی ندارد. رد چون س 

 آید؟ سؤال: حقِّ عینی  َتَبعی چگونه به وجود می
ِّ عینی  َتَبعی به وجود بیاید:  سه راه

 وجود دارد که حق 
ّ عینی  َتَبعی  قراردادی  1

ذارد. اسم این  گاند( و بدهکار مال خود را به وثیقه نزد طلبکار میبندد )یعنی هر دو راضی)رهن(: طلبکار با بدهکار قرارداد می. حق 
 (. پس راه اول ایجاد حقِّ عینی  َتَبعی رهن است )وثیقۀ قراردادی(. 771قرارداد عقد رهن است )ماده 

 گویند. دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میدهد. رهنمی داین: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به 771ماده 
کند )قرار  شود و مال بدهکار را توقیف میشود رهن بدهد )رهن اجباری نداریم( طلبکار نگران می)تأمین خواسته(: بدهکار حاضر نمی. تصمیمات قضائی  2

ِّ عینی  َتَبعی   که مال راق.آ.د.م( از طریق دادگاه یا از طریق اجرای ثبت در صورتی که سند رسمی باشد. به هر حال وقتی 108تأمین خواسته: ماده 
توقیف کرد حق 

 کند )وثیقۀ قضائی(. پیدا می
کار وجود  )وثیقۀ قانونی یا قهری(: بعضی اوقات بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخواهد قانون مال بدهکار را به وثیقۀ طلبکار )ارادۀ بدهکار و طلب  . حکم قانون 3

برد )وثیقۀ برد از قیمتش ارث میمیرد زن از خود اموال غیرمنقول ارث نمیوجود دارد. وقتی شوهر میدهد. در قانون مدنی در بحث ارث زوجه یك مورد  ندارد( می
 قانونی یا قهری(. 

 زمین خالی که روی آن هیچ چیز نیست »زمین بیاض« گویند )بیاض به معنی سفید(.  -
 زمینی که روی آن بنا و درخت است را »عرصه« گویند.  -
 عیان« گویند.به خود بنا و درخت »ا -

 برد. برد، از قیمت آنها ارث میزن از هیچ یک از اینها ارث نمی
آید و خانه را چهارصد  برد به این صورت که کارشناس میبرد بلکه از قیمت آن ارث میمثال: شخصی فوت کرده و یك خانه یك طبقه دارد زن از این خانه ارث نمی

رسد و سایر وراث به زن  شود؛ یعنی خانه به سایر وراث میم  چهارصد میلیون تومان یعنی پنجاه میلیون طلبکار میهشتگذارد. خانم یکمیلیون تومان قیمت می
شود( سه  شود )یعنی خود آن مال  غیرمنقول وثیقۀ طلب زن میای که مال بدهکار است وثیقۀ طلب زن میشوند. قانون گفته این خانهپنجاه میلیون بدهکار می

 حذف شد و دو مادۀ دیگر اصالح شده:   89در سال    947( مادۀ 948- 947- 946خصوص وجود دارد )   ماده در این
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هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از  هشتم از عین اموال منقول و یکبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن  زوج یک: زوج از تمام اموال زوجه ارث می946ماده  
 باشد. چهارم از کلیۀ اموال به ترتیب فوق میورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یکبرد در صعرصه و اعیان ارث می

االجرا است. )الحاقی به موجب  مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکۀ او تقسیم نشده است نیز الزم  -تبصره  
 ( 1389مصوب   1387قانون مدنی اصالحی   946ه  قانون الحاق یک تبصره به ماد

 : حذف شد. 947ماده 
امتناع کنند زن می948ماده   اداء قیمت  از  ورثه  قانون مدنی مصوب  : هرگاه  از  قانون اصالح موادی  )به موجب  اموال استیفاء کند.  از عین  را  تواند حق خود 

6/11 /1387 ) 
ِّ عینی  َتَبعی از لحاظ ایجادی، فقط در  توجه

ِّ عینی  َتَبعی ایجاد نمینتیجۀ رهن ایجاد می: حق 
ای برای إعمال حق کند بلکه فقط وسیلهشود و توقیف  قضایی، حق 

 باشد. می
 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] »حقا دینی« کدام مورد صحیح است؟  ۀدربار  ✓

ی باشد. موضوع حق می الف.   تواند یک شیء مادا

 است. اسباب ایجاد حق، محدود به موارد خاص ب. 

 آن است.  ۀتقدم برای دارندمتضمن حق ج. 

 در برابر همه قابل استناد است.د. 

ا دینی می   « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »
تواند یک شیء مادی باشد همانند تعهد به تسلیم یا  مطابق نظر دکتر مالکریمی در برخی از موارد موضوع حق 

 انتقال مال

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری ماهیت کدام یک از حقوق زیر با سایرین متفاوت است؟   ✓

رهونه دارد.  هن نسبت به عین م  رت   الف. حقی که م 

 جر نسبت به منافع  عین  مستأجره دارد.ب. حقی که مستأ

 ی واقع شده در ملک دیگری آب ببرد. تواند از چشمهج. حقی که به موجب آن مالک ملکی می 

 د. حقی که منتفع نسبت به استفاده از مال موضوع حق انتفاع دارد. 

 ی هستند، منتها حق مرتهن بر عین مرهونه که در گزینه های پرسش حاضر حق عینی  درست است. هرچهار حق مندرج در گزینه   »الف«ی  پاسخ: گزینه

 هستند. یا اصلی یرتبعیغ ینیع »ب«، »ج« و »د« حق   یهانهیمندرج در گز ینی حقوق ع یاست ول  یتبع ینیع »الف« درج شده، حق  

 
 بندی اموال: تقسیم

 اموال منقول و اموال غیرمنقول
ی 

ّ
ی در معین، کل

ّ
 الذمه( و منفعت )منافع متصل، منافع منفصل( فیعین )عین معین، کل

 اموال مثلی و اموال قیمی 
 اموال مصرف شدنی )استهالکی( و اموال مصرف نشدنی )غیر استهالکی(

 مالک با مالک و اموال بیاموال 

 غیرقابل انتقالاموال پذیر و اموال انتقال

 
 از اهمیت کمتری برخوردار است.  182تا   92بسیار مهم است، اما از مادۀ   31تا  11باید گفت: از مادۀ   182تا   11در مورد مواد 

 بندی اموال: تقسیم
 ( 22تا   11)مواد   تقسیم اول: مال منقول و غیرمنقول

 ق.م. اموال را به منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است.  11ماده 
 : اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول. 11ماده 

سم از مال، قانون مدنی ابتدا مال غیرمنقول و بعد مال منقول را تعریف کرده است.   بعد از بیان  این دو  ق 
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 . 18تا  12مال غیرمنقول: مواد  
سم از چهار قسم  مال  غیرمنقول را توضیح داده که ماده    12ماده   هایی برای تبیین  دو مثال  16و    15،  14،  13قانون مدنی، مال غیرمنقول را تعریف کرده و دو ق 

سم  سوم را بیان داشته و چند مثال آورده، ماده 17است. ماده    12سم  مذکور در مادۀ ق   سم  چهارم را گفته و چند مورد مثال بیان کرده است.   18، ق   ق 
به واسطۀ  تر: [ و آسیا ]غیرمنقول اکتسابی یا به عبارت صحیحبه واسطۀ عمل انسانتر: : اراضی ]ذاتی[ و ابنیه ]غیرمنقول اکتسابی یا به عبارت صحیح13ماده 

به  تر:  ها ]غیرمنقول اکتسابی یا به عبارت صحیحشود، غیرمنقول است و همچنین است لوله[ و هر چه که در بنا منصوب و عرفًا جزء  بنا محسوب میعمل انسان
 ا بنا کشیده شده باشد. [ که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یواسطۀ عمل انسان

ود  آن یا محل  آن  : آینه و پردۀ نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی  خ 14ماده 
 [ است. به واسطۀ عمل انسانبشود، غیرمنقول ]غیرمنقول اکتسابی یا به عبارت بهتر: 

[ است. اگر قسمتی از آن به واسطۀ عمل انسانتر:  غیرمنقول ]غیرمنقول اکتسابی یا به عبارت درست  مادام که چیده یا درو نشده استثمره و حاصل،    :15ماده  
اند ثمره و یان گفتهچیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است. ]در زیرنویس  ذیل  این ماده در کتاب »قانون مدنی در نظم حقوق کنونی« مرحوم کاتوز 

اند غیرمنقول  َتَبعی هستند در صورتی که این ماده اساسًا هیچ ربطی به حقوق و دعاوی  غیرمنقول ندارد و منظور مرحوم کاتوزیان  حاصل، مادام که چیده و درو نشده
غیرمنقول به واسطۀ عمل  انسان« نه »غیرمنقول َتَبعی« تلقی کرد. در  از َتَبعی یعنی »به َتَبع  عمل  انسان« پس همچنان باید ثمره و حاصل  چیده یا درونشده را »

 ها این مورد را اگر دیدید باید بزنید: »غیرمنقول به واسطۀ عمل  انسان«[تست
[ به واسطۀ عمل انسانول  های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول ]غیرمنقول اکتسابی یا غیرمنق: مطلق  اشجار و شاخه16ماده  

 است. 
 

 است: چهار قسمپس مال غیرمنقول 
 )غیرمنقول طبیعی(   ذاتی. غیرمنقول 1
 قول اکتسابی یا غیرمنقول مصنوعی( )غیرمن  به واسطۀ عمل انسان. غیرمنقول 2
کمی. غیرمنقول  3  )در حکم مال غیرمنقول(   ح 
 حقوق غیرمنقول(  )شامل دو دسته است: دعاوی غیرمنقول و  َتَبعی. غیرمنقول 4

ی به محل  دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن  12ماده   به نحوی که نقل آن    به واسطۀ عمل انسانباشد یا    ذاتی: مال  غیرمنقول آن است که از محلِّ
 مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. 

 و کسی آن را غیرمنقول نکرده یعنی استقرارش ذاتی است، که تنها مثال  آن زمین است. : مالی است که از ابتدا غیرمنقول بوده غیرمنقول ذاتی. 1
سم . غیرمنقول به واسطۀ عمل انسان2 : هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است را غیرمنقول به واسطۀ عمل انسان گویند. اسم  دیگر  این ق 

اند ولی ذاتًا منقول  اند که غیرمنقول بودن را کسب کردهبینید یعنی یک سری اموال  منقول بودهسابی را میغیرمنقول، غیرمنقول اکتسابی است، وقتی واژۀ اکت
شود. ماده  ها در بنا به کار رود، غیرمنقول مینفسه )به خودی خود( منقول است ولی اگر همینآمده است فی  14هستند. مثاًل آینه و پردۀ نقاشی که در مادۀ  

گم غیرمنقول  اکتسابی که جدایی  آنها از اموال غیرمنقول آسیب برساند پس اگر پردۀ نقاشی در یک مال  غیرمنقول  اموال  ذاتًا منقول در صورتی میگه: من به می
 بکار برود ولی بشه به راحتی جداش کرد و باعث خرابی نشه، منقول است. 

غیرمنقول به واسطۀ    16و    15و  14شده در موادِّ  های آوردهاست. همچنین تمامی مثال  ل انسانغیرمنقول به واسطۀ عمها  بجز »اراضی« بقیۀ مثال  13در ماده  
 هستند.  عمل انسان

( مالی است که در حال حاضر غیرمنقول است و قرار است در آینده منقول بشود. در واقع، طرفین، آن را  13)حاشیۀ دوم  ذیل  ماده    1نکته: مال پیشاپیش منقول 
شود. برای مثال یك  گویند که در حکم منقول است؛ یعنی احکام اموال منقول بر آن بار میکنند؛ این را مال  پیشاپیش منقول میمنقول فرض می  در زمان عقد،

خرد پس  ن را میخواهد ساختمان را بازسازی کند، حال فرض کنید قبل از اینکه ساختمان را تخریب کند یك نفر آجرهای آ ساختمان قدیمی وجود دارد و مالك می
ِّ اقامت  خوانده صالح است چرا کهاینگونه فرض می

نظر    شود که شخص، مال  منقول خریده است. حال اگر بین دو نفر اختالف و دعوا به وجود بیاید، دادگاه  محل 

 
 نام  دیگر  مال  پیشاپیش منقول، »منقول قراردادی« است.  1
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 دکترین بر منقول بودن  آجرها داللت دارد. 
بندی که اینها  توان جدایش کرد ولی مثاًل برای سه ماه  آینده قرارداد میه هنوز بر درخت هستند نمیهای نرسیده کزد این بود: میوهمثالی که مرحوم کاتوزیان می

با این ذهنیت االن بخریش. در واقع االن داره میوه به صورت  مال  منقول معامله میآد و میباالخره درمی شه در صورتی که در حال  حاضر، غیرمنقول   رسه؛ 
 برای همین هم هست که بهش می گن منقول  قراردادی؛ یعنی قرارداد باعث شد چیزی که االن غیرمنقوله، منقول بشه. اکتسابی است. اصاًل 

ری قراردادی برای فروش  آنها منعقد مییک مسأله: مالک  باغی که درختان  صنوبر کاشته است با کارگاه  چوب غیرمنقول  کند؛ یعنی قرارداد برای خرید  درختی که  ب 
دهند. مشخص کنید مال  ذکرشده چیست؟ ذاتًا در حال   است. درست است که آن درختان هنوز کنده نشده است اما با این حال، معامله راجع به آن را انجام می

ری بدهند و منقول حساب میکنند و تحویل کارگاه چوباند که در آینده قطعش میحاضر غیرمنقول اما قراردادی بسته شود. اگر دعوایی در این مورد صورت  ب 
 شود. ق.م از هر حیث منقول حساب می  20بگیرد: طبق مادۀ 

ای که روی درخت فروخته چه جور دعوایی است؟ در حکم منقول است و دعوا باید در محلِّ اقامتگاه  خوانده طرح سؤال: دعوای الزام فروشنده به تسلیم میوه
 شود.

اند. یك سری اموال منقول  حکم  غیرمنقول اموالی هستند که ذاتًا منقول هستند و به واسطۀ عمل  انسان هم غیرمنقول نشده  : اموال  در . غیرمنقول حکمی3
ه داشت این اموال فقط از دو جهت غیرمنقول هستند: از جهت  که در کشاورزی به کار می . از جهت صالحیت  توقیف اموال و    صالحیت محاکمرود و باید توجِّ

لک  حاکم است )اینکه می  دادگاه محلِّ وقوع مال غیرمنقول )زمین(محاکم یعنی اگر دعوایی رخ دهد   گیم: این اموال در حکم غیرمنقول است یعنی محلِّ وقوع  م 
مۀ دعوا شود(. از جهت توقیف هم در حکم غیرمنقول است  و نه تراکتور؛ یعنی مثاًل اگر ملک در شیراز باشه من تراکتور رو در تبریز خریده باشم، باید در شیراز اقا

شود از لحاظ  چون توقیف اموال منقول با توقیف اموال غیرمنقول متفاوت است )اموال منقول از لحاظ مادی قابل توقیف هستند ولی اموال غیرمنقول را نمی
توانم بگم تو حقِّ تکان دادن  آن را نداری؛  لحاظ سندی قابل توقیف است ولی نمیمادی توقیفش کرد، پس مثاًل تراکتوری که به کشاورزی اختصاص داده شده از  

توقیف نیست به عبارت  گردد« یعنی از لحاظ مادی قابلیف منافع آن نمیرمنقول موجب توق ی ف مال غیدارد: »توق قانون اجرای احکام مدنی مقرر می  103مادۀ  
یاد  ماَند. پس نظر  زندهتوان از آن استفاده کرد(؛ پس اگر تراکتور را توقیف کنند روی همان زمین میهمچنان می  توقیف است، یعنیدیگر، از لحاظ اعتباری، قابل

کم  غیرمنقول هستند و از سایر جها  ت منقول هستند  کاتوزیان این بود که این اموال، منقول هستند و تنها از حیث »صالحیت محاکم« و »توقیف اموال« در ح 
 آید(. است؛ از هر جهت منقول بشمار می در حکم منقولنیست که  از حیث صالحیت محاکم، نظر ایشان این بود: دیون و تعهدها تنها 20مادۀ )برعکس، در 

 برای اینکه این اموال در حکم غیرمنقول باشند دو شرط الزم است: 
 . مالك  زمین و مالك  این اموال  منقول )ادوات( یك نفر باشد. 1
رف اختصاص داده باشد؛ یعنی هم . مالك، این2  زمان عالوه بر امر  کشاورزی در مقصود  دیگری ادوات را به کار َنَبَرد. اموال را به کشاورزی  ص 

 شوند. محسوب می  در حکم غیرمنقولاگر این دو شرط جمع باشد، این اموال 
ق شود؛ یعنی به موارد مشا َضیَّ حکمی استثنائی است و نباید به موارد مشابه    17شود. حکم مادۀ  به سرایت داده نمینکته: حکمی که استثناء است باید تفسیر  م 

 سرایت داده شود. 
غیره و بطور  : حیوانات و اشیائی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و  17ماده  

جزو ملک    توقیف اموالو    صالحیت محاکمت   از جهبرای استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد  کلی هر مال منقول که  
اختصاص داده  محسوب و در حکم مال غیرمنقول است ]غیرمنقول حکمی[ و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ 

 ست. شده ا
 

ف اموال یت محاکم و توقی ص داده باشد، از جهت صالحین امر تخصیاستفاده از عمل زراعت الزم باشد و مالك، آن را به ا یکه برا یهرمال منقول ✓

 [92آزاد ی]ارشد حقوق خصوص  محسوب است؟ یچه نوع مال 

 ر منقول است. یباشد، درحکم  اموال غ یکه مال ماد یالف. به شرط

 است.  رمنقولیب. تابع غ

 رمنقول است. یج. جزو ملك محسوب و در حکم مال غ

 ف در حکم مال منقول است. یازجهت توق یرمنقول، ولیت محاکم در حکم غید. از جهت صالح
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:  یقانون مدن  17مادۀ ح دارد. طبق  ی»ج« ترج  ینهی هر دو درست هستند، منتها به جهت مطابقت با متن قانون، انتخاب گز  »ج«و    »الف«   یهانهیپاسخ: گز

 ره و به ین و اسباب و ادوات و تخم و غیش و ماش یل گاو و گاومیعمل زراعت اختصاص داده باشد، از قب  یکه مالك برا  ییایوانات و اش ی»ح
ا
هر مال    یطور کل

ف اموال،  جزو ملك محسوب و در  یت محاکم و توقیص داده باشد، از جهت صالحین امر تخصیلك آن را به اااستفاده از عمل زراعت الزم و م یامنقول که بر 

 ا خانه و باغ اختصاص داده شده است.« یزراعت  یاریآب یکه برا یگریوان دیا حین است تلمبه و گاو یرمنقول است و همچنیحکم مال غ

 [ 94]دکتری حقوق نفت و گاز سراسری  ی اموال غیرمنقول حکمی است؟مورد در زمره کدام  ✓

 ب. ادوات صنعتی و تجاری      الف. ادوات آبیاری 

 لع ید د. دعوای مربوط به خ       العبورج. حقا 

ت محکمه یف و صالحیث توقیاند، از حافته یص  که به زراعت اختصا  یاری، ادوات آبیقانون مدن  17  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  پاسخ: با مسامحه گزینه

که »ادوات آبیاری اختصاص  ی حالرا به طور مطلق ذکر کرده است، در  یاری»الف« آن است که عبارت ادوات آب  ینهیراد گزیرمنقول هستند. ایدر حکم مال غ

 گیرند. قانون مدنی قرار می   17 مادۀیافته به زراعت« مشمول حکم 

جه ابزار و ادوات  ین حکم را توسعه داد؛ در نتیاس، قلمرو ایتوان با قیق اعمال گردد. نمی  ض  د به صورت م  ی خالف قاعده است و با یمدنقانون   17 مادۀ حکم 

دانست.  رمنقول  یت محکمه در حکم مال غ یا صالحیف  یافته به زراعت از جهت توقیتوان مانند ادوات اختصاص  یا تجارت را نمیافته به صنعت  یاختصاص  

ا 
 رند.یگی قرار م  یع ب  رمنقول ت  یرمنقول است و مشمول عنوان غیتابع مال غ  یقانون مدن  18  مادۀرمنقول طبق  ید از مال غیمربوط به خلع    یعوادعبور و    حق 

 . دعاوی 2 . حقوق1توان دید. غیرمنقول َتَبعی شامل دو چیز است: ( این قسمت اموالی هستند که نمی18: )ماده  . غیرمنقول َتَبعی4
غیرمنقول:  1 است. حقوق  غیرمنقول  روی مال  ی که  َتَبعی می  هر حقِّ مال   غیرمنقول  از  انتفاع  )حقِّ  از خانه  انتفاع  مثال: حقِّ  است.  مال  آن  تابع  زیرا  گویند 

 غیرمنقول(، حقِّ ارتفاق، حقِّ شفعه، حقِّ تحجیر، سرقفلی و حقِّ عینی َتَبعی بر روی مال غیرمنقول. 
گویند؛ به عبارت دیگر، هر دعوایی که موضوع  آن، غیرمنقول است غیرمنقول  غیرمنقول َتَبعی می  هر دعوایی که راجع به مال غیرمنقول است . دعاوی غیرمنقول:  2

ند این دعوا دعوایی شخصی است و  گوی ای می، دعوای فسخ و بطالن معاملۀ مال  غیرمنقول )این مصداق، اختالفی است و عدهدعوای خلع ید َتَبعی گویند. مثاًل 
غیرمنقول می را  این دعوا  کاتوزیان  دکتر  اما  است؛  منقول  الزام شود دعوا،  باید  و هر کجا که طرف،  الزام شود  اجرتدانستند(،  باید طرف،  مال   دعوای  المثل  

از آنجا که حقِّ ارتفاق،    1حقِّ حریم ،  حقِّ شفعه،  حقِّ تحجیر ،  دعوای خسارت وارده به اموال غیرمنقول،  غیرمنقول  )چون حقِّ حریم نوعی حقِّ ارتفاق است و 
 . حقِّ وثیقه نسبت به اموال غیرمنقولغیرمنقول بود حقِّ حریم هم غیرمنقول است(،  

َمجری و دعاوی راجعه به الالعبور و حقِّ : حقِّ انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حقِّ عمری و سکنی و همچنین حقِّ ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقِّ 18ماده  
 اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است. 

 
 است؟ مالی چه حکم در محاکم صالحیت حیث از و است اموال از قسم  کدام  تجارت یا پیشه یا کسب حقا  ✓

   [92آزاد خصوصی حقوق  ارشد]

 محاکم، تابع مال منقول است. ت یث صالحیالف. مال منقول است و از ح

 رمنقول است. یت محاکم، تابع مال غیث صالحیرمنقول است و از حیب. مال غ

 رمنقول است. یت محاکم، در حکم مال غیث صالحی است و از ح یج. مال منقول تبع

 رمنقول است. یتابع مال غ ت محاکم،یث صالحیاست و از ح یرمنقول تبعید. مال غ

 

1
رف بهره    راد از حقِّ حریم، محدودۀ خاصی از زمین  اطراف  مالی غیرمنقول )مانند خانه، چاه و قنات( است که ص  دارد: حریم مقداری از  قانون مدنی اشعار می   136ل از آن منوط به در تصرف داشتن  آن زمین است. مادۀ  برداری  کام برداری از آن یا بهره م 

نات و َنهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. 
َ

 اراضی اطراف ملک و ق

لک  او و تصرفاتی که منافات با حقِّ  لک  صاحب  حریم است نه م  کم  م    او داشته باشد ممنوع است نه هر تصرفی. نکته: حریم در ح 
لک  مباح ایجاد می  حریم است به همین  تر از  کند و این حق، بسیار گسترده شود اما در زمین  َمملوک، مالکیت  زمین  مجاور اصواًل حقِّ هر نوع تصرف و انتفاعی برای وی ایجاد می شود البته استثنائًا در زمین  َمملوک هم ایجاد می نکته: حریم اصواًل در م 

 گویند که اصواًل در زمین  مملوک حریم نیست. دلیل می 
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قانون مدنی و مال غیرمنقول تبعی است. حق کسب    18  مادۀ اموال مشمول    یم بندیا تجارت در تقسی شه  یا پیست است. حق کسب  در  »د«  ینهیپاسخ: گز

شود. به موجب این حق، پایان مدت  برای مستأجر محل تجارتی ایجاد می   1356یا پیشه یا تجارت حقی است که براساس قانون روابط مؤجر و مستأجر  

  یتواند تا وقتشود و او می مالکیت منفعت ملک به مستأجر انتقال یافته است، باعث زوال مالکیت مستأجر بر منفعت عین مستأجره نمیقراردادی که با آن  

ت  ا تجاریشه  یا پین حق کسب  ین مستأجره ادامه دهد، بنابرایافته است، به استفاده از منافع عیملك با درخواست مؤجر تحقق ن  یهیتخل  یکه موجبات قانون

 شود. ی« محسوب م یعب  رمنقول ت  ی، »مال غیقانون مدن  18  مادۀکه به منظور تجارت اجاره داده شده و طبق  یاست در ارتباط با منفعت ملک  یحق

 

 قانون مدنی(:  22تا   19)مواد مال منقول 
 . حقوق منقول 2. اشیاء منقول  1مال منقول دو قسم است: 

 آمده است )به اشیاء  منقول، منقول  ذاتی گویند(.  19شود. اشیاء منقول در ماده بشود آن را جابجا کرد منقول محسوب می: هر شیء که بدون ضرر اشیاء منقول
ِّ آن خرابی وارد آید، منقول است. 19ماده 

ی به محلِّ دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل   : اشیائی که نقل آن از محلِّ
هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته  ها و آسیاها و حمامهای کوچک و بزرگ و قایقگه: »انواع کشتیق  منقول  ذاتی رو میقانون مدنی داره مصادی  21مادۀ  

یای  هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقوالت است ولی توقیف بعضی از اشتوان آنها را حرکت داد و کلیۀ کارخانهشود و میمی
 مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.«

 . حقوق دینی منقول2. حقوق عینی منقول 1: دو قسم است:  حقوق منقول
 گویند. . حقوق عینی منقول: هر حقِّ عینی که روی مال منقول است، منقول حکمی می1

 ن(، حقِّ مالکیت بر مال منقول، حقِّ عینی  َتَبعی نسبت به یک مال منقول. مثال: حقِّ انتفاع از مال منقول )حقِّ انتفاع از ماشی
ی را که روی مال منقول است، »منقول حکمی«  ی را که روی  یا »در حکم منقول« می  1نکته: هر حقِّ سم، منقول  َتَبعی نیز گویند( و هر حقِّ گویند )برخی به این ق 

 مال غیرمنقول است، »غیرمنقول َتَبعی« گویند. 
 ای منقول هستند؟ کلیۀ دیون، منقول هستند. ، منقول هستند؛ چه دعاویدعاوی اموال منقول(: 20. حقوق دینی منقول )ماده 2

 ق.م کلیۀ دیون از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول هستند.  20طبق مادۀ  
 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(  20ماده   1اند نه فقط از جهت صالحیت )زیرنویس اند یا منقول حکمیدر حکم منقول  از هر جهتایراد ماده: دیون 

ین داریم که  گفته »کلیۀ دیون« اما باید گفت: »کلیۀ دیون، منقول  حکم 20نکته: ماده   هستند:  غیرمنقول  َتَبعیی هستند به جز چهار استثناء«؛ چون چهار د 
کند خانه را به دیگری منتقل کند؛ با این که دین )تعهد( است و گفتیم کلیۀ  ای دارد و تعهد می: فرض کنید کسی خانه. تعهد )دین( به انتقال مال غیرمنقول1

 ستثناء است و این مورد غیرمنقول  تبعی است. دیون منقول هستند باید گفت این مورد ا
 نامه، طبق نظر دکتر کاتوزیان تعهد به انتقال مال غیرمنقول است. نکته: قول

فروشد )این شد  : انتقال، یك عمل حقوقی است اما تسلیم یك عمل مادی است. برای مثال: »الف« آپارتمان خود را به »ب« می. تعهد به تسلیم مال غیرمنقول2
گوییم درست است تعهد داده و تعهد، یک دین است اما تعهد به تسلیم مال غیرمنقول،  قال(؛ حال »الف« باید آپارتمان را به »ب« تسلیم کند. اینجا نیز میانت

 غیرمنقول  تبعی است. 
زند؛ در این حالت، مسبب تعهد دارد  تمان او خسارت می: مثاًل کسی آپارتمانی در تهران دارد و دیگری به آپار . تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول3

تر کارشناس بفرستد تا خسارت را تعیین کند؟ مسلمًا دادگاه تهران، پس اگر دعوای الزام به جبران تواند راحتخسارات را جبران کند. به نظر شما کدام دادگاه می
اقامه شود این دعوا، غیرمنقول است )یعنی دادگاه محلِّ وقوع مال غیرمنقول صالح است(    خسارت از سوی مالک به طرفیت  فردی که آپارتمان را تخریب کرده

اند اما این مورد نیز استثناء  قانون مدنی کلیۀ دیون، منقول  20پس باید توجه داشت که: درست است که تعهد به جبران خسارت، یک دین است و مطابق مادۀ  
 است. 

 
کمی، اموالی غیرمنقول ح  بندی  منقول ما در دسته   1 کمی است اما در بحث غیرمنقول  ح  شتند و حقوق و دعاوی  اموال  غیرمنقول،  کمی بودند که به امور کشاورزی اختصاص دا ها، منقول  َتَبعی نداریم؛ در نتیجه، دعوا و حقوق  اموال  منقول، منقول  ح 

   شوند. غیرمنقول  َتَبعی حساب می 
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جرت4 ثل مال. تعهد به دادن ا  : این مورد مانند تعهد به جبران خسارات وارده است یعنی دادگاه باید کارشناس تعیین کند و دادگاه محلِّ وقوع مال  غیرمنقول  الم 
جرت ثل مال غیرمنقول، غیرمنقغیرمنقول باید کارشناس بفرستد؛ پس این مورد نیز درست است که تعهد یا دین است اما بر خالف  عمومات، تعهد به دادن ا  ول   الم 

 تبعی است. 
 .1مثاًل غصب  مال  غیرمنقول، مثاًل استیفاء از مال غیرمنقول 

االجارۀ عین مستأجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال  : کلیۀ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال20ماده
 غیرمنقوله باشد. 

 
 [ 94ی سراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر است؟ یمنقول حکمکدام مورد، مصداق مال   ✓

 المثل امالك مربوط به اجرت یب. دعوا   رمنقولیالف. تعهد به انتقال مال غ

 مربوط به خسارت واردشده بر امالك  ید. دعوا  امالك  یبهااجاره یمربوط به مطالبه یج. دعوا

 :»یقانون مدن  20  مادۀدرست است. طبق    »ج«  ینهیپاسخ: گز
ا
ی عین مستأجره، از حیث صالحیت  االجارهع و مال یل قرض و ثمن مبیون از قبید  یهیکل

صرف نظر از منشأ دین و  –ی دیون  .« در این ماده به طور عام همهدمحاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باش 

ی دعوا درخصوص حق دینی باید با  قول محسوب شده است؛ درنتیجه صالحیت دادگاه جهت اقامه ی دعوا در حکم مال مناز حیث اقامه   -  موضوع آن

 رعایت مقررات حاکم بر تعیین صالحیت محاکم در رسیدگی به دعوای مربوط به اموال منقول تعیین شود.

ورت امتناع غاصب از پرداخت اجرت مورد  المثل پرداخت شود. در ص به عنوان اجرت یکند که مبلغ مشخصیخود توافق م کبا غاصب مل کمال ✓

 [   93]وکالت     مزبور تابع کدام اموال است؟ یمالك دعو  یاز سو  یتوافق و طرح دعو 

 یب. منقول ذات     الف. در حکم منقول

 یرمنقول ذاتید. غ    رمنقول یج. در حکم غ

د در دادگاه  یست و بایت محکمه در حکم منقول نیرمنقول« از جهت صالحیالمثل  مال  غ»اجرت   یمطالبه   یدرست است. گرچه دعوا  »الف«  ینهیپاسخ: گز

آن   یه یتأد  یبه مبلغ اجرت و نحوهعقد صلح، راجع  یرمنقول، با انشایالمثل  مال  غاگر بدهکار و بستانکار اجرت  یرمنقول اقامه شود، ولیمحل وقوع مال غ

که    یاز قرارداد در صورت  یون و تعهدات ناش یاز عقد است. د  ی ن ناش یکند و بعد از آن، دی دا م یپ  یقرارداد   ی لمثل مبنااتوافق کنند، تعهد پرداخت اجرت

 ت دادگاه در حکم مال منقول هستند. یو از نظر صالح یقانون مدن 20 مادۀن، مال منقول باشد، مشمول یموضوع د

 [ 93]قضاوت   تابع منقول است؟ یکدام دعو  ✓

 م ملكیب.تعهد به تسل  ف الف. تصرا 

 بهای امالک ی اجاره د. مطالبه  المثل امالك ج. اجرت

رمنقول یرمنقول تابع مال غید از اموال غیف و خلع رفع تصرا  یدعوا ی قانون مدن  18 مادۀدرست است. طبق  »د«  ینهیگز  ی قانون مدن 20  مادۀپاسخ: طبق 

رمنقول و مشمول حکم  یزتابع مال غیرمنقول نیالمثل  مال  غاجرت  ی مطالبه  یم ملك و دعواین تعهد تسلیالزام به انجام ع  یان شد دعوایاست، چنانکه ب

 قلمداد شده است.  یقانون مدن 18 مادۀ 

  یوجه التزام ناش  یمطالبه  یدر دعوا ✓
ا
]وکالت    ح است؟یصحنه یم شده، کدام گزیرمنقول تنظیکه در مورد مال غ یاف از شروط قولنامه از تخل

 [ 90النیگ

 است.  یرمنقول تبعیب. غ    الف. در حکم منقول است. 

 ف در حکم منقول است.  ید. فقط از جهت توق    است.  یرمنقول حکمیج. غ

متعهد قرار گرفته    یبه عهده   ی ل تخلف از تعهد قراردادیکه به دل  یدرست است. تعهد پرداخت وجه التزام»الف«    ینهیگز  ی قانون مدن  20  مادۀپاسخ: طبق  

 داند.یت دادگاه در حکم مال منقول میث صالحیون را از حید یهیرد که کلیگ ی قرار م  ی قانون مدن  20  مادۀاست و مشمول حکم  ین  پولیاست، د

 

 
 المثل دارد اما منقول است. استیفاء از عمل  انسان هرچند اجرت  1
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رده شده است که می  سمی همان اجرتی است که اسم الم: اجرتی که در قرارداد، میزان آن تعیین شده است. اجرتیالُمَسّم اجرت االجاره یا  توان به آن مالب 
سمی  مال  غیرمنقول، منقول است بنابراین منقول حکمی میبها نیز گفت. اجرتاجاره شود؛ یعنی قرارداد را هر کجا ببریم دادگاه  محل  اقامتگاه  خوانده صالح  الم 

َسمی است. پس با اینکه راجع به مال غیرمنقول است اما اجرت  ، منقول  حکمی است. الم 
ثلاجرت رده شده: اجرتی که در قرارداد پیشالم  ای وجود ندارد یا به عبارت بهتر، کسی از مال دیگری بدون  بینی نشده است یا به عبارت دیگر، اجرت  اسم ب 

دهد و باید کارشناس آن را تعیین کند )مشابه  مبحث  »خسارت«  المثل بباشد. در این صورت باید اجرت  1بدون اجازه قرارداد استفاده کرده که ممکن است با اجازه یا  
 شود. المثل  مال  غیرمنقول، غیرمنقول است؛ در واقع، غیرمنقول  َتَبعی میاست(. پس اجرت

بدون قرارداد، ملک در ید  المثل شش ماهی که  گیرید. حال باید اجرتماه از طریق قانون می  6کند و »ب« آن را بعد از  مثال: »الف« خانه »ب« را غصب می
َسمیغاصب بوده از »الف« گرفته شود و این موضوع را کارشناس باید حساب کند. پس، دادگاه  محل  وقوع  مال صالح است. اجرت ای منقول است که پول یا  الم 

 مال منقول باشد. 
یعنی غیرمنقو  این است که مال منقول است؛  و غیرمنقول اصل  اموال منقول  بین  یا  نکته:  مالی منقول است  که  اگر شک کنیم  استثنائی دارد. پس  ل جنبۀ 

 غیرمنقول باید منقول تلقی کرد. 
َسمی()مثل  اجاره یا همان اجرت ناشی از عقود و قراردادهادعوی مطالبۀ وجوه مربوط به غیرمنقول  نکته: قانونگذار بین   دعوی مطالبه وجوه مربوط به  و    الم 

سم  اول را منطوقًا از حیث صالحیت محاکم    غیر مورد عقود و قراردادها  درآن    المثلغیرمنقول و نیز اجرت   در حکم منقول قائل به تفصیل شده و دعاوی ق 
سم  دوم را مفهومًا از   قانون آیین دادرسی مدنی قرار    23دانسته است که نتیجتًا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده    دعاوی راجعه به غیرمنقول و دعاوی ق 

 (. 1363مصوب   221گیرد )رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صالحیت دادگاه محلِّ وقوع مال غیرمنقول به شمارۀ می
  اش بارزتر است؟ چهرۀ غیرمنقول بودنش غلبه نکته: حقِّ سرقفلی، منقول است یا غیرمنقول؟ مختلط است و هم چهرۀ منقول دارد و هم غیرمنقول. کدوم جنبه

مادۀ   مالیه؟  می  18دارد. چرا سرقفلی چهرۀ غیرمنقولش غلبه دارد؟  بر روی چه  اموال  غیرمنقول است« سرقفلی  تابع    ... از اشیاء غیرمنقوله  انتفاع  گه: »حقِّ 
م   م در اجاره؛ حقِّ تقدِّ در اجاره یک نوع حقِّ انتفاع است و  غیرمنقول؛ سرقفلی نوعی حقِّ انتفاع هست؟ بله؛ اما یک سؤال: عنصر  اساسی  سرقفلی چیه؟ حقِّ تقدِّ

بها دین است و دیون  بها؛ اجارهشود غیرمنقول. سرقفلی از چه جهت منقول است؟ از جهت اجارهچون مربوط به مال  غیرمنقول است، از این جهت سرقفلی می
 گویند چهرۀ غیرمنقول سرقفلی اولویت دارد. مین هم هست که میبها بارز است یا از جهت انتفاع؟ انتفاع بارز است؛ به خاطر همنقول است. در سرقفلی، اجاره

ه  نکته: حقِّ شرکاء در شرکت اگر آن شرکت، شخصیت حقوقی داشته باشد منقول  حکمی است، حقِّ شرکاء در شرکت اگر آن شرکت، شخصیت حقوقی نداشت
ای غیرمنقول باشد غیرمنقول است. دو نفر برای ایجاد ای که آوردهو اگر سرمایه  ای منقول باشد منقول استای که آوردهباشد بستگی به آورده دارد: اگر سرمایه

 چیست؛ منقول است یا غیرمنقول؟ غیرمنقول است.  در ساختماناند تا ساختمانی را بسازند سهم  هر یک از آنها هتل مقداری پول به شراکت گذارده
کمی است. نام  شرکت، منقول  ذاتی است اما حقِّ شنکته: سهام  بی  رکاء در شرکت، منقول  ح 

  ماند که باید بررسی کنیم: »مصالح  بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطۀ خرابی از بنا جدا شده باشد  22در این قسمت فقط مادۀ  
گن:  یرمنقول کسب کنند )یعنی در اموال  غیرمنقول به کار بروند( بهشون میمادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.« پس اگر اشیاء منقول، صفت  غ

کم غیرمنقول« تبدیل  »غیرمنقول به واسطۀ عمل  انسان« یا »غیرمنقول اکتسابی«. الزم به یادآوری است: اشیاء  منقول اگر برای کشاورزی به کار برود به »در ح
 شود. می

 تقسیم دوم: عین و منفعت 
 ت که وجودش مستقل است یعنی وابسته به مال دیگری نیست. مثل زمین، ماشین و ... : مالی اسعین

 آید و وجودش وابسته به وجود عین است، مثال: : مالی است که به تدریج از عین به وجود میمنفعت
 خانه »عین« است؛ سکونت در خانه »منفعت«. 

 ت یا منفصل در چند جا اهمیت دارد: عقد اقاله، عقد رهن و شفعه )ایقاع(. منفعت یا متصل است یا منفصل؛ اینکه بدانیم منفعت، متصل اس
 

لک باید بده »اجرت   1 ثل« است، چون با مالک، توافقی ند مثل غاصب که با مالک رابطۀ قراردادی ندارد پس پولی که بابت استفاده از م  ثل را  آد و در این مورد اجرت اشته. حاال فرض کنید کارشناس می الم  کند. غاصب و  میلیون تومان تعیین می   50الم 
َسمی است پس میلون تومان بشود، این اجرت، اجرت   30شده  کنند که این اجرت  تعیین مالک با هم توافق می  ثل  ملک با هم توافق کن اگر غاصب و مالک، در مورد اجرت   الم  ین در قالب قرارداد آمده، لذا  الم  ند که مبلغی را بپردازند، چون پرداخت این د 

َسمی حساب می اجرت  المثل  به وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت ته، لکن دعوی مطال قانونگذار دعوی مطالبۀ وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را از حیث صالحیت محاکم از دعوی راجع به اموال منقول دانس   المثل. شود و نه اجرت الم 
 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده است.   23آن در غیر عقود و قراردادها را در زمرۀ دعاوی راجع به غیرمنقول و مشمول ماده  
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شود مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده است ولی نماات  : نماات و منافع  منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می287مادۀ  
 شود. میمتصله مال کسی است که در نتیجۀ اقاله، مالک  

  : ثمرۀ رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن786مادۀ  
 ]گروگذار[ است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 

شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی  یع حاصل مینماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مب  :819مادۀ  
 تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته َقلع کند. مشتری می

ز اینکه اخذ به شفعه کنید مالک، الف  فروشم؛ شما شفیع خواهید بود، تا قبل ابرای مثال من و شما در یک زمینی شریک هستیم؛ من سهم خودم را به الف می
 است و منافع منفصلش الف است و متصلش متعلق به شفیع است. 

از تاری539مادۀ   زارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن  خ فسخ تا  : هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از م 
 گیرد مستحق خواهد بود. المثل زمین و عمل و سایر مصالح االمالک خود که به حصۀ مقرر به طرف دیگر تعلق میاخذ اجرتبرداشت حاصل هر یک به 

شوند )ممکنه فسخ شود ولی محصول هنوز نرسیده باشد(، از تاریخ فسخ تا برداشت   اگر مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود به نسبت در منافع )ثمره( شریک می
َبر پس محصولی که مییحاصل نم المثلش را بدهد. بحث منافع متصل و منفصل در قبل  ماند مال  صاحب  زرع است ولی باید اجرتتواند بهش بگوید جمع کن ب 

المثلش  دارد ولی اجرتد بر میکند برس کند صبر می  1اشتواند ازالهو بعد فسخ است. پس اگر دانه و َزرع برای یک نفر باشد و قرارداد را فسخ کنند باید بماند و نمی
 دهد. را می
 بندی این است که در بیع، موضوع عقد عین است اما در اجاره، موضوع عقد منفعت است. ترین فایدۀ این تقسیممهم

 اقسام عین: 
این صد کیلو برنج، این صد تا  : عینی است که در خارج وجود دارد و قابل اشاره است مثل این میز، آن خانه،  . عین معین، عین خارجی، عین شخصی1

 میز. 
ی فی2

ّ
ی یا کل

ّ
ی مفهومی است که مصادیق زیادی دارد: در کلی باید  الذمه. کل  را داشته باشیم که کلی به دست آید.   وصفو  جنس، مقدار : کلِّ

م سیاه)جنس(   برنج)مقدار(    صدکیلومثال:   )وصف(.  د 
ی فی ی فیالذمه در اینه که عین معیفرق عین معین با کلِّ العقد موجود باشد نباشد باطل است اما  الذمه، مفهوم است. عین معین باید حینن، مصداق است ولی کلِّ

ی فی   توانند قیمی باشند. عین معین از طریق ها نمیالذمهشود، کلی فیالعقد موجود نبود مهم نیست. اموال قیمی از طریق عین معین معامله میالذمه حینکلِّ
ی فیرفع جهل می  ذکر و مشاهده، ی فیشود؛ در حالی که، کلِّ الذمه  الذمه فقط از طریق ذکر. ضمیر  اشارۀ این و آن، نشانگر عین معین است؛ درحالی که نشانگر کلِّ

ی فی  الذمه. نیست. شرط صفت طبق نظر  غالب فقط در مورد عین معین است نه کلِّ
ی در معین یا در حکم عین معین3

ّ
کیلو    50توان به دو تا  االجزا( هستند. مثل برنج یعنی صد کیلو برنج را میپذیر )متساویزیه: یک سری اجسام تج. کل

ی در معین یعنی یک شیء تجزیهتقسیم کرد؛ اما یک میز یا خانه تجزیه ی در معین  پذیر داریم )عین معین( مقداری از آن را معامله میپذیر نیست. کلِّ کنیم، آن را کلِّ
 گویند. می

 فروشم.فروشم؛ در این صورت معین نیست کدام صد کیلو را دارم به شما میار کیلو برنج اینجا است؛ من صد کیلو از آن را میمثال: هز
 صد کیلو برنج: عین معین  این 
ی فی  ی )کلِّ  الذمه( صد کیلو برنج دم سیاه: کلِّ
ی در معین   صدکیلو از این هزار کیلو: کلِّ

 . مشاع 2فروز . م1عین معین خودش دو قسم دارد:  
 عین معین مفروز: عین معینی است که تمام آن مال یک نفر است یعنی در آن شراکتی نیست. 

 عین معین مشاع: عینی که مال چند نفر است یعنی در آن شرکت وجود دارد؛ یعنی یک عین که مال حداقل دو نفر است. 
 بندی دوم: بندی  تقسیمجمع

 
زاله یعنی از بین بردن.  1  ا 
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سم است:   ی،  عین معین عین بر سه ق  ی در معین و    کلِّ . بیع  2. بیع عین معین )مثاًل: »این« میز را فروختم(؛  1خوانیم که سه نوع بیع داریم:  . بنابراین بعدًا میکلِّ
ی )  م سیاه فروختم(؛    100کلِّ ی در معین )3کیلو برنج د  ه به ماده  کیلو از »این هزار کیلو« را فروختم(. پس تکرار می  100. بیع کلِّ قانون مدنی    ۳۵۰کنیم که با توجِّ

ی در معین )در حکم عین معین(؛  ۲. عین  معین )عین خارجی یا عین شخصی(؛ 1سه نوع عین وجود دارد:   ی فی۳. عین  کلِّ ی )کلِّ  الذمه(.. عین  کلِّ
 : مالی که در عالم خارج جدای از سایر اموال قابل اشاره باشد؛ مانند: آن خانه. عین معین. ۱

ی در معین. ۲  االجزاء؛ مانند: ده عدد کمربند از صد کمربند  داخل  مغازه. از مال متساویمقدار معین  :کلِّ

ی. ۳  آباد. کیلو خرمای پیار م حاجی  ۳۰مالی که صفات آن در ذهن، معین و صادق بر افراد عدیده باشد؛ مانند:    :کلِّ

 
 تقسیم سوم: مثلی و قیمی 

 ق.م(  950کیلومتر، لباس نو. )ماده مثلی: مالی که شبیه دارد مثل حبوبات، خودرو صفر 
ر آن نوعًا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک  ی: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظا950ماده  

 باشد.تشخیص این معنی با عرف می
 روند. )زمین، خانه، آپارتمان و باغ(. چیزای دست  دوم معمواًل قیمی به شمار می قیمی: مالی که شبیه ندارد مثل اموال غیرمنقول

 رابطۀ مثلی و قیمی با اقسام عین: 
 تواند قیمی باشد. تواند مثلی باشد و مین می. عین معیِّ 1
ی در معیِّ 2 ی و کلِّ  توان فروخت وگرنه باطل است. عین میتواند قیمی باشد. قیمی را فقط به صورت عین من باید از اموال مثلی باشد نمی. کلِّ

ی در معین.مال مثلی به سه شکل معامله می ی، کلِّ  شود: عین معین، کلِّ
 خوَرد؟شود به چه درد ما میاینکه بدانیم مال، به مثلی و قیمی تقسیم می

 تهاتر نیستند اما اموال مثلی، قابل تهاتر هستند. . تهاتر: اموال قیمی، قابل1
 عقد قرض، مال باید مثلی باشد. . عقد قرض: در 2
ی فی3 ی فیالذمه باشد چون چیزی نمی. مورد معامله اگر کلِّ فقط    97را در سال    99الذمه فقط مثلی است )مثاًل ماشین  مدل   بینم که بخوام قیمت بگذارم: کلِّ

ی مورد معامله قرار داد(. اموال  قیمی فقط به صورت عین معین، مورد مع ی و  امله قرار میباید به صورت  کلِّ گیرند اما اموال مثلی هم به صورت عین معین، هم کلِّ
ی در معین.   هم کلِّ

ن ممکنه قیمی تصور  مثلی یا قیمی بودن در مورد عقود و قراردادها به هیچ عنوان صفت نیستند و ناشی از ارادۀ طرفین هستند؛ مال  مثلی را در رابطۀ با طرفی
توانیم  طرفین ممکنه مثلی تصور کنیم؛ برای مثال قرض، عقد است و مال باید در این عقد، مثلی باشد با این حال در عقد قرض، میکنیم، مال  قیمی را در رابطۀ با  

قرض،    مال قیمی را مثلی تلقی کنیم و آن را قرض دهیم )چون قرارداد است(؛ یک رأس گوسفند  سی کیلویی قوچان )که قیمی است( قرض داده شود، این
اند این مال  قیمی مثلی فرض شود. مثالی دیگر: کسی تعهد کند یک کیسۀ معین  گندم به کسی بدهد؛ گندم مثلی است؛  چون طرفین توافق کرده  صحیح است

پیدا کنم پس بیا   اش را اش را بخواهد )مثاًل طرف بگه: »من حال ندارم برم مثلتوانند توافق کنند این مال  مثلی، قیمی فرض شود و متعهد نتواند مثلطرفین می
یعت  مال را در نظر  این را قیمی فرض کنیم« طرف  مقابل نیز قبول کند(؛ اما در رابطه با ضمان  قهری )غیرقراردادی( مثلی یا قیمی بودن، صفت است و باید طب 

 گرفت چون دیگر قراردادی نیست که بتوانیم الزام را َعَوض کنیم. 
 

 [ 98  ارشد] دارد؟ مسؤولیتی چه متعهد. شودمی  آن نقصان موجب ایحادثه  تسلیم، از قبل و  پذیرتجزیه  خارجی عین بیع از بعد ✓

ت متعهد. الف  .است آن قبول به ملزم  متعهدله  و ندارد  یمسؤولیا

ت متعهد. ب  . است امانی او ید  م،.ق  631 ماده  استناد به چون ندارد، یمسؤولیا

 . کند تسلیم متعهدله  به را نقص فاقد و سالم عین یعنی آن، بدل باید  متعهد. ج

 .کند تفاوت مطالبه   یا امتناع  آن قبول از و فسخ را عقد تواند می  متعهدله ولی کند، تسلیم متعهدله  به وضعیت همان در را عین باید. د

 از .است  الذمهفی کلی  یا  است  کلی  مبیع  که  نیست  این  دهندۀنشان  لفظ  این  ولی   خارجی  عین  شده  گفته  سوال  در  که  درسته.  است  صحیح  «د»  گزینۀ:  پاسخ

  ناپذیرتجزیه   اموال  به  مربوط388  ماده.  است  معین  عین  همان  عین  از  منظور  گاهی  و  است  معین  عین  سوال  منظور  که  است  مشخص   تست  هایگزینه  طریق
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 . دارد تفاوت نقص با عیب گفت باید و حکمفرماست 441  و388 مواد  نقص و پذیرتجزیه  اموال در و است

 [92]ارشد حقوق خصوصی آزاد کدام عبارت صحیح نیست؟ ✓

 الف. اگر مورد معامله مال آینده باشد، الزم نیست هنگام عقد موجود باشد.

 ب. اگر مورد معامله کلی باشد، باید از اموال مثلی باشد. 

 ج. اگر مورد معامله عین معین باشد، باید از اموال قیمی باشد.

 معامله عین معین باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. د. اگر مورد  

صورت مال ی آنها بهدرست است. اموال قیمی به دلیل نداشتن شبیه و نظیر باید به صورت »عین معین« مورد معامله قرار گیرند. معامله  »ج«ی پاسخ: گزینه

، منتها اموال مثلی به هر دو صورت »عین معین« و »عین کلی« قابل معامله  کلی سبب ابهام و جهل نسبت به مورد معامله و در نتیجه باطل شدن عقد است

ی خود را به دیگری بفروشد، مبیع مالی مثلی است که به صورت عین معین معامله شده،  هستند؛ برای مثال اگر کسی ده کیسه برنج معین واقع در مغازه 

د و اوصاف مورد معامله با ذکر در عقد مورد توافق قرار گیرد، مال مثلی به صورت عین کلی در مقابل اگر فروشنده به صورت کلی ده کیسه برنج را بفروش 

»مال قیمی« معامله شده است. با توجه به مطالب فوق »مال مثلی« به هر سه صورت »عین معین« و »کلی در معین« و »کلی در ذمه« قابل معامله است، ولی  

 »ج« روشن است. یا این توضیح، دلیل نادرست بودن گزینهباید به صورت »عین معین« معامله شود. ب

 [94آزاد یحقوق خصوص   ی]دکتر نه درست است؟یکدام گز ✓

 الذمه قابل معامله هستند. ی فین و کلیدر مع ین، کلین معی، هر دو به سه صورت عیمیو مال ق یالف. مال مثل

 بای الذمه معامله م ی فیا کلین  یدر مع  یکه به صورت کل  یمال  ی ول  باشد،  یمیا مال قی  ین برحسب مورد ممکن است مال مثلین معیب. ع
ً
د مال  یشود، لزوما

 باشد. یمثل

 باشد.  یمیتواند قی به عنوان قاعده م یج. مال کل

 شود. ی محسوب م ین خارجیق عیهم از مصاد ید. مال کل

 درست است. »ب« ینهیپاسخ: گز

 
 نشدنی مصرفشدنی و تقسیم چهارم: مال مصرف

 بندی  مال به منقول و غیرمنقول، مربوط به همۀ اموال است. نشدنی، مخصوص اموال مادی است، اما دستهشدنی و مصرفتقسیم  اموال به مصرف
 رود. شدنی )استهالکی(: مالی است که با مصرف و استفاده از بین میمال مصرف
 رود. رف و استفاده از بین نمینشدنی )غیر استهالکی(: مالی است که با مصمال مصرف

است.    نوع  مصرفنشدنی( بلکه مالك  شدنی است یا مصرففشود از خود مال فهمید که مصر یعنی نمی(مالك تشخیص این دو نوع مال، نوع  مال نیست  
خوراکی »برای خوردن«    نشدنی(. مثالً نرود )مصرفشدنی( و ممکن است همان مال با مصرف دیگر از بین  بین برود )مصرف  ممکن است یك مال با یك مصرف از 

نشدنی است بنابراین از  شدنی ولی »برای نمایش« مصرفشمع »برای سوختن« مصرف  نشدنی است یا مثالً شدنی ولی »برای نمایش در ویترین« مصرفمصرف
 برد.  شدنی و نشدنی بودن مالمصرفتوان پی به مصرف می نوع

برویم. هر مالی یك مصرف متعارف دارد باید به آن مصرف نگاه کنیم. اگر با آن مصرف از بین رفت   مصرف متعارف آن مالید سراغ  اگر نوع مصرف گفته نشد با
گویید  نشدنی است. مثاًل اگر همان خوراکی را به ما نشان بدهند و مصرف آن را نگویند، شما به سرعت میشدنی و اگر با آن مصرف از بین نرفت مصرفمصرف

  رف متعارفش برای خوردن و مصرف است اما چیزی مثل صندلی این طور نیست بالشک اگر از همین کالس سؤال شود مصرف متعارف صندلی چیست تعداد مص
 دهید مصرف متعارف صندلی، نشستن بر روی آن است، بنابراین غیر استهالکی است.زیادی از شما پاسخ می

 دارد:  فایدهسه  نشدنی شدنی از مصرفتشخیص مال مصرف
 . در چهار عقد ذیل، مال باید مصرف نشدنی باشد: 1

 ق.م  637و  471،  58، 46مواد   عقد موجد حقِّ انتفاعو  وقفو  عاریهو  اجارهمثل 
باشد یا غیرمنقول و  : حقِّ انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول  46ماده  

 مشاع باشد یا مفروز. 
 : فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز. 58ماده 
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 : برای صحت  اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل  آن ممکن باشد. 471ماده 
تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و  هر چیزی که بتوان با بقاء  اصلش از آن منتفع شد می:  637ماده  

 عقالیی باشد. 
اند را پس  هایی که داده دیهخواهند ه . در بحث نامزدی )که همان وعدۀ ازدواج است(، اگر نامزدها به هم هدیه بدهند و بعدًا نامزدی به هم بخورد حال می2

بازی  ق.م( پس از آنجا که دوران  نامزدی، دوران  خودشیرین  1038و    1037نشدنی فرق وجود دارد )مواد  شدنی و مصرفبگیرند. در اینجا هم بین مال مصرف
اشد و چه خانم به آقا داده باشد(؛ اگر هدایا موجود نباشد )مثاًل  توان پس گرفت )چه هدایا را آقا به خانم داده ب است! هدایای دوران نامزدی اگر موجود باشند را می

نشدنی بوده باشد آن کسی که گرفته باید بدل بدهد به شرطی که در  نشدنی؛ اگر مصرفشدنی بوده یا مصرفتلف شده باشد( دو حالت دارد: آن هدایا یا مصرف
 تواند بدل بگیرد. الن نیز دیگر موجود نیست نمیشدنی بوده باشد و اَتَلَفش تقصیر کرده باشد اما اگر مصرف

تواند در صورت به هم خوردن  وصلت  منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین  او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.  : هر یک از نامزدها می1037ماده  
 شود مگر اینکه آن هدایا بدون  تقصیر  طرف  دیگر تلف شده باشد.  نگاه داشته میاگر عین هدایا موجود نباشد مستحقِّ قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً 

 : مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت  منظور در اثر فوت  یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود. 1038ماده 
شدنی )غیرقابل  شود؛ مانند خانه و خوراکی که در مورد نفقه بین اموال مصرفك سری اموال میق.م شامل ی  1107. در مورد نفقۀ زوجه )زن( نفقه طبق ماده  3

نشدنی باشد اصواًل مال زن نیست )یعنی فقط حقِّ  شدنی باشد مال خود زن است و اگر مصرفنشدنی )قابل بقاء( فرق است. مثاًل اگر نفقه مصرفبقاء( و مصرف
 ق.م(.  1107شود )زیرنویس ماده جز نفقه است متعلق به زن نمیای که  استفاده دارد(. اثاث خانه

های درمانی و بهداشتی و خادم  : نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه1107ماده  
قصان یا َمَرض )اصالحی   (. 1381/ 8/ 19در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ ن 

 مالکتقسیم پنجم: مال با مالک و مال بی
شود، پس اولین رکن مال  مباح این است که مال، مالک  خاص نداشته باشد  گفته می  مباح شود. مالی که مالك ندارد به آن  گفته می  ملک مالی که مالك دارد به آن  

ک یا انتفاع داشته باش  ک، حیازت است. حیازت یعنی تصرف و وضع ید؛ چنانچه ماده  و دومین رکن  مباحات این است که امکان تملِّ قانون مدنی    146د. وسیلۀ تملِّ
ِّک. حیاشعار می

َمل  ازت یک  دارد: »مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیال«. حیازت، عمل  حقوقی  ایقاع است از نوع  م 
ک است و عنصر  مادی  آن، استیالء یا همان تصرف یا وضع ید است هر کدام از این دو عنصر  عنصر مادی دارد و یک عنصر معنوی: عنص ر  معنوی  آن، قصد تملِّ

 شود. نباشد، حیازت واقع نمی
 به   مربوطه مخصوصه  قوانین و قانون این در مندرجه  مقررات  مطابق را  آنها توانند می مردم  افراد و باشد نمی اشخاص ملک که  اموالی» م .ق 27 مادۀ  طبق مباح:

    .شودمی نامیده مباحات کنند دهااستف آنها از یا و کرده  تملک  آنها مختلفه اقسام از یک هر
آنها  توانند مالک  تواند مالک آن شود؛ مثل ماهی دریا و حیوان جنگل )البته با رعایت قانون خاص مربوط به هر یک از آنها، اشخاص می. مباحی که انسان می1

 شوند.( 
 تواند از آن استفاده کند. مثل اموال عمومی و مشترکات عمومی مانند کوچه، خیابان و پارك. تواند مالک آن شود و فقط می. مباحاتی که انسان نمی2

قانون اساسی    45ثاًل به موجب اصل  اند. م ها برای حفظ مصالح عمومی با وضع  قوانین خاص، موارد  حیازت  مباحات را بسیار محدود کردهنکته: امروزه دولت
  های عمومی در اختیار حکومت اسالمی نهاده شده تا بر پایۀ مصالح، دربارۀ آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق بهایران، همۀ ثروت

 تفصیل در قوانین  مرتبط به هر یک از آنها آمده است. 
لک  اشخاص ن27ماده   توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصۀ مربوطه به هر یک از اقسام  باشد و افراد مردم میمی: اموالی که م 

شت و َزرع درشود مثل َاراضی َموات یعنی زمینمباحات نامیده می  از آنها استفاده کنندو یا  تملک کردهمختلفۀ آنها  فتاده و آبادی و ک  َعطل ا   آنها نباشد.  هایی که م 
سم  دوم است. مواد    23و    92اند. مواد  اضافه  23و    92، مواد  27با وجود ماده   سم  دوم یعنی همه  مثال  26و    25،  24راجع به مباحات  ق  هایی آورده برای مباحات  ق 

سم  دوم هستند. مثال  ها برای ق 
سم  دوم هستند اما    اموال عمومیاموال عمومی.    آیند: اموال دولتی ودو واژه داریم که گاهی با هم در یک اصطالح می اموال  با    اموال دولتیهمین مباحات ق 

لك  خود  دولت )دولت به عنوان یك شخص حقوقی( هستند. از این  عمومی  ق.م اشتباه نگارش شده است.   26رو ابتدای ماده فرق دارد و م 
 . استفاده نمایده هر یک از مباحات از آنها تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه ب: هر کسی می92ماده 
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 اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.  استفاده از: 23ماده 
از ماده   این است که  ماده    23إشکال قانون مدنی  و »ا  28تا  اشتباه کرده  ماده  بعد در آخرین  ندارد«  این است: »اموالی که مالک خاص  موال  عنوان فصلش 

آورد  را نباید در بحث مباحات می  28المالك، مالك دارند حال آنکه مالکشان معلوم نیست. مادۀ  المالک« را تعیین تکلیف نموده؛ در حالی که اموال مجهولمجهول
 کنند.به شرح فوق، استفاده یا تملک میدهند ولی مباحات را  المالک را به مصرف فقرا میو حکمش هم با مباحات فرق دارد. فرق آن این است که اموال مجهول

های  راه.  1. مشترکات عمومی )خود سه دسته است:  1اند:  بندی انجام داد: اموال  فاقد  مالک  خاص سه دستهشه تقسیمبندی: از یک جهت دیگه هم میجمع
 .1المالک . مجهول3. مباحات و  2(، 26ت عمومی: ماده یافته به خدماموال  اختصاص. 3؛ 25اموال مورد استفادۀ عموم: ماده  . 2؛ 24عمومی: ماده

 تملک نماید.«  هایی را که آخر آنها مسدود نیستطرق و شوارع عامه و کوچهتواند : »هیچ کس نمی24ماده 
ب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و  ها و کاروانسراها و آ و مالک خاص ندارد، از قبیل پل  اموالی را که مورد استفاده عموم استتواند  : »هیچ کس نمی25ماده  

 هایی که مورد استفاده عموم است.« های عمومی، تملک کند و هم چنین است قنوات و چاهگاهمیدان

د است برای    2: »اموال دولتی 26ماده   ع  الع و خندقمصالح یا انتفاعات عمومی که م  ه و ذخیره و اسلح  3ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه، مثل استحکامات و ق 
مارات   های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن  ها و کتابخانههای تلگرافی دولتی و موزهدولتی و سیم  4و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و ع 

بل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که  در تحت تصرف دارد، قا مصالح عمومی و منافع ملیچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان 
 موافق مصالح عمومی به ایالت یا والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.« 

 :انواع مباحات
 ای که در زمین موات پیدا شود.دفینه مالی است که کسی در ملکش بر حسب اتفاق و تصادف پیدا کرده باشد و همچنین است هر دفینه . دفینه:1
 باشند. حیوانات غیراهلی اصواًل از جمله مباحات می  . شکار:2
 برداری از آنها برای عموم امکان دارد. ها دریاها و باران در زمرۀ اموال است که بهرهآب رودخانه های مباح:. آب3

ه اول قانون توزیع عادالنه آب منسوخ شده است.  ۱۶۱تا  ۱۴۸مواد  نکته:  این قانون با مادِّ
شت و َزرع در آن نباشد نباشد اراضی موات نامیده میزمین موات: . اراضی4 ل افتاده و ک   شود. های بدون مالکی که معطِّ
 مواد معدنی را گویند.   . معادن:5

ت را تنها مباحاتی  آمده است. امروزه حقوقدانان، مصداق مهم حیاز   قوانین مرتبط به هریک از آنهاگفتیم که ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در  
 ها. ها و مسافرخانهجا مانده از مشتریان در غذاخوریو به شدهعراضإ  اند، مانند غذا یا لباس  بسیار اندک دانسته

 : المالکمجهول
َقطه ک  هر مالی است که مالکش آن را گم کرده و در اخت  . مالک  خاص وجود دارد ولی قابل شناسایی نیسته،  و حیوانات ضال ِّ   5در ل  یارش نباشد؛ قابل َتَملُّ

ه را قانون مدنی با شرایطی قابل َقط   داند. َتَملُّک مینیستند. البته ل 
شده )ضاله( عبارت از هر حیوان َمملوکی ]َمملوک یعنی مالک دارد[ است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور  قانون مدنی: »حیوان  گم  170ماده  

 گردد.«ی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیدر چراگاه یا نزدیک آب 
مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبۀ مخارج  شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائمقانون مدنی: »اگر حیوان  گم  172ماده  

تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند  داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده مینگاهداری آن را از مالک نخواهد  
 رجوع به یکدیگر را  مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و اال مخارج نگاهداری با منافع  حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حقِّ 

 واهند داشت.« خ

 
 المالک، ثبوتًا مالک دارند اما اثباتًا مالک ندارند. مجهول مشترکات  عمومی و مباحات، هم ثبوتًا و هم اثباتًا مالک ندارند اما   1
 گفت: »اموال عمومی« بهتر بود به جای »اموال دولتی« می  2
 سازی زرادخانه یا کارخانۀ اسلحه  3
مارت است به معنای بنا، ساختمان.  4 مارات جمع  ع   ع 
ه مالی است که مالک دارد ولی مالکش آن را گم کرده و دیگری   5 َقط  سپارد زیرا مالک از گرفتن امتناع کرده است. در این حالت،  گیرنده آن را نزد حاکم می کند، امانت گذارد و برای استرداد  آن مراجعه نمی کند، اما مالی که مالک به امانت می آن را پیدا می   ل 

ه نیست.  َقط   هرچند مال باید به مالک داده شود اما مصداق  ل 
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َبل  او به مصارف فقرا میقانون مدنی: »اموال مجهول  28  ۀماد ذن حاکم یا مأذون از ق  ها اعتقاد دارند که »حاکم« در این ماده، نهادی  رسد.« بعضیالمالک با ا 
 گویند مقصود، دادستان است. ها میالمالک مرتبط با آن است بعضیاست که مال  مجهول

نی: »تعریف  اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعالن بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتًا به اطالع اهالی محل  قانون مد  164ۀ  ماد
 رسیده است.« 

 [ 99شود، جز کدام دسته از اموال است؟  ]ارشد اموالی که در مواقع بروز جنگ، زلزله و سیل پیدا می  ✓

 الف. مباحات بالعارض 

 المالکمجهول .ب

 مشترکات  .ج

 لقطه  .د

و     نیست  معلوم  مالکشخص    هویتمالی که دارای مالک است اما    المالک طبق نظر دکتر مالکریمیتعریف مال مجهوا   « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

 . نیست ممکن وارثانش یا مالک به  مال آن رساندن و اعراض مالک از آن مشخص نیست

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری  با سایرین متفاوت است؟ ماهیت کدام یک از اموال زیر،  ✓

 د. انفال ج. مباحات  ب. عمومی  المالکالف. مجهول 

المالک را جزو اموال بدون مالک خاص حساب کرده است، ولی در واقع همان  درست است. باوجود اینکه قانون مدنی اموال مجهول  »الف«ی  پاسخ: گزینه

که مباحات، ی ها مجهول است، درحالالمالک از اموال دارای مالک خاص هستند که به هر دلیل مالک آندارد، اموال مجهولگونه که خود  عنوان داللت  

 اموال بدون مالك محسوب م یانفال و اموال عموم
ً
 شوند. یفاقد مالك خاص هستند و واقعا

 [ 93ی]ارشد حقوق خصوصی سراسر کاخ گلستان واقع در تهران« جزو اموال ... است.  ✓

 د. عمومی ج. مصادره شده   ب. دولتی  الف. اختصاصی دولتی 

هستند که به عموم تعلق دارند    ی هم گفته شده است، اموال  یعموم  یهاو ثروت   یها مشترکات عمومکه به آن   یدرست است. اموال عموم  »د«   یگزینهپاسخ:

 ست. یها نمالك آن   یو شخص خاص 

 [  95]دکتری حقوق خصوصی آزاد المالک کدام مورد است؟اموال مجهولمنظور از »حاکم« در ارتباط با  ✓

 ب. رئیس دادگاه عمومی الف. رئیس دادگستری استان یا شهرستان 

 فقیهد. ولیا      ج. دولت

ل او به مصارف قانون مدنی: »اموال مجهول   28 مادۀدرست است. طبق   »ب« ی  پاسخ: گزینه ب    ی رسد.« قانون مدنفقرا می   المالک با اذن حاکم یا مأذون از ق 

تعر را  »حاکم«  ایعبارت  نکرده،  مدنیف  قانون  مختلف  مواد  در  لفظ  راجع  ین  است،  گرفته  قرار  استفاده  معنامورد  در    یبه  مدنی    28  مادۀ حاکم  قانون 

معتقدند منظور »قاضی دادگاه« است و  دانند و برخی  نظر دارند، برخی مقصود از حاکم در این ماده را »دادستان« می نویسندگان حقوق مدنی اختالف 

  ی هانه ین پرسش باتوجه به گزیاست. در ا  هیفقی ول،  یقانون مدن  28  مادۀ براساس نظر سوم که شهرت کمتری در حقوق مدنی دارد، مقصود از حاکم در  

 ، مدنظر قرار گرفته است.یقانون مدن 28 مادۀحاکم در   یبه معنادگاه دوم راجعیدرج شده، د

 
 بندی  فوق اضافه کنم:  خواهم بر پنج تقسیمبندی  دیگر هم من مییک تقسیم

 پذیر و غیرقابل انتقال تقسیم ششم: تقسیم  مال به انتقال
 انتقال بودن در اموال، اصل است همانطور که منقول بودن اصل بود عدم قابلیت  انتقال، استثناء است. قابل

 پذیر نیستند یا به حکم قرارداد: للت دارند یا به حکم  قانون، انتقاپذیر نیستند دو حااموالی که انتقال
شده، مال  َمرهون )چون منوط به تنفیذ مرتهن بود(، ملک  مشاع در حالت ایجاد حقِّ پذیر نیستند: مال  حبسل، انتقابه حکم  قانون . بعضی اموال هستند که 1

عمال کنم وشفعه )چون ممکنه من حقِّ شفعه  آن را بگیرم(، اموال عمومی، ترکۀ متوفی قبل از تصفیه.  ام را ا 
 تواند در رهن تصرفی کند که منافی  حقِّ مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.«قانون مدنی: »راهن نمی 793ماده 
ت تعلق گرفته شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکۀقانون مدنی: »مالکیت ورثه نسبت به ترکۀ متوفی مستقر نمی 868ماده   .« َمی ِّ
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ت تعلق می  869ماده   ت و حقوقی که متعلق   -۱گیرد و باید قبل از تقسیم  آن ادا شود از قرار ذیل است: قانون مدنی: »حقوق و دیونی که به ترکۀ َمی ِّ قیمت کفن َمی ِّ
ت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه  وصایای  -۳دیون و واجبات مالی متوفی؛    -۲است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛    ی آنها.« َمی ِّ

ان میقانون مدنی: »هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و د   871ماده  توانند آن  یِّ
 را بر هم زنند.« 

 ، مال، غیر قابل نقل و انتقال است که دو حالت دارد: م قراردادبه حک. گاهی اوقات 2
 کند که مال  خود را انتقال ندهد(؛ از آنجا که چنین شرطی، شرط فعل است، ضمانت اجرای آن فسخ است.   یکی شرط  تعهد به عدم انتقال )یعنی مالک تعهد می

انتقال: ضمانت اجرای این، بطالن است  توجه داشته باشیم که نتیجۀ عدم  انجام  شرط  نتیجه، بطالن نیست؛ پس چرا اینجا شد  و دیگری شرط  سلب  حقِّ   ،
توانستیم دست  هر کسی  کنیم که راجع به بطالن، باید در مورد حقِّ دینی و عینی صحبت کرد. حقِّ عینی چون حقِّ تعقیب وجود دارد؛ میباطل؟! یادآوری می

ینی اول  دهد و نهایتًا فسخ.  الزام می بود، آن را باطل کنیم ولی حقِّ د 
 

 ق.م( 39تا   30)مواد    حّق مالکیت:
 شود: مبحث خوانده می  3در بحث مالکیت  

َسَلطون َعلی َاموالهم(؛ یعنی مالك  هر مالکی حقِّ همه گونه تصرف در ماَیمَلك  خود را دارد. به این قاعدۀ تسلیط می  30: طبق مادۀ  تسلیط  ۀقاعد  گویند )الناس م 
گوید به دیگران ضرر نزنید. این دو قاعده، بسیاری از مواقع با هم  به نام قاعدۀ الضرر که می  132تواند بکند. یك قاعدۀ دیگر داریم در ماده  با مالش میهر کاری  
این دو قاعده با هم مشکل    زند. ولی بعضی مواقع کند و به دیگران هم ضرر نمیآید؛ یعنی شخصی مال  خودش را تصرف میشوند و مشکلی به وجود نمیجمع می

 آید. گویند و تزاحم از مزاحمت میگویند، بلکه تزاحم میدارند که به آن تعارض نمی
تواند  تواند تصرف کند اما طبق قاعدۀ الضرر نمیزند به عبارت دیگر طبق قاعدۀ تسلیط میکند و به دیگران هم ضرر مییك نفر در ملك  خودش تصرف می  مثال:

َبَرد. وقتی تسلیط با الضرر تزاحم پیدا  گویند؛ مثاًل شخصی در خانۀ خویش، صدای ضبط را به طور غیر متعارف باال میاین را تزاحم این دو قاعده می ضرر بزند که
ر را انجام داد؛    الضرر مقدم استاین است که   اصل کند یك اصل داریم و یك استثناء.  می ض  اگر دو تا شرط جمع   استثنائاً اما  یعنی اصل این است که نباید آن کار  م 

 ؛ یعنی اگر ضرر وارد کردی اشکال ندارد و نیازی به جبران ندارد. شودتسلیط مقدم میبشود آن وقت 
ضر »به قدر متعارف« باشد )زیاد از حد نباشد(. شرط دوم این است کمثال: یك نفر می ه تصرف   خواهد در ملکش آتش روشن کند. اولین شرط این است که تصرف  م 

ضر این دو شرط را داشته باشد، آن و ضر، َاَلکی نباشد، یا به عبارت بهتر برای »رفع حاجت« یا برای »دفع ضرر« باشد. پس اگر تصرف  م  قت اگر ضرر هم بزند نیاز  م 
 ق.م(. 132به جبران ندارد؛ یعنی قاعدۀ تسلیط بر الضرر مقدم است )ماده 

 خود حقِّ همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.  : هر مالکی نسبت به مایملک30ماده 
تعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. : کسی نمی132ماده  ر  همسایه شود مگر تصرفی که به َقدر  م 

 تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم َتَضرُّ
 .م(: ق  34و  33، 32)مواد    مالکیت َتَبعی

شود. مالکیت َتَبعی دو نوع است  َتَبع  یك مالی، مالك مال دیگری میمالکیت َتَبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال. مالکیت َتَبعی یعنی شخص به
 گویند. می  مصنوعیو یکی را  طبیعییکی را 

مثاًل کسی زمینی دارد و پس از چند سال یك درخت در آن روییده که این را مالکیت طبیعی گویند.    خود به خود ایجاد شده. مالکیت َتَبعی  طبیعی: مالکیتی که  1
 ها و درختان خودرو، حمل حیوان، آب چشمه و ...( )بوته

شخص بذر خریده، کود خریده و آبیاری کرده درخت شده که این را مالکیت مصنوعی گویند.  یعنی  در اثر کار است. مالکیت َتَبعی  مصنوعی: مالکیت مصنوعی  2
 )زراعت، میوه، ساختمان و ...( 

َبع،  ]مالکیت َتَبعی  مصنوعی[ حاصل شده باشد بال در نتیجۀ عملی]مالکیت َتَبعی  طبیعی[ یا  َطبعاً : تمام ثمرات و متعلقات  اموال  منقوله و غیرمنقوله که 32ماده  تَّ
 مال  مالک  اموال  مزبوره است. 

 شکل است:  مالکیت  َتَبعی در قانون مدنی به دو
 (. 33. راجع به محصول زمین است )ماده 1
 (. 34. راجع به محصول حیوان است )ماده 2
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 ق.م(: در مورد زمین یك قاعده داریم و یك استثناء:  33. راجع به زمین )ماده  1

 هر کس مالک زمین است، مالک محصول هم هست.  قاعده:
 اگر بذر مال یکی باشد و زمین مال دیگری، محصول، مال  مالک  بذر است.  استثناء:

زمین حاصل می33ماده   از  که  و محصولی  ماء  ن  ]اصل:[  است  :  زمین  مالک  مال  بهشود  ]طبیعی[خودیچه  باشد  روئیده  مالک  یا    خود  عملیات  واسطه  به 
ه   ، ]مصنوعی[ ماء یا حاصل از اصله ]نهال[ یا حبۀ ]دانه[ غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب َاصل  یا    ]استثناء:[ مگر اینکه ن 

ه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.   َحب ِّ
فروشد، کدام گزینه در مورد  د و سپس آب واردشده در نهر را میکنشخصی به قصد تملک آب، اقدام به کندن نهر و اتصال آن به رودخانه می  ✓

 [ 99]ارشد هایی که وارد نهر شده و حفرکنندۀ نهر از آنها مطلع نبوده، صحیح است؟ ماهی 

ک کند. اختصاص به حفرکننده دارد و می الف. 
ا
 تواند آنها را تمل

ک کند. اختصاص به خریدار دارد و می ب. 
ا
 تواند آنها را تمل

 آید.به تبع آب، به ملکیت حفرکننده درمی ج. 

 آید.به تبع آب، به ملکیت خریدار درمی د. 

   که  غیرمنقوله  و  منقوله  اموال  متعلقات  و  ثمرات  تمامقانون مدنی: »  32« صحیح است. به استناد مادۀ  الف پاسخ: گزینۀ »
ً
  شده   حاصل  عملی  نتیجه  در  یا  طبعا

 است«  مزبوره اموال مالک  مال بالتبع باشد

ح ین خود کاشته است، صحیسرقت کرده و در زم  یگر ین، آن را از دیکه مالك زم  ی آمده از بذردستکدام مورد در خصوص نماء و محصول به ✓

 [ 97]وکالت کرمانشاه است؟

 شود و موجب ضمان زارع است.ی م یتلق ین تعلق دارد و کاشتن بذر، تلف حکمیالف. نماء و محصول به مالك زم

 ن را بپردازد.یالمثل زمد اجرتیبا یب. نماء و محصول، از آن  مالك  بذر است ول

 ن تعلق دارد، هرچند او غاصب است. یج. نماء و محصول به مالك زم

 آن  مالك بذر است.  د. نماء و محصول از

 درست است.  »د« ینهیگز  یقانون مدن 33 مادۀپاسخ: طبق 

 
 اش مال چه کسی است که دو حالت دارد: خواهیم ببینیم که بچهق.م(: در مورد حیوان می 34. راجع به حیوان )ماده 2

 ق.م(.  34حالت اول: حیوان نر، مال  یک مالک است و حیوان ماده، مال  مالک دیگر، که قانون گفته بچۀ این دو حیوان، مال  مالک  مادر است )ماده 
تاج  حیوانات، در ملکیت  تابع  ما34ماده  تاج  آن هم خواهد شد.  : ن   در است و هر کس مالک  مادر است مالک  ن 

تاج  آن هم خواهد شد.« غلط است؛ واژۀ »خواهد شد« را باید حذف کرد و واژۀ »هست«  گوید: »...قسمت  اخیر  مادۀ فوق که می هر کس مالک  مادر است مالک  ن 
 شود« )یعنی قباًل بوده( مالک  نتایج هم می را جایگزین  آن کرد. اینجوری که: »هر کس مالک  مادر هست 

فروشد. خریدار، مالک  مادر  ق.م( یک حیوان ماده داریم که حامل است )اصطالح »حامله« غلط است(؛ مالک، این حیوان را به یکی می  358حالت دوم: )ماده  
 اند. دهشود مگر اینکه تصریح کنند بچه را هم مورد بیع قرار داشود ولی مالک  بچه نمیمی

نمود متعلق به  : نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آن را بدون خرابی نقل  358ماده  
شود مگر اینکه تصریح شده  حمل، در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود و بر عکس، زراعت، در بیع زمین و میوه، در بیع درخت و  مشتری می

 توانند به عکس  ترتیب  فوق تراضی کنند. در هر حال، طرفین عقد می باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
 

 :  مالکیت  َتَبعی بر متعلقات مال
ست تا هر کجا باال رود و هم چنین است نسبت  گه: »مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی  آن اقانون مدنی می  38. مالکیت  فضا و قرار  زمین: مادۀ  1

 گونه تصرف در هوا و َقرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.« به زیر  زمین، بالجمله مالک حقِّ همه
 . مالکیت  فضا و َقرار  شوارع عمومی: 2
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 . مالکیت  بنا و درخت بر روی زمین:3
گه: »چشمۀ واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر این که دیگری نسبت به  قانون مدنی می  96. مالکیت  چشمۀ واقع در زمین: مادۀ  4

ی شدن آن و قانون توزیع  عادالنۀ آب، چشمه ی داشته باشد.« به موجب قانون آب و نحوۀ ملِّ ها در زمرۀ اموال عمومی است و استفاده آن چشمه عینًا یا انتفاعًا حقِّ
 وط به صدور پروانۀ مصرف از وزارت نیرو است. از آن من

 
 تصرف:  ۀامار 

در اصطالح، اماره عبارت است از هر چیزی که اواًل جنبۀ کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد،    اماره در لغت به معنی عالمت، نشان و نشانه است
د. ثانیًا کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. امارات در علم حقوق از  کن مانند تصرف که ظاهرًا حکایت از مالکیت در شیء  مورد  تصرف می

اوضاع و احوالی  اند. طبق قانون، اماره یعنی  شده  شمرده  ادلۀ اثبات دعواقانون مدنی امارات از    1258مادۀ    4ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند  جایگاه ویژه
 . ندک که داللت بر امری می

 (: طبق این ماده تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود. 35اماره تصرف )ماده 
رود یعنی هر کس به عنوان مالک، مالی را در تصرف  خویش داشته باشد اصواًل مالک  آن مال  این عبارت، بیانگر قاعدۀ ید است که برای اثبات مالکیت به کار می

 خالف  آن ثابت شود.  است مگر
 تا دلیل داریم: اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند.  5ق.م. یعنی اماره. در قانون  35ق.م دلیل در ماده   1322طبق ماده 

 دلیل  مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.  به عنوان مالکیت: تصرف 35ماده 
 که خالفش ثابت شود؛ این را امارۀ تصرف گویند. شود مگر اینیعنی هر کس متصرف مالی است مالك حساب می

ف«، کدام مورد صحیح است؟  ]ارشد  ✓  [ 99دربارۀ »اماره تصرا

ف بالمباشره است. ف، تصرا  الف. مالک اعتبار در تصرا

ف ویژۀ اعیان است و در منافع و حقوق اعمال نمی .ب  شود.اماره تصرا

ف  .ج ت سابق، تصرا ف کنونی و وقفیا ت است. در تعارض بین تصرا  دلیل بر مالکیا

ف کنونی مقدم است.  .د ف کنونی، اماره تصرا ف سابق و اماره تصرا  در تعارض بین اماره تصرا

در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »در تعارض بین تصرف سابق و تصرف    35مادۀ    8« صحیح است. به استناد حاشیۀ  د»پاسخ: گزینۀ  

مقدم است؛ زیرا وضع مالکیت روشن نیست و در تعارض دو اماره، که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر  کنونی، تصرف کنونی 

 هر دو نیز معتبر باشد، امارۀ کنونی مقدم است«

 [ 95]قضاوت است؟  یفقه یانگر کدام قاعده یر، بیعبارت ز ✓

  »تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است«

ك الف. م   ل   ط ید. تسل د یج.  دیب. ضمان  ن م 

 د است.ی ین امارهی، مبیقانون مدن  35  مادۀدرست است. حکم   »ج« ینهیپاسخ: گز

  1159و    1158و    110و    109و    35مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد    1: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده 1322ماده  
 و غیر آنها، و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. 

به   ( تصرف1تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد شرایط اعتبار تصرف:  بدیهی است که هر تصرفی نمی
 ( تصرف باید مشروع باشد. 2عنوان مالکیت باشد؛ 
بیند بگوید که فالنی مالك است. بنابراین هرگاه شخصی مالی را با  یعنی متصرف طوری رفتار کند که انگار مالك است. هر کس او را می  به عنوان مالکیت:

کسی مال را با عنوان امانت در تصرف داشته باشد در این صورت، تصرف، دلیل     شود، مثالً عنوان  غیر از مالک در تصرف داشته باشد، مالک  آن مال فرض نمی
صد  إعمال  تصرف به . عنصر معنوی: داشتن  ق2. عنصر مادی: داشتن  استیالء بر مال؛ 1باید دارای دو عنصر باشد:   35مالکیت نیست لذا تصرف  مذکور در مادۀ 

 صرف. . عنصر قانونی: مشروع بودن ت3عنوان مالکیت؛ 

 
 توان ثابت کرد. توان ثابت کرد اما خالف  فرض را نمی ا »فرض« در این است که خالف  اماره را می فرق  »امارۀ قانونی« ب  1
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شود و خالف   لقی میه: اگر اختالف شود در این که تصرف به عنوان مالکیت بود یا از جانب  دیگری )مثاًل به عنوان امین یا مستأجر( تصرف به عنوان مالکیت تتوجِّ 
جر( در این صورت، بار  اثبات  اینکه عنوان  تصرف  آن نیاز به اثبات دارد اما اگر ثابت شود شروع  تصرف  شخصی بر مال از جانب  دیگری بوده )مثاًل به عنوان مستأ

 تغییر کرده و به تصرف به عنوان مالکیت تبدیل شده است به عهدۀ متصرف است.  
  است. حال اگر کسی ادعا دارد که تصرف  متصرف به عنوان مالکیت نیست باید آن را اثبات کند. همواره  به عنوان مالکیتاصل: اصل این است که تصرف هر کس  

کند. در بحث ما اصل این است که تصرف به عنوان مالکیت در دادگاه، مدعی باید دلیل بیاورد. حال مدعی کیست؟ مدعی کسی است که خالف  اصل صحبت می
سخ داد، تصرف در چه  گوید تصرف  این شخص به عنوان مالکیت نیست که باید دلیل بیاورد. حال باید به این سؤال پااست و در این دعوا مدعی کسی است که می

وق عینی اجرا  چیزی؟ در واقع باید بدانیم »قلمرو قاعدۀ ید« تا کجاها هست: امارۀ تصرف، مخصوص  مالکیت در اعیان نیست و در مالکیت  منافع و سایر حق
 شود؛ مثاًل تصرف به عنوان حقِّ ارتفاق، دلیل  حقِّ ارتفاق است. می

 [ 97یسراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر                          ست؟    ید( چی  موضوع امارۀ تصرف )قاعدۀ ✓

 الف. استصحاب تصرف است.

 د و تصرف است.یت یب. معلوم بودن وضع

 ت تصرف است.یج. معلوم بودن سابقه و وضع

 د و تصرف است.یت ید. مجهول بودن وضع

تصرف    یت است که سابقهیل مالکیدل  یدر صورت  یقانون مدن   35  مادۀد موضوع  یامارۀ   ین حقوقیدرست است. طبق نظر غالب در دکتر  »د«  ینهیپاسخ: گز

 مال در ملکیمالک  یکه در برابر متصرف مدع  یمتصرف در مال مورد نظر معلوم نباشد، اگر کس
ً
تواند با ی ت او بوده، متصرف نمیت است، اثبات کند سابقا

 به او منتقل شده است.  یت مال با ناقل قانونید اثبات کند که ملکی حفظ تصرف خود با یخود را اثبات کند، برا یت فعلید ملکی یاماره 

 در سه چیز، تصرف، دلیل مالکیت است:
 . عین: تصرف در عین دلیل مالکیت عین است. مثاًل کسی متصرف گوشی تلفن همراه است )گوشی همان عین است(. 1
ون آپارتمان  ت: تصرف در منفعت، دلیل مالکیت منفعت است. مثاًل یك نفر به نام  »الف«، متصرف  یك واحد آپارتمان است، یك نفر دیگر به نام  »ب« بیر . منفع2

و کسی که بیرون خانه  گوید من مستأجر  »ج« هستم )ج مالک یا موجر است(  است. حال فرض کنید بر سر منافع آپارتمان دعوا دارند. کسی که در خانه است می
 شود )طبق امارۀ تصرف(. گوید من مستأجر  »ج« هستم. در این مثال کسی که در خانه است مستأجر محسوب میاست می

 تصرف  موجر به عنوان مالکیت، دلیل  مالکیت  موجر است. تصرف  مستأجر به عنوان مالکیت  منافع، دلیل مالکیت  منافع  مستأجر است.  
 . حق: تصرف در حق )حقِّ انتفاع، ارتفاق و تحجیر(، دلیل صاحب حق بودن است.  3

کرده )فقط عبور( انگار حقِّ ارتفاق داشته است. بعد از چند  ای سال از ملك دیگری عبور میهها سالکنند. یکی از آنمثال: دو همسایه در مجاورت هم زندگی می
کنند و هیچکدام هم دلیل ندارند. کسی که عبور کرده است دلیل مبنی بر اینکه  گذارد عبور کند. به دادگاه مراجعه میشود و همسایۀ دیگر نمیسال دعوایشان می

گوید که تصرف این شخص دلیل آن است که او حقِّ ارتفاق  جلوی آن را گرفته دلیل ندارد که حق دارد جلوی آن را بگیرد. دادگاه میحق دارد ندارد و دیگری هم که  
 ق.م(  124و  97دارد. )مواد 

ردن یا عبور او از ملک  تو : هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک  دیگری َمجرای آب به ملک  خود یا حقِّ مرور داشته صاحب  خانه یا ملک نمی97ماده  اند مانع آب ب 
ِّ داشتن  در و شبکه و ناودان و حقِّ شرب و غیره.

 خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق 
ختصی  همسایه بوده و سابقۀ این تصرف معلوم نبا 124ماده   شد باید به حال  : اگر از قدیم ]واژۀ »از قدیم« نشانۀ تصرف  سابق است[ سر  تیر  عمارتی روی دیوار م 

تواند آن را تجدید کند و همسایه حقِّ ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می
رف  اجازۀ او ایجاد شده بوده است.   نماید وضعیت سابق به ص 

 
 [  94یحقوق نفت و گاز سراسر یدکتر] ح است؟یتصرف، کدام مورد صح دربارۀ امارۀ  ✓

 ست.یان است و در منافع و حقوق، قابل اعمال نیاع یژه یالف. تصرف، و

 ت است. یت، اصل وقفیت و وقفیب. در موضوع اختالف در تصرف به عنوان ملک

 ت است. یل بر مالک یت سابق، تصرف دلیو وقف ین تصرف کنونیج. در تعارض ب

 شود. یر«، متصرف شناخته میر بوده، »غیتصرف از طرف غد. اگر ثابت شود که شروع 
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 توسط شخص صورت گیل مالکیدل  ی قانون مدن 35  مادۀکه در   ی درست است. تصرف  »د« ینهیپاسخ: گز
ً
ا باواسطه  یرد یت شناخته شده ممکن است مباشرتا

شود و تصرف، دلیل  مالکیت  غیر است نه خود متصرف؛  یر، متصرف شناخته میرا تصرف کند، غ  یر، مالیابت از غینده به نینده، اگر نمایق نمایو از طر

ثبات کند درنتیجه اگر اثبات شود، متصرف در مقام نایب غیر، تصرف را آغاز کرده است این تصرف بر مالکیت متصرف داللتی ندارد؛ مگر اینکه متصرف ا

 برای خود به تصرف ادامه داده استبعد از شروع تصرف به نیابت، عنوان تصرف ت
ً
 . غییر کرده و در ادامه اصالتا

 

 تصرفی دلیل مالکیت است که مشروع )قانونی( باشد. تصرف غاصب چون مشروع نیست، دلیل مالکیت نیست.   36طبق ماه   مشروعیت تصرف:
ل  قانونی نبوده معتبر  36ماده  ک یا ناق  ِّ

َمل   نخواهد بود. : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب  م 
مشروع است؛ یعنی متصرف نیازی ندارد که ثابت کند تصرفش مشروع است. اگر کسی ادعا دارد که تصرف  متصرف مشروع نیست، باید   فاصل این است که تصر 

 ثابت کند. 
است که من مالکم. در دادگاه   : فرض کنید یك نفر در حال حاضر متصرف است و یك نفر دیگر مدعی)تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق(  37ماده  

 شود: راه ثابت می سهاز  مالکیت سابق مدعی
 گویند، ما االن را خبر نداریم اما مدعی، یک ماه  پیش مالك بوده است. آورد که شاهدها می. یا شاهد می1
 کند که یک ماه  پیش، مدعی، مالك بوده است اما االن نیست. . متصرف، خودش اقرار می2
 تواند مالکیت  سابق خود را اثبات کند. سند رسمی می. فرد با 3

گویند که: »اگر مالك هستی ثابت کن«؛ )مثاًل ثابت  دهند و به متصرف میگیرند و به مدعی میهمین که مالکیت  سابق  مدعی ثابت شد، مال را از متصرف می
  اقرار ناقص است چرا که فقط   37فعلی و مالکیت  سابق، مالکیت  سابق مقدم است. ماده   ای یا مال به شما هبه شده یا ...( پس در تعارض  تصرف  کن مال را خریده

با    را نگفته در حالی که شهادت و سوگند هم مثل اقرار است؛ اما از نظر منطقی باید گفت: مالکیت سابق مدعی چه با اقرار، چه با شهادت و چه شهادترا گفته و 
 که ثابت شود. شود و مهم این است سوگند ثابت می

بندی  ادلۀ اثباتی یک نوع امارۀ قانونی است و اگر دلیلی بر خالف  آن موجود باشد باید کنار گذاشته شود زیرا اماره تاب  مقاومت  بیشتر بدانیم: امارۀ تصرف در دسته
نماید امارۀ    اقرار و سپس متصرف به مالکیت  سابق  مدعی  در برابر دلیل را ندارد پس اگر شخصی متصرف  مالی باشد و دیگری، مدعی  مالکیت بر آن مال گردد  

شود به امارۀ تصرف استناد کرد که دلیل نباشد چون اماره، تاب  مقاومت در برابر دلیل را ندارد. متصرف برای اثبات  مالکیت  خود  شود. زمانی میاثر میتصرف بی
 ه آن مال بر طریقۀ قانونی به او منتقل شده است.تواند به تصرف  خویش استناد کند بلکه باید ثابت کند کنمی

إلیه نمی  اقرار : اگر متصرف  فعلی 37ماده  تواند برای ردِّ ادعای مالکیت  شخص  مزبور به تصرف کند که ملک سابقًا مال  مدعی  او بوده است در این صورت مشار 
ل  صحیح به او منتقل شده است. است[ مگر ای دلیلاست ولی اقرار،  امارهخود استناد کند ]چون تصرفش،   نکه ثابت نماید که ملک به ناق 

ال بوده است آیا این  موضوعی که باید در اینجا بررسی کنیم این است که اگر مدعی  مالکیت با شهادت  شهود یا با اسناد کتبی اثبات کند که در گذشته، مالک  م
کند و منظور از دلیل، هر دلیلی  اثر مینظر داریم، طبق نظر مشهور: »بله، امارۀ تصرف را بیزمینه اختالف  کند؟ در ایناثر میادله مانند اقرار، امارۀ تصرف را بی

نظر قرار میتواند باشد«، هرچند که طبق ظاهر  قانون  مدنی منظور از دلیل، اقرار است. پس اگر در سؤال، نظر  قانون  مدنی را خواستند فقط اقرار ر می دهید و  ا مدِّ
 اثبات است. یر این صورت، با سایر دالیل هم قابلدر غ
 : 37نکته راجع به ماده  پنج

گویند این ملك  آیند می. در تعارض تصرف فعلی با وقفیت سابق، وقفیت  سابق مقدم است. مثاًل ملکی در حال حاضر در تصرف الف است دو نفر شاهد می1نکته 
ك وقف، خالف   صورت، ملك را از تصرف الف میپارسال وقف بوده )وقفیت سابق ثابت شد( در این   گیرند، چون همانگونه که بعدًا خواهیم گفت امکان انتقال و تملِّ

 اصل است. 
 وقفش کند. اگر اختالف در ملکیت یا وقفیت یک مال باشد اصل بر ملکیت است و وقفیت بودن نیاز به اثبات دارد؛ چون اول باید یکی مالک باشد که بعد  

 به عنوان تولیت، دلیل  تولیت نیست.  تصرف  موقوفه
انتقال نیستند. مثاًل کسی  . در تعارض تصرف فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت  عمومی  سابق مقدم است زیرا اصل بر آن است که اموال عمومی قابل2نکته  

گیرند  ت« )مالکیت عمومی سابق(. در این صورت ملك را از متصرف میگویند: »این ملك، پارسال پارك بوده اسآیند و میمتصرف یك ملك است، دو نفر شاهد می
 ام.تواند بگوید خریدهچون متصرف نمی
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اند و امارۀ کنونی بر امارۀ گذشته مقدم است. مثاًل مالی در حال حاضر  . در تعارض تصرف فعلی با تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم است چون هر دو اماره3نکته  
گویند دیروز الف مالك بوده(، در اینجا متصرف  فعلی، مالک  گویند ما این مال را دیروز دست الف دیدیم )نمیآیند مینفر شاهد هم می  دست متصرف است، دو

 است. 
 : در تعارض بین امارات قانونی )همین تصرف( با امارات قضایی طبق نظر غالب، امارات قضایی مقدم هستند. 4نکته 
 با ادلۀ اثبات دعوا طبق قانون مدنی، اگر منظور اقرار باشد، ادله حاکم است.   : در تعارض بین تصرف5نکته 

شده داللت بر حقِّ مالکیت  مدعی داشته باشد ولی اگر داللت بر  نهایتًا همانطور که گفتیم اماره توان  معارضه با دلیل را ندارد البته این در حالتی است که ادلۀ اقامه
م است.  تصرف  سابق  او داشته باشد   در این حالت، تعرض بین تصرف  سابق و تصرف  الحق بوجود آمده که در این صورت، تصرف  فعلی مقدِّ

 کاالیی را خریده است، مدعی مالکیت آن شده و استرداد آن را از متصرف فعلی درخواست می   ✓
ً
کند، کدام مورد،  شخصی به ادعای اینکه سابقا

 [    97صحیح است؟                     ]وکالت کرمانشاه

 رد.یگمدعی قرار می  له در مقامالف. پس از اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، متصرف در مقام منکر و مقر  

ک، ثابت و به نفع دارنده ب. با ارائه
ا
 شود. ی سند، حکم میی سند عادی خرید، بیع به عنوان سبب ممل

 تصرف است. ی، به موجب اقرار متصرف، مانع استناد به اماره یت سابق مدعیج. اثبات مالک

 ست.یتصرف ن یاستناد به اماره ، مانع یاثبات دعو  یك از ادله ی ت سابق، با هر ید. اثبات مالک

 درست است. »ج«  ینهی، گزیقانون مدن 37 مادۀپاسخ: طبق 

 

 )ق.م 92تا   40مواد ( حّق انتفاع:
 قانون مدنی حقِّ انتفاع را تعریف کرده است.  40مادۀ 

ی است که شخص می  ند. تواند از منافع مالی که آن منافع مال خودش نیست، استفاده ک تعریف حقِّ انتفاع: حقِّ
ی است که به موجب آن شخص می40ماده  لک  دیگری است یا مالک  خاصی ندارد استفاده کند. : حقِّ انتفاع عبارت از حقِّ  تواند از مالی که عین آن، م 

 مفاهیم مشابه: برای درک  بهتر  حقِّ انتفاع، الزم است آن را با مفاهیم مشابه مقایسه کرد: 
 که قباًل به صورت گذرا بدان اشاره کردیم:  فاعتفاوت مالکیت  منفعت و حّق انت الف(

َبَرد و سایر تصرفات را نمی. در حقِّ انتفاع، دارنده فقط می1 تواند هر نوع تصرفی در منفعت   تواند در مال انجام بدهد ولی مالک  منفعت میتواند از متعلق  آن انتفاع ب 
تواند منفعتی را که مالک  آن است به تری است( بنابراین مالک  منفعت، میانتفاع، یک حقِّ کامل  متعلق  حق انجام دهد )چون مالکیت، نسبت به حقِّ ارتفاق و

  474اشد )ماده دیگری اجاره )تصرف حقوقی( دهد )چون حق  مالکیت، مطلق بود: چه تصرف  حقوقی و چه تصرف  مادی( مگر اینکه مالک  عین، او را منع کرده ب
جاز به اجاره دادن  مال  موضوع  حقِّ انتفاع نیست چون مالک  آن نیست. قانون مدنی( در حالی که دارن   دۀ حقِّ انتفاع، م 

آید نه در مالکیت  مالک  عین، مالکیت  عین لزومًا به معنای مالکیت   های منفعت در ملک  صاحب  آن یعنی مالک  منفعت به وجود می. در مالکیت  منفعت ذره2
های منفعت در  ندارند بنابراین اگر شخصی ملک خود را اجاره دهد مالک  منفعتش، مستأجر است و مالک  عین، موجر و ذره  منفعت نیست و با یکدیگر مالزمه

 آید. آید اما در حقِّ انتفاع ذرات منفعت در ملک  صاحب  عین به وجود میملکیت  صاحب  منفعت که مستأجر است به وجود می
ت اجاره مستأجر می. در مالکیت  منفعت اگر برای مثال با3 ت یک سال اجاره داده شود پس از پایان مدِّ های روی درخت را بچیند چون مالک   تواند میوهغی به مدِّ

ت یک سال به کسی  منفعت  باغ است و منافع، در ملک  او حاصل شده است )تمام ذره های میوه در ملک  او به وجود آمده است(؛ اما اگر حقِّ انتفاع  باغی به مدِّ
ت منتفع نمیداد َکَند چون مالک  منفعت نیست و ذرهتواند میوهه شود پس از پایان مدِّ های میوه در ملک  او به وجود نیامده است و به صاحب   های بر روی درخت را ب 

ق دارد.   اصلی  باغ تعلِّ
ترین حقِّ عینی است که حقِّ هرگونه  نفعت است چون مالکیت، کاملتر از مالکیت  م ای ضعیفتوانیم نتیجه بگیریم که: حقِّ انتفاع در درجههای فوق میاز تفاوت

 تر از حقِّ انتفاع است.  ای قویدهد بنابراین، درجهتصرف را می
 نشدنی باشد. این دو، یک شباهت نیز با هم دارند: در هر دو چه مالکیت  منفعت )اجاره( و چه حقِّ انتفاع، مال باید مصرف

ی عینی است لذا    10موضوع حقِّ انتفاع فقط حقِّ عینی است، اگر حقِّ معنوی و حقِّ دینی را بخواهید به انتفاع بدهید تابع مادۀ   قانون مدنی است. حقِّ انتفاع، حقِّ
 بررسی کرد.   10را باید طبق مادۀ  انتفاع از دین یا حقِّ معنویموضوع آن باید شیئی مادی باشد )منقول یا غیرمنقول( 
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اگر حق بود نیاز به چیزی داریم به نام  : سبب ایجاد انتفاع ممکن است حق باشد گاهی هم ممکن است اذن باشد  تفاوت حّق انتفاع با اذن در انتفاع  ب(
ی ب  عقد )عقد موجد حقِّ انتفاع( ه طرف  مقابل  که این عقد، الزم است و قبض در آن شرط صحت است اما اذن در انتفاع، ایقاع است و جایز است و هیچ حقِّ

الزم درج شود(  دهد. اذن در انتفاع از سوی مالک اصواًل قابل رجوع است مگر اینکه مالک، حقِّ رجوع  خود را به وجه  ملزمی ساقط کرده باشد )جایز، ضمن  نمی
های حق و اذن را در مبحث  در انتفاع بهتر است تفاوتیا رجوع  او بر خالف  نظم عمومی یا اخالق َحَسنه باشد )مثل نبش قبر( برای درک  بهتر  حقِّ انتفاع با اذن  

رسد چون عقد موجد  رسد« منظورشان این بود که عقد موجد حقِّ انتفاع به ارث میگفت: »حقِّ انتفاع به ارث میعقد الزم و جایز مطالعه کنید. مرحوم کاتوزیان می
 ره. ن در انتفاع از بین میرود اما اذحقِّ انتفاع، عقدی است الزم، با فوت و حجر از بین نمی

دهیم  نی که اذن در انتفاع میتفاوت اذن در انتفاع با اباحۀ در انتفاع: هر دو ایقاع هستند، هر دوی اینها برای انتفاع هستند، تنها تفاوت اینها در این است که زما 
توانی اذن در انتفاع بدهی چون  کنی نمیانی که به دیگری شربت تعارف میتوانی مصرف هم بکنی« مثاًل زمیعنی »انتفاع کن« و در اباحه یعنی »انتفاع کن و می

َبَرد و بعد آن را برگرداَند. کسی نمی  تواند شربت را به انتفاع ب 
 :  ج( تفاوت حّق انتفاع و حّق ارتفاق

اراضی )غیرمنقول ذاتی( دارد حتی در مورد اموال  غیرمنقول   . موضوع  حقِّ انتفاع، ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول اما حقِّ ارتفاق، اختصاص به امالک و 1
کمی و َتَبعی نیز جاری نمی  شود. ح 

ت خاصی شود. 2 د و وقف اصواًل موقت است اما حقِّ ارتفاق دائمی است مگر به تراضی  طرفین محدود به مدِّ  . حقِّ انتفاع جز در حبس مَؤبَّ
 تواند باشد ولی دارندۀ حقِّ ارتفاق، مالک  غیرمنقول است. یا حقوقی می . دارندۀ حقِّ انتفاع هر شخصی از اشخاص  حقیقی3
 . حقِّ انتفاع، قابل نقل و انتقال است اما حقِّ ارتفاق، جدا از ملک و مستقاًل قابل انتقال نیست. 4
 

 باشد:  قانونباشد یا ممکن است  اذنباشد، ممکن است  عقدممکن است  سبب  برقراری حّق انتفاع
 گویند که این عقد، عقدی است الزم. این عقد ممکن است دو جور باشد:  عقد موجد حقِّ انتفاع باشد به آن  عقد. اگر 1

کاتوزیان بر این دو،  معین )عقود با نام(: اگر عقد معین باشد دو مدل است )منشاء  قراردادی  حقِّ انتفاع در قانون مدنی دو عقد است(: حبس و وقف. )صفایی و  
 کنند.( می وصیت را نیز اضافه

دباشد یا  مطلق باشد، موقتعقد حبس ممکن است   د در قانون مدنی نیامده است اما موقت و مطلق در قانون مدنی ذکر شده است. مَؤبَّ  باشد. حبس مؤبَّ
ت، معین میحبس  موقتدر  ت ممکن است به چند صورت  زیر باشد: ، طرفین با توافق برای حقِّ انتفاع، مدِّ  کنند این مدِّ

مری کنی )مواد ع  قبی و س   ق.م(  54تا   41، ر 
عقد موجد  حّق  دهد. به این عقد،  بندد و به او حقِّ انتفاع میاین سه اصطالح هر سه حقِّ انتفاع هستند و ناشی از یك عقد هستند. مالك با یك نفر عقد می

قبمی انتفاع مری است یا ر  ت زمان( یا به صورت ع   ی. گویند. این حقِّ انتفاع )از حیث مدِّ
مری )ماده  ت عمر هر کس می 41آید. طبق ماده عمری از واژۀ عمر می ق.م(: 41ع  ت عمر یك نفر است و به مدِّ ت  حقِّ انتفاعی است که به مدِّ تواند باشد. به مدِّ

ت عمر  مالكعمر  ت عمر  منتفع )دارنده(یا به مدِّ  . ثالثو یا به مدِّ
مری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از41ماده  ت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.  : ع   طرف مالک برای شخص به مدِّ

قبی )ماده   قبی، معین است. رقبی از واژۀ مراقبت می  ق.م(:  42ر  مری، معین نیست اما ر  ت معین است مثاًل شش ماه، یك سال. ع   آید. حقِّ انتفاعی است که به مدِّ
قبی حقِّ انتفاعی 42ماده  ت معینی برقرار می: ر   گردد. است که از طرف مالک برای مدِّ

کنی: کنی از واژۀ سکونت می  س  مری  س  ت نیست ولی ع  کنی اصاًل مدِّ قبی بیاید و این، اشتباه  قانون است. به دلیل اینکه مقصود  س  مری و ر  کنی نباید کنار ع  آید. س 
ت است.  قبی، مدِّ  و ر 

 ق.م(.  43تواند عمری یا رقبی باشد )ماده ت که میتعریف سکنی: حقِّ انتفاع در َمسَکن اس
کنی« یا »حقِّ سکنی« نامیده می43ماده     به طریق رقبییا    به طریق عمریشود و این حق ممکن است  : اگر حقِّ انتفاع عبارت از سکونت در َمسَکنی باشد »س 

 برقرار شود. 
ت، حقِّ انتفاع میحبس مطلق گویند. این عقد باطل نیست. »حبس« یعنی عقد  موجد  حقِّ انتفاع  دهد، به این مدل، حبس  مطلق می: مالك به یك نفر بدون مدِّ

 به آن مطلق گویند.  برای اینکه قیدی ندارد )مدت ندارد(و 
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ن نکرده باشد حبس، مطلق بوده و   تی معیِّ این    حقِّ عمری تا فوت مالکبا    حبس مطلقحقِّ مزبور تا فوت  مالک است، فرق  نکته: اگر مالک برای حقِّ انتفاع مدِّ
ت  عمر نمی  کنند. آید اما در حقِّ عمری، طرفین، آن را ذکر میاست که در حبس  مطلق هیچ سخنی از ذکر مدِّ

ت حبس  مطلق تا فوت مالك است اما مالك می قبی مالمدِّ مری و ر  تواند رجوع کند اما در حبس مطلق استثنائًا مالک  ك نمیتواند قبل از فوت رجوع کند. در ع 
خورد و چون وابسته به شخصیت  منتفع است با فوت  وی  تواند رجوع کند. حبس مطلق با فوت هر کدام به هم میتواند رجوع کند و همچنین استثنائًا منتفع میمی

نون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  مرحوم کاتوزیان دو زیرنویس یا حاشیه قا   44)ماده    خوردحجر به هم نمیخورد ولی حبس مطلق با  به هم می
 دارد که در همین مورد صحبت کرده است( بنابراین حبس مطلق عقدی است جایز. 

ن نکرده باشد حبس مطلق بوده و حقِّ مزبور تا فوت مالک خ44ماده   تی معیِّ واهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود  : در صورتی که مالک برای حقِّ انتفاع مدِّ
 رجوع کند. 

مری:   ت ذکر می1فرق حبس مطلق و ع  ت زده نشده است؛  . در عمری، مدِّ ت تا عمر است در حالی که در حبس مطلق، حرفی از مدِّ . عمری  2شود اما این مدِّ
 وع است. رجرجوع نیست، حبس مطلق، قابل. عمری، قابل3الزم است ولی حبس مطلق جایز است؛ 

 است.نکته: برخی اعتقاد دارند که عقد موجد حقِّ انتفاع، نسبت به یک َسمت، الزم است و نسبت به َسمت  دیگر جایز البته در حالتی که رایگان 
د د ، حبس  َابدی است؛ طرفین توافق میحبس مَؤبَّ د شباهت بسیاری به    کنند که حقِّ انتفاع، دائمی و ابدی باشد )عقد  موجد: اسم  دیگر  حبس  مَؤبَّ حبس مَؤبَّ

د و وقف گفته خواهد شد.  َوض راه ندارد(. در مورد وقف نیز، حبس، دائمی است. فرق  حبس مَؤبَّ  عقد وقف دارد مثاًل در هر دو شرط  ع 
معین باشد لذا طبق نظر غالب، عقد  موجد   خواهد که این حکم، مخصوص  عقد  موجد  حقِّ انتفاعی است که  دانیم که عقد موجد حقِّ انتفاع، قبض مینکته: می

 حقِّ انتفاع  نامعین نیازی به قبض ندارد.
 نام(: نامعین )عقود بی

 اوصاف  عقد  حبس: همانطور که گفتیم اگر مبنای حقِّ انتفاع عقد باشد آن عقد یا حبس است یا وقف؛ عقد حبس دارای این اوصاف است: 
َوض باعث تواند معوض باشد یا غیرمعوض ولی وقف، مجانی است و نمیع؛ می. عقد است و دو طرف دارد: حابس و منتف1 َوض کنیم و شرط  ع  توانیم شرط  ع 

 شود که شرط، باطل و عقد، صحیح باشد. می
قبض، شرط صحت است؛   شود بنابراین. عقد حبس در شمار حقوق عینی است یعنی اگر موضوع  عقد  حبس به قبض منتفع و نمایندۀ او در نیاید عقد منعقد نمی2

 البته فوریت  قبض، شرط نیست )نظر مخالف وجود دارد(. در وقف، قبض، شرط  تحقق است. 
 . موضوع عقد حبس باید مال  قابل  بقاء باشد و در وقف هم باید قابل  بقاء باشد. 3
 رود، وقف هم الزم است. می  . عقد حبس عقدی است الزم جز در حبس مطلق که عقدی جایز است )غیراذنی( و با فوت از بین4

 هایی با هم دارند که عبارتند از:  نکتۀ مهم: وقف و حبس هر دو منشاء  حقِّ انتفاع هستند اما تفاوت
 توان شرط  خیار کرد. پذیر نیست )زیرا وقف، دائمی است و اگر موقت باشد باطل است( در حبس می. در وقف، شرط  خیار امکان1
 ه کرد )اقاله باطل است(، حبس قابل اقاله است. توان اقال. وقف را نمی2
 . در وقف  عام، قبول  حاکم شرط است در حبس، قبول  حاکم نیاز نیست. 3
َوض شود شرط، باطل و عقد، صحیح است( . در وقف نمی4 َوض کرد چون عقدی است غیرمعوض )اگر شرط  ع  ؛ حبس ممکن است معوض باشد  1توان شرط  ع 

 یا غیرمعوض. 
 (. 44عقد الزم است؛ حبس، الزم است؛ اصواًل حبس  مطلق، جایز است )ماده  . وقف،5

 توجه: نظر  َارَجح آن است که منظور از عقد  موجد  حقِّ انتفاع، حبس است.  
د: هر چند که این دو دائمی می َؤبَّ ن است و تفاوتباشند و یکدیگر شبیه هستند اما ارتباط منطقی  آنها از نوع َتبنکته: تفاوت وقف و حبس  م  هایی به شرح زیر  ای 

 دارند: 
د، حابس، مالک  عین می1 َؤبَّ  ماَند. . در حبس م 
د، مال، قابل خرید و فروش است. 2 َؤبَّ  . در حبس م 

 
 ماَند. شرط به سود واقف به عهدۀ منتفع، شرط  باطل است اما عقد، صحیح می  1
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د قابل اقاله است. 3 َؤبَّ  . حبس م 
د، منتفعین می4 َؤبَّ  حالی که در وقف، این امکان وجود ندارد.   توانند حقِّ خود را ساقط کنند مانند حقِّ انتفاع و حقِّ ارتفاق در. در حبس م 
د اگر شرط  مباشرت نشده باشد، منتفعین می5 َؤبَّ  توانند حقِّ خود را انتقال دهند. . در حبس م 
د اگر نسل  منتفعین خاتمه یابد مال از حبس خارج می6 َؤبَّ قف نیست و وقف  النسل شدن  منتفعین باعث از بین رفتن وشود اما در وقف خاص، مقطوع. در حبس م 

 شود.ماَند و َصرف  امور خیریه میباقی می
گویند که این، ایقاع جایز است. البته باید توجه شود که حقِّ انتفاع مبتنی بر اذن از ثبات و دوام  زیادی برخوردار نیست زیرا    اذن در انتفاعباشد به آن    اذن . اگر  2

دارد: »در تمام مواردی که انتفاع کسی  مقرر می  108ممکن است از اذن خود رجوع کند به همین دلیل مادۀ    کند و هر لحظهاذن، تعهدی را برای مالک ایجاد نمی
 تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که مانع قانونی موجود باشد.«  از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می

 گویند.  انتفاع از مباحاتحقِّ بدهد به آن  قانوناگر حقِّ انتفاع را 
تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.« یعنی حقِّ انتفاع را ممکن  دارد: »هرکس میقانون مدنی اشعار می  92مادۀ  

 است قانون به شما بدهد. 
انتقال است. حقِّ انتفاع چون یك حقِّ مالی است قابل نقل و انتقال است چه به صورت ارادی و چه به  نکته: حقِّ انتفاع یك حقِّ مالی است. حقِّ مالی قابل نقل و 

ش به ورثه میصورت قهری؛ یعنی منتفع می ش را به دیگری بدهد و اگر هم بمیرد حقِّ رسد، اما اگر حقِّ انتفاع وابسته به شخصیت  منتفع بود دیگر قابل  تواند حقِّ
نی فرضًا مالك حقِّ انتفاع را فقط و فقط به منتفع داده باشد؛ به عبارت دیگر، مقصود  وی این بوده باشد که: »نخواهد دیگری این حق را  نقل و انتقال نیست )یع

 داشته باشد«(. 
ق نمی  45نکته: طبق ماده   توانیم حق را به موجود بدهیم و  گیرد اما میقانون مدنی حقِّ انتفاع مانند هر حقِّ دیگری باید به موجود داده بشود. حق به معدوم تعلِّ

توان حقِّ انتفاع  توان حقِّ انتفاع را به فرزند  وی داد اما میسپس بگوییم بعد از تو به فرزندت برسد. فرض کنید در حال حاضر آقای »الف« فرزند ندارد، از این رو نمی
ق.م(. نکتۀ قابل    45َتَبع  موجود بدهیم )ماده  اگر بخواهیم به معدوم بدهیم، باید بهرا به خودش )آقای الف( داد و بعد تأکید شود بعد از خودت به فرزندت برسد.  

ه اینکه »حمل، موجود است« البته حمل، مشروط به اینکه زنده متولد شود. مادۀ   ق.م هم، مشابه این مورد را مقرر داشته: »وصیت برای حمل صحیح    851توجِّ
ک او منوط است  زنده متولد شود.« بر این که  است لیکن تملِّ

توان برقرار کرد که در حین ایجاد حقِّ مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حقِّ  : در موارد فوق، حقِّ انتفاع را فقط دربارۀ شخص یا اشخاصی می45ماده  
تفاع موجود هستند حقِّ مزبور باقی و بعد از انقراض آنها  اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حقِّ انانتفاع َتَبعًا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده

 گردد. حق زائل می
ض یا مجانی باشد. یك سری عقود در قانون معوضنکته: عقد موجد  حقِّ انتفاع می اند مثل هبه، ودیعه و  اند مثل بیع و اجاره؛ یك سری عقود مجانیتواند معوِّ

دهد  تواند معوض یا مجانی باشد. مالك حقِّ انتفاع میاند و هم مجانی مانند عقود  موجد  حقِّ انتفاع که میمعوضاند یعنی هم  عاریه؛ یك سری عقود هم دو وجهی
 تواند عوض نگیرد )مجانی( که فرقی ندارد. تواند عوض بگیرد )معوض( و میمی

خسارت و نه تلف است مگر    مسؤوله باشد، به عبارت بهتر امین، نه  مال نیست مگر تقصیر کرد  مسؤولنکته: منتفع در عقد  موجد  حقِّ انتفاع، امین است. )امین  
 ق.م(.   52و  50،  48ی ندارد )مواد مسؤولیت است وگرنه  مسؤولاینکه تقصیر کرده باشد( پس، منتفع چون امین است اگر تقصیر کرده باشد 

 حفاظت از آن تعدی یا تفریط ننماید. استفاده نکرده و در : منتفع باید از مالی که موضوع حقِّ انتفاع است سوء48ماده 
إَلیه 50ماده   آن نخواهد بود.  مسؤول : اگر مالی که موضوع حقِّ انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشار 
 : در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 52ماده 

 استفاده کند. . در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء1
 ورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حقِّ انتفاع باشد. . در ص 2

 ق.م راجع به مخارج نگاهداری مال  موضوع  انتفاع است. مالی که موضوع  حقِّ انتفاع است دو سری مخارج و هزینه دارد:  49ماده 
 . مخارج نگهداری اصل مال 1
 اده مثل بنزین، روغن، ضد یخ و ... . مخارج استف2

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

52 

فقط یکی از    49توان خالفش را به هر نوعی شرط کرد. ماده  االصول میبا منتفع است. ولی علی  مخارج استفاده با مالك است.    مخارج نگهداری در حقِّ انتفاع  
 ها را گفته است. آن

خواد بگه: »با مالک است«[ مگر اینکه خالف آن شرط شده  هده منتفع نیست ]می: مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر ع49ماده  
 باشد. 

هزینه هزینهپس  نظافت.  هزینۀ  مثل  است  منتفع  عهدۀ  به  دارد  ضرورت  انتفاع،  برای  که  مثل  هایی  است  منتفع  عهدۀ  به  است  انتفاع  تسهیل  برای  که  هایی 
های حفظ مال باید از منافع  آن  است به عهدۀ مالک است مثل هزینۀ تعمیر. در وقف و حبس  دائم هزینه  های که برای بقای اصل مال آمیزی اتاق. هزینهرنگ

 پرداخت شود.  
 

 های از بین رفتن حقِّ انتفاع را گفته است. ق.م راه 51نکته: ماده 
 رود:حقِّ انتفاع در موارد زیر از بین می

ت تمام شود حقِّ انتفاع از1 ت: اگر مدِّ قبی،  بین می  . انقضای مدِّ ت موجب  از بین رفتن حقِّ انتفاع است زیرا در ر  قبی به این علِّ ت حقِّ انتفاع در ر  رود. پایان مدِّ
ن باشد.  ت باید معیِّ  مدِّ

رود؛ ر کل از بین میرود؛ ممکن است تلف  کل باشد یا بعض؛ در مورد تلف  کل باید گفت: حقِّ انتفاع به طو. تلف مال: اگر مال از بین برود حقِّ انتفاع از بین می2
مانده هم نتوان انتفاع  ماَند مگر آنکه از مقدار باقیمانده، حقِّ انتفاع باقی میرود و نسبت به مقدار باقیدر مورد تلف  بعض باید گفت: نسبت به آن مقدار از بین می

ق  حقِّ انتفاع باید در زمان  موجد سبب آن موجود باشد
رد. )در مورد اینکه آیا متعلِّ یا مثاًل اگر سبب حقِّ انتفاع قرارداد است باید در زمان تشکیل عقد، متعلق    ب 

ق   خرید کرده ولی هنوز ساخته و تکمیل نشده؛ حاال آیا این را میکند؟ مثاًل شخصی آپارتمانی را پیشموجود باشد یا وجود آن در زمان آینده کفایت می
شود متعلِّ

 پذیر است.( پذیر است. توجه: وصیت به مال  آینده هم امکاناما نظر غالب این است که امکان نظر داریمحقِّ انتفاع قرار داد؟ اختالف
  مادۀ  از مالک   وحدت با بدهد؛ را بدل ،یا ثالث منتفع و( اتالف  نه قهری تلف  ) شود تلف (ثالث یا منتفع  خود از اعم) شخصی توسط انتفاع حقِّ  مورد   مال    اگرنکته: 

 !(.رهنمی  بین از  انتفاع حقِّ )  ماند   خواهد  باقی کماکان مذکور  بدل   به نسبت   انتفاع حقِّ  م.ق 791
 کند. نکته: تعدی و تفریط  منتفع باعث زوال حقِّ انتفاع نیست فقط ید  امانی  او را به ید َضمانی تبدیل می

 مواردی وجود دارد که قانون نگفته مثل:اشاره شده باید گفت   51عالوه بر دو مورد  زوال  حقِّ انتفاع که در مادۀ  
 . رجوع مالک در حبس مطلق: چون حبس مطلق، جایز  غیراذنی است«3»
 . فوت مالک در حبس مطلق« 4»
ق  موضوع ساقط نماید که چون حقِّ انتفاع یک حقِّ عینی اس5»

اط آن،  ت، اسق. اعراض  صاحب  حقِّ انتفاع: یعنی صاحب  حقِّ انتفاع حقِّ خود را نسبت به متعلِّ
 شود و نه ابراء« اعراض نامیده می

ی شود«6» ی شدن ملک یعنی مثاًل ملک، قدیمی باشد و تبدیل به اثر ملِّ  . َفکِّ ملک: مانند مصادره شدن یا ملِّ
های وقف و حبس در این بود  توان شرط خیار گذاشت )یکی از تفاوت. شرط  خیار: منظور، شرط  خیار در عقد موجد حقِّ انتفاع است زیرا در اذن در انتفاع نمی7»

 که در وقف، خیار شرط راه ندارد اما در حبس، خیار شرط، راه دارد.(« 
مری با فوت  مالک، منتفع یا ثالث«8» ت عمر او برقرار شده است مثاًل در ع   . فوت  کسی که حقِّ انتفاع به مدِّ
 

 ق.م راجع است به انتقال موضوع  53ماده 
قبی( به دیگری داده است. بعد از یك ماه، مالك مالش را به یکی دیگه میفرض کنید مالك، حقِّ   فروشد. باید گفت اواًل  انتفاع را مثاًل برای یك سال )به صورت ر 

چه کسی باشد.« ثالثًا    گوید: »برای من فرقی ندارد که مالكرود در واقع در این صورت منتفع میاین فروش درست است ثانیًا با فروش  مالك، حقِّ انتفاع از بین نمی
 اش را با مالك فسخ کند. تواند معاملهاز آن طرف، خریداری که مال را از مالك خریده اگر جاهل باشد )یعنی اگر نداند که واگذاری  حقِّ انتفاع وجود دارد( می

 الذمه(شود )شبیه مالکیت مافید حقِّ انتفاع زائل میاگر مالک، حقوق  خود را به منتفع واگذار کند یا منتفع، حقِّ انتفاع خود را به مالک منتقل ساز 
إلیه ]خریدار[ جاهل باشد که حقِّ انتفاع متعلق به دیگری  شود ولی اگر منتقل  : انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن ]زوال[ حقِّ انتفاع نمی53ماده  

 است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. 
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 ر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.« قانون مدنی: »سای 54مادۀ 
 بندی: حقوق و تکالیف مالک و منتفع: جمع

 حقوق منتفع: انتفاع متعارف، امانی بودن.
ق حق، پرداخت هزینه  (. 54ها )ماده تکالیف منتفع: حفاظت از متعلِّ

توانند در حدود اختیارات و امتیازاتی که قانون به آنها داده در مال  موضوع  حق تصرف کنند و رابطۀ این دو،  یک از مالک و منتفع میحقوق و تکالیف مالک: هر  
 شود و واقف هیچگونه تصرفی ندارد. مثل مالکان  مال  مشاع در مال  مشترک نیست. در وقف هم رابطۀ مالک قطع می

 
 [ 98 وکالت] است؟ انتفاع حق الزو  موجب زیر، موارد از یک کدام ✓

  منتفع  اذن بدون غیر، به ملک انتقال درصورت. الف

 مالک  اذن بدون انتفاع، حق انتقال درصورت. ب

 .باشد نشده معین  مدتی انتفاع، حق برای اگر مالک، فوت درصورت. ج

 .شود فاحش ضرر موجب که  منتفع تفریط و  تعدی درصورت. د

 .بود خواهد باقی مالک فوت  زمان  تا مطلق  حبس مدنی، قانون  ۴۴ ماده طبق. است صحیح «ج» گزینه: پاسخ

 [ 92آزاد  ی]ارشد حقوق خصوص  ست؟یح نیل صحیك از عبارات ذیکدام  ✓

 است. ینیالف. حق انتفاع از حقوق ع

 ت منفعت است.یب. حق انتفاع، مالک

 اشخاص نسبت به اموال است.  یهااز عالقه  یکیج. حق انتفاع، 

 راث است. یت و میات و به وص ید. حق انتفاع، قابل انتقال در زمان ح

منفعت   یت منفعت، ذرات واجزاین فرق آن است که در مالکیتردارد. مهم   یمتعدد  یهادرست است. حق انتفاع با مالکیت منفعت تفاوت  »ب«ی  نهیپاسخ: گز

د و صاحب حق انتفاع فقط حق  یآی شمار ماو به   یین است و جزء دارایدر حق انتفاع، ذرات منفعت، ملك  مالك ع یلشود، و ی جاد میدر ملك مالك منفعت ا

 است. ی گریدارد که ملك د یاز منفعت یبرداربهره

 ع وی آن را به غیر بفروشد، کدام مورد صحیح است؟الانتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اط در صورتی که هوشنگ حقا  ✓

 انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.  ای که موضوع حقا اعتبار معامله الف. 

 عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.  تواندی معامله صحیح است و بهروز فقط مب. 

 انتفاع، فسخ شود.  برداری کند که قرارداد حقا از منافع بهره  تواندی یدار در صورتی مخرج. 

 در صورتی مد. 
ً
 تصرفات وی راضی باشد. ۀاز مال استفاده کند که خریدار به ادام تواندی معامله صحیح است، ولی بهروز منحصرا

بهاست  یحصح«  ج»  ینهگزپاسخ:   ماده    .  به غ  فاز طر  ینانتقال ع»  یانون مدنق  ۵۳موجب  ب  یرمالک  ]زوال[موجب    اگر   یشود ولیانتفاع نم  حقا   طالن 

 
 

  جاهل باشد که حقا  یه ]خریدار[لإمنتقل
ا
« از این رو، واگذاری حقا انتفاع از عین به غیر، .داشت فسخ معامله را خواهد یاراست اخت یگریق به دانتفاع متعل

تواند، آن را بعد از واگذاری حقا انتفاع به خود منتفع یا شخص ثالث انتقال دهد. حقا  ود؛ مالک  عین می ش سبب ممنوع شدن انتقال مالکیت عین نمی

عوض( از بین انتفاع، از اقسام  حقوق  عینی است و با انتقال مال )چه با عقود معوض همچون بیع یا معاوضه و چه با عقود رایگان همچون هبه یا صلح بال

 آن رعایت حقا منتفع باشد بر عهدۀ وی است.  نیترمهمشود و تکالیف وی که  مقام مالک می گیرندۀ عین، قائمالرود و همواره انتقنمی

 [ 97]وکالت کرمانشاه                           ح است؟  یدر خصوص ارث حق انتفاع، کدام مورد صح ✓

 . شودیق ارث منتقل م یالف. تنها چنانچه در قرارداد شرط شده باشد، از طر

 شود. یق ارث منتقل نمی، از طریب. در موارد 

 از طریق ارث منتقل نمی 
ً
 شود. ج. اصوال

 از طریق ارث منتقل میشود.
ً
 د. مطلقا

 همه  یدرست است. حق انتفاع حق مال  »ب«  ینهیپاسخ: گز
ً
نکه قانون به  یشوند؛ مگر ایبه وارثان منتقل م  یبعد از فوت متوف  یحقوق مال  یاست، اصوال
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 جاد شود.یصاحب آن به نحو اختصاص ا یا حق برایح کرده باشد یانتقال تصرعدم 

 

 ق.م(: 108تا   93مواد ) حّق ارتفاق 
به   نسبت  است که  عینی  ی  ارتفاق حقِّ )ذاتی(حقِّ  اصلی  غیرمنقول   می  اموال  به طور مستقل  ایجاد  است  وابسته  و چون  است  به ملک  وابسته  این حق  شود، 

لک  مشاعی وجود داشته باشد و سپس آن ملک بین شرکاء تقس قابل یم شود این حق انتقال نیست. حقِّ ارتفاق، غیرقابل تقسیم است یعنی اگر حقِّ ارتفاق به نفع  م 
ماند یعنی تقسیم  آن ملک تأثیری در حقِّ ارتفاق  آنها ندارد. حقِّ ارتفاق دائمی است البته در برخی موارد دائمی نیست  برای هر یک از مالکان یا شرکاء قدیم باقی می

تی آن را اسقاط کند )اعراض(. یعنی مالک می ت محدودی برای دیگری حقِّ ارتفاق ایجاد کند یا مثاًل صاحب  حق اختیار دارد پس از مدِّ  تواند برای مدِّ
ی است برای شخصی در ملک دیگری«؛  می 93مادۀ   گه: »ارتفاق حقِّ
لك  دیگری. یك تعریف خوب باید ه  93ماده   ی است برای شخص در م  م  ق.م تعریف حقِّ ارتفاق است که تعریف مناسبی نیست. طبق این ماده، حقِّ ارتفاق حقِّ

 شود. نیست زیرا تعریف آن، شامل حقِّ انتفاع، حقِّ شفعه، حقِّ عینی َتَبعی و ... نیز می  جامع  تمام  افراد باشد و هم مانع  َاغیار. تعریف این ماده جامع هست اما مانع
گویند. حقِّ ارتفاق   یک تعریف مطلوب از حقِّ ارتفاق بدین شرح است: دو مال  غیرمنقول داریم؛ مالک  یک مال، روی ملک  دیگری حق دارد؛ این حق را حقِّ ارتفاق

خورد که خودش مالك ملك باشد. به همین خاطر در حقِّ ارتفاق باید دو ملك داشته باشیم. اگر دو ملک نداشته باشیم ی میقائم به ملك است یعنی به درد کس 
 شود، بلکه شاید حقِّ انتفاع باشد. حقِّ ارتفاق گفته نمی

 آید: نکته: حقِّ ارتفاق از سه راه به وجود می
 . قرارداد 1
 . قانون2
 . اذن 3

 »اذن« گفته است.  98ق.م »قانون« را و مادۀ  95ق.م »قرارداد« را و ماده  94نند حقِّ ارتفاق سه منبع داشت. ماده دیدیم که حقِّ انتفاع هم ما
ی«، حقِّ ارتفاق است[ را که بخواهند نسبت به دیگری  می  امالك ]اموال غیرمنقول[ : صاحبان   94ماده   ی ]مقصود این ماده از »هر حقِّ توانند در ملک خود هر حقِّ

است که مطابق آن، حق داده شده است ]و اگر در قرارداد چیزی گنجانده   عقدیو    قراردادبرداری[ تابع  د در این صورت کیفیت استحقاق ]کیفیت بهرهقرار دهن 
 نشده باشد تابع عرف است[. 

تواند جلوگیری از آن کند، مگر در  خانه یا زمین نمی: هر گاه زمین یا خانۀ کسی مجرای فاضالب یا آب  باران  زمین یا خانۀ دیگری بوده است صاحب آن  95ماده  
 صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

دهند )مانند حقِّ عبور، حقِّ َمجری، حقِّ َدر،  بندند و به هم حقِّ ارتفاق میاولین منبع  حقِّ ارتفاق، قرارداد است؛ یعنی صاحب دو ملك با هم قرارداد می قرارداد:
ض باشد و همچنین  گویند. این عقد می...(. قانونگذار اسمی برای این قرارداد نگذاشته و به آن »عقد موجد حقِّ ارتفاق« می  حقِّ شبکه، حقِّ ناودان و تواند معوِّ

ض( یا نگیرد. دهد میای که حقِّ ارتفاق میتواند مجانی )رایگان( باشد؛ یعنی همسایهمی َوض بگیرد )معوِّ  تواند ع 
تواند از  تواند از عهد  خود عدول کند زیرا عقد موجد حقِّ ارتفاق، عقدی است الزم که مالک نمیاد باشد )یعنی اذن نباشد( مالک نمیاگر مبنای حقِّ ارتفاق، قرارد

 آن عدول کند. 
این حالت، مواردش زیاد است.  اند.  دومین منبع حقِّ ارتفاق قانون است. قانون در بعضی مواقع به افراد حقِّ ارتفاق داده است؛ یعنی طرفین آن اراده نکرده   قانون:
گری حقِّ ارتفاق قانون مدنی یکی از موارد آن آمده است باید نام  این ماده را »ارتفاق طبیعی« نامید بدین معنا که دو ملك به طور طبیعی یکی بر روی دی   95در ماده  

 دارد )یا ارتفاق به حکم قانون(. 
 ق.م   95د و ارتفاق  طبیعی )از طریق قانون( مادۀ ق.م ش  94پس ارتفاق  قراردادی )از طریق عقد( مادۀ 

است. اگر کسی حقِّ عبور از ملک  غیر ندارد اما صاحب  ملک، اذن داده باشد که از ملک عبور    اذننکته: غیر از دو مورد فوق، یکی دیگر از اسباب حقِّ ارتفاق  
ی به  تواند از اذن  خود رجوع کند. پس حقِّ ارتفاق ممککند هر موقع بخواهد می ن است در اثر اذن به وجود آید در این حالت، بر خالف  ارتفاق  قراردادی، هیچ حقِّ

تواند از اذن خود رجوع کند زیرا اثر  اذن، اباحه )به معنای عام(  شود و مالک، اصواًل ملزم نیست به اذن  خود باقی بماَند و هر وقت بخواهد مینفع مأذون ایجاد نمی
 )به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد(  120. مادۀ 2)مانع قانونی(   108. مادۀ 1در موارد استثنایی، حقِّ رجوع از اذن را ندارد: است نه التزام؛ البته 
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تقام از اذنش رجوع  انتوجه: اگر مالک برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود، ناگزیر از رجوع باشد مسؤول  زیان  مأذون نیست ولی هر گاه به قصد اضرار، لجبازی و 
 کند باید از عهدۀ زیان  مأذون برآید. 

 
 گردد که از موارد امارۀ تصرف است: برمی 39به ماده   96ماده 
ی داشته باشد. 96ماده   : چشمۀ واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینًا یا انتفاعًا حقِّ
شود مگر اینکه خالف آن و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک  مالک  آن زمین محسوب می: هر بنا  39ماده  

 ثابت شود. 
 

 ق.م ارتباط دارد: 124با ماده  97ماده 
تواند مانع آب بردن یا  رور داشته صاحب  خانه یا ملک نمیدر خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حقِّ م از قدیم ]نشانۀ تصرف[: هر گاه کسی 97ماده 

ِّ داشتن  در و شبکه و ناودان و حقِّ شرب و غیره.
 عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق 

ه، این حقِّ ارتفاق به موجب اذن بوده گوییم سبب  آن مجهول است که مشخص نیست در گذشتنکته: گاهی مبنای حقِّ ارتفاق، مجهول است. به این دلیل می
 است یا قرارداد. 

سرتیر  عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقۀ این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب    از قدیم ]نشانۀ تصرف[: اگر  124ماده  
رف     تواندخرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می آن را تجدید کند و همسایه حقِّ ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به ص 

 اجازۀ او ایجاد شده بوده است. 
اق،  توان به تصرف استناد کرد یعنی تصرف در ارتفنکته: اثبات حقِّ ارتفاق با ادلۀ عمومی  اثبات  دعوا، قابل اثبات است )با سند  رسمی هم همینطور( همچنین می

 شود. دلیل بر حقِّ ارتفاق است زیرا گفتیم امارۀ تصرف، مخصوص  عین نیست و شامل حقوق هم می
 

 ق.م ارتباط دارد. این دو ماده راجع به اذن است. »اذن« با »حق« تفاوت دارد:  108با ماده  98ماده 
لک  او عبور کنند هر وقت بخواهد می: اگر کسی حقِّ عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب  ملک، اذن داده  98ماده   تواند از اذن خود رجوع کرده و  باشد که از م 

 مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات. 
انع  متواند هر وقت بخواهد از اذن  خود رجوع کند مگر اینکه  : در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن  محض باشد مالک می108ماده  

 موجود باشد.  قانونی
کند. اذن فقط رفع  رود. اذن ایجاد حق نمیدهد و مانع کنار میاذن: یعنی رفع  مانع. فرض کنید کسی مانع دارد که وارد خانه دیگری شود؛ صاحب خانه، اذن می

 کند. کند، اذن ایجاد تعهد نمیمانع می
 

 [ 91]قضاوت  ح است؟یاالرتفاق، صحکدام مورد در خصوص حق   ✓

 مجان یالف. برقرار
ً
 است. یحق ارتفاق، الزاما

 تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد.یست، نمیآن روشن ن یکه سابقه  یب. تصرف

 تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد.یملك، نم یعیج. صرف وضع طب

 صاحب حق است، نه مالك.  یاالرتفاق الزم است، برعهدهتمتع از حق  یکه برا ید. مخارج

االرتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق الزم شود،  قانون مدنی: » کسی که حق  105  مادۀ ی »د« درست است. طبق  نهیپاسخ: گز

 قراری داده شده باشد.«   باشد، مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخالف آنی صاحب حق می عهدهبه

ا  ✓
 [ 92]قضاوت   ح است؟ یارتفاق صح کدام مورد در خصوص حق 

 از ملك قابل انتقال است. یالف. جدا

 ن ندارد. یب. اختصاص به زم

 ست. یوجود حق ن یج. صرف تصرف در آن، اماره 
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 شود. ی از اصل ملك نم ید. مخارج تمتع از آن، شامل مخارج نگهدار

ی حق ارتفاق است، نه مالک ملکی که حق  ی دارنده قانون مدنی به عهده   105  مادۀت است. مخارج تمتع از حق ارتفاق طبق  ی »د« درس نهیپاسخ: گز

ی مالک این ملک است. حکم اخیر به صراحت  ارتفاق بر آن تحمیل شده است؛ در مقابل، مخارج نگهداری ملکی که حق ارتفاق به آن تحمیل شده، به عهده

قانون مدنی: »مخارج الزم برای   49  مادۀ قانون مدنی قابل استنباط است. طبق    49  مادۀ یان نشده است، منتها براساس وحدت مالک از  در قانون مدنی ب

 ی منتفع نیست، مگر اینکه خالف آن شرط شده باشد.«نگهداری مالی که موضوع انتفاع است، برعهده

 : های اجرای حّق ارتفاقهزینه
 بقاء )برای حفظ مال در برابر تصرف صاحب حق( به عهدۀ مالک است. هزینۀ الزم برای 

 هزینۀ الزم برای استفاده به عهدۀ صاحب حقِّ ارتفاق است. 
مالک  ده ضرورت داشته باشه اما با وجود این، ضرری به  نکتۀ مهم: اگر در مقام  إعمال  حق، دارندۀ حق از حدود متعارفش تجاوز نکند و عملیاتی که داره انجام می

دارد: »اگر مجرای آب  شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم  ق.م مقرر می  100برسه خود  مالک باید رفع ضرر کنه و هزینۀ الزم را بپردازد. مادۀ  
که خود او باید دفع ضرر از خود نماید؛  رسد به نحوی که عبور  آب موجب خسارت خانه شود، مالک  خانه حق ندارد صاحب  مجرا را به تعمیر  مجرا اجبار کند بل

صورت برای تعمیر مجرا   چنانچه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید رفع مانع کند، در این  
 حب ملک« تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حقِّ ورود ندارد مگر به اذن صامی

 بنابراین اگر مجرای آب شخصی در خانۀ دیگری باشد و خرابی به وجود آید  اگر خرابی: 
 . مانع از عبور آب شود تعمیر بر عهدۀ صاحب  حقِّ ارتفاق است. 1
 ها با خود مالک است. . سبب ورود خسارت به خانه شود دفع ضرر بر عهدۀ مالک  خانه و هزینه2

 در آن حقِّ ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حقِّ مزبور خللی وارد آید. نکتۀ آخر: وقف  ملکی که 
 

 [94]ارشدحقوق خصوصی آزاد       در صورتی که هنگام انتقال عین، صاحب حق ارتفاق تصریح به عدم انتقال این حق نماید: ✓

 ماند. الف. حق ارتفاق در دارایی ناقل باقی می 

 گردد.اق منتقل می ب. شرط معتبر نبوده و حق ارتف

 
 

 الیه است. ج. نفوذ شرط منوط به رضایت منتقل

 شود. د. حق ارتفاق ساقط می 

تواند  شود، صاحب حق نمیدرست است. »حق ارتفاق« حق تبعی است و با انتقال ملکی که حق به سود آن ایجاد شده است، منتقل می»د« ی  پاسخ: گزینه

آن ایجاد شده است، منتقل کند، منتها شرط  عدم  انتقال  حق ارتفاق وابسته به ملک، هنگام انتقال مالکیت ملک،    طور مستقل از ملکی که حق برایآن را به

ل غیرمنقول،  شرطی مشروع و معتبر است؛ منتها به دلیل اینکه حق ارتفاق بدون وابستگی به مال غیرمنقول ذاتی صالحیت بقا ندارد، با انتقال مالکیت ما

 کند.گیرنده، ملک را بدون حق ارتفاق تملک میشود و انتقالمی حق ارتفاق ساقط 

دار انتقال یشود که حق ارتفاق به خری ح می نامه تصرعه یشود و در مبای فروخته م  ی حق ارتفاق داشته است، به شخص ثالث  ی گریکه در ملك د  یملک ✓

 [  95ی]ارشد حقوق خانواده سراسر د؟ دار  یتیحق ارتفاق مزبور چه وضع ،یافته است. به لحاظ قانونین

 الف. ساقط شده است.

 ماند. یم یف باقیب. بالتکل

 ماند.ج. برای مالک قبلی باقی می 

 ماند. د. به حال خود و برای ملک دارای حق ارتفاق، باقی می 

گیرنده ه سود آن ایجاد شده است، حق به انتقالدرست است. حق ارتفاق از حقوق تبعی است، با انتقال مالکیت ملکی که حق ارتفاق ب  »الف« ی  پاسخ: گزینه

حق شود، اگر در قرارداد فروش ملکی که حق ارتفاق دارد، شرط شود حق ارتفاق برای انتقال دهنده، باقی بماند و انتقال گیرنده ملک را بدون  منتقل می

 شود. ت  عین ملک، ساقط می ارتفاق تملیک کند، شرط نافذ و معتبر است، منتها حق ارتفاق با منتقل شدن  مالکی

 
 [ 94کدام مورد در خصوص کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، صحیح است؟ ]قضاوت  ✓
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 کند. تواند مانع از تقسیم ملک بشود و بعد از تقسیم، حق وی به میزان متعارف کاهش پیدا می الف. نمی

 ماند. ر به حال خود باقی می تواند مانع از تقسیم ملک بشود، ولی بعد از تقسیم، حق مزبو ب. نمی

 رود.تواند مانع از تقسیم ملک بشود و بعد از تقسیم حق وی از بین می ج. نمی

 تواند مانع از تقسیم ملک بشود.د. می 

ملک بشود، ولی  تواند مانع از تقسیم آن  »کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی   قانون مدنی:  604  مادۀ درست است. طبق    »ب« ی  پاسخ: گزینه

 ماند.«بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می 

 [ 93]وکالت    دام مورد صحیح است؟در مورد ارتفاق، ک ✓

 شود.حکام مالکیت مشاعی جاری می ارتفاق، ا و صاحب حقا عبور،بین مالک  الف. در حقا 

 ارتفاق، قابلیت معامله را دارد.  ارتفاق به صورت مستقل از ملک  واجد حقا  ب. حقا 

 نماید.ارتفاق، حق عینی ایجاد می ج. اذن  

 شود. ارتفاق زائل می ارتفاق، حقا  مورد حقا   ملک   د. با وقف  

ل  ی ن دلی»الف« به ا  یت نیستند. نادرست بودن گزینهها درس انتخاب شده است، هیچ یک از گزینه   »ب« ی  ی رسمی گزینه نامهپاسخ: باوجود اینکه در پاسخ 

رابطه در  مالك ملک  یدارنده   یاست که  و  ارتفاق  بر آن تحم  یحق  ارتفاق  مالکیکه حق  ن  یت مشاعیل شده است، احکام  از شرکا یچ  یست؛ هیمجرا  ك 

 ینم
ً
توانند، تقسیم مال مشاع را تقاضا  هریک از شرکای مال مشاع می   توانند بدون رضایت سایر شرکا در مال مشاع تصرف مادی انجام دهند، همچنین اصوال

قانون مدنی،    106  مادۀکه بین صاحب ارتفاق مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده است، چنین احکامی حاکمیت ندارد، طبق  کنند، درحالی 

فوق   مادۀد، جز تصرفاتی که باعث تضییع یا تعطیل حق ارتفاق شود.  تواند در ملک خود انجام دهمالک ملکی که مورد حق ارتفاق است، هر تصرفی می 

  یل حق مزبور باشد، مگر با اجازهیا تعطیع  یید که باعث تضینما  یتواند در ملك خود تصرفاتدارد:» مالک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است، نمیمقرر می 

ا در  مالك، تصرفات  یصاحب حق.«  ف  از تصرا ماده منظور  قب  یاوست، تصرفات حقوق  یماد ن  از  و غیمالك  چ یره، بدون هیل فروش، رهن، اجاره، وقف 

تواند، تقسیم ملک  مورد  حق ارتفاق را  کنند. صاحب حق ارتفاق نمییبه حق ارتفاق وارد نم یبیآس  ین تصرفات حقوقیك از ایچیمجاز است، ه یتیمحدود

 تقاضا کند.

انتقال بودن حق ارتفاق، به صورت مستقل و جدا از ملک  واجد  حق ارتفاق، فاق است، گرچه در قانون مدنی غیرقابلحق ارتفاق، تابع  ملک  واجد حق ارت

به این حکم اتفاق نظر دارند و معتقدند حق ارتفاق به صورت مستقل قابل انتقال و قابل رهن و  تصریح نشده است، نویسندگان مطرح حقوق مدنی راجع

 ی »ب« به دلیل مخالفت آن با دکترین غالب در حقوق مدنی است.نادرست بودن حکم مندرج در گزینه  توقیف نیست. بنابراین

  ی قانون مدن  98  مادۀده شده است، با حق ارتفاق، در  ی»ج« پرسش حاضر اذن ارتفاق نام  ینه ین آنچه در گزیکند، تفاوت باذن ارتفاق، حق ارتفاق ایجاد نمی 

تواند از ی صاحب ملك اذن داده باشد که از ملك او عبور کند؛ هروقت بخواهد، م یر ندارد، ولیحق عبور در ملك غ یگر کسن ماده:» ایآشکار است. طبق ا

اد میکند نه  اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.« دلیل قابل رجوع بودن اذن ارتفاق آن است که اذن فقط اباحه ایج

 خود حق را زائل کند.  یجانبهك ی یتواند با ارادهارتفاق برای کسی تحقق یافته باشد، مالک  ملک مورد حق ارتفاق نمی حق، اگر حق

تواند ملک خود را وقف  قانون مدنی است. طبق این ماده، مالک  ملک  مورد حق ارتفاق می  64  مادۀی »د« به دلیل مخالفت آن با حکم نهینادرست بودن گز

مورد حق ارتفاق جهت وقف آن نیاز به اذن صاحب به ظاهر این ماده، حتی قبض ملک    عمل منوط به رضایت صاحب حق ارتفاق نیست، باتوجه  کند، این

 کند.ی حق ارتفاق، وارد نمیارتفاق ندارد، منتها بعد از وقف، حق ارتفاق موجود، محفوظ است و وقف هیچ خللی به حق دارنده 

تواند مستقاًل »موضوع عقد« واقع شود، نه به این معنا که به  ی »ب« را به این معنا درنظر بگیریم که حق ارتفاق میمله« در گزینهاگر عبارت، »قابلیت معا

یابد، گزینه توان با مسامحه درست دانست، گرچه انتقال حق ارتفاق به صورت مستقل ممنوع است، این حق به طور ی »ب« را میطور مستقل انتقال 

 تواند موضوع عقد صلح اسقاط قرار گیرد و با این عقد، توسط صاحب حق ارتفاق، اسقاط شود.میمستقل 

 [ 90]مشاوران حقوقی شود؟کدام مورد جزو حقوق ارتفاقی منفی محسوب می  ✓

 د. حریم قنوات ج. حق داشتن پنجره  ب. حق مجرا الف. حق عبور
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درست است. حق ارتفاق به انواع مختلفی تقسیم شده است، یکی از تقسیمات اصلی حق ارتفاق، تقسیم این حق به »ارتفاق منفی« و    »د« ی  پاسخ: گزینه

تواند به طور مستقیم از مال غیرمنقول دیگری استفاده کند؛  موجب آن صاحب حق می »ارتفاق مثبت« است. حق ارتفاق مثبت، حق ارتفاقی است که به 

جرا که با استفاده از آن، صاحب حق می ی حق اجازه می که به دارنده   مثل حق عبور تواند از ملک غیر، آب عبور دهد.  دهد از ملک غیر عبور کند یا حق م 

 از اتفاقات مثبت هستند، مانند حق شرب، حق نصب ناودان، حق داشتن در یا پن
ً
حق  جره،مصادیقی که در قانون مدنی برای حق ارتفاق بیان شده عمدتا

 عبور و حق مجرا.

برد؛ مثاًل  ی مستقیم از ملک غیر ندارد، بلکه از محدودیت هایی که بر مالک ملک دیگر تحمیل شده است، بهره می صاحب حق ارتفاق  منفی،حق استفاده

ر مقابل دیگری از حق ارتفاق منفی اگر مالکان دو ملک مجاور باهم توافق کنند در ملک خود بنایی بیش از دو طبقه احداث نکنند، هریک از مجاوران د 

قانون مدنی: »حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر   136 مادۀ برخوردار است، یک از مصادیق اصلی حق ارتفاق منفی حق حریم است، طبق 

ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن  قانون مدنی: »حریم در حکم   139 مادۀو امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.« و طبق  

تواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات  که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است، بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی

 بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود، جایز است.« 

 مختص همسایه قرار داشته، تخریب شده و سر تیر افتاده است. کدام مورد صحیح است؟تیر آن روی دیوار ه سر در زلزله کرمانشاه، ساختمانی ک ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی]

 .اگر سابقه این تصرف معلوم نباشد، قرار دادن مجدد سر تیر، مستلزم اذن همسایه نیستالف. 

 .نداردتواند سر تیر را قرار دهد و نیازی به اذن همسایه می ب. 

 .بدون اذن همسایه، حق قرار دادن مجدد سر تیر را نداردج. 

 قرار دهد و نیازی به اذن همسایه ندارداگر غاصبانه بودن وضع سابق سر تیر محرز نباشد، می د. 
ً
 .تواند سر تیر را مجددا

  معلوم تصرف  این سابقه و  بوده همسایه مختصی دیوار روی  تیعمار  سرتیر  قدیم از اگرقانون مدنی: »  124« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

  حق   همسایه  و  کند  تجدید  را  آن  تواندمی   عمارت  صاحب  شود  برداشته  سرتیر  آن  نحو   و  عمارت  خرابی  سببه  ب  اگر  و  بماند  باقی  سابق  حاله  ب  باید  نباشد

 «است بوده شده  ایجاد  او  اجازه صرفه ب سابق وضعیت نماید ثابت اینکه مگر  ندارد ممانعت

 [ 96تواند رجوع کند؟]مشاوران حقوقیاگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیر بگذارد، آیا می  ✓

 تواند از اذن خود رجوع کند.الف. هروقت بخواهد می 

 ب. دیگر حق رجوع ندارد.

 نماید. ج. حق رجوع دارد مشروط بر اینکه با طرف دیگر تراضی 

 تواند از اذن خود عدول کند. د. با رجوع حاکم می 

 درست است. »الف«   یقانون مدنی گزینه  120 مادۀپاسخ: طبق 

 
 چهار تفاوت بین حق و اذن: 

 توانید آن را پس بگیرید ولی اذن قابل رجوع است. . حق، قابل رجوع نیست؛ یعنی اگر فرضًا شما به یك نفر حق دادین نمی1
تواند حقش را به دیگری منتقل کند اما اذن قابل انتقال نیست. اذن قائم به شخص است یعنی من اگر به  انتقال به دیگران است؛ صاحب حق می. حق، قابل  2

 توانید اذن را به دیگری بدهید. شما اذن دادم شما نمی
 رود. ا فوت مأذون از بین میدهد( و چه برسد، ولی اذن چه با فوت ءآذن )کسی که اذن می. حق، با فوت به ورثه می3
رود  رود حبس مطلق چون حق است با حجر از بین نمیرود؛ کسی که حق داشته باشد و محجور بشود حق از بین نمی. حق، با حجر )محجور شدن( از بین نمی4

 رود. چه حجر ءآذن و چه حجر مأذون. ولی اذن با حجر از بین می
 نکته: اذن با اجازه دو تفاوت دارد: 

اید. اجازه  دهم ماشینم را بردارید؛ یعنی شما هنوز بر نداشتهشود. فرض کنید من به شما اذن میداده می  بعد از عملشود اما اجازه  داده می  قبل از عمل. اذن  1
 دهم. « یعنی من بعدًا اجازه میگویم: »عیب ندارددهید و من سپس میدارید و کارتان را انجام میمتفاوت است؛ یعنی شما بدون اذن من ماشین را بر می
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قانون مدنی. منظور قانون از    1043و    635ها به جای اذن گفته اجازه مثاًل مواد  رجوع نیست. قانونگذار در خیلی از مادهرجوع است ولی اجازه قابل. اذن قابل2
 »اجازه«، »اذن« است. 

عیر و عاریه دهد که از عین مال او مجانًا منتفع شود. عاریهمی  اجازهر  : عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگ 635ماده   گیرنده را  دهنده را م 
سَتعیر گویند.   م 

ه از دادن اجازه  اجازۀ: نکاح  دختر  باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به  1043ماده   ت موجِّ  پدر یا جدِّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدِّ پدری بدون علِّ
خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده  تواند با معرفی کامل مردی که میمضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می

 ( 1370/ 8/ 14پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. )اصالحی 
 

 ق.م( 91تا  55)مواد   وقف
ف در جهت خاص یا  وقف عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را که با بقاء عین بتوان از آن استیفاء منفعت نمود به طور دائم حبس و منافع آن را برای مصر 

و وقف، عقدی تشریفاتی نیست. از مال مورد وقف باید با بقاء عین  عقد است، چون نیاز به ایجاب و قبول دارد  وقف دهد.افراد خاص و یا استفاده عمومی قرار می
و   حبس عینقانون مدنی وقف،    55بتوان استفاده متعارف نمود؛ لذا اموالی که منفعت آنها مصرف عین آن است مانند میوه، قابلیت وقف ندارد. به موجب ماده  

گید  مال مورد وقف باقی بماند و با بقاء عین، بتوان از آن استیفاء منفعت کرد. وقتی میاست و الزمۀ حبس عین و تسبیل منفعت آن است که    تسبیل منفعت 
 اش در پاراگراف ذیل است: گی که حبس، یک ویژگی دارد و آن، دائمی بودنش است و نتیجهعین، حبس شود یعنی داری می

 . شوند تفاوت وقف با بنیادهای خیریه در این است که بنیادها خیریه، حبس نمی
شوند، چون فقط عین قابل قبض است. منفعت و حقوق مالی قابل وقف نیست، چون قابل  عقودی که در آن قبض، شرط صحت است عقود عینی نامیده می

ی، دیون و مطالبات عین نیستند، بلکه تعهدی هس ی و دیون قابل وقف نیستند چون قابل قبض نیستند. اموال کلِّ که در زمان   تندقبض و لمس نیستند. اموال کلِّ
ه میاجرای تعهد عینیت پیدا می مِّ ق.م وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کند و منافع مالش را تسبیل    55باشند. طبق ماده  کنند و قبل از آن فقط تعهدی بر ذ 

 کند. 
نی پس از وقف، مال، قابل فروش و هبه و مهریه دادن  منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یع

لک« است. وقتی قانون  و ... نیست. پس »حبس عین« یعنی اینکه مالکیت  واقف از بین می ِّ م 
رود بدون آنکه به مالکیت  دیگری در بیاید و اسم  دیگر  آن »َفک 

ین قابل ی فیز فقط میوقف نیست از اقسام  عین نیمیگه حبس  »عین« یعنی منفعت و د  ی در معین را وقف کرد؛ طبق نظر  غالب، کلِّ ن و کلِّ الذمه  توان عین معیِّ
 وقف نیست. قابل

تواند موضوع  این نهاد  حقوقی قرار بگیرد لذا وقف   نمی  حقو    دینو    منفعتتوان وقف کرد و  نتیجۀ منطقی  لزوم  حبس  عین این است که تنها اعیان  اموال را می
 طور دائمی صحیح نیست. منافع  مال به

نتها اوون امری که منافع در آن َصرف شود ممکنه  می  مقصود از تسبیل منفعت: »سبیل« یعنی »راه«. »تسبیل منفعت« یعنی »منافع را در راهی َصرف کند.« م 
 نیاز نیست انگیزۀ واقف، خداوند باشد. قصد  قربت شرط نیست یعنی   تواند امر شخصی باشد.امور خیریه باشه یا امور اجتماعی باشد اما نمی

 : وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.55ماده 
 وقف دو قسم است: 

 . وقف خاص )یه جور بیشتر نیست: »وقف  بر محصور« است( 1
 . وقف عام )یا »وقف  بر غیرمحصور« است یا »وقف  بر جهت«( 2

 اند مثل وقف بر اوالد.محصور اند یا افراد مشخصیبه نفعش وقف شده( َعَلیهم )کسی که وقف خاص: موقوف  
وقف بر مصالح    یا)وقف بر غیرمحصور(؛ مثل وقف بر دانشمندان، بیماران، دانشجویان، وکال و هنرمندان    شمار هستندبیَعَلیهم  وقف عام: آن است که یا موقوف  

یعنی واقف بخواهد کاری که نفع عمومی داشته باشد بکند؛   وقف بر جهاتالمنفعه( یا وقف بر جهت باشد،  عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارد )امور عام
 سرپرست، بیمارستان، مسجد، مدرسه، راه، کتابخانه و ... مرکز  نگهداری  کودکان  بی ساختن  مثل 

 شوند. َعَلیهم غیرمستقیم منتفع می، موقوف  شوند اما در وقف بر جهتَعَلیهم مستقیمًا منتفع میدر وقف  غیرمحصور، موقوف  
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م، ایقاع  نکته: یک »وصیت عام« داریم که خود دو جور است: »وصیت بر غیرمحصور« یا »وصیت بر جهت«. فرق وصیت عام با وقف عام این است که وصیت  عا
 است اما وقف عام، عقد است. 

کنند و در وقف  َعَلیهم قبول میم است، چه وقف خاص و چه وقف عام. در وقف خاص، خود موقوف  گیری  آن، دو اراده الز یعنی برای شکل  نکته: وقف عقد است 
ای است که به نفعش وقف شده است و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد  کند. حاکم، نهاد  عمومیعام چون کسی نیست که قبول کند، حاکم قبول می

 دادستان  عمومی است. 
 کنند. گویند. نسل اول را طبقۀ اول و ... اما در ارث تمام اقوام را سه طبقه میفرق دارد؛ در وقف، »طبقه« را »نسل« می »طبقه« در ارثبا   در وقف»طبقه« نکته: 

 ق.م ایجاب و قبول وقف را گفته است:  56ماده 
َعَلیه[ یا  َعَلیهم ]جمع موقوف  قبول طبقۀ اول از موقوف  شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتًا داللت بر معنی آن کند و  : وقف واقع می56ماده  
ف بر مصالح  عامه باشد ]وقف عام[ در  َعَلیهم غیرمحصور و یا وقاگر موقوف  و   مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد ]وقف خاص[قائم

 . این صورت قبول حاکم شرط است
 ق.م(. 59خواهد )ماده ، قبض هم میعالوه بر ایجاب و قبولنکته: وقف 

 کند. شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی59ماده 
یهمموقوف  ق.م: در وقف خاص، قبض با خود     62ست؟ ماده  سؤال: قبض با چه کسی ا

َ
است )هم قبول و هم قبض با خودشان است(. در وقف عام، قبض    َعل

 است.  حاکمنبود با    متولیبا متولی است و اگر 
 مقایسۀ قبول و قبض: 

 َعَلیهم است. وقوف  َعَلیه یا مموقوف    قبض هم باَعَلیهم و َعَلیه یا موقوف  موقوف    قبول با. در وقف خاص 1
 . قبض با متولی است اگر نبود با حاکم استو  قبول با حاکم. در وقف عام  2

لی کافی است و اگر  خود آنها قبض می  َعَلیهم، محصور باشند ]وقف خاص[موقوف  : در صورتی که  62ماده   َعَلیهم غیرمحصور یا  موقوف  کنند و قبض طبقه اوِّ
 کند. قبض می حاکمواال  متولی  وقف م[وقف بر مصالح عامه باشد ]وقف عا 

قانون مدنی استثنائًا    63قسمت  اخیر  مادۀ    فق  َعَلیهم است و این مورد یک استثناء دارد: و  االصول قبض با موقوف  ق.م در وقف خاص علی  62نکته: طبق مادۀ  
 خواهد. ؛ یعنی قبض نمیقبض با خودش است ، د َعَلیهم محجور باشند و واقف خود را متولی قرار داده باشی که موقوف  در وقف خاص 

 . کنداگر خود  واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض  خود  او کفایت میکنند و : ولی و وصی  محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می63ماده 
هنوز قبض صورت نگرفته باشد عقدی واقع نشده است و وقتی قبض    خواهیم. وقتی ایجاب و قبول تحقق پذیرد ولیرا می  قبضو    قبول،  ایجابنکته: در وقف  

ل    60. ماده دو( مرحلۀ بعد از قبض؛ یك( مرحلۀ قبل از قبضشود. حالیه در وقف بایستی دو مرحله را بررسی کنیم: محقق شد عقد واقع می قانون مدنی مرحلۀ اوِّ
 را تبیین نموده است.  بعد از قبضدوم یعنی  قانون مدنی مرحلۀ 61را تحلیل کرده و ماده  قبل از قبضیعنی 

 
 [ 97]قضاوت   کدام مورد درخصوص وقف صحیح نیست؟ ✓

 عین اموال حبس نمیالف. در مؤسساتی که برای امور خیریه تأسیس می
ً
 شود. شوند، اصوال

 ب. در تردید میان وقفیت و ملکیت، اصل بر ملکیت است. 

 است.ج. وقف ملکی که در اجاره است، جایز 

 ی اول منقرض شوند و اوالدی نداشته باشند، وقف باطل است.د. در وقف بر اوالد و اوالد  اوالد، اگر طبقه

 « درست است. موجود نشدن افراد یکی از طبقات وقف خاص سبب بطالن وقف نیست.دی »پاسخ: گزینه

 [ 93آزاد یحقوق خصوص  ی]دکتر ح کدام است؟ی صح ینه یگز یمطابق قانون مدن ✓

 شود. ی جاب، قبول و قبض واقع میلف. وقف با اا

 شود. ی جاب و قبول واقع می ب. وقف با ا

 گردد.ی اوقاف محقق م  یجاب واقف و قبول اداره یج. در وقف بر مصالح عامه، وقف با ا

 گردد، قبض شرط لزوم آن است. ی جاب و قبول واقع و محقق مید. وقف با ا
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رمحصور، قبول ی هم  غیعلا وقف بر موقوف  یدر وقف بر مصالح عامه   یقانون مدن 56 مادۀدرست است. طبق  »الف« ینهیگز  یقانون مدن 59 مادۀپاسخ: طبق 

 حاکم شرط است. 

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری    ای که برای آن متولی تعیین شده، صحیح است؟ کدام مورد درخصوص وقف بر مصالح عامه ✓

 ایجاب و هم قبض مورد وقف با حاکم است. الف. هم قبول 

 ب. قبول ایجاب با متولی و قبض مورد وقف با حاکم است. 

 ج. هم قبول ایجاب و هم قبض مورد وقف با متولی است.

 د. قبول ایجاب با حاکم و قبض مورد وقف با متولی است.

 درست است. »د«  ی  قانون مدنی، گزینه  62و   56پاسخ: طبق مواد 

ت  وقفیت مال کدام مورد،  ✓ ثب   [ 95]قضاوت  است؟م 

 نامه  الف. عمل به وقف به مدت طوالنی بدون وجود وقف 

 ب. گورستان عمومی بودن 

 ج. تصرف سابق به عنوان وقف در فرض تصرف فعلی به عنوان مالکیت

 د. قرار دادن اشیا برای استفاده زائرین در بقاع متبرکه

اثبات   یت تصرف کند و برایدر گذشته ثابت و محرز گردد و اکنون شخص آن مال را به عنوان مالک  یدرست است. اگر وقف بودن مال  »ج«  یپاسخ: گزینه

شود تا خارج  ی ت سابق است و حکم به وقف بودن مال داده میتصرف استناد کند، تقدم با وقف  یبه اماره   ی قانون مدن  35  مادۀز براساس  یت خود نیمالک

تواند وجود تنهایی نمیتصرف به   یکند، امارهی دا میار نادر است که با تحقق موجبات محدود جواز فروش مال موقوفه تحقق پیبس  ی ت امریاز وقف  شدن مال

 موجبات جواز فروش مال موقوفه و خارج شدن آن از وقفیت را اثبات کند. 

 
 رسد:نکتۀ ذیل در این راستا مطلوب به نظر می  ؛ سهشده استنعقد واقع  هنوز  م، با این وجود  قبل از قبض فقط ایجاب و قبول را داری  مرحله اول( قبل از قبض:

 . است نشده واقع عقدی چون است  رجوع قابل طرف دو  هر  سوی از قبول و ایجاب این. 1
 قانون مدنی(   59)به استناد ماده   .رود از بین می واقفبا فوت . این ایجاب و قبول 2
 قانون مدنی(   59)به استناد ماده   .رود از بین می واقف با حجر . این ایجاب و قبول 3

ندد.  ماند تا قبض هم متعاقبًا بدان بپیورود و اگر این سه اتفاق نیفتند ایجاب و قبول میاز بین می  واقفحجر    یافوت  ،  هر دو طرف  رجوعیعنی این ایجاب و قبول با  
 (. 60)ماده  1توان نتیجه گرفت که قبض، فوری نیست پس اینطور می

 شود. که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می: در قبض، فوریت، شرط نیست بلکه مادامی60ماده 
توان آن را بر هم زد؛ به عبارت دیگر، واقف، نه  بعد از قبض، عقد وقف منعقد شده است. وقف، عقد الزم است یعنی دیگر نمی  مرحله دوم( بعد از قبض: 

ِّ ملک صورت میقبضو    قبول ، ایجابدانیم پس از تحقق سه رکن )َعَلیهم کم کند و نه زیاد کند چراکه میتواند از موقوف  می
شود  گیرد و آن ملک حبس می( فک 

 ق.م(.  61)ماده  
َعَلیهم کسی را خارج  تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف  : وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، الزم است و واقف نمی61ماده  

ده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت  َعَلیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکر کند یا کسی را داخل در موقوف  
 کند. 

گه واقف باید مالك  مال باشد این است که هم مالك عین و هم مالك منافع باشد. این قاعده یک استثناء  ق.م که می  57: منظور  قسمت  اول  مادۀ  57نکتۀ مادۀ  
منفعت، نیازی نیست که در موقع عقد، مالک  منفعت باشد )چنانچه مالکیت  منفعت، موقتی واگذار شده است. در مورد مالکیت     64دارد و آن، قسمت  اول  مادۀ  

جاز است(. اگر دائمی، مالکیت  منافع را منتقل ک تواند مثاًل  رده باشد نمیباشد مثل اینکه مؤجر آن را به اجاره داده باشد: وقف چنین ملکی از سوی مالک  عین، م 
 توانم آن را وقف کنم. لکم را صلح کرده باشد نمیاگر من منفعت  م  

 و به عالوه دارای اهلیتی باشد که در معامالت معتبر است.  کندواقف باید مالک مالی باشد که وقف می: 57ماده 

 
 ت  متهب. در بحث هبه، اگر یکی از طرفین، قبل از قبض فوت کند، عقد، باطل است به استثناء  حجر  متهب و نه فو  1
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اق موجود است جائز است بدون اینکه به  و همچنین وقف ملکی که در آن حقِّ ارتف  توان وقف نمودمالی را که منافع آن موقتًا متعلق به دیگری است می: 64ماده  
 حقِّ مزبور خللی وارد آید. 

تی مال را وقف مینیز این مثال الزم به ذکر است: مالکی به همسایه  64در مورد قسمت  دوم  مادۀ   کند؛ در این صورت، حقِّ ارتفاق اش حقِّ ارتفاق داده بعد از مدِّ
 رود. از بین نمی

 باید اینگونه گفت: نیز  57در مورد قسمت  دوم  مادۀ 
 باطل است.  صغیر غیرممیز و  مجنون. وقف   1
 تواند اموال خود را وقف کند.  نمی در زمان توقف . تاجر  متوقف  2
 َعَلیهم باشند یک حکم دارند:  اگر واقف باشند یک حکم دارند اگر موقوف   سفیهو  صغیر ممیز. 3

ولی یا وصی است )صحبتی از قیم به میان نیامده( اما اگر واقف، خود، متولی باشد قبض  خود  واقف  َعَلیهم باشند عقد  وقف صحیح است قبض با  اگر موقوف  
ر است البته طبق نظر  برخی، غیر نافذ است.  ض  رفًا م   کافی است. اگر صغیر ممیز و سفیه، واقف باشند عقد، باطل است چون ص 

 
 ق.م ارتباط دارد: 218با ماده  65ماده 
ان است. : صحت 65ماده  یِّ یان  واقف واقع شده باشد منوط به اجازۀ د   وقفی که به علت اضرار  د 
 (. 14/8/1370به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. )اصالحی مصوب   با قصد فرار از دین: هرگاه معلوم شود معامله 218ماده 

 
 ق.م ارتباط دارد: 217با ماده  66ماده 
 مشروع باطل است. : وقف بر مقاصد غیر66ماده 
 : در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد واال معامله باطل است. 217ماده 

 
 ق.م ارتباط دارد: 348با ماده  67ماده 
َعَلیهم قادر به اخذ آن باشد  اقباض آن نباشد و موقوف  : مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر أخذ و 67ماده 

 صحیح است. 
قالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ن348ماده   دارد باطل است  : بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونًا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت ع 

م باشد.   مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلِّ
 

 ق.م ارتباط دارد: 356با ماده  68ماده 
شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء  : هر چیزی که طبعًا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می68ماده  

 کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است. 
تابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر  : هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا  356ماده  

 چه در عقد صریحًا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 
 

 ق.م ارتباط دارد: 45با ماده  69ماده 
 : »وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به َتَبع  موجود.« 69ماده 
توان برقرار کرد که در حین ایجاد حقِّ مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حقِّ  : »در موارد فوق، حقِّ انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می45ماده  

ند حقِّ مزبور باقی و بعد از انقراض  آنها حق  که صاحبان  حقِّ انتفاع موجود هستاند برقرار شود و مادامیانتفاع َتَبعًا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده
 گردد.« زائل می

 هم مشابه این موضوع را ذکر کرده است.  45پس وقف بر معدوم درست نیست مگر به َتَبع  موجود. ماده 
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شد اما طبقات  بعدی، زمان  به وجود آمدن  العقد موجود باَعَلیهم باید موجود باشند )در وقف خاص، طبقۀ اول باید زمان  انشاء، یعنی حیندر وقف خاص، موقوف  
َعَلیهم، فقرا باشند« یعنی مالم را برای فقرا وقف  حقِّ انتفاع به نفع آنها باید موجود باشند یعنی زمان اجرا( ولی در وقف عام، نیازی نیست مثاًل من بگم: »موقوف  

َاَلکی! شود: چنانچه َصرف  منافع   قانون مدنی عمل می  91مادۀ    2شه؟ طبق بند  (؛ خب چی میکردم. اما فرض کنید مثاًل االن اصاًل فقیری نیست!! )مثاًل 
ه خواهد شد   ات  عمومیِّ  موقوفه در مورد  خاص  تعیینی  توسط واقف متعذر باشد وفق قانون مدنی، منافع موقوفات عامه، َصرف  َبریِّ

 
 [  94یوگاز سراسرحقوق نفت ی]دکتر  دارد؟ یب چه حکمیت« بر معدوم به تبع موجود، به ترتی»وقف« و »وص  ✓

 ح است._ باطل است. یب. صح   ح است. یح است._ صحیالف. صح

 باطل است.  _د. باطل است.   ح است. یج. باطل است._ صح

ح  یبه تبع موجود صح  یت بر معدوم حتیوص   یح است ولی، وقف بر معدوم به تبع موجود صحیقانون مدن  69  مادۀدرست است. طبق    »ب«  ینهیپاسخ: گز

 ت شده است.« یاو وص  یبشود که برا یز ید موجود باشد و بتواند مالك چیله بایموص :»یقانون مدن  850  مادۀست. طبق ین

فوت   یکه عل  یك دختر به نام زهرا است، در صورتیو    یك پسر به نام علی  یرا بر اوالد خود نساًل بعد نسل وقف کرده است، او دارا  یملک  یشخص ✓

 [ 93ح است؟        ]وکالتیك دختر به نام معصومه باشد، کدام مورد صحیك پسر به نام رضا و  ی یشود، و دارا

 الف. سهم رضا از منافع وقف دو برابر سهم معصومه است.  

 ب. سهم رضا و معصومه از منافع وقف برابر خواهد بود.

 شت. بر منافع وقف نخواهند دا یگاه حقچ یه هومج. رضا و معص

 ات است، رضا و معصومه از منافع وقف برخوردار نخواهند بود.ید حیکه زهرا در ق ید. تا زمان

قانون مدنی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است. وقتی که واقف برای معدوم به تبع موجود نسلی بعد  69 مادۀ درست است. طبق  »د«  ینهیپاسخ: گز

شود و از منافع وقف بهره  علیهم کسی در قید حیات است، از نسل بعدی کسی جایگزین نمیکم موقوف  ی  ینسل طبقهکند، تا زمانی که از از نسل وقف می 

مند گردند.  علیهم از وقف بهرهبرد؛ چون قصد واقف با استفاده از لفظ فوق آن است که نسل بعد، پس از انقراض کامل نسل قبل به عنوان موقوف  ینم

ن کرده، ییاست که واقف تع  یبیها به ترتی بعدی براساس عقد وقف است نه بر مبنای قواعد ارث؛ درنتیجه، سهم آنیهم  طبقهعلن شدن موقوف  یگزیجا

ا  ی یار به متولینکه اختیا ایا به تفاوت و یم شود یتقس یهم به تساویعلتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف  قانون مدنی:» واقف می   87  مادۀطبق 

 م کند.« یبدهد که هر نحو مصلحت بداند، تقس یگر یشخص د

 

 نسبت به موجود درست و نسبت به معدوم باطل است.  ق.م. ذکر کرده اگر وقف بر معدوم و موجود َمعًا )با هم( واقع شود، 70ماده 
 وقف بر معدوم به َتَبع  موجود به صورت  طولی صحیح است. بر موجود و معدوم َمعًا )به صورت َعرضی(: 

 : اگر وقف بر موجود و معدوم َمعًا ]َعرضی[ واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است. 70ماده 
 آید: توان وحدت  مالک گرفت و چند نتیجه به وجود میمی  70  از مادۀ

هلیت،  . در وقف خاص، اگر بر شخصی که اهلیت ندارد و بر شخصی که اهلیت دارد وقف کنم نسبت به شخص  دارای اهلیت، صحیح و نسبت به شخص  فاقد ا 1
 باطل است. 

 َعَلیهم، صحیح است. به واقف، باطل و نسبت به موقوف  َعَلیهم قرار دهد، نسبت . اگر واقف، خود را در کنار موقوف  2
کند، اگر واقف، دارای فرزند  بالواسطه باشد ولی هنوز صاحب  نوه نشده باشد؛ این نکته: شخصی مالی را برای اوالد  فرزند  خود )نوه( و اوالد  آنها )نتیجه( وقف می

 وقف، باطل است. 
مربوط به وقف خاص   71قانون مدنی ارتباط دارد. ماده    91جهول صحیح نیست )یعنی باطل است(؛ این ماده با مادۀ  ق.م مقرر داشته است که وقف بر م   71ماده  

 شود. عمل می 91؛ ولی در وقف عام طبق ماده َعَلیهم مجهول باشند یا مصرف آنهااعم از اینکه موقوف  است 
 : وقف بر مجهول صحیح نیست.71ماده 
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ات  عمومیه خواهد شد:  1موقوفات  عامه فع : در موارد ذیل منا91ماده   َصرف  َبریِّ
تیقنی در بین باشد. . در صورتی که منافع موقوفه مجهول1  2المصرف باشد مگر اینکه قدر م 
 4باشد.  3. در صورتی که َصرف  منافع  موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر 2

ات  عمومیه خواهد شد اما اگر  مجهول  منافع موقوفهپس: اگر   یهمموقوف  المصرف باشد عقد، صحیح است و منافع موقوفات  عامه َصرف  َبریِّ
َ
مجهول باشند    َعل

 عقد، صحیح نیست. 
ه مهم: مادۀ   نون مدنی را خواستند، نظر   قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصرۀ آن مهم است. اگر در فرض  سؤال، نظر  قا  8توجِّ

 قانون مدنی را بنویسید ولی اگر مطلق، سؤال پرسیدند طبق قانون اوقاف جواب دهید چون جدیدتر است. 
شود. حال که مال از ملکیت  واقف خارج شد ملک، مال چه  گیرد، یعنی مال از ملکیت واقف خارج می. بعد از اینکه وقف واقع شد، فك ملك صورت می1نکته  

گفته که    3( ماده  1363شود؟ وفق قانون مدنی مال  موقوفه مالك خاصی ندارد )مثل مباحات که مالك خاصی ندارد( اما در قانون اوقاف )مصوب سال  ی میکس
شود  شود و از ارادۀ واقف خارج میهر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. پس وقتی موقوفه دارای شخصیت حقوقی است مالکش همان شخص حقوقی می

آید درست همون جوری که یه مال مثاًل به ملکیت  )یعنی به ملکیت شخص حقوقی در می  5تواند بعد از تحقق وقف در آن دخل و تصرف کند یعنی اصواًل واقف نمی
دواج، طالق و ...(. شخص   تواند داشته باشد به جز حقوق غیرمالی )از آید(. این شخصیت حقوقی مانند شخص  حقیقی هر حقوقی مییک شرکت تجاری در می

نمایندۀ دیدن نیست و دست و پا نیز ندارد که امور جاریۀ خویش را انجام دهد، پس بنابراین بایستی این شخص حقوقی، مدیر و نماینده داشته باشد.  حقوقی قابل
.م که در این ماده متولی، نماینده )مدیر( وقف است نه ق  499دهد. مثل مادۀ  وقف، متولی است؛ یعنی کارهای شخص حقوقی را نمایندۀ آن )متولی( انجام می

 نمایندۀ واقف. 
 گردد. : هرگاه متولی با مالحظه َصرفۀ وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی499ماده 

]مشاوران   د:یاده شود، واقف فوت نماهم دیعلقرار دهد و قبل از آنکه مال موقوفه به تصرف موقوف    یچنانچه در عقد وقف، واقف خود را متول ✓

   [90حقوقی

 رنافذ است.یالف. عقد وقف غ

 ب. عقد وقف باطل است.

 ست. ی هم نیعلاز به قبض موقوف  یح است و نیج. عقد وقف صح

 هم بدهند.یعلاند مال موقوفه را به تصرف موقوف  واقف مکلف  ید. ورثه 

وقف باطل    یشده براانجام   یا محجور گردد، تراضیاست و اگر قبل از قبض مال موقوفه، واقف فوت کند    ینیدرست است. وقف از عقود ع  »ج«  ینهیپاسخ: گز

وقف شده است، قبض مال موقوفه توسط واقف    یخود واقف، متول  ی را وقتیحادث نخواهد شد؛ ز  ین اتفاقیشود، منتها در فرض مورد پرسش چنی اثر می و ب

بض  ها موقوفه را قآنولی و وصی محجورین از جانب  قانون مدنی:»  63  مادۀ یست. طبق  علیه نبه قبض موقوف   یازیاست و ن  یمنعقد شدن عقد کاف  یبرا

 کند.« کنند و اگر خود  واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می می 

 

 گذار وقف را در مبحث حقِّ انتفاع آورده است. رای حقِّ انتفاع است؛ توجیه اینکه: قانونَعَلیهم داَعَلیهم کیست؟ در وقف، موقوف  موقوف  

 

1
شان تمام  النسل شوند یعنی نسل علیهم مقطوع افتد مثاًل موقوف شدن اتفاق می افتد اما متعذرالمصرف شدن اتفاق نمی المصرف در مورد موقوفات عام است و در مورد وقف خاص، صحبتی نشده است؛ در وقف خاص، معمواًل مجهول   91نکته: مادۀ    

 شود. 

 المصرف شود باعث بطالن وقف است.   ام است یا خاص و مجهول نکته: اگر معلوم نباشد وقف، ع 
مران موقوفات می قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، درآمد  موقوفات مجهول   8طبق مادۀ    2  رسد. وقاف به مصرف می باشد و زیر نظر سازمان ا المصرف، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینۀ معارف اسالمی و ع 
 منظور از متعذر بودن، متعذرالمصرف است.  3
ت گرچه با پس قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه توجه شود: »درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب    8به تبصرۀ مادۀ    4 لَّ واقف کافی نباشد با تشخیص ]ادارۀ[  انداز چند سال برای اجرای نظر  ق 

ثَرت  عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتی تحقیق اوقاف در موارد  َاقَرب به َغَرض  واقف در محل به مصرف می  ت ک  ر مطلق  امور   االمکان در موارد َاقَرب به نظر واقف َصرف گردد و در صورت نبودن  مورد  َاقرب د رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علِّ
ت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به    خیریه به مصرف خواهد رسید.   مصرف مقدور نباشد.« مقصود از متعذرالمصرف آن است َصرف  درآمد  موقوفه در مصارف مقرر به علِّ

َمت و  2. عزل متولی؛  1تواند حتی بعد از وقف نیز دخل و تصرف کند:  استثنائًا در سه جا واقف می  5 َمت. 3. تعیین متولی بعد از زوال س   . تعیین ناظر بعد از زوال س 
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 االصول سمتی ندارد مگر اینکه متولی باشد. واقف در وقف چه نقشی دارد؟ علی
 عقود مجانی یك قاعده داریم:اند. وقف جزء عقود مجانی است. در اند یا مجانی و بعضی هم دو وجهی. وقف، عقدی مجانی است. عقود یا معوض2نکته 

َوض بگذاریم. اگر در عقود مجانی شرط عوض بگذاریم عقد  مجانی، معوض نمیقاعده: در عقود مجانی می شود و به آن »عقد مجانی با شرط   توانیم شرط ع 
َوض« گفته می  شود. به این دلیل که شرط، جنبۀ فرعی دارد یعنی شرط، فرع بر عقد است. ع 

بخشد به شرط اینکه او نیز مالی به واهب ببخشد )مانند کتاب در برابر خودکار(؛  یك عقد مجانی است؛ حال فرض کنید کسی مالی به دیگری می  دانیم هبهمی
َوض می  گویند نه عقد معوض. یعنی کتاب، مورد اصلی است و خودکار، مورد شرط است. به این، عقد مجانی با شرط  ع 

 مجانی شرط عوض درست است به جز عقد وقف.  ق.م: در تمام عقود 801ماده 
 تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانًا بجا آَوَرد. : هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می801ماده 

 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی مرحوم کاتوزیان(.   72مادۀ ذیل   3کند )حاشیۀ وقف عقد مجانی است. شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل نمی
 [ 91]قضاوت  در کدام مورد شرط عوض موجب بطالن عمل حقوقی است؟ ✓

 د. حبس مؤبد  ج. ودیعه   ب. رقبی الف. وصیت

ی »د«  عبارت حبس مؤبد در گزینهها درست نیستند. در وصیت، حبس رقبی و ودیعه شرط عوض صحیح و نافذ است. اگر منظور از  یک از گزینهپاسخ: هیچ

، بدون آنکه موجب بطالن یقانون مدن  232  مادۀنامشروع است که طبق    یشود، شرطپرسش حاضر وقف باشد، در وقف شرط عوض سبب بطالن عقد نمی

 از بیعقد گردد، خود باطل است. به هر حال اگر بخواه
ً
»د«   ینهیم، انتخاب گزیرست انتخاب کن را به عنوان پاسخ د  یکین پرسش یا یهانهی ن گزی م اجبارا

 مرجح است. 

 
 ق.م:  74و   72: ماده 3نکته 

واقعی و وقف یه »وقف  بر غیر« داریم که با رعایت شرایطش صحیح است؛ یك بحث به نام »وقف بر نفس« داریم؛ وقف بر نفس خود دو جور است: وقف بر نفس  
َعَلیهم قرار داده و خودش نیز جزء  آنها باشد  اشخاص  متعدد  محصوری را موقوف  یا    َعَلیه استهایی موقوف  واقف به تن بر نفس  حکمی: در وقف بر نفس  واقعی،  

. خود را  1دهد که نتیجۀ آن به او عاید شود:  َعَلیهم نیست اما شرایطی در عقد قرار میکه باطل است. وقف بر نفس  حکمی: واقف جزء  موقوف    )وقف خاص(
. خود را ناظر قرار دهد و  2منافع  مال را به عنوان حقِّ تولیت بر دارد )اگر حقِّ تولیت به اندازۀ فوق بردارد وقف بر نفس نیست(؛    بخش  عمدۀ  متولی قرار دهد و

 . شرط کند دیون یا سایر مخارج  او از محلِّ منافع  مال  موقوفه تأمین شود. 3منافع را به عنوان حقِّ نظارت بر دارد؛   عمدۀبخش  
ه اما وقف بر  : طبق نظر  غالب معمواًل در وقف بر نفس  واقعی شرط وجود ندارد، بنابراین خود  عقد  وقف باطل است )اگر شرطی هم باشد شرط باطل است(  توجِّ

 آید که شرط باطل و عقد صحیح است. نفس  حکمی معمواًل به صورت شرط می
ه: در مورد ضمانت اجرای وقف بر نفس باید بین دو حالت،  تفاوت قائل شد: اگر به صورت شرطی باشد شرط، باطل است اما اگر شرطی نباشد عقد، باطل    توجِّ

 است.  
برای خود  ق.م مقرر داشته که وقف بر نفس باطل است باید تصریح کرد این موضوع در مورد »وقف خاص« صادق است. مثاًل فرض کنید کسی مالی را  72ماده 

وقف کند، تمام وقف باطل    برای خودنسبت به خود باطل و نسبت به آقای الف درست است. حال اگر مثاًل کسی مالی را   کند؛ در این صورتوقف می  آقای الف  و
َعَلیهم باشد. مثاًل کسی دانشجوی فلسفه است و مالی  تواند خودش جزو موقوف  »وقف بر نفس« درست است؛ یعنی واقف می  74است؛ اما در وقف عام طبق مادۀ  

دانش برای  وقف میرا  فلسفه  نیز میجویان  که خود  ماده  کند  گردد.  منتفع  وقف  از  بر    74تواند  وقف  و  است  گفته  را  عامه«  بر مصالح  چراکه »وقف  دارد  ایراد 
َعَلیهم باشد اما در  تواند مصداق موقوف  واقف خود می  وقف بر مصالح عامهباشد چه    وقف بر غیرمحصورغیرمحصور را نگفته است در حالیکه در وقف عام چه  

 تواند. وقف  خاص نمی

 مواردی که وقف بر نفس نیست:   
. در وقف بر غیرمحصور )نه محصور(،  5َعَلیهم قرار دهد؛  . در وقف بر جهت، واقف خود را جزو موقوف  4. وقف بر خدمه؛  3. وقف بر اقوام؛  2. وقف بر اوالد؛  1

 َعَلیهم قرار دهد. جزو موقوف  واقف خود را  
َعَلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل  َعلیه یا جزء موقوف  : وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف  72ماده  

 است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. 
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                             ح است؟یها در مورد اعتبار عقد و شرط صحنه یك از گزیهم و به سود واقف درج گردد، کدام  یعلموقوف    یبرعهده   یشرط  که در وقف  یدر صورت ✓

 [94آزاد ی]ارشد حقوق خصوص 

 ح است. یعقد صح یب. شرط باطل، ول  ح است. یالف. عقد و شرط صح

 هم است. یعلت موقوف  یط به رضاد. نفوذ شرط منو    ج. عقد و شرط باطل است.

باطل   یقانون مدن  232  مادۀنامشروع و طبق    ین عقد شرطیشرط عوض در ا  ؛است  یوقف از عقود مجاندانیم که  می درست است.    »ب«  ینهیپاسخ: گز

 خلل عقد ض درو  ع   شرط    است.
ً
ت ی ن وضعیشود. ا یقانون مدن  72 مادۀنکه سبب وقوع وقف بر نفس طبق یکند؛ مگر ایبه اعتبار عقد وارد نم یوقف اصوال

 ر مخارج او را از محل منافع مال موقوفه پرداخت کنند.یا سایون یهم شرط کند، دیعلشود، که واقف بر موقوف  ی حادث م یزمان

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری   در کدام مورد وقف باطل است؟  ✓

 واقف  ۀی زوجفقهی نالف. وقف برای تأدیه 

 ب. وقف عامی که مصرف آن، مجهول باشد. 

 ج. وقف بر مفهوم کلی که چند مصداق دارد.

 علیهم گذاشته شده باشد.ی موقوف  د. به سود واقف، شرطی برعهده 

قانون مدنی مورد   72  مادۀس در ی نخست از مصادیق وقف بر نفس و باطل است. بطالن وقف بر نفدرست است. مورد مندرج از گزینه  »الف« ی پاسخ: گزینه

 .گذار بطالن وقف بر نفس را بیان و معنای آن را تبیین کرده استحکم قرار گرفته است. در این ماده قانون

 
 تواند منتفع گردد. َعَلیهم واقع شود می]و غیر محصور[ اگر خود واقف نیز مصداق موقوف   : در وقف بر مصالح عامه74ماده 
دین و امثال آنها صحیح است. : وقف 73ماده   بر اوالد و اقوام و خدمه و وار 

دین در ماده   آیند. یعنی کسانی که به دیدن شخص می 73وار 
 خواهد بگوید تولیت با نصب است. راجع به متولی و بحث تولیت است. در واقع این ماده می 75ماده 

خواهد انجام دهد در هنگام  را متولی قرار دهد؛ اما باید هر کاری که می  یك نفر، یا  چند نفر،  چند نفرخود با یك یا  ،  خود تواند  متولی، نمایندۀ وقف است. واقف می
 وقف باشد. 

نی برای خود قرار دهد و نیز میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام: واقف می75ماده   ت معیِّ ن کند که  الحیوه یا در مدِّ   تقالً مس تواند متولی دیگری معیِّ
وقوفه ممکن است  با خود  واقف اداره کند ]متولی، وکیل  واقف نیست و تولیت  متولی باید به وسیلۀ شعبۀ تحقیق  ادارۀ اوقاف گواهی شود[. تولیت اموال م  مجتمعاً یا  

تواند  مستقاًل یا منضمًا اداره کنند و همچنین واقف می[ غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک 2یا اطالق 1به یک یا چند نفر دیگر ]به استقالل، اجتماع، ترتیب 
ن شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.   شرط کند که خود او یا متولی که معیِّ

ممکن است خود     واقف تعیین شده نصب  متولی کند(  ای که از سوی و کند )و ممکن است متولینصب متولی عقد نیست، ایقاع است؛ متولی را واقف تعیین می
ن قرار دهد یا مادام  وممکن است یک شخص باشد یا متعدد باشند    وممکن است شخص  حقیقی باشد یا حقوقی    وواقف باشد یا دیگری   ت  معیِّ الحیات.  برای مدِّ

دهد و متولی  بیان کرده واقف یك نفر را متولی قرار می  76. ماده  3حقِّ رد( است   کنم: تعیین متولی، ایقاع )با حقِّ رد( است؛ تعیین وصی هم ایقاع )باتکرار می
اش دخالت ندارد حال برای اینکه تولیت بر متولی تحمیل  شود و ارادهتواند یا قبول کند و یا رد کند؛ یعنی وقتی واقف کسی را متولی تعیین کرد او متولی میمی

تواند آن را رد کند و اگر هم رد کند دیگر  شود و دیگر نمیکنی یا خیر؟« اگر قبول کند َسَمتش محکم می! حاال قبول میگویند: »تو متولی شدینشود به او می
 تواند قبول کند؛ این حالت، مثل  صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد نمی

 
تواند موقوفه را اداره کند که دومی معزول یا منعزل یا فوت  ومی اختیار  ادارۀ موقوفه را دارد و سومی وقتی می اگر واقف سه شخص را به نحو ترتیب به تولیت منصوب کرده باشد و اولی آن را رد کند و دومی و سومی قبول کنند؛ چون به ترتیب است، فقط د   1

  شود. 
هیچ یک از متولیان اختیار اقدام    فه را اداره کند و سپس یکی از متولیان فوت کند، در حالت اطالق، اصوالً اگر واقف چند نفر را به نحو اطالق به تولیت نصب کند و بیان کرده باشد که در صورت فوت یا حجر یکی از آنها دیگری به طور مستقل، موقو   2

در  مه کند ولی اگر واقف تصریح کند که هر یک از آنها  کنیم مگر اینکه واقف به اختیار  مستقل  آنها تصریح کرده باشد و در این حالت، در صورت  فوت  یکی از متولیان، حاکم باید شخصی را ضمی مستقل ندارد و اختیار  آنان را اصواًل اجتماعی فرض می 
توانند بدون  تواند مستقاًل اقدام کند. نکتۀ مهم اینکه در این حالت، تا زمانی که هر دو متولی موجود هستند، هیچ کدام نمی صورت فوت دیگری اختیار  اقدام  مستقل دارد نیازی به ضمیمه کردن  متولی  جدید نیست و پس از فوت  یکی از آنها دیگر می 

   تصویب دیگری اقدام کنند. 
 تواند رد کند. تفاوت این دو در این است که وصی تا قبل از فوت  موصی، حقِّ رد دارد اما متولی تا زمانی که خودش قبول نکرده می  3
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دهد که نصب متولی ایقاع است یعنی انتصاب مدیر برای وقف با  این نشان می  شود؟ اگر سکوت کند همچنان متولی است.سؤال: اما اگر سکوت کند چه می
کتاب    76ماده    1تواند قبول کند یا رد )حاشیۀ شمارۀ  ارادۀ واقف است و قبول و ردِّ متولی در لزوم آن اثر ندارد اما این نکته نیز الزم به ذکر است که متولی بعدًا می

 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(. 
 

وقف ✓ تولیانامهدر  ای،  در  است.  شده  داده  قرار  نسل  بعد  نساًل  واقف  مذکور  اوالد  با  وقفیت،  صورت،  شود؟ ن  تفسیر  باید  حالتی  چه  بر  نامه 

 [  94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت 

 د. اطالق    ج. ترتیب  ب. استقالل   الف. اجتماع

ت یح دارد، اگر تولی»ج« ترج  یهردو درست هستند. در این پرسش ابهام وجود دارد، منتها با توجه به ظاهر متن، انتخاب گزینه  »ج«و    »الف«های  پاسخ: گزینه

ن  ییان تعیك از متولیا عدم استقالل هریمال موقوفه را از جهت استقالل    یها در اداره دخالت آن   یبه طور همزمان اعطا گردد و واقف نحوه   یبه چند متول

 درباره یان متعدد بایکند، متولن
ً
ن در فرض مورد پرسش، اگر در هر نسل اوالد  ذکور  واقف متعدد  ی م کنند؛ بنابرایمال موقوفه اتخاذ تصم  یاداره   ید مجتمعا

ل موقوفه انشا کند، عقد غیرنافذ ها صورت گیرد، اگر یکی از فرزندان به تنهایی عقدی در ارتباط با مای آنی مال موقوفه باید با موافقت همهباشند، اداره

 توانند آن را تنفیذ یا رد کنند.  است و سایر فرزندان می 

 [   94]وکالت کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟ ✓

شود، حق عزل او را    تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهرالف. حاکم نمی 

 دارد. 

 تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند. ب. چنانچه در ضمن تعیین  متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی می 

 ج. در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشد، در هر حال با فوت هریک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

 تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند. واقف می د. 

الحیات یا در مدت معین برای  تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام واقف می قانون مدنی:»  75  مادۀی »د« درست است. طبق  پاسخ: گزینه

ن نشده باشد، یه معیالتولقرار دهد و اگر حق   یعمل متول  یبرا  یز است واقف از منافع موقوفه سهمی جا:»یقانون مدن  84  مادۀ ...« طبق    خود قرار دهد 

خود حق   یتواند برایوقف قرار داده است م  یکه واقف خود را متول  یدر فرض  یحت  84  مادۀالمثل عمل است.« با توجه به اطالق  مستحق اجرت  یمتول

ت  یمنافع مال موقوفه در قالب حق تول یکه بخش عمده  ی اد و گزاف باشد به نحو ین شده است زییکه تع ی د مزدین فرض نباین کند، منتها در اییتع تیتول

 ن صورت وقف، در حکم وقف بر نفس و باطل است.یدگاه غالب در ایبه خود واقف برگردد، طبق د

 [ 95وکالت] ت؟کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح اس  ✓

عزل او را    کسی را که در ضمن عقد متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حقا   تواندی حاکم نمالف.  

 دارد. 

 وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.  تواندی چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی مب. 

 در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد. ج. 

 تولیت برای خود تعیین کند.  منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حقا   خود را متولی قرار داده و از تواندی واقف مد. 

نی تدر مدا   یا  یوهالحاداره کردن امور موقوفه را مادام  یعنی  یتتول  تواندی واقف م : »کندبیان می   قانون مدنی    75ماده    .است  یحصح»د«    ینهگزپاسخ:    معیا

نمع  یگرید  یمتول  تواندی م  یزخود قرار دهد و ن  یبرا  با  یا  الً کند که مستق  یا
ً
چند نفر   یا  یکاموال موقوفه ممکن است به    یتواقف اداره کند. تول  خود    مجتمعا

 اداره کنند و همچن  یا  الً مستق  یکواگذار شود که هر    واقف  از خود  یرغ  یگرد
ً
نکه مع  یمتول  یاکه خود او    کند  شرط  تواندیواقف م  ینمنضما شده است نصب    یا

 .« ند قرار دهدبدا یرا که مقتض ترتیبی موضوع هر  یندر ا  یاکند و  یمتول
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تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از  تواند بدوًا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی: کسی که واقف او را متولی قرار داده می76ماده  
م و در وقف عاماصل متولی قرار داده نشده باشد ]یعنی در وقف خاص، ادارۀ آن با موقوف ، طبق نظر ولیِّ فقیه. طبق نظر غالب، اگر متولی تولیت را رد کند:  علیه 

تواند شخص  دیگری را انتخاب کند زیرا بعد  . اگر رد، بعد از قبض  مال باشد نمی2تواند شخص  دیگری را انتخاب کند؛ . اگر رد، قبل از قبض  مال باشد واقف می1
توانم شخص  دیگری را غییر و دخل و تصرف ندارد مگر شرط  خالف شده باشد. پس در این صورت، من  واقف نمیرود و حقِّ تاز اتمام وقف، ارادۀ واقف از بین می

ن کنم[.   معیِّ
 گردد و به نوعی با آن ارتباط دارد: بر می 670به ماده   77ماده 
به نحو  کنند و اگر  ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقاًل تصرف مینتولیت قرار داده باشد هر یک از آ  به طور استقالل: هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر  77ماده  

نماید  ت میقرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمۀ آنکه باقیمانده اس  اجتماع
شود  کردم که به طور اجتماع عمل کنند با فوت  یکی وکالت بقیه منفسخ میلت، اگر چند وکیل تعیین میکه مجتمعًا تصرف کنند. ]در بحث  مشابه، یعنی عقد وکا

 شود[ در حالی که در اینجا شخصی ضم می
 شود.: در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می670ماده 

 
 : اختیارات متولی

فوت او باطل    اجاره به  دهد ، مال موقوفه را اجاره  هرگاه متولی با مالحظۀ َصرفۀ وقفدارد: »ق.م که مقرر می  499: طبق مادۀ  ن مال موقوفه. اجاره داد1
ه مینمی  تواند مال موقوفه را اجاره دهد. شویم متولی میگردد« متوجِّ

 . است قانون مدنی راجع به »متولی«   499متن مادۀ 
 : وقفی در موارد استثنائی. فروش مال  2

 شود. فروخته می قسمتخراب شود ولی بقیه سالم باشد همان  قسمتی از مال موقوفهاگر  
 شود. فروخته میمال خراب شود و این خرابی به بقیه سرایت کند، کل  قسمتی از مال موقوفه  اگر

 دهد که »انتفاع از آن ممکن نباشد« جواز  فروش را می گوید. خرابی  بعض فقط در صورتیقانون مدنی، دو مورد  فوق را می 89مادۀ 

شود مگر این که خرابی   ، همان بعض، فروخته میممکن نباشد  آن ]بعض[   که انتفاع ازطوریبهخراب یا مشرف به خرابی گردد    بعض موقوفه : »هر گاه  89ماده  
 شود.« فروخته می  مانده است بشود، در این صورت تمامبعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی

 حاال اگر فروخته شد، حاصل  فروش باید َاقَرب به َغَرض  واقف تبدیل شود.
بیم    علیهم، تولید اختالف شود به نحوی کهگه: »بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفمی  349ریزی در نتیجۀ اختالف: مادۀ  بیم خون

ماء   مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.« َرَود یا منجر به خرابی  َسفک  د 

ماء ]ترس  ریختن  خون ها اشعار  الیحۀ قانونی  خرید  اراضی و امالک  مورد  احتیاج  دولت و شهرداری  1ها[ که فوقًا بدان اشاره شد مادۀ غیر از خرابی و بیم َسفک  د 
آهن  ها برای ایجاد یا توسعۀ مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راههای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها و سازمانهدارد: »در مواردی که وزارتخانمی

انجام معامله    کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و امالک اشخاص داشته باشند و دریا خیابان، توسعۀ معابر، لوله
ک نمایند مشروط به این که    توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن راالمالک باشد مییا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول تملِّ

ر  َیسَّ ن ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محلِّ دیگر م  ای گردد.« پس اگر مال   نبوده یا موجب خسارت عمده  اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معیِّ
 های عمرانی  دولت و شهرداری باشد فروش  مال  موقوفه به دولت و شهرداری الزامی است. موقوفه در َمسیر  طرح

د و مال، قابل افراز نباشد، باید مال،  قانون افراز و فروش امالک مشاع، اگر بخش  مشاعی از یک مال، وقف باشد و برخی شرکاء، تقاضای تقسیم کنن   4طبق مادۀ  
 فروخته شود. 

دارد: »تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال  قانون مدنی آمده است؛ این ماده مقرر می  597: تقسیم ملک از وقف در مادۀ  . تقسیم مال  وقفی3
 .« علیهم جایز نیستموقوفموقوفه بین 

 صحیح است.  وقفاز  ملکحیح است؛ افراز  تقسیم ملک از وقف: تقسیم ملک از وقف ص
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تقسیم  منافع  مال  وقف )مهایات علیهم صحیح نیست درحالیتقسیم وقف بین موقوف  علیهم:موقوفتقسیم مال موقوفه بین   علیهم صحیح  ( بین موقوف1که 
 است.  

توانند به تراضی میان  موقوفه را ندارند ولی منافع  موجود  وقف را میعلیهم حقِّ درخواست  تقسیم  مال  : در باال گفتیم که موقوف. تقسیم منافع مال وقفی4
 آورند حقِّ انتفاع از مال موقوف است نه مالکیت  کامل  آن.خود تقسیم کنند چون آنچه در اثر وقف به دست می

 
علیهم  و اموری که برای تحصیل منفعت الزم است بر حقِّ موقوف  قانون مدنی: »در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصالح موقوفه  86مادۀ  

م است )یعنی اول خود  مال  موقوفه حفظ شه و بعد نوبت به تقسیم منافع  مقدم خواهد بود.« پس طبق این ماده، تعمیرات  مال  وقفی بر حقِّ موقوف علیهم مقدِّ
 برسه( 

علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص  ع موقوفه مابین موقوفتواند شرط کند که مناف قانون مدنی: »واقف می  87مادۀ  
 داند تقسیم کند.« دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می

آید )همه استفاده  یپذیر باشد که مشکلی پیش نم . اگر استفادۀ به طور مشترک امکان1اگر نحوۀ تقسیم منافع مشخص نباشد: در وقف عام دو حالت است:  
پذیر نباشد با متولی است که بگوید چگونه استفاده کنند. اما در وقف خاص: اگر متولی باشد و تعیین نشده باشد  . اگر استفادۀ به طور مشترک امکان2کنند(  می

 که چطور تقسیم کند متولی ممکن است به تساوی یا به تفاوت تقسیم کند. 
ق  به آنها می تواندعلیهم نمینکته: موقوف

َتعلِّ  باشد. قبل از مشخص شدن  حصۀ آنها، در مال وقفی تصرف کند زیرا مشاعًا م 
 

َمت  متولی:   اسباب زوال س 
 علیهم(؛فوت متولی )نه فوت  واقف یا موقوف

( چیز  دیگری 1363امور خیریه )مصوب  عزل )ارادی(: جهات عزل طبق قانون مدنی یک چیز است و طبق قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و  
 است:

تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حقِّ عزل شرط شده باشد  قانون مدنی: »واقف یا حاکم نمی  79ماده  
 کند.« می  امینم ِّ َض و اگر خیانت  متولی ظاهر شود، حاکم 

اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: »هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع  موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام   قانون تشکیالت و    7ماده  
  المداخله ممنوعیا    ول معزمقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی  شعبۀ تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد  ها و  نامهنامه و قانون و آیینوظایف  مقرر در وقف

 خواهد شد ...«  َضم ِّ امینیا 
قانون اوقاف، حکم  عزل  متولی را باید دادگاه صادر کند و شعبۀ تحقیق  اوقاف برای   7در صورت تحقق شرایط موضوع مادۀ    1376طبق رأی وحدت رویۀ سال  

 صدور حکم، صالح نیست. 
 باید به وسیلۀ شعبۀ تحقیق  ادارۀ اوقاف، گواهی شود.  شود تولیت  متولییادآوری: زمانی که متولی تعیین می

ل )غیر ارادی(: ماده   نَعز  قانون مدنی مقرر داشته: »اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل    80م 
 شود.« می

ه: اگر وقف منحل شود مثاًل مال  موقوفه به فروش برسد   َمت نیست زیرا حاصل  فروش به َاقَرب به َغَرض  واقف تبدیل میتوجِّ  شود.باعث زوال  س 

َمت  او نیست )زیرا زمانی که متولی، تولیت را قبول کند دیگر حقِّ رد ندارد(.   نکته: استعفای متولی باعث زوال س 
 

 ق.م ارتباط دارد: 857با ماده  78ماده 
 باشد.   اطالع اویا  تصویبقرار دهد که أعمال متولی به  تواند بر متولی ناظر: واقف می78ماده 

 
مشترک بین دو نفر باشد بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقۀ باال و دیگری از طبقۀ پایین  ای که  . به حسب اجزاء: مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه 1مقصود از اصطالح »مهایات«، قسمت  منافع  مال  مشترک است که به دو شکل است:    1

 که توافق کنند که منافع  خانۀ مشترک، یک سال متعلق به یک شریک و یک سال از آن  دیگری باشد. . به حسب زمان: مثل این 2استفاده نماید.  
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ن نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائ: موصی می857ماده   ن تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معیِّ
 معلوم شود. 

 گذارد. ن کرده و بر متولی ناظر می: راجع به ناظر است. واقف متولی تعیی78توضیح ماده  
 ناظر دو قسم است: 

دهد. پس متولی باید اقدامات را به اطالع   : خیلی دارای قدرت نیست و بر کارهای متولی نظارت دارد. اگر تخلفی مشاهده کرد به حاکم گزارش میناظر اطالعی
 ناظر برساَند )+( ناظر، تخلفات را به مقامات اطالع دهد. 

اگر ناظر  استصوابی  ابیناظر استصو  باید تصویب کند.  ناظر  استصوابی  : مثل شورای نگهبان نسبت به مجلس است، یعنی اگر متولی بخواهد تصمیمی بگیرد 
ین حالت، برای  تواند آن کار را انجام دهد. هر کار و تصمیمی که متولی بخواهد انجام دهد، باید ناظر استصوابی آن را تصویب کند؛ در اتصویب نکند متولی نمی

گیرد در حال که ناظر  اقدامات  متولی، اجازۀ ناظر الزم است. تفاوت متولی با ناظر استصوابی این است که ابتکار عمل با متولی است یعنی تصمیمات را متولی می
 کند. هد بلکه صرفًا مصوبه را تأیید یا رد میتواند پیشنهاد چیزی را بدتواند تصمیم بگیرد یا پیشنهاد بدهد. دقیقًا مانند شورای نگهبان که نمینمی

ی اگر شما شك  نکته: فرضًا اگر یك ناظر داشتیم و شك کردیم اطالعی است یا استصوابی، اصل بر این است که ناظر، اطالعی است )طبق اصل عدم زیاده(؛ یعن
اینجا نیز ناظر  اطالعی نسبت به ناظر  استصوابی قدرت کمتری دارد پس    کنیم که درکنید چیزی کم است یا زیاد؛ کم را که مطمئن هستیم پس به کم اکتفا می

 کنیم. بدان بسنده می
 

بینی  توانند متولی را عزل کنند مگر اینکه در هنگام وقف حقِّ عزل پیشتوان عزل کرد. واقف و حاکم نمیای را که نصب شده نمیمقرر داشته که متولی  79ماده 
نیست مگر اینکه تقصیر    مسؤولتوانند او را عزل کنند. متولی امین است و  دارد که اگر متولی خیانت )تقصیر( هم بکند نمیاده اشعار میشده باشد. در ادامه، این م

تقصیر کند.    کند پس متولی وکیل است و وکیل امین است و نبایدبیان کرده متولی مثل  وکیل  امینی عمل می  82(. از سوی دیگر، آخر  ماده  82کرده باشد )ماده  
کند که با متولی با هم کار کنند. وقتی ضم ِّ امین شد انگار دو  کند یعنی حاکم یکی را ضمیمه میکنند حاکم ضم ِّ امین میحال اگر تقصیر کرد او را برکنار نمی

 کنند. اند یعنی همانند دو متولی با هم عمل میمتولی
ن  عقد  وقف، متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حقِّ عزل شرط شده باشد و اگر خیانت  تواند کسی را که در ضم: واقف یا حاکم نمی79ماده 

 کند. متولی ظاهر شود حاکم ضم ِّ امین می
ن کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار ن82ماده   داده باشد متولی باید راجع به : هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معیِّ

ین و حفظ موقوفه و غیره مثل  وکیل  امینی عمل نماید. تعمیر و اجاره و جمع  آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقِّ
ماده  ) شود ل میخود عزشود یعنی خودبهشود؛ منعزل مینکته: اگر واقف یك صفتی در متولی شرط کرده باشد بعدًا متولی آن صفت را از دست بدهد، منعزل می

آید، او دیگر متولی نیست یعنی  ق.م(؛ مثاًل واقف گفته: چون فالن آقا قاضی است متولی این موقوفه باشد حال اگر آن شخص از منصب  قضاوت بیرون می  80
 شود. خود از تولیت منعزل میخودبه

از بین برود )صفت  مقصود  واقف را از دست بدهد، فوت کند( وقف  بدون متولی را    سؤال: اگر در وقف اصاًل متولی نباشد )متولی تعیین نشود( یا متولی که بوده
 باید چکار کرد؟ 

 طور ناقص به این سؤال جواب داده است. ق.م به 81ماده 
ِّ فقیه خواهد بود. 81ماده 

ن نداشته باشد، ادارۀ موقوفه طبق نظر ولی   : در اوقاف عامه ]وقف عام[ که متولی  معیِّ
گفت: »در وقف خاص اگر متولی نبود فالن کار را بکنید و در وقف عام تر بود. قباًل میکامل 1307قانون مدنی   81مادۀ  تغییر کرده است اما    1370ال  این ماده س

توان گفت در وقف خاص  فقط وقف عام را گفته ولی در مورد وقف خاص ساکت است. با دو استدالل می  فعلی  81مادۀ  اگر متولی نبود بهمان کار را بکنید«؛ اما  
های  علیهم در ادارۀ وقف  خاص، در حکم تولیت نیست و ویژگیَعَلیهم است در این حال، اختیار  موقوفَعَلیه یا موقوف  اگر متولی نباشد ادارۀ وقف با خود  موقوف  

َعَلیهم نافذ است و پس از انقراض   زمان  وجود  آن طبقه از موقوف    نیستند و اجاره فقط نسبت به  499تولیت را ندارد پس اگر موقوفه را اجاره دهند مشمول  حکم   
 َعَلیهم غیرنافذ است.  آنان، اجاره برای طبقۀ بعد  موقوف  

ن نباشد با دو استدالل  ذیل، ادارۀ وقف با خود  موقوف    َعَلیهم است: اگر متولی  خاص، معیِّ
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رسد قانون جدید  و هم در مورد وقف عام بود. قانون جدید فقط در مورد وقف عام است. به نظر می  قانون قدیم هم در مورد وقف خاص  81ماده    استدلل اول:
َعَلیه یا  گفت اگر متولی نباشد اداره با خود  موقوف  دانیم قانون قدیم در وقف خاص میدر مورد وقف خاص ساکت است و قانون قدیم را نسخ نکرده است. می

 سمت همچنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نگردیده است. َعَلیهم است. پس آن قموقوف  
َعَلیه  توان گفت اداره موقوفه در وقف خاص با موقوف  فرض کنیم قانون قدیم هم در وقف عام و هم در وقف خاص کاًل نسخ شده باشد. باز هم می  استدلل دوم: 

َعَلیهم است بنابراین  َعَلیه یا موقوف  َعَلیهم است اگر متولی هم نباشد؛ مال دست موقوف  یه یا موقوف  َعلَ َعَلیهم است زیرا در وقف خاص قبض با موقوف  یا موقوف  
 َعَلیهم است. َعَلیه یا موقوف  اداره هم با موقوف  

 
                                                                     [ 96]مشاوران حقوقیح است؟ینه صحیت منصوب شده باشد کدام گزیضمن عقد وقف به تول یمعلوم شود و متول یانت متولیاگر خ ✓

 ب. متولی منعزل است.    شود. ین مییدادگاه تع یاز سو  یگرید  یالف. متول

ا    نماید.ج. واقف با عزل متولی  خائن، متولی دیگری تعیین می   کند. امین می  د. دادگاه ضم 

ی »د« درست است. راجع به پاسخ این پرسش اختالف نظر وجود دارد، دلیل اختالف، تفاوت موضع قانون مدنی با موضع قانون تشکیالت و  پاسخ: گزینه

در ضمن  تواند کسی را که  قانون مدنی:» واقف یا حاکم نمی   79  مادۀاختیارات سازمان حج، اوقاف و امور خیریه در خصوص موضوع مورد بحث است. طبق  

کند.«  عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می 

مه  یضم  یمتولن به  ید امیاز ضرر با  یریجلوگ  یتواند او را عزل کند و برابراساس این ماده در صورت بروز خیانت از متولی منصوب توسط واقف حاکم نمی 

 وقف را    ن  یو ام  یشود تا متول
ً
واقف است. در قانون   یحرمت قائل شدن به اراده  یحکم قانون مدن  یل اصلیداره کنند، دلامنصوب توسط حاکم اجتماعا

  ی انت متولین ماده اگر خیاتخاذ کرده است. براساس ا  ی گریکرد دیگذار روقانون  7  مادۀه به موجب  یریارات سازمان حج، اوقاف و امور خیالت واخت یتشک

 وقف ممنوع کند.  یرا از دخالت در اداره  یا متول ین کند یا ضم امیرا عزل  یتواند متولی ظاهر گردد، دادگاه م 

 [90عام، برای اداره کردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:        ]وکالت  متولی موقوفۀ ✓

 اند با دیگری شریک شود.تو الف. می 

 تواند موقوفه را اجاره دهد. ب. فقط می

 ك شود، مگر به اذن حاکم.یشر ی گریتواند با دیج. نم

 ك شود.ی شر یگریتواند با دیاوقاف م  ید. تنها با موافقت اداره 

ار  یوقف اخت یاداره یحاکم، برا یت قواعد امریوقف است و با رعا یر  شخص حقوقیست، مدی، مالك  مال  موقوفه نیدرست است. متول »ب« ینهیپاسخ: گز

گران یار شراکت با دیاخت ین متولیت صرفه و صالح وقف مال موقوفه را اجاره دهد، باوجود ایاجازه داده که با رعا یبه متول 499 مادۀ در    یدارد. قانون مدن

ن موقوفه را به نحو اشاعه واگذار کند، فروش و انتقال  ی از ع   یت بخشیمالک  ین معنا است که متولیا  گران، بهیبا د  یرا ندارد، شراکت در مال وقف  یدر مال وقف

 در سه فرض استثنا ین مال موقوفه ممنوع است، قانون مدنیت عیمالک
ً
 فروش مال موقوفه را اجازه داده است. ییصرفا

 
 ق.م ارتباط دارد: 672با ماده  83ماده 
تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف، شرط  مباشرت نشده باشد  نمی: متولی  83ماده  

 تواند وکیل بگیرد. می
 یل باشد. تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحًا یا به داللت قرائن وکیل در توک : وکیل در امری نمی672ماده 

 یك بحث داریم »تفویض« و یك بحث داریم »توکیل«: 
َمت  خود را به یك نفر دیگر بدهد و خودش برود. متولی نمیتفویض: یعنی متولی خسته شده و می َمتش را به دیگری تفویض کند. تفویض اصواًل  خواهد س  تواند س 

 پذیر نیست. امکان
دهد. اگر در تولیت  گیرد و یك سری از کارها را به او میرسد همۀ کارها را خودش انجام دهد. وکیلی میو نمی  توکیل: متولی خسته نشده بلکه کارش زیاد است 

 پذیر است. رود. وکالت اصواًل امکانماَند اما در تفویض، متولی میتواند وکیل بگیرد. در وکالت، متولی مینشده باشد می شرط  مباشرت
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توجه شود: »در موقوفاتی که شرط  مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور  مربوط به موقوفه وکیلی    قانون اوقاف  4مادۀ    3به تبصرۀ  
مراتب  شد  را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء  وظایف  محوله نبا  توانایی انجام مورد وکالتانتخاب کند وکیل مزبور باید  

متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید  برای متولیان مقیم خارج از کشور،    چهار ماهبرای متولیان مقیم ایران و    دو ماههر گاه ظرف    کتبًا به متولی ابالغ خواهد شد
اند  این حکم شامل وکالیی که قباًل نیز انتخاب شده  شودیموضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت  عدم  توانایی  وکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع م 

 خواهد بود.« 
ولیت را تفویض کند،  نکته: اجرت  وکیل با متولی است )همانطور که در عقد وکالت اگر به صورت توکیل باشد، اجرت  وکیل  دوم با وکیل اول است(. اگر متولی، ت

 الوکالۀ وکیل  جدید با موکل باشد(. شود که حقِّ )در بحث وکالت، تفویض باعث می  الزحمۀ متولی  جدید از منافع مال موقوفه استحقِّ 
 

 [  94یسراسر یحقوق خصوص یح است؟   ]دکتری کدام مورد صح یدرخصوص متول ✓

 امر یالف. تول
ً
 ل است. یقابل توک یت اصوال

 ل واقف است، نه وقف. یدر حکم وک یب. متول

 خود و پس از آن تعهد کند. یزمان تصد  یبراتواند نسبت به موقوفه ی م  یج. متول

مصرف منافع   یه به هر نحو که صالح بداند، مجوز واگذاریریاز منافع به نظر خود، در امور خ  ی، در مصرف نمودن قسمتیواقف به شخص متول  ید. اجازه 

 ر است.یبه غ یاز طرف متول

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر اینکه واقف ضمن وقف به او اجازه داده  قانون مدنی، متولی نمی  83  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  نهیپاسخ: گز

تواند وکیل بگیرد. بین تفویض تولیت از جانب متولی و گرفتن وکیل توسط ی وقف شرط نشده باشد، م  یباشد ولی اگر ضمن وقف، مباشرت  متولی در اداره 

ت به او تفویض شده، جایگزین متولی می تولیت، سمت متولی زائل می  او فرق است. در تفویض م  ت  متولی شود و شخصی که س  م  گردد. ولی در توکیل، س 

 محفوظ است و او باید در عملکرد وکیل نظارت کند.

می  ✓ موقوفه  متولی  را  »الف«  شخص  و  وقف  را  ملکی  و واقف  چنین  حکم  است.  کرده  وکیل  را  دیگری  شخص  متولی  است؟                                                                         کند.  کدام  کالتی 

  [ 94]قضاوت 

 الف. وکالت در تولیت باطل است.

 االصول صحیح است.  ب. اقدام متولی علی

 ج. متولی فقط حق تفویض تولیت را دارد.

 چنین حقی به متولی داده باشد، صحیح ا
ً
 ست.د. اگر واقف صراحتا

ت را شرط و او را از  ی در انجام تول  ی نکه واقف مباشرت  متولیرد؛ مگر ایل بگیت در وقف وکیامر تول  یتواند برای م   یدرست است. متول  »ب«   یپاسخ: گزینه

ض ندارد.  یار تفو یاخت  ی ل، اذن واقف الزم است، چنانچه واقف اذن ندهد، متو یر توسط متولیت به غیض تولیتفو   یل منع کرده باشد، منتها برایانتخاب وک

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند؛ مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف ینم  ی:» متولیقانون مدن  83  مادۀطبق  

 رد.«یل بگیتواند وکشرط مباشرت نشده باشد، می 

                                                                                                    [  96]مشاوران حقوقیکند، متولی تولیت را به شخص »ب« تفویض کرده است. واقف ملکی را وقف و شخص »الف« را متولی موقوفه می  ✓

 به متولی اذن داده باشد. . تفویض در صورتی درست است که واقف ضمن وقفالف

 ب. تفویض در هر صورت باطل است.

 ج. واقف موظف است قبل از تفویض موافقت سازمان اوقاف را جلب کند

 د. تفویض در هر صورت صحیح است.

اقف در ضمن وقف به او اذن تواند تولیت را به دیگری تفویض کند، مگر آنکه و قانون مدنی:» متولی نمی  83  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  پاسخ: گزینه

 تواند وکیل بگیرد.«داده باشد، ولی اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد، می 

وله نباشد، کدام گ ✓ ح  زینه صحیح چنانچه متولی برای امور موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل قادر به انجام وظایف م 

 [ 92]وکالت  است؟

 در اختیار متولی است و هیچ مرجع دیگری حق ممنوع کردن یا عزل وکیل را ندارد. الف. تغییر یا
ً
 عزل وکیل منحصرا

 کند.ب. اگر پس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را عزل نکند، دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را صادر می 
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 شود. ی ل منعزل مین صورت، وکیر ایوکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد. در غج. با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید 

مو  از دخالت در  مزبور  توانایی در دادگاه، وکیل  از ثبوت عدم  تغییر ندهد پس  را  اوقاف، متولی وکیل  از ابالغ کتبی سازمان  قوفه ممنوع د. چنانچه پس 

 گردد.می 

که شرط مباشرت   یه:» در موقوفاتیریارات سازمان حج، اوقاف و امور خیالت و اختیقانون تشک  4  ۀماد  3  یدرست است. طبق تبصره  »د«  یپاسخ: گزینه

انجام مورد وکالت را داشته باشد،   یید توانایل مزبور بایانتخاب کند، وک  یلیاز امور مربوط به موقوفه وک  یا قسمتی انجام تمام    یبرا  ی نشده باشد هرگاه متول

 به متولی وظا  یفایص سازمان قادر به ایبه تشخ  یل انتخابیکه وک  یدر صورت
ً
له نباشد، مراتب کتبا حو  ان  یماه برای متول  2ابالغ خواهد شد، هرگاه ظرف    یف م 

ل مزبور ی، وکییوضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم تواناد، میل ننمایر وکییاقدام به تغ  یمتولز کشور،  ان خارج ایمتول  یماه برا  4ران و  یم ایمق

 اند، خواهد بود.« ز انتخاب شده یکه قباًل ن یین حکم شامل وکالیشود، ایبا ابالغ سازمان از دخالت ممنوع م 

 

 ق.م ارتباط دارد: 676با ماده  84ماده 
سمی[ و اگر حقِّ ولی قرار دهد ]اجرت: جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل مت84ماده   ن نشده باشد متولی مستحقِّ  الم    المثل اجرتالتولیه معیِّ

 عمل است. 
می  الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقِّ : حقِّ 676ماده   َسلَّ الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت م 

 المثل است. وکیل مستحقِّ اجرتنباشد 
( را گفته و این در واقع ناقص است. متولی مجانی  676ق.م دو مرحله )از سه مرحلۀ اشاره شده در مادۀ    84تر است؛ اما ماده  کامل  در باب وکالت ق.م    676ماده  

 التولیه سه مرحله دارد: گیرد. حقِّ التولیه میکند و حقِّ کار نمی
َسمی(. مرحله اول: واقف مشخص ک  رده که متولی چقدر دریافت کند )اجرت الم 

گیرد که این را نیز التولیه میمرحله دوم: واقف چیزی نگفته ولی یك عرف مشخص داریم. مثاًل عرف گفته متولی نیم درصد درآمد سالیانه موقوفه را به عنوان حقِّ 
َسمی میاجرت َسمی نام دارد و این مرحله در ماده  مبلغی که عرف تعیین کرده اجرت  ق.م( بنابراین طبق این ماده  225گویند )طبق ماده الم  ق.م ذکر شده    676الم 

 ذکر نشده(.  84است اما در 
 : متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزلۀ ذکر در عقد است. 225ماده 

 المثل است. التولیه را تعیین نکرده باشد که در این صورت متولی مستحقِّ اجرتحقِّ  واقف نهو  نه عرفمرحله سوم: بدین شکل است که  
 [ 96د؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسریخت دستمزد متولی چگونه خواهد بو نامه تعیین نشده باشد، پردادر وقف  یه متولیالتولچنانچه حق   ✓

 شود.اقف تعیین می ی و ب. با نظر ورثه    شود. الف. با نظر خود متولی تعیین می 

 شود. ی اوقاف تعیین می د. با نظر اداره  المثل از عایدات خالص خواهد بود.  ج. به مقدار اجرت

طبق   اختیتشک  ییاجرا  ینامهنییآ  33  مادۀپاسخ:  و  خیالت  امور  و  اوقاف  حج،  سازمان  گزیریارات  ا  »ج«  ینهیه  است.  مقرر  یدرست  ماده  ن 

زان مقرر در  یا سازمان به میالنظاره ناظر اعم از شخص  ن حقیت نسبت به موقوفات و همچنیا سازمان در قبال اعمال تولیو  یمتول  التولیۀحقدارد:»ی م

المثل اجرتالتولیه به مقدار  ن نشده باشد حقیالنظاره در آن معه و حقیالولزان حقیا مینامه موجود نباشد و  که وقف   ینامه خواهد بود و در صورتوقف 

 المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.« النظاره به مقدار اجرت معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق 

 

ی85ماده   ی است که مستقیمًا روی مال و بدون واسطه است اما حقِّ دینی حقِّ است که    : حقِّ عینی و حقِّ دینی را خواندیم. تفاوت آنها چه بود؟ حقِّ عینی حقِّ
خواهند سهم خود را بگیرند اول حقِّ دینی دارند باید از متولی سهم  َعَلیهم میرسد. وقتی موقوف  غیرمستقیم روی مال است یعنی از طریق یك شخص به مال می

شان، حقِّ عینی می  دارند. تقیم بر میخواهد و خودشان به طور مسشود که دیگر اذن نمیخود را بگیرند. وقتی متولی سهم هر کدام را مشخص کرد حقِّ
ن شد موقوف  : بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف  85ماده  تواند حصۀ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد  می  َعَلیهَعَلیهم معیِّ

 مگر اینکه واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد. 
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تواند به طور تساوی یا متفاوت مشخص کند؛ اما اگر  شود؟ واقف میَعَلیهم تقسیم میفع موقوفه چطور بین موقوف  ق.م راجع به »تقسیم منافع« است. منا   87ماده  
 شود. در واقع این ماده یك فرض را گفته و یك فرض را نگفته است. واقف چیزی نگفت بر مبنای اصل عدم زیاده رفتار می

ینی( اصل بر تساوی سهام آنها است. قاعده: هرگاه چند نفر یك چیزی داشته باشند  ی، د   )مالی، حقِّ
َعَلیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که  تواند شرط کند که منافع موقوفۀ مابین موقوف  : واقف می87ماده  

 داند تقسیم کند. هر نحو مصلحت می
 ق.م از این موضوع را صحبت نکرده است. 87قاعده اصل عدم زیاده است که ماده ق.م مبنای  853ق.م و   153ماده 
شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی   : هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختالف شود حکم به تساوی نصیب آنها می153ماده  

 َنصیب  بعضی از آنها موجود باشد. 
 شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میاگر موصی: 853ماده 

 
توان هبه کرد و  شود )و همچنین نمیتوان فروخت چون مال موقوفه حبس میگویند: مال موقوفه را نمیبا هم ارتباط دارند که این مواد می  349و    89،  88مواد  

توان مال موقوفه را فروخت. مثاًل مال موقوفه خراب شود یا بین  توان انتقال داد(؛ اما در بعضی موارد  استثنائی که این سه ماده بدان اشاره کرده است مینیز نمی
ماء( رود. در موارد استثنائی مال موقوفه فروخته میموقوف   کنند که به  َصرف  کاری می  90ش را طبق مادۀ  شود پولَعَلیهم اختالف شود و بیم خونریزی )َسفك  د 

 زنند. تر است. مثاًل بیمارستان را اگر فروختند درمانگاه میهدف واقف نزدیک
مران آن  : بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که ع88ماده 

 عذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. مت
شر ف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان َبعض فروخته می89ماده  شود مگر اینکه خرابی  َبعض، سبب  : هر گاه بعض موقوفه خراب یا م 

 شود. سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود؛ در این صورت تمام فروخته می
َعَلیهم تولید اختالف شود به نحوی که بیم  َسفک  دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه  : بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف  349اده  م

 گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است. 
 شود. به َاقَرب به َغَرض  واقف تبدیل می ن مجاز است[در مورد جواز بیع ]در جاهایی که بیع  آ: عین موقوفه 90ماده 

آمده است و باید تأکید گردد »حبس« در این مواد با »حبس مؤبد« فرق    55و    47،  44نکته: یك اصطالح به نام حبس یا حبس مؤبد داریم. کلمۀ حبس در مواد  
 شود.دارد. در وقف، مال دیگر از مالکیت  واقف خارج شد و قضیه تمام می

ن نکرده باشد حبس مطلق بوده و حقِّ مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل44ماده   تی معیِّ از فوت  خود    : در صورتی که مالک برای حقِّ انتفاع، مدِّ
 رجوع کند. 

مری و غیره: در حبس 47ماده   1قبض، شرط صحت است.  اعم از ع 
 منافع آن تسبیل شود.: وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و  55ماده 

 گردد. شود؟ تحت هیچ شرایطی وقف بر نمیَعَلیهم یا هدف  وقف منقرض شود چه میاگر موقوف  
لهم )کسی که مال به نفعش حبس شده( تا ابد حقِّ انتفاع  شود ولی برای محبوس  کننده( خارج نمیحبس مؤبد آن عقدی است که مال از ملکیت حابس )حبس

 شود. برقرار می

 

1
ق  حقِّ انتفاع ممکن     ناظر به حبس  عین  مال است و در    47انتفاع است اما ظاهر مادۀ  است مال  غیر، مال  دولت، یا اموال عمومی یا مال  موقوفه باشد. دکتر کاتوزیان معتقد بودند که قبض، شرط  صحت  همۀ عقود  موجد  حقِّ  همانطور که گفتیم متعلِّ

ن  حبس مورد همۀ عقود  حقِّ انتفاع نیست، پس به عبارت بهتر همانطور که گفتیم عقد  م  ن باشد؛ اگر از عقود  معیِّ ن یا نامعیِّ ن  حبس وجد  حقِّ انتفاع ممکن است عقد معیِّ کننده نباشد مانند وصیت،  کننده باشد قبض، شرط صحت است. اما اگر از عقود  معیِّ
 قبض، شرط صحت نیست. 

شود(. در تمام عقود عینی چون قبل از قبض، عقدی واقع  شود )یعنی قرارداد تشکیل نمی از ایجاب و قبول، ایجادکنندۀ حقِّ انتفاع از تسلیم امتناع کند، الزام نمی شود اگر بعد  اگر قبل از قبض یکی از دو طرف بمیرد یا محجور شود، عقد، باطل می   نکته: 
 آید که به استناد  آن بخواهیم الزام کنیم. نشده پس رابطۀ قراردادی به وجود نمی 
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قبی( که می حبس مری بود یا ر  توان این را حبس موقت گفت؛ اما حبس مؤبد دائمی است و به عبارت بهتر، قرارداد   مؤبد شبیه عقد  موجد  حقِّ انتفاع است )که یا ع 
 باشد. می به طور نامحدود و همیشگیحقِّ انتفاع 

 فرق حبس مؤبد با وقف: 
 س مالک است.. در وقف، واقف دیگر مالک نیست اما در حبس، حاب1
 رسد. گردد و اگر حابس نبود به وراثش میشود و به حابس بر میلهم )کسی که مال به نفعش حبس شده( منقرض شدند مال آزاد می. در حبس اگر محبوس 2

 [ 93یسراسر  یحقوق خصوص  ی]دکتر  ست؟ین وقف و حبس مؤبد چیب یرابطه ✓

 یب. تساو   نیالف. تبا

 وجهعموم و خصوص مند.   ج. عموم و خصوص مطلق 

ه به  یشب  یان نکرده است. حبس مؤبد از عقود موجد حق انتفاع است و اثریبه حبس مؤبد براجع  یحکم  یدرست است. قانون مدن  »الف«   ینهیپاسخ: گز

س مطلق در مدت حق  منتفع است. تفاوت حبس مؤبد با حب  یجاد حق انتفاع برایحبس مؤبد، ا  یدارد. اثر ذات  ی و حبس رقب  یحبس مطلق، حبس عمر

 .ث حق انتفاع مطلق استین حیکند و از این نمییحق انتفاع تع یبرا ی انتفاع است، در حبس مطلق حابس مدت

 ر است: یوجوه شباهت و تفاوت حبس مؤبد با وقف به شرح ز

 الف. وجوه تشابه:

 صحت عقد شرط است.  ین موضوع حبس مؤبد براین موقوفه و عیهستند، قبض ع ینیهر دو از عقود ع

 رد.ی گی ا منتفع تعلق میهم یعل، حسب مورد به موقوف  ین به طور دائمیبا انعقاد هر دو عقد، حق انتفاع از ع

 است. یها کافصحت آن  یبه مورد معامله برا یبر مسامحه هستند و علم اجمال یهردو عقد از عقود مبن

 ب. وجوه تفاوت: 

بعد از انعقاد   یدر مال موقوفه را ندارد، ول  یا ماد ی  یچ تصرف حقوق ی شود، او حق هی ن مال موقوفه زائل می ف نسبت به عت واقیبا انعقاد عقد وقف، مالک  -1

حابس    ین به ورثهی ت عیبفروشد، بعد از فوت حابس مالک  یگریتواند آن را به شخص دین موضوع حبس به حابس تعلق دارد، م یت عیعقد حبس مؤبد، مالک

 رسد. ی م

رف منافع مال  ین مال دارد، درحالیدر منفعت ع  یل حق انتفاع منتفع در عقد حبس مؤبد زائل شود، حابس حق هرگونه تصرفیاگر به هر دل  -2 که اگر ص 

موقوفه  ه، منافع مال  یریارات سازمان حج، اوقاف و امور خیالت و اختیقانون تشک  8  مادۀ   یموقوفه در جهت مقرر توسط واقف، معتذر گردد، طبق تبصره 

 د در اقرب به غرض واقف صرف شود. یبا

ض بر منتفع در حبس مؤبد، شرط -3 و   هم از شروط نامشروع و باطل است. یعلدر وقف، شرط عوض بر موقوف   یمشروع و نافذ است، ول یشرط ع 

 [97یسراسر یحقوق خصوص  یح است؟           ]دکتریحبس مؤبد و حبس صح یسه یکدام مورد در مقا ✓

 جاالف. فرو
ً
 جایش مال  حبس شده اصوال

ً
 ست. یز نیز است و فروش مال موقوفه اصوال

 کند. ی ب. در هر دو مالك خود را از هرگونه تصرف در آن منع م

 ت شخص وجود دارد.یج. در هر دو امکان برگشت مال به ملک

 شود.ی ت شخص مید. هر دو باعث زوال مالک

ن ی تواند بعد از وقوع عقد حبس، عی شود و مالك م ی ت حابس نسبت به مال مورد معامله نمیسبب زوال مالک« درست است. حبس مؤبد  الف »  ینهیپاسخ: گز

 که قانون مجاز دانسته است.  یست، مگر در مواردیح نیکه فروش مال  وقف شده صحیرا بفروشد، درحال

 [  94یوگاز سراسرحقوق نفت ی]دکتر ؟ح استیدرخصوص وقف کدام مورد صح ✓

 ست.یز نیکه در اجاره است، جا یلکالف. وقف م

 شود. یاد حبس نمین  مال  در بنی ن است که عیه با وقف، در ا یریاد خیب. تفاوت بن

 ز مؤثر است. ی، قبض مال  موقوفه از طرف حاکم نیج. در وقف بر مصالح عامه با وجود متول

 است.  ی باشد، کاف یست در تصرف کیکه به عنوان ملک یات رقبه یاثبات وقف ینامه براد. صرف وقف 
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شود، ین موقوفه با انعقاد عقد زائل میت واقف بر عی ، مال موقوفه بعد از وقف، فاقد مالك خاص است؛ مالکیدرست است. در قانون مدن  »ب«  ینهیپاسخ: گز

ت یه، در حال حاضر مالکیریسازمان حج، اوقاف و امور خارات  یالت و اختیقانون تشک  3  مادۀد، با لحاظ حکم  یه درآیعلت موقوف  ینکه موقوفه به مالکیبدون ا

وقف، حبس است و فروش آن فقط در موارد جواز    یت شخص حقوقین، مال  موقوفه در مالکیشود، باوجود ای وقف منتقل م  یمال موقوفه به شخص حقوق

 ر است. یپذامکان  یقانون مدن 349و   88فروش مال موقوفه طبق مواد  

 

 :کننده در ادارۀ مال وقفیدخالت اشخاص 

 متولی )راجع به متولی صحبت کردیم(
 ناظر )راجع به ناظر صحبت کردیم( 

تواند تولیت را به  رود. متولی نمیتواند وکیل بگیرد. وکیل گرفتن یعنی مسؤولیت متولی از بین نمیوکیل: اگر در ضمن  وقف، شرط مباشرت نشده باشد متولی می
 مگر اینکه واقف در ضمن وقف به وی اذن داده باشد.  دیگری تفویض کند  

 شود.امین: در مورد امین باید دید که امین در قانون در کجاها انتخاب می

د  تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کنقانون مدنی در مورد امین صحبت کرده؛ این ماده گفته: »واقف یا حاکم نمی 79مادۀ 
 کند.« مگر در صورتی که حقِّ عزل، شرط شده باشد و اگر خیانت  متولی ظاهر شود، حاکم، ضمِّ امین می

ری یا دیگران  قانون مدنی نیز اینگونه گفته: »هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگ  77مادۀ  
حاکم شخصی را  نند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،  ک مستقاًل تصرف می

 غالب هم  .« در مورد این شخص، اختالف شده است که آیا نام  این فرد، امین است یا نه )نظر  نماید که مجتمعًا تصرف کنندضمیمۀ آنکه باقی مانده است می
 نداریم!(. 

مقررات    ها ونامهنامه و قانون و آییننسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف  ناظریا    متولیقانون اوقاف: »هر گاه    7مادۀ  
 المداخله یا ضم ِّ امین خواهد شد.« مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبۀ تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع

کنه ضم ِّ امین خواهد شد   مسامحه و اهمال کنه یا  تعدی یا تفریط، ناظرکنه ضم ِّ امین خواهد شد و اگر   مسامحه و اهمالکنه یا    تفریط تعدی یا ، متولی پس اگر 
 کند.  صحبت می متولیفقط راجع به   77ولی قانون مدنی در مادۀ 
 چند نکته در مورد وقف: 

تابع احکام  توابع و از توابع  موقوفه هم نیست لذا اگر    358متعلقات بیع است و طبق    نکته: احکام  توابع و متعلقات وقف،  از توابع  مبیع نیست پس  ق.م حمل، 
سَتنی را وقف کند، حمل از توابع وقف نیست مگر عرف یا تراضی بر خالف آن باشد.   شخصی، حیوان  آب 

 نکته: وقف از عقود رایگان است و علم  تفصیلی به مورد معامله، شرط صحت نیست. 
م  کته: انقراض  طبقۀ اول  موقوفن تواند موقوفه را قبض کند؛ پس اگر الف، زمین  خود را بدون  باعث  بطالن  وقف نیست بلکه طبقۀ بعدی می  قبل از قبضعلیه 

 ین نشده باشد. کند، این وقف، صحیح است هر چند مساحت تعی)پ شت َانَدر پ شت( وقف می 1تعیین مساحت به شخص ب و اوالد او نساًل بعد  نسل 
علیهم   موقوفاگر در همین مثال، شخص  ب وقف را قبول و قبل از قبض فوت کند و مدتی بعد اوالد  ب زمین را قبض کنند وقف، صحیح است. انقراض طبقۀ اول  

 تواند موقوفه را قبض کند و همین قبض کافی است. شود بلکه طبقۀ بعدی میقبل از قبض باعث بطالن وقف نمی
علیهم فقط نسبت  علیهم ضرورت دارد )و متولی اختیار قبول ندارد(؛ قبول و قبض، توسط هر یک از موقوفدر وقف  خاص، قبول و قبض توسط همۀ موقوفنکته:  

و یکی از آنها را متولی قرار  علیهم ندارد بنابراین اگر شخصی مالی را به چهار نفر وقف کند  به خود  او مؤثر است و تأثیری در تحقق وقف نسبت به سهم  سایر  موقوف
 شود که عقد فقط نسبت به سهم او واقع شود.  دهد، قبول و قبض  متولی باعث می

است و اگر منافع،    نکته: نیازی نیست که در زمان  انشاء  وقف، منافع  موقوفه در ملکیت  واقف باشد البته اگر این منافع، موقتی منتقل شده باشد وقف صحیح
 ده باشد وقف باطل است.  دائمی منتقل ش 

شود که وقف بر اشخاص  غیرمحصور یا بر جهت انجام گرفته است، ولی مصرف در وقف مجهول مانده  نامه یا قرائن دیگر معلوم میاز عبارات وقف ✓

 [ 99است. بر طبق قانون مدنی این وقف چه حکمی دارد؟  ]ارشد 

 
 »طبَقَتًا بعد  طبقه« به »ترتیب« داللت دارد نه به »شراکت«. قید عبارت »نساًل بعد  نسل« یا   1
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 اقرب به غرض واقف شود.الف. صحیح است و منافع موقوفه باید بر صرف در موارد 

 صحیح است و مناف موقوفه باید صرف در عمران موقوفات شود.  .ب

یات عمومی شود. .ج  صحیح است و منافع موقوفه باید صرف در برا

 باطل است.  .د

 ـ در   1  :شد  خواهد  عمومیه  بریات  صرف  عامه  موقوفات  منافع  ذیل  موارد  در  قانون مدنی: »  91مادۀ    بند اول  به استناد« صحیح است.  جپاسخ: گزینۀ »

 «....  باشد بین در متیقنی  قدر  که این مگر باشد  المصرفمجهول موقوفه منافع کهصورتی

کند. در صورتی که مجتبی، ملک مزبور را برای علی، بدون تعیین متولی، ملکی را برای فرزند خود )مجتبی( و پس از او برای فرزندانش وقف می  ✓

 [ 99تعهدات ارشد ] کند؟در پایان سال پنجم فوت کند، اجاره چه وضعیتی پیدا می سال اجاره دهد و  10مدت 

 کاًل باطل و از درجۀ اعتبار ساقط است. الف. 

 نسبت به تمام مدت صحیح و نافذ است.ب. 

 سال دوم غیرنافذ است. 5سال اول صحیح و نسبت به  5نسبت به ج. 

 باطل است. سال دو 5سال اول صحیح و نسبت به  5نسبت به د. 
ً
 م مطلقا

ا  علیهم از یک سو نمی« صحیح است. طبق نظر دکتر مالکریمی موقوف  جپاسخ: گزینۀ »
توانند مال موقوفه را اجاره دهند؛ زیرا تنها نسبت به آن دارای حق 

 توانند آن را اجازه یا رد کنند.علیهم میموقوف  انتفاع هستند و از سوی دیگر انتقال حق انتفاع مازاد بر زمان حیات هم غیرنافذ است و نسل بعد از 

گر با اعمال حق شفعه سهم فروخته شده  یك دیکند. سپس شری دار آن را وقف می فروشد و خریم یگریسهم خود را به د  یك ملکیاز دو شر  یکی ✓

 [ 93ی سراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر ن صورت وقف ... یکند، در ای را تملك م

 رد.یگی ع به صاحب حق شفعه تعلق میشف یلهیع به وس یمنافع زمان وقف تا زمان تملك مبگردد و یالف. باطل م

 رد.یگیهم تعلق میعلع به موقوف  یشف یلهیع، منافع زمان وقف تا زمان تملك آن به وس یذ  شفیرنافذ است و در صورت تنفیب. غ

 رد.یگی ع به صاحب حق شفعه تعلق میشف یلهیع به وس یگردد و منافع زمان وقف تا زمان تملك مبی ج. منفسخ م

ع وقف را قبول و مال  موقوفه را قبض کرده باشند، منافع زمان وقف تا زمان  یهم قبل از اعمال حق شفعه توسط شف یعلگردد، اما چنانچه موقوف  ی د. باطل م

 رد.یگی ها تعلق مع به آنیشف یلهیع به وس یتملك مب

ع نسبت به مورد شفعه  یقبل از آن و بعد از عقد ب  یرا که مشتر  یااخذ به شفعه هرمعامله :»یقانون مدن  816  مادۀ ت طبق  درست اس   »الف«   ینهیپاسخ: گز

 د.«ینمای نموده باشد، باطل م

متول ✓ م  یاگر  به  را  موقوفه  مالحظه   20ت  دمال  با  از    ی صرفه  یسال  پس  و  دهد  اجاره  قرار   10وقف  حکم  کند،  فوت  چ سال  اجاره  ؟ستیداد 

 [  94]قضاوت  

 ح است. یالف. صح

 مانده، باطل است.    یب. نسبت به مدت باق

 شود. یمدت، منحل م  یماندهیج. نسبت به باق

 د است. یجد یذ متولیمانده، منوط به تنفید. نسبت به مدت باق 

جاره دهد، اجاره با فوت او باطل  وقف، مال موقوفه را ا  یصرفه   یبا مالحظه   یهرگاه متول:»یقانون مدن 499  مادۀ ت. طبق  درست اس   »الف«   ینهیپاسخ: گز

بر سرنوشت عقد اجاره نخواهد    یریکه باشد، تأث  یر به هر سببیجه، زوال سمت مدیر وقف آن را اجاره داده است؛ درنتیبه عنوان مد  یگردد.« متولینم

ارات خود ساختمان متعلق به شرکت را اجاره دهد و بعد از  یخاص در حدود اخت  یرعامل شرکت سهامیاست که مد  ین فرض مانند فرضیگذاشت، حکم ا

ت مد م  خواهند ماند،    یلتزم به آثار عقد باقن میان مدت طرفیخواهد شد و تا پارعامل اجاره منفسخ نیرعامل زائل گردد، با فوت مدیعقد به سبب فوت، س 

  ی با فوت طبقه  یقانون مدن   497  مادۀن موقوفه را اجاره دهند، براساس مالك  یهم عیعلنخست موقوف    یباشد و طبقه  یمنتها اگر وقف خاص، فاقد متول

اند و اعتبار اجاره محدود  ن موقوفه را اجاره داده یعنخست به عنوان دارندگان حق انتفاع،  ین فرض طبقهیگردد؛ چون در اینخست، عقد اجاره منفسخ م

 ها حق انتفاع دارند.به مدتی است که آن

  ی]دکتر شود؟ی المصرف در کدام مورد صرف مه، درآمد موقوفات معتذر ی ریارات سازمان حج و اوقاف و امورخیالت و اختیمطابق با قانون تشک ✓

 [ 94یسراسر یحقوق خصوص 

 عمران موقوفات ب.   ی ات عمومیالف. بر
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          یمعارف اسالم ینهیغ و نشر کتب در زم یق و تبلید. تحق ج. اقرب به غرض واقف 

قانون مذکور در این   8 مادۀ یدرست است. تبصره»ج« ی  نه یه گزیریارات سازمان حج و اوقاف و امور خیالت و اختیقانون تشک  8 مادۀ یپاسخ: طبق تبصره

ت، گرچه با پسموقوفات معتذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آندرآمد  »  دارد:باره مقرر می 
 
ل نباشد،   ینظر واقف کاف  یاجرا  یانداز چند سال براها به سبب ق 

رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصرف  با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می 

االمکان در موارد اقرب به غرض واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. مقصود  اشد، حتی متعارف ب

 .«ور نباشداز معتذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع یا عدم احتیاج  به مصرف مقد

 [96ی ]ارشد حقوق خانواده سراسر ورد درخصوص وقف، صحیح است؟کدام م ✓

 الف.در وقف عام اگر مصرف وقف مجهول باشد، وقف باطل نیست. 

 ی اوست، وقف امور خیریه کند.تواند منافع ملکی را که در اجارهب. مستأجر می

 ها در منافع مال موقوفه است.نوهج. وقف بر اوالد نساًل بعد نسل، به معنای تشریک فرزندان و 

 توانند موقوفه را اداره کنند.یک مستقاًل می ای که چند نفر به نحو مطلق متولی هستند، هرنامهد. در وقف

  ون تشکیالت واختیارات قان  8  مادۀدرست است. مجهول بودن مصرف وقف عام سبب بطالن عقد وقف نیست، در این صورت طبق    »الف« ی  پاسخ: گزینه

نظر سازمان مصرف    ی معارف اسالمی و عمران موقوفات زیر، اوقاف و امور خیریه، درآمد موقوفه باید در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینهسازمان حج

خاص اگر  دارد:» وقف بر مجهول صحیح نیست.« ناظر به وقف خاص است و شامل وقف عام نیست. در وقف  قانون مدنی که مقرر می 71  مادۀشود. حکم  

 فوق باطل است.   مادۀعقد به استناد ه مجهول باشد،یعلموقوف  

 [  96رسد؟ ]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالفالمصرف، به ترتیب در چه محلی به مصرف می درآمد موقوفات معتذرالمصرف و مجهول ✓

 وقوفاتی معارف اسالمی و عمران مالف. در هر دو مورد در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه

 ب. در هر دو مورد در اقرب به غرض واقف 

 ی معارف اسالمی و عمران موقوفاتج. اقرب به غرض واقف در محل، در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه

 ی معارف اسالمی و عمران موقوفات، اقرب به غرض واقف در محل د. در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه

 درست است. »ج« ی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گزینه   8 مادۀپاسخ: طبق 

کشی آب آشامیدنی،  ای را وقف کرده است تا منافع آن، صرف هزینه و نگهداری آب انبار روستای خاصی شود. اگر به دلیل لولهشخصی مزرعه ✓

 [ 94آب انبار روستا بالاستفاده باشد، تکلیف منافع موقوفه چیست؟  ]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 شود.الف. برای اموری که اقرب به غرض واقف است، هزینه می

 شود. ب. موقوفه فروخته شده و حاصل آن، در موردی که اقرب به غرض واقف است، وقف می

 شود.یج. صرف بریات عمومی م

 شود.کشی آب هزینه مید. برای لوله

 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.  8 مادۀ ی درست است. طبق تبصره  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 98  ارشد] است؟ کدام فرزند قانونی حقوق  کند، وصیت فرزندش برای را خود کتاب تألیف حق مؤلفی هرگاه ✓

 .شود مندبهره  آن عواید از و کند منتشر خود نام به را کتاب. الف

 .شود مندبهره  آن عواید از و کند منتشر مؤلف نام به را کتاب. ب

 .شود مندبهره  آن عواید از و کند منتشر مؤلف و خود نام به را کتاب. ج

 . کند اعمال آن محتوای در تغییراتی تواندمی  اما کند، منتشر  مؤلف  نام به را کتاب باید. د

 جنبه.....  مولف  خود  ..دارد  حقیقی  شخص  به  اختصاص  معنوی  جنبه.   معنوی.  2  مادی.  1:  دارد  جنبه  دو  فکری  مالکیت.  است  صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ

.  انتقال  قابل  غیر  و   بوده  وی   معنوی  حقوق   از   مولف   نام  زیرا.  کرده  اشاره   مادی   مالکیت  به  نیز  سوال  درست  جواب  و  است  انتقال  قابل   و  پول  به   تقویم  قابل  مادی 

 .است انتقال قابل و پول به تقویم قابل و  مادی حقوق  از کتاب منافع  اما

 [   95]دکتری حقوق خصوصی آزاد است؟ متولی، وکیل و امین کدام مورد  ✓

 د. سازمان اوقاف           علیهمج. موقوف    ب. واقف الف. موقوفه 
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قوقی است  هر موقوفه دارای شخصیت ح»  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:اختیارات   قانون تشکیالت و  3  مادۀی »الف« درست است. طبق  پاسخ: گزینه

س  به  باشد. براساس این ماده متولی و وکیل و نمایندهی آن میب مورد نمایندهو متولی یا سازمان، ح 
ً
ی شخص حقوقی وقف است، در این پرسش مسامحتا

ه،  یعلعلیه نیست؛ زیرا بعد از فوت واقف یا موقوف  ی »موقوفه« استفاده شده است. متولی، وکیل  واقف یا موقوف  ، واژهحقوقی وقف«  ی عبارت »شخصجا

ت متول م  سا موقوف  یل واقف یکه اگر وکیابد؛ درحال ییادامه م  یس                                           .گردد علیه منعزلب مورد بعد از فوت واقف یا موقوف  علیه باشد، باید ح 

 [ 97]وکالت   عقد وقف در کدام یک از موارد زیر باطل است؟ ✓

 ی شخص دیگری است.وقف مالی که در اجاره الف. 

 علیه، مشاع است. ب. وقف مالی که میان واقف و موقوف  

 ج. وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حق ارتفاق دارد.

 ی او از منافع موقوفه است.ی زوجهی واقف، متضمن پرداخت نفقهکه به موجب ارادهد. وقفی 

ی قانون مدنی اگر واقف پرداخت دیون و سایر مخارج خود را  از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است. گزینه  72  مادۀ درست است. طبق    »د« ی  پاسخ: گزینه

قانون    64  مادۀی »ج« به استناد  قانون مدنی نادرست است. گزینه  58  مادۀی »ب« به استناد  ست. گزینهقانون مدنی نادرست ا  64 مادۀ»الف« به استناد  

 مدنی نادرست است. 

 [ 97]قضاوت   کدام مورد درخصوص وقف صحیح نیست؟ ✓

 عین اموال حبس نمیالف. در مؤسساتی که برای امور خیریه تأسیس می
ً
 شود. شوند، اصوال

 و ملکیت، اصل بر ملکیت است.  ب. در تردید میان وقفیت

 ج. وقف ملکی که در اجاره است، جایز است.

 ، وقف باطل است.ی اول منقرض شوند و اوالدی نداشته باشندد. در وقف بر اوالد و اوالد  اوالد، اگر طبقه

 ی »د« درست است. موجود نشدن افراد یکی از طبقات وقف خاص سبب بطالن وقف نیست.پاسخ: گزینه

 [ 98]مشاوران حقوقی  فروشنده« چه کسی است؟فروش ساختمان، منظور از »پیش قانون پیشدر  ✓

 گذر و مستأجرالف. مالک رسمی زمین، سرمایه 

 ب. مالک رسمی یا غیررسمی زمین یا مستأجر دارای سند رسمی

 گذار، مالک رسمی یا غیررسمی زمینج. سرمایه 

 مالک رسمی زمین یا اعیانی إحداثی
ً
رفا  گذار دارای سند رسمییا سرمایه  د. ص 

 « صحیح است.الف فروش ساختمان گزینۀ »نامۀ اجرایی قانون پیشآیین 1پاسخ: به استناد بند »ب« مادۀ  

 :آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان: »در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند۱مادۀ 

 «.می زمین یا سرمایه گذار یا مستأجرب ـ پیش فروشنده: مالک رس 

 

 3مدنی حقوق بخش سوم:  
 حقوق تعهدات

 کلیات قراردادها 
 300تا  183مواد 

 فصل مقّدماتی: تعریف، ارکان و منشأ تعهد 
 اول: تعریف تعهد 

مقابل طرف دیگر انتقال مال یا یک فعل را  آوری است که به موجب آن یک طرف در  تعهد از نظر حقوقی در معنای خاص کلمه در حقیقت: »رابطۀ حقوقی الزام
 شود: گیرد.« از این تعریف اوصاف ذیل دانسته میبه عهده می
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کنند )دارای « است و »ضمانت اجرا« دارد، یعنی اگر من به میل خودم آن را انجام ندهم، از طریق دستگاه قضایی من را ملزم میحقوقیتعهد، »رابطه   •
، داری ضمانت  طبیعی ، داری ضمانت اجرای حقوقی نیست، تعهد   اخالقی شود. تعهد   این امر »ضمانت اجرا« گفته میضمانت اجرای حقوقی است(، به  

 اجرای حقوقی نیست. 
توانند شخص حقوقی یا شخص حقیقی یا ترکیبی از  تواند متعهد شود، هر دو طرف میهر تعهد حداقل »دو طرف« دارد، بنابراین کسی برای خود نمی •

 ای وجود دارد. شند. هر کجا تعهدی باشد در برابر آن حقِّ دینیاین دو با
ام؛ آیا متعهد نیستم که آن را تحویل  ای را در قالب عقد بیع به کسی فروختهعمال حقوقی باشد یا وقایع حقوقی. مثاًل من خانهأتواند  منشاء  تعهد می •

ایجاد تعهد برای من و طرف  مقابلم شد، یعنی طرف  مقابلم هم متعهده که ثمن    بدهم؟ چرا هستم، پس عمل حقوقی )در اینجا عقد نه ایقاع(، موجب  
جا واقعۀ حقوقی، تعهد ایجاد  ام؛ آیا متعهد نیستم که آن را پس بدهم؟ بله هستم، پس در اینای را غصب کردهرو به من بده. حاال فرض کنید من خانه

 کرد. 
 ( یا یک فعل.2( انتقال مال،  1گیرد دو چیز است: شخص قرار می هدۀگیرد آن چیزی که در تعهد به عمیای بر عهده کسی قرار در تعهد هر وظیفه •

 تواند هر دو باشد. )یا فعل منفی( و یا می  ترک یک فعلتواند یک فعل )یا فعل مثبت( و می انجامتواند می  فعلدر مورد دوم، 
 د و ... .شخصی متعهد است نقاشی کند، درس ده انجام فعل مادی: 

 ای را انجام دهد، منزلی را بفروشد، اجاره بدهد، جنس بخرد و ... . شخصی متعهد است وکالت در پروندهانجام فعل حقوقی: 
 طبقه نسازد، متعهد است در جوار دیوار چاهی حفر نکند و ... .  4شخصی متعهد است در زمینی که مقابل منزلی است بیش از ترک فعل مادی: 

 متعهدم وکالت فالن تاجر را که رقیب شماست به عهده نگیرم، متعهدم این ماشین را سه سال نفروشم.قی:  ترک فعل حقو
طور  د را بهباید دانست که خود  انتقال  مال نیز یک فعل است، به عبارت بهتر، هر انتقال مالی، خود، یک فعل حقوقی است، بنابراین اگر بخواهیم تعه  نکته:

 گیرد. ای حقوقی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، یک فعل را به عهده میتوانیم بگوییم که: تعهد رابطهمختصر تعریف کنیم می
 دوم: ارکان تعهد 

 شود ارکان تعهد است و تعهد بدون وجود ارکان معنا ندارد. مواردی که نام برده می
له؛ اند از: متعهد و طرفین تعهد، که عبارت -1  متعهد 
 تعهد؛  موضوع  -2
ق  موضوع  تعهد؛  -3

 متعلَّ
 رابطه حقوقی؛  -4

  مدیون()  گیرد کسی است که به عهده میمتعهد: طرفین تعهد: 
َ
ل  ( داین) نفع( کسی است که تعهد به نفع اوست )ذیه:  متعهد 

 است.  فعل یا   انتقال مالیکی از دو امر  موضوع تعهد: 
ق  موضوع  تعهد:  

َّ
ن. در حقیقت،  گیرد. موضوع تعهد را عینیت مییعنی چیزی که موضوع تعهد در عاَلم  خارج به آن تعلق میمتعل بخشد مانند فالن فرش معیِّ

ق  موضوع  تعهد، مصداق  موضوع است. 
 متعلَّ

آورد. این رابطه حقوقی است که تعهدات  به بار می  مانت اجرای حقوقیضالتزام حقوقی بین طرفین که در صورت نقص تعهد توسط یکی از آنها، رابطه حقوقی:  
 توان در علم حقوق از آن بحث کرد. کند. در حقیقت اگر تعهد، فاقد ضمانت اجرای حقوقی باشد، نمیی دوستانه متمایز میحقوقی را از رابطه

 سوم: منشأ تعهد 
 در معنای خاص  کلمه، منشأ تعهد، عمل حقوقی است. 

 دو اصطالح عمل حقوقی و واقعۀ حقوقی:  تعریف
دهد و در  : عملی است اعتباری و ارادی که دارای اثر حقوقی است؛ به عبارت بهتر، عملی حقوقی، عملی است که در عاَلم  اعتبار و حقوق رخ میعمل حقوقی

 عاَلم  واقع اثری ندارد بلکه اثر حقوقی دارد مثل خرید و فروش، وصیت کردن و ... 
 دهد. در نتیجه: عمل حقوقی عمل ارادی است که یک ماهیت حقوقی را تشکیل میپس 

:  عمل حقوقی مبتنی بر اراده است، پس هیچ عمل  حقوقی  غیر ارادی وجود ندارد. مثل خواب که عمل حقوقی نیست.  اول 
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  :
 
؛ اما اگر عمل شخص، ارادی باشد ولی اثر حقوقی ایجاد نکند، آن کند. مثل خریدن، فروختن، نکاح، طالق، رهناین عمل ارادی، اثر حقوقی ایجاد میثانیا

 شود. مثل خوردن، نوشیدن، راه رفتن و ... .عمل، »حقوقی« تعریف نمی
 اساسًا دو نوع عمل داریم: 

جا کردن، راه رفتن، غذا خوردن،  را جابهافتد و اثر مادی دارد مثل، نوشتن، نشستن، پا شدن، میز  عمل مادی: عملی است که در عاَلم  واقع و ماده اتفاق می  -1
 تعمیر ماشین، گرفتن یک شیء و ... 

قوق دارای  عمل اعتباری: عمل اعتباری در عاَلم  حقوق یک چیز نامرئی است اما اثرش همه در عاَلم  حقوق است. عمل مادی »اثر مادی« دارد ولی عمل ح  -2
هم باشد اما همۀ آنها عمل حقوقی است. عمل حقوقی همیشه ارادی است یعنی همیشه با خواست    »اثر حقوقی« است. ممکن است در عمل حقوقی، عمل مادی

 و اراده است.
 شوند. وجه مشترک عمل مادی و عمل حقوقی این است که هر دو با اراده انجام می

ساز وقوع آن باشد ولی آثاری که بر  کن است فعل ما زمینهشود؛ یعنی مم: عبارت است از یک اتفاق که بدون ارادۀ ما باعث ایجاد اثر حقوقی میواقعه حقوقی
ها ارادی است و بعضی اوقات، قهری  گذار آن آثار را بر آن واقعه بار کرده است. واقعه حقوقی بعضی وقتشود خارج از ارادۀ ماست بلکه قانونآن اتفاق مترتب می

 است. 
شود که آثار حقوقی دارد و آن آثار خارج از ارادۀ ما هستند مثل اتالف عمدی مال غیر،  ارادۀ ما ایجاد میواقعه حقوقی ارادی: زمینۀ برخی از وقایع حقوقی با    -1

کند و این واقعه باعث  شود. مثال: آقای الف ماشین آقای ب را غصب میاستیفاء از مال غیر، استیفاء از عمل غیر و غصب کردن که باعث ایجاد آثار قانونی می
الف در مقابل آقای ب مطلقًا ضامن و مسؤول آن اتومبیل بشود. پس واقعه حقوقی ارادی، عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است. مثاًل  شود که آقای  می

نم.  اش این است که من باید جبران خسارت ک شکند که این عمل مادی است. این عمل مادی، اثر حقوقی دارد و اثر حقوقیاندازم و میمن گوشی  شما را می
 عنوان این مثال »اتالف« است. اتالف عمل حقوقی نیست. 

ساز آن وقایع باشد مثل فوت و تولد که آثار  تواند زمینهواقعه حقوقی قهری )غیر ارادی(: برخی از وقایع حقوقی کاماًل از ارادۀ ما خارج هستند یعنی ارادۀ ما نمی  -2
)غیرارادی( که دارای اثر حقوقی است یعنی هر رویداد قهری که اثر حقوقی داشته باشد واقعه حقوقی  حقوقی دارند. واقعه حقوقی قهری، رویدادی است قهری  

 آور( هستند. آور )مسؤولیتکنیم، منظور ما وقایع حقوقی ضمانقهری است. در علم حقوق هرگاه از وقایع حقوقی بحث می
 حقوقی   ۀ عمل حقوقی با واقع  همقایس
 حقوقی هر دو داری اثر حقوقی هستند.  ۀهم عمل حقوقی و هم واقع -1
ی   غیر عمد تواند ارادی نباشد، مثل اتالف   تواند ارادی باشد مثل غصب و میحقوقی بر حسب  مورد، می  ۀ عمل حقوقی همیشه ارادی است، ولی واقع -2

 مال غیر. 
حقوقی، ناشی از حکم قانون است   ۀما اثر حقوقی واقعا   قصد انشای شخص استاثر  حقوقی  عمل  حقوقی، ناشی از اراده یا به عبارت دیگر ناشی از   -3

خباری دارد. واقع  ۀحقوقی جنب  ۀانشایی دارد، ولی در واقع  ۀ )وجه اختالف(؛ به عبارت دیگر اراده در عمل حقوقی جنب حقوقی  ارتکابی مثل    ۀارتکابی یا ا 
خباری مثل اقرار.  ۀاتالف  عمدی، و واقع  حقوقی  ا 

شود این است که ماهیت حقوقی این نهاد )یا این تأسیس( چیست؟ در جواب  کنیم اولین سؤالی که برایمان مطرح مییسی که برخورد میدر عالم حقوق با هر تأس
هری  واقعۀ حقوقی قاین سؤال باید بگوییم این نهاد، عمل حقوقی است یا واقعۀ حقوقی؟ حال اگر عمل حقوقی بود، عقد است یا ایقاع؟ و اگر واقعۀ حقوقی بود،  

 است یا ارادی. 
گویند مثل فسخ عقد، طالق،  شود که به آن »ایقاع« میعمل حقوقی: عمل حقوقی همیشه ارادی است بعضی اوقات عمل حقوقی فقط با یک اراده واقع می

گویند مثل بیع، اجاره،  آن »عقد« می  خواهد که بهحیازت مباحات، اخذ به شفعه، رجوع از طالق، ابراء و غیره و بعضی اوقات عمل حقوقی بیش از یک اراده می
تواند منشأ تعهد باشد مثل تعهد به پس دادن مال در فرض فسخ عقد. از آنجا که  نکاح، وکالت. تعهد، اکثرًا ناشی از عقود است، ولی در برخی موارد، ایقاع هم می

 کنیم. شویم و سپس عقود را به طور مفصل بحث میحجم مطلب ایقاعات نسبت به عقود، بسیار اندک است ابتدا وارد توضیح ایقاعات می
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 [98]مشاوران حقوقی   تواند اجرای تعهد را به دیگری واگذار نماید؟آمیزی یک واحد ساختمان شده است. آیا وی میشخصی متعهد به رنگ ✓

 الزم است.
ً
له مطلقا  الف. اجازۀ متعهد 

له الزم نیست.   ب. اجازۀ متعهد 

له می   تواند واگذار کند، فقط مشروط به این که واگذارشونده از نظر تبحرباالتر از متعهد باشد.ج. بدون اجازۀ متعهد 

له می   تواند، مشروط بر اینکه شرط مباشرت  متعهد نشده باشد.د. بدون اجازۀ متعهد 

 « صحیح است.دقانون مدنی گزینۀ »  268پاسخ: به استناد مادۀ 

له « صورتیقانون مدنی: »انجام فعلی در   268مادۀ   که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد 

 [ 91]تعهدات سراسری عمل حقوقی عملی است که ...  ✓

 ب. تحقق آن ناشی از دو اراده باشد.  الف. با حکم قانون محقق شود. 

 ی قصد انشا باشد.د. تحقق آن نتیجه   ج. آثار حقوقی داشته باشد.

 درست است.  »د«ی اسخ: گزینهپ

 [ 94آزادخصوصیحقوق ]دکتری ی حقوقی  ارادی کدام گزینه درست است؟عمل حقوقی با واقعه ۀمقایس خصوص در ✓

 ی حقوقی  ارادی، از حیث ارادی بودن فرقی با یکدیگر نداشته و از سنخ  واحدند.الف. عمل حقوقی و واقعه

های تحلیلی بحث، اراده در عمل حقوقی با اراده در وقایع  آور است، از این لحاظ و به مناسبت جنبهارادی، وقایع حقوقی ضمانب. منظور از وقایع حقوقی   

 اند.حقوقی از دو سنخ  متفاوت

 اعده حاکم نیست.آور از سنخ  واحدند، ولی اگر عمل حقوقی عقد باشد، این قی حقوقی  ارادی  ضمانج. عمل حقوقی اگر ایقاع باشد، با واقعه

 آور از حیث ارادی بودن از سنخ  واحدند ولی اگر ایقاع باشد، این قاعده حاکم نیست.ی حقوقی  ضماند. عمل حقوقی اگر عقد باشد، با واقعه

ی  شده نیز مطلوب ارادهی ماهیت اعتباری است، آثار ناشی از ماهیت انشا  درست است. در عمل حقوقی، اراده نه تنها ایجادکننده  »ب«ی  پاسخ: گزینه

ی ارادی، مطلوب شخص نیست؛ شود، منتها آثار ناشی از این پدیده ی حقوقی  ارادی، وقوع  پدیده با دخالت اراده حاصل میشخص است، ولی در واقعه

 مال دیگری تلف کند واقعه 
ً
گاه به دنبال آثار ناشی از این واقعه؛  یچکننده هی حقوقی اتالف، با عمد ایجاد شده است، منتها تلفبرای مثال اگر کسی عمدا

ی کنندهءشود؛ بنابراین در عمل حقوقی، انشابار تحمیل میدیده بر عامل فعل زیانجبران خسارت نیست، این اثر به منظور حمایت از زیان  مسؤولیتیعنی  

 کند و قصد نتیجه ندارد. فعل را قصد میی حقوقی  ارادی فقط عمل، »قصد فعل« و »قصد نتیجه« هر دو را دارد، ولی در واقعه 

 [ 92]تعهدات آزاد ی حقوقی چیست؟تفاوت عمل حقوقی و واقعه ✓

 ی حقوقی ایقاع است.الف. عمل حقوقی عقد است، اما واقعه

 ی حقوقی فقط ایقاع است.تواند عقد یا ایقاع باشد، اما واقعهب. عمل حقوقی می

 شود. ی حقوقی به حکم قانون مشخص میگردد، اما اثر واقعه می ی اشخاص ایجاد ج. اثر عمل حقوقی با ارده 

 ی حقوقی عمل انشایی است. ی حقوقی است، اما واقعهد. عمل حقوقی اخبار از واقعه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 

طرفه  ها یکار به کار رفته است. ایقاع بعضی وقتبق.م یک  1312: عمل حقوقی است که یک اراده در آن است. کلمۀ ایقاع در قانون مدنی فقط در ماده  ایقاع
 ها دوطرفه. است و بعضی وقت

 احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:  -1312ماده 
و شهادت بر تعیین    در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد  -1

 مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 
یل سند  در مواردی که به واسطۀ حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحص  -2

 برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 
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سپارند  ها میها و کاروانسراها و نمایشگاه خانهها و قهوهخانهباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانسند معمول نمینسبت به کلیه تعهداتی که عادتًا تحصیل    -  3
اء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتًا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شدو مثل حقِّ  بِّ اصل    اگرچهه  الزحمه َاط 

 تعهد به موجب سند باشد. 
 مفقود یا تلف شده باشد.  یرمنتظرهغدر صورتی که سند به واسطۀ حوادث   -4
 نباشد.  ایقاعات در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و  -5
گیرد؛ در اینجا یک اراده  سی از دریا ماهی میرسد و در مقابلش کسی نیست. مثاًل حیازت مباحات )ک: ایقاعی که اثرش فقط به یک نفر میطرفه. ایقاع یک1

طرفه یک اراده در آن دخیل است و  رسد. پس ایقاع یککند اثرش فقط به خودش میرسد( و نیز کسی که شکار میگیر میوجود دارد و اثرش فقط به خود  ماهی
 رسد. کند و اثر آن هم به خودش مییک طرف دارد یعنی یک فرد اراده می

رسد. مثل طالق  رسد و یک اراده در آن دخیل است؛ یعنی اثرش هم به خودش و هم به یکی دیگر می: ایقاعی است که اثرش به دو طرف میایقاع دوطرفه.  2
 اند. رسد و هم به زن )زوجه(، فسخ عقد، ابراء، اخذ به شفعه. اکثر ایقاعات دو طرفهکه اثرش هم به مرد )زوج( می

 طرفه و دوطرفه بودن ایقاع به اراده ربطی ندارد؛ ایقاع همواره با یک اراده است. یکنکته: 
 طرفه داریم: پنج مورد ایقاع یک

 کننده است. اش تملِّک زمین توسط احیاءخواهد و اثر حقوقق.م.(: احیاء زمین موات یک اراده می 143و  141،  27( احیای اراضی موات )مواد 1)
ک مال مباح است مانند شکار و ماهی 147، 146، 27مواد ( حیازت مباحات ) 2)  گیری. ق.م.(: حیازت یعنی تصرف در مالی که مالک ندارد و اثر آن، تملِّ
  خواهد و اثر حقوقی آن ایجاد حقِّ تحجیر است، یا به عبارت بهتر، اثر حقوقی آن حقِّ اولویتق.م.(: تحجیر ایقاع است و یک اراده می  142( تحجیر )ماده  3)

ک.   است. حقِّ تحجیر یعنی حقِّ اولویت در تملِّ
 ( اسقاط حقِّ تحجیر: اثر حقوقی آن از بین رفتن حقِّ اولویت است. 4)
ق.م.(: اعراض عبارت از اسقاط حقِّ مالکیت )اسقاط حقِّ عینی( یعنی مالک، حقِّ خود را ساقط کند. این   178( اسقاط حقِّ مالکیت )اعراض از ملک( )مادۀ  5)

؛  عراض از بین رفتن حقِّ مالکیت استتوان گفت: اثر حقوقی اتواند آن را حیازت کند. پس اینطور میو اثر آن مباح شدن ملک است. هر کس میعمل ایقاع است  
 . شودنمی او مالکیت حقِّ  سقوط سبب  ثبت قانون 22 ماده  به مستند است  کنندهاعراض نام به  امالک  ثبت دفتر در که  ملکی  از اعراض البته
 اند از: ها برای ایقاعات دوطرفه عبارتمورد ایقاع دوطرفه داریم؛ بهترین مثالپنج  

ق.م.(: در مقابل  ابراء، اعراض است. اعراض یعنی »اسقاط حقِّ عینی«؛ ابراء یعنی اسقاط طلب و یعنی    291تا    289( ابراء یعنی »اسقاط حقِّ دینی« )مواد  1)
رسد. اثر  کند و اثرش به بدهکار هم میاراده طلبکار است ایقاع است. ایقاع دو طرفه است چون طلبکار اراده میطلبکار از طلبش بگذرد و از آنجا که فقط به  

 ق.م(.  289شدن بدهکار است )ماده حقوقی ابراء، بری
 نماید. نظر میاز حقِّ خود به اختیار َصرف   داینابراء عبارت از این است که  - 289ماده 

ق.م.(: دومین ایقاع  دوطرفه فسخ است. ابتدا باید حقِّ فسخی باشد تا صاحبش آن را إعمال کند. فسخ، ایقاع و فقط به ارادۀ صاحب   452و  449( فسخ )ماده 2)
ح داریم خورد. یک اصطال رسد زیرا عقد به هم میکند و اثرش هم به بایع و هم به مشتری میحقِّ فسخ نیاز دارد و ایقاعی است دوطرفه مثاًل بایع عقد را فسخ می

ش را إعمال )اجرا( می خرد و گویند. مثاًل کسی ماشینی میکند به این فسخ می»حقِّ فسخ« و یک اصطالح داریم »فسخ«. فسخ: وقتی صاحب  حقِّ فسخ، حقِّ
شفاهی بگویی که معامله را    گوید که حقِّ فسخ داری و باید به طرف به صورت ام که خراب است و او میگوید ماشینی خریدهماشین معیوب است؛ به دیگری می

هر طور فسخ کنید    ثبوت ق.م(. در عاَلم     449تواند اظهارنامه هم به فروشندۀ ماشین بفرستد و نیازی به دادگاه رفتن و دادخواست و ... ندارد )ماده  فسخ کردم و می
خ«، ایقاع دوطرفه است و اثر حقوقی فسخ از بین رفتن )انحالل یا به  کرد. »فسخ«، نه »حقِّ فس  ثابتشود اما باید طوری فسخ کرد که بتوان آن را  فسخ گفته می

 هم خوردن( معامله است. 
 گویند. شود و به آن فسخ میآید و وقتی صاحب حق، آن را إعمال کرد آنگاه فسخ مینتیجه: ابتدا حقِّ فسخ به وجود می

 د.شو فسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل می -  449ماده 
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ق.م.(: سومین ایقاع دو طرفه اخذ به شفعه است، اخذ به شفعه عبارت است از إعمال و اجرای حقِّ شفعه توسط شفیع. اخذ به شفعه   808( اخذ به شفعه )مادۀ  3)
شفعه« یک اصطالح هم »اخذ به شفعه«.  رسد. یک اصطالح داریم »حقِّ  ایقاع است و فقط به ارادۀ شفیع نیاز دارد ولی اثر آن به دو طرف یعنی شفیع و مشتری می

ش را إعمال کند به آن اخذ به شفعه گویند. دو نفر در یک ملک شریک  حقِّ شفعه: اول حقِّ شفعه است و وقتی صاحب  حقِّ شفعه که به آن شفیع می گویند حقِّ
افتد و حتی  آید که اگر إعمال نکند هیچ اتفاقی نمیمی  فروشد. برای شریک دیگر حقِّ شفعه به وجود هستند که یکی از دو شریک سهمش را به آقای الف می

اش را إعمال کند، »اخذ به شفعه« گویند. اخذ به شفعه، ممکن است از بین هم برود؛ اما اگر شریک، پول را به آقای الف بدهد و ملک را پس بگیرد یعنی حقِّ شفعه
ک است یعنی شفیع، مالک  ملک  خریدار میایقاع است که فقط به ارادۀ شفیع است و ایقاع  دو طرفه است. ا  ق.م(.  808شود )ماده ثر حقوقی اخذ به شفعه تملِّ

تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصۀ خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر  هر گاه مال غیرمنقول قابل  -  808ماده  
ک کند. این حق را حقِّ شفعه و صاحب آن را شفیع می حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به  گویند. او بدهد و حصۀ مبیعه را تملِّ

صایت )مادۀ 4) صایت( است. وصیت  عهدی یعنی کسی وصیت می  834و    826( َوصیت عهدی یا و  کند که بعد  ق.م.(: چهارمین ایقاع دو طرفه وصیت عهدی )و 
ق.م   834گویند. ماده گویند. کسی که مأمور به انجام کارها شده را َوصی میکند را موصی میکسی که وصیت می از مرگ من فالنی بعضی کارها را انجام بدهد.

که موصی وصیت کند و بمیرد، وصی باید امور را طبق وصایای موصی  تأکید کرده در وصیت عهدی قبول شرط نیست، پس وصیت  عهدی ایقاع است یعنی همین
 صیت خبر نداشته باشد. اثر حقوقی وصیت عهدی، ایجاد تعهد بر عهدۀ وصی است. انجام دهد، حتی اگر از و

صایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حقِّ در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می  -  834ماده   تواند مادام که موصی زنده است و 
صایت بوده باشد.   رد ندارد اگر چه جاهل بر و 

رد نکرد دیگر حقِّ رد ندارد. پس وصیت  عهدی ایقاع   قبل از فوتتواند رد کند. اگر وصی تواند رد کند؟ وصی تا وقتی که موصی زنده است می: آیا وصی میسؤال
 ی موصی است ولی ایقاع  دوطرفه است. است و فقط به اراده

است و بعد   ی عمل کند و اال ضامن و منعزل است؛ یعنی ضامن جبران خساراتق.م گفته وصی باید بر طبق وصایای موص  859اگر وصی انجام ندهد؟ ماده  
 شود. برکنار می

 وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و اال ضامن و منعزل است.  -  859ماده 
 ه طالق  توافقی عقد است؛ چراکه عقد نیست ق.م.(: پنجمین ایقاع دوطرفه طالق است. اصطالح »طالق توافقی« نباید ما را گمراه کند ک  1133( طالق )ماده  5)

روند  شود اما برای آن باید به دادگاه برویم. مهم آن است که بعد از دادگاه به دفترخانۀ طالق میبلکه توافق برای رجوع به دادگاه است. طالق در دادگاه واقع نمی
د که به نمایندگی از مرد طالق دهد. تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران، طالق است که  فرست دهد اما اگر مرد نباشد دادگاه یک نفر میکه در آنجا مرد طالق می

 ق.م(.  1134تشریفات آن حضور دو مرد عادل و جاری شدن  صیغۀ طالق است )ماده 
 د. تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنمایمرد می  -1133ماده 

 ( 1381/ 8/ 19( این قانون، از دادگاه تقاضای طالق نماید. )اصالحی  1130( و )1129(، ) 1119تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ) تبصره: زن نیز می
 

 بندی عقودفصل دوم: تعریف عقد، تقسیم
 های ذیل آن ضروری است. حاشیهشروع خواهیم نمود و مطالعۀ مواد مربوطه و   183از اینجا به بعد همگام با قانون از مادۀ 

 : عقد
شود. پس هر عقد یک عمل  اینکه عقد عبارت است از عمل حقوقی که حداقل با دو اراده انجام می اولقانون مدنی، در تعریف عقد دو مشخصه دارد:   183ماده 

 های دو طرف است. کنند. پس هر عقدی مبتنی بر تالقی ارادهارادی است؛ یعنی این دو یا چند طرف بر امری توافق می
ن( عقد است و بی نکته: عقد با ن( قرارداد است نام )معیِّ  و گاهی عقد با قرارداد مترادف است یعنی یک معنی دارند. نام )نامعیِّ

ه  این ماده است.  183ماده   ق.م عقد را تعریف کرده اما ایراداتی متوجِّ
 تعریف عقد توسط حقوقدانان: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی. 

کند. در بعضی از عقدها اثر حقوقی »انتقال مالکیت« است  طرف است؛ یعنی عقد برای طرفین ایجاد التزام میاینکه آثار عقد مورد قبول هر دو    دوماثر حقوقی:  
 گویند. تملیک یعنی »انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر«، مثل بیع، هبه و ... که به این عقدها، عقود تملیکی می
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ین عقود، عقود عهدی گویند. عقد عهدی عقدی است که اثر حقوقی آن تعهد است، مثل جعاله. جعاله  گاهی اوقات اثر حقوقی عقد »تعهد« است )حقِّ دینی( به ا
گویند. یا مثاًل عقد ضمان، عقدی عهدی است و بدین  دهم به این جعاله میگویم کاری برای من بکند و به او یک اجرت میاینگونه است: من به آقای الف می

 کند. ری از او ضمانت میمعنی که شخصی بدهکار است و دیگ
 دهد که کاری بکند؛ مثل عاریه، ودیعه و وکالت. عقد اذنی: عقدی است که اثر حقوقی آن »اذن« است یعنی یک نفر به دیگری اذن می

 از چند جهت جامع نیست:  183ق.م: تعریف عقد در ماده  183ماده 
 شود. نی نمی. این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذ1
شود. حال آنکه در عقود، معمواًل هر دو  شود عقد مجانی که شامل عقود معوض نمی. ماده اینگونه گفته که یک طرف تعهد کند و طرف دیگر قبول کند؛ این می2

عی و مجانی )رایگانطرف متعهدند زیرا معمواًل در مقابل تعهد  طرف  مقابل تعهد می کند و طرف دیگر فقط  ( است که یک طرف تعهد میکند؛ و فقط در عقود َتَبرُّ
 برخوردار است. 

ی که شخص حقیقی داشته باشد، شخص حقوقی هم آن را اند که این تعریف شامل شخص حقوقی نمیها گفته. بعضی3 شود اما در قانون تجارت گفته هر حقِّ
 شامل شخص حقوقی نیست.  واقع به جای »طرف یا شخص« گفته »نفر«، اشکال نفر این است کهدارد. در 

« عقد است نه خود عقد. در واقع اثر را با مؤثر  گذار به تعهدی که یک طرف در مقابل طرف دیگر کرده عنوان عقد اطالق کرده است درحالی. قانون4 که تعهد، »اثر 
 مخلوط کرده است. 

 نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند  -  183ماده 
ت حقوقی. حال تعریف درست عقد: عقد عبارت است از توافق اراده  های دو یا چند طرف )اراده( به منظور ایجاد آثار حقوقی یا یک ماهیِّ

 بندی عقود تقسیم
 گوییم.دو تا تقسیم از عقد گفته و یک تقسیم دیگر هم اضافه می 184ماده 
ز و معلق.عقود و معامالت به اقسام ذیل منقسم می -  184ماده  َنجَّ  شوند الزم، جایز، خیاری، م 

 ز و در بین این دو؛ عقد دو وجهی. بندی عقود از لحاظ دوام: عقد الزم در مقابل عقد جایتقسیم اول: تقسیم
 . 188تا  185. مواد عقد لزم، جایز و خیاری

یک از طرفین   یچء دارد یعنی وقتی عقد منعقد شد هشود یعنی استثناقدی است که اصواًل غیر قابل فسخ است. اصواًل که گفته میق.م.(: ع 185عقد الزم )ماده 
ن مثل بیع، نکاح، اجاره، صلح، معاوضه. نمی  تواند آن را فسخ کند مگر در موارد معیِّ

نه.عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حقِّ فسخ آ  -  185ماده   ن را نداشته باشد مگر در موارد معیِّ
تواند بدون دلیل آن را فسخ  تواند به هم بزند و هر طرف هر وقت بخواهد میق.م.(: عقدی است که اصواًل قابل فسخ است یعنی هر طرف می  186عقد جایز )ماده  

 باشد. مثل وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه، شرکت مدنی، هبه.  یکی از طرفین است بدون اینکه محتاج سببی ۀکند، در واقع فسخ در عقد جایز به اراد
 عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.  -  186ماده 

 االتباع برای هر دو طرف. جایز یعنی جایزالفسخ هر زمان و بدون نیاز به سبب. الزم در حقیقت یعنی الزم
 فه است؛ اگر من امکان فسخ را داشته باشم نیازی به جلب رضای کسی نیست. فسخ دوطرفه )تفاسخ(، اقاله است. طر (: هر فسخی ذاتًا یک1نکته 
 توانند هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند و عقد الزم است. (: نکاح از عقود جایز نیست یعنی زن و مرد نمی2نکته 

ی عقود(. مثاًل گفته بیع الزم است، مضاربه جایز است. ولی  فالن عقد الزم است یا جایز )اکثر عقود نه همهقانون مدنی در مورد اکثر عقود تأکید کرده که مثاًل  
 بعضی از عقود را که مهم هم هستند هیچ چیزی نگفته مثل اجاره، نکاح، قرض و ... 

 (. این اصل، مشکل فوق را حل نموده است. 219یک اصل داریم به نام اصل لزوم )ماده 
ت قانونی فسخ    االتباعالزممقام آنها  عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم  -  921ماده   است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علِّ
 شود.

استحکام روابط عقود و معامالت مبتنی  این اصل گفته هر وقت شک کردیم عقدی الزم است یا جایز، اصل بر این است که الزم است )یعنی اصل بر لزوم است(. 
 اللزوم است. البته مسأله به همین سادگی هم نیست چون بعضی از عقود اختالفی است. ةبر اصال
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 اند: عقود جایز بر دو دسته
 عقود جایز اذنی: مثل ودیعه، عاریه، مضاربه، وکالت  (1
 عقود جایز غیر اذنی: مثل وصیت و هبه  (2

تی که برای انعقاد الزم بوده برای بقای عقد هم  ه هر یک از طرفین )در امور مالی( منفسخ میفَ جنون و س  عقود جایز اذنی با موت،   - شود؛ یعنی در این عقود اهلیِّ
 الزم است. 

 شود. تواند رجوع کند؛ اما اگر بمیرد عقد مستحکم میزند. مثال: واهب در زمان حیات میاما در عقود جایز غیر اذنی، مرگ به عقد لطمه نمی
د به بقای اذن است پس اگر بنا به هر  ه( به هم میفَ با فوت یا حجر )حجر یعنی جنون و س    954عقد جایز )اذنی( طبق ماده    - خورد؛ در حقیقت بقای عقد مقیِّ

خورند. حتی وکالت بالعزل هم با فوت  یشود؛ اما عقود الزم نه با فوت و نه با حجر به هم نمدلیلی اذن از بین برود )مرگ( یا فاسد شود )جنون( عقد منفسخ می
 خورد )البته این نکته باز هم جای بحث دارد(. به هم می

رود مثل وکالت برای انجام معامله. ولی اگر موضوع عقد، امر  مالی نباشد  ه این یا آن طرف هم عقد از بین میفَ باشد با س    امر مالیدر عقود جایز اگر موضوع عقد    -
  یرمالیغ قانون مدنی(؛ یعنی سفیه شدن یکی از طرفین، در عقود جایز     1074و    1073و    1072عارض شدن سفاهت در آن نقشی ندارد. مثل وکالت در نکاح )مواد  

 برد. نمی آن عقد را از بین
د به کتبی بودن نیست، سند قرارداد است نه خود  قرارداد.  -  قرارداد مقیِّ

 توان حقِّ فسخ عقد جایز را از طرف گرفت؟ نکته: چگونه می
 : شده استدر این مورد در نظر گرفته  حلراهدر قانون مدنی دو 

توان عقد جایز را بر هم زد. مثاًل  العقد یک عقد الزم قرار بگیرد؛ در این صورت نمیمنتوان در ضمن عقد الزم شرط کرد یعنی عقد جایر شرط  ض( عقد جایز را می1
فروشد به شرط اینکه خریدار، وکیل  فروشنده باشد برای انجام کاری، یعنی وکالت که یک عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که  اش را به مبلغی میکسی خانه

خورد یعنی کاماًل مانند عقد الزم  توان آن را بر هم زد، با فوت و حجر به هم میتوان بر هم زد؛ اما این وکالت که نمیمیالزم است که در این صورت وکالت را ن
 نیست. 

ایز  خورند چه ضمن عقد الزم باشند چه جدا باشند. اگر عقد الزم، ضمن عقد جخورند در هر حال به هم مینکته مهم: عقود جایزی که با فوت و حجر به هم می
 خوانیم(. ق.م. این نکته را اشعار داشته که بعدًا می 246افتد، ماده  شود )هیچ اتفاقی نمیبیاید، جایز نمی

شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده  اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می  ۀدر صورتی که معامله به واسط  -  246ماده  
َوض او را از مشروط  د میط کرده باشاست عمل به شر   ه بگیرد. لَ تواند ع 

ِّ فسخ  عقد  جایز ضمن عقد الزم: اسقاط حقِّ فسخ  عقد جایز با مادۀ  2
ق.م تعارض ندارد مثاًل در ضمن عقد بیع حقِّ فسخ عقد وکالت را اسقاط    959( اسقاط  حق 

 کنیم.  می
  187گوییم. مثل عقد رهن و عقد کفالت )ماده  بت به یک طرف جایز که به آنها عقود دو وجهی مینکته: یک سری عقود نسبت به یک طرف الزم هستند و نس 

 زند زیرا اصل بر لزوم است. ای به عقد نمیق.م.(. این عقود از حیث احکام، مشمول احکام عقود الزم هستند یعنی جنون و مرگ و سفیه بودن لطمه
 الزم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. عقد ممکن است نسبت به یک طرف   -  187ماده 

کنند. این عقود نسبت به طرفی که  کنند و برای طرف دیگر ایجاد تکلیف، تعهد و الزام میدلیلش این است که یک سری عقود فقط برای یک طرف ایجاد حق می
ی می تواند از الزام خود بگذرد زیرا الزام از طرف ه(؛ اما طرف ملزم نمیتواند از حقِّ خود بگذرد )طبق قاعدبرای او ایجاد حق شده جایز است زیرا هر صاحب حقِّ

 گذشت نیست. شخص ملزم قابل
 گوییم.می تکلیفها و الزامات ناشی از قانون را گوییم؛ لکن تحمیلمی  تعهدشود  به آثاری که از عقد ایجاد می
 الزام: تکلیف ناشی از قانون 
 التزام: تعهد ناشی از قرارداد 

ِّ عینی  َتَبعی(. طلبکار می(: عقد رهن: رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق می1) مثال  
تواند هر وقت بخواهد از حقِّ خود بگذرد ولی بدهکار  کند )حق 

 ق.م(.  787تواند. پس رهن نسبت به طلبکار جایز و نسبت به بدهکار الزم است )ماده  نمی
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تواند قبل از اینکه  تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمییز و نسبت به راهن الزم است و بنابراین مرتهن میعقد رهن نسبت به مرتهن جا  -   787ماده  
 قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.  دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء  

آورم و اگر  گوید: »من، بدهکار را هر وقت بخواهی میشود یعنی شخصی به طلبکار میمی  (: عقد کفالت: کفالت این است که یک نفر کفیل  بدهکار2مثال )
گیرد و در کفالت، یک  دهم«. پس کفالت بین کفیل و طلبکار است و به نفع طلبکار است. دقیقًا عین رهن، در رهن، طلبکار، یک مال مینیاوردم پولت را می

کنم«. پس کفالت نسبت به کفیل الزم و نسبت  قِّ خود بگذرد یعنی به کفیل بگوید: »برو! من خودم بدهکار را پیدا میتواند از حگیرد. حال طلبکار میشخص می
 شود.ه گفته میلَ .( به طلبکار، مکفول  4بند   746به طلبکار جایز است )ماده 

 شود: در موارد ذیل کفیل بری می -  746ماده 
 متعهد شده است.  در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که - 1
 در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصًا حاضر شود.  - 2
ی که مکفول   - 3 ۀ مکفول به نحوی از انحاء از حقِّ  له بر او دارد بری شود. در صورتی که ذمِّ
 له، کفیل را بری نماید. در صورتی که مکفول   - 4
 تقل شود.له به نحوی از انحاء به دیگری مندر صورتی که حقِّ مکفول   - 5
 در صورت فوت مکفول.  - 6

 توان حقِّ فسخ  عقد جایز را از عقد جدا کرد؟ نکته: چگونه می
 کند که من را عزل نکنید حاال من چه کار کنم که شما نتوانید مرا عزل کنید؟ فرض کنید من از شما وکالتی دارم، نفع من ایجاب می

کنم مثل بیع یک کبریت و ضمن آن وکالت را بر شما شرط  عنی من با شما یک عقد الزمی را منعقد می( وکالت را به صورت شرط ضمن عقد الزم درج کنیم: ی1
شرط شده است؛ زیرا عقد پایۀ ما عقد بیع است.   وکالت ضمن عقد خارج الزمگویند که گویم من در فالن مورد وکیل شما هستم به این حالت میکنم یعنی میمی

خارج یعنی واقعی، یعنی واقعًا بین من و شما یک بیعی که عقد الزم است واقع شده است )صوری نیست( و ضمن آن این وکالت شرط  حاال چرا گفتیم خارج الزم؟  
که شرط ضمن عقد محفوظ است این وکالت هم  که آن بیع )عقد اصلی( پابرجاست این وکالت هم محفوظ است یعنی مادامیشده است. در این صورت مادامی

شود برای جلوگیری از عزل، وکالت را به  رود. حاال آیا میاگر عقد اصلی یعنی بیع از بین برود مثاًل اقاله شود، فسخ شود و ... وکالت هم از بین میپابرجاست و  
ت دارد و هر زمان تمام بشود، وکالت هم از بین   رود؛ اما تا قبل از انقضای  میجای عقد بیع ضمن عقد اجاره شرط کرد؟ بله اما باید توجه داشت که عقد اجاره مدِّ

ت  اجاره، وکالت هم به تَ   ماند. آن پابرجا می ع  بَ مدِّ
 ( عدم عزل وکیل را ضمن عقد الزم شرط کنیم: یعنی موکل ضمن عقد الزم، حقِّ عزل  وکیل را از خود اسقاط کند. 2

 .( ق.م 679گویند )ماده به وکالتی که به این دو صورت انجام شود »وکالت بالعزل« می
 تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد. موکل می  – 679ماده 

 شود؟ خیر. سؤال: آیا در همۀ موارد عقد خارج الزم همیشه واقع می
ه این علت که از طرفین پرسیده بود چیزی به هم فروختید و طرفین نیز اظهار  مثال: دادگاهی حکمی صادر کرده مبنی بر عدم احراز وکالت ضمن یک عقد الزم. ب

اند که ضمن عقد خارج  اند، ولی دیوان عالی کشور رأی را نقض کرد. به این استناد که طرفین وقتی در سند رسمی اقرار کردهاند که چیزی به هم نفروختهکرده
 الزم این کار را دادگاه حقِّ کنکاش ندارد. 

 
 د خیاری و عقد غیر خیاری عق

گذار عقد  بایست قانونگذار در تقسیم عقود اشتباه کرده بدین صورت که میق.م.(: عقد خیاری یک نوع عقد الزم است یعنی قانون  188)ماده    عقد خیاری 
 کرد نه در مبحث تقسیم عقود. خیاری را در ذیل  عقود  الزم ذکر می

 اختیار فسخ باشد.  برای ثالثییا  یکی از آنهایا  طرفینی عقد خیاری آن است که برا -  188ماده 
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توان بر هم زد،  ت میاصطالح خیار یا خیار فسخ: یعنی حقِّ فسخ عقد الزم؛ به عبارت دیگر، خیار فقط در عقد الزم است و یعنی اینکه عقد الزم را فقط با خیارا
الزم به استناد یکی از خیارات قابل   ق.م(. خیارات اسباب خاص فسخ عقد الزم هستند و عقد  456پس از این رو است که به حقِّ فسخ  عقد  الزم، خیار گویند )ماده 

توانید فسخ کنید. اصل، عدم خیار است، زیرا اصل، لزوم عقد است لذا باید وجود یکی از خیارات  اساسًا عقد جایز را هر وقت بخواهید می  کهیدرحالفسخ است  
 اثبات شود. 

 ( حکم قانون.2( حاکمیت اراده،  1منشأ دارند:  2منشأ خیارات: خیارات  
است؛ بقیه خیارات همگی ناشی از حکم قانون هستند یعنی نیازی به    خیار شرطباشد یک مورد است و آن هم    اراده طرفینبین خیارات، خیاری که ناشی از  از  

نه فسخ )استناد به  اش در معامله وجود داشته. مثال: اگر من ساعتم را به شما بفروشم و معیوب باشد زمیشرط کردن این خیارات نیست فقط کافی است زمینه
نه در ماده خیار عیب( حاصل می  ق.م. وجود یکی از خیارات است.  185شود، پس منظور از موارد معیِّ

 کار داریم خیار شرط است.   3نوع خیار داریم و یکی از آنها که با آن در مدنی  12در قانون مدنی  
 مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.   جود باشدتمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است مو  -  456ماده 

 گویند. عقد خیاری: عقد خیاری عقد الزمی است که در آن خیار شرط )فقط خیار شرط( باشد. پس عقدی را که در آن خیار دیگری است، عقد خیاری نمی
شود، بدین صورت که در بازۀ  یک هفته بتوانم ماشین را پس بدهم. این عقد خیاری میبندد که تا  خرد با فروشنده شرط میمثال: کسی یک دستگاه ماشین می

 تواند فسخ کند اما پس از یک هفته دیگر حقِّ فسخ نیست. زمانی یک هفته هر وقت پشیمان شد می
 اسباب انحالل عقد لزم

ای قابل انحالل است؟ پاسخ این است که  این است که عقد الزم به چه وسیلهدانیم وقتی عقد الزم منعقد شد اصواًل دستمان بسته است، حال سؤال  سؤال ما می
 شود: های ذیل منحل میعقد الزم به طریق

 فسخ به استناد یکی از خیارات  (1
 اقاله: انحالل عقد با اراده دو طرف )تفاسخ(  (2
 شود( انفساخ: انحالل  عقد به حکم قانون )عقد منفسخ می (3
 :  شود و آن هم در صورت وجود یکی از خیارات. میعقد الزم فسخ اول 
  :

 
ه اقالطرفین ممکن است عقد الزم را اقاله کنند البته سه تا عقد قابل اقاله نیستند که عبارتثانیا ه. )که البتِّ این    ۀاند از: نکاح، وقف، ضمان مبتنی بر نقل ذمِّ

 نافذ است(. عقد غیر
 :

 
 ست منفسخ شود، انفساخ عقد یعنی انحالل آن به حکم قانون. در بعضی از موارد، عقد الزم ممکن اثالثا

 انفساخ حالت است، وضعیت است مانند بطالن. 
ن قبل از تسلیم که در این فرض، عقد منفسخ می  شود. مثل تلف مبیع عین معیِّ

از نظر منشأ، می انفساخ هر چند حکم قانون است ولی  ارادنکته مهم:  به  باشد،  ۀتواند مربوط  این موضوع »شرط فاسخ«    طرفین هم  به  آقای دکتر کاتوزیان 
توانیم در عقد شرط کنیم هر کدام  ام. میام دو فقره چک گرفتهگوییم. مثال: من آپارتمان خود را به شما فروختهگویند، ولی ما این مورد را تعلیق انفساخ عقد میمی

 شود عقد منفسخ باشد. واجه به هر دلیلی با عدم پرداخت م های طرف در موعد مقرر بنااز چک
شود، اما اگر در مثال قبل شرط کنیم که خود منحل میتوجه: منفسخ شدن )انفساخ عقد( انحالل قهری است؛ یعنی همین که چک برگشت خورد معامله خودبه

ق این مسئله، اقدام به فسخ  در صورت برگشت خوردن چک قرارداد بکنم و اظهارنامه فسخ را به دادگاه ارائه ها، من حقِّ فسخ داشته باشم الزم است بعد از تحقِّ
 بدهم. 
 [ 95]وکالت شود؟ کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می ✓

 ب. واجد خیار شرط باشد.    الف. واجد خیار تخلف شرط باشد. 

 د. واجد یکی از خیارات مختص باشد.    ج. واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

  یگریبه د  یااز آنها    یکی  یارا که در آن به دو طرف    یزم ال عقد    یقانون مدن  188وفق مادۀ    درست است.  »ب«ی  نی، گزینهقانون مد  188  مادۀپاسخ: طبق  

گویند. مقصود از خیار در عقد خیاری حقا فسخی است که ساختۀ تراضی طرفین قرارداد است نه خیارات  ی م  یاریفسخ داده شده است، عقد خ  یاراخت

 غبن، عیب و دیگر خیارات. قانونی مثل خیار 
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ق )ماده 

ّ
ز و معل  ق.م(:  189تقسیم دوم: عقد ُمَنجَّ

ق واجد حالتی است به نام تعلیق.  ز واجد حالتی است به نام تنجیز و عقد معلِّ َنجَّ  عقد م 
ز: ز عقدی است که پس از    عقد ُمَنجَّ َنجَّ نَشأ )اثر انشاء( آن ایجاد شده است یعنی هم عقد و هم اثر آن. عقد م  توافق،  عقدی است که انشاء شده و بالفاصله م 

ه تملیک آمد و این را  گویید خریدم؛ در نتیجگویم فروختم و شما میآید. مثاًل من میشود، یعنی توافق )ایجاب و قبول( که صورت گرفت اثرش میاثرش ظاهر می
ز می َنجَّ ز عقدی است   امر خارجیگویند؛ و تشکیل آن عقد یا جریان  آثار آن عقد، متوقف بر یک  عقد م  َنجَّ نیست. مثل بیع، اجاره، نکاح، معاوضه؛ بنابراین عقد م 
هکه توافق اراده ت تامِّ ق عقد و یا جریان آثار عهای طرفین، علِّ ق  آن است یعنی تحقِّ

ق به امر دیگری نیست. ی تحقِّ  قد، معلِّ
ق:

ّ
باید  نقطه  عقد معل نَشأ )اثر انشاء( موکول به امر دیگری شده است که آن امر  ق است. عقدی است که انشاء شده اما م  ز، عقد  معلِّ َنجَّ سه  ی مقابل عقد م 

شود اما اثرش  گیرد و عقد هم منعقد میآید یعنی توافق صورت میایجاب و قبول( اثرش نمی )قد معلق عقدی است که پس از توافقخصوصیت داشته باشد. ع
ق  امری در خارج  آید و اثرش منوط به یک حادثه است و تشکیل آن عقد یا جریان  آثار آن عقد، عالوه بر شرایط اساسی خود، در ارادهنمی

ی طرفین، موکول به تحقِّ
ق کرده   امر خارج از عقد ام را به شما فروختم اگر فردا باران بیاید. به آن  ویم: خانهاست. مثل اینکه من به شما بگ اند  که طرفین طبق توافق، عقد را به آن معلِّ

ق    گویند. لیه )موکول شده به آن( میعَ معلِّ
گوید: »اگر در کنکور  ق است. مثاًل پدر به فرزندش میشود اما اثرش معل نکته مهم: در عقد معلق، خود  عقد معلق نیست، بلکه اثرش معلق است؛ یعنی توافق می

کند؛ پس از قبول، عقد منعقد شده است. حال اگر پسرش در کنکور قبول بشود، مالک ماشین است و اگر قبول  قبول بشوی ماشینم مال تو« و پسر هم قبول می
ق شرط میشود؛ به عبارت دیگر، اثر بیع که همانا »تملیک« است بنشد مالک ماشین نمی ای را  گویند. در عقد معلق آن حادثهآید؛ این را عقد معلق میعد از تحقِّ

َعلیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد،  َعلیه »قبولی در کنکور« است. معلق  َعلیه گویند. در مثال فوق معلق  که اثر عقد منوط به آن است، معلق  
 شود:علق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمیاگر این سه خصوصیت را داشت عقد م

ی خارجی  دثهَعلیه باید یک حادثه خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد؛ مانند مثال فوق که قبولی در کنکور یک حا( معلق  1
شرایط عقد بود، عقد معلق نیست. به خاطر اینکه تکلیف روشن است )پس هر وقت تکلیف روشن بود    َعلیه یک حادثۀ خارجی نباشد یعنی جزءاست. اگر معلق  

ام را فروختم اگر اهلیت داشته باشم«؛ اهلیت داشتن جزء شرایط  گویم: »خانهعقد معلق نیست(. موقعی عقد، معلق است که تکلیف روشن نباشد. مثاًل من می
است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست. خارجی باشد یعنی خارج از  صحت عقد است و اینکه تکلیف روشن  

 ارادۀ طرفین باشد؛ مربوط به حادثۀ خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد. 
لیه گذشته باشد چون تکلیف روشن است، عقد معلق نیست. مثاًل  عَ َعلیه مربوط به آینده باشد چرا که همواره در آینده تکلیف روشن نیست. اگر معلق  ( معلق  2

 »قبولی در کنکور« آینده است. 
َعلیه حتمی باشد یا محال باشد. حتمی یعنی صد درصد  َعلیه باید احتمالی باشد )یا بشود یا نشود( اگر احتمالی باشد تکلیف روشن نیست. حال اگر معلق  ( معلق   3

شود )واقعۀ غیرممکن(؛ چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیست. مثاًل قبولی در  قطعی(، محال یعنی صد درصد نمی  شود )یعنی امر یقینی ومی
لق نیست(:  کنکور احتمالی است حتی اگر فرد خیلی مسلط هم باشد، قبولی یقینی و قطعی نیست بلکه احتمالی و نامعلوم است. یک مثال برای حتمی )که مع

تا دو ماه دیگر   ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر پاییز بیاید )البته با فرض اینکه االن مرداد ماه است( که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است وهمثال: خان
ال است تا دو ماه دیگر نوروز بیاید و عقد  ام را فروختم اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید«، اگر االن مرداد باشد محآید.( مثال برای محال: »خانهصد درصد پاییز می

 کاًل باطل است. 
ق نمی طور  کند زیرا در واقع چیزی عنوان نشده و هیچ امری خارج از عقد عنوان نشده است؛ چرا که هماننکته: تعلیق  عقد به شرایط  صحت  همان عقد، آن را معلِّ

ق ق کند مثل اینکه بیژن به ماندانا بگوید، با تو ازدواج کردم اگر همسر مرد دیگری نباشی،  علیه باید امری خارج از عقد باشد تا بتو که گفته شد معلِّ اند عقد را معلِّ
ق شدن عقد نمی  ق.م.( 700شود. )ماده  این مورد، یعنی تعلیق عقد به شرایط صحت همان عقد، که باعث معلِّ

ق با تعلیق در انشاء باطل است ق ب نظر مشهور: عقد معلِّ نشولی عقد معلِّ  صحیح است.   اءا تعلیق در م 
شود  لیه ایجاد میعَ ق  نشاء: یعنی من ارادۀ انشایی عقد را ابراز کردم اما بین  ابراز  ارادۀ انشایی با ایجاد شدن  عقد فاصله وجود دارد و عقد با حصول معلِّ م  تعلیق در  

 است. گویند این نوع تعلیق درست میحقوقدانان 
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نشأ هیچبه نظر برخی، نه تعلیق در   های فکری و تئوریک هستند که  کدام در قانون مدنی مورد حکم قرار نگرفته است و این دو صرفًا دیدگاهانشاء و نه تعلیق در م 
 باید از نظر تحلیلی پاسخ دهیم که آیا صحیح هستند یا باطل. آنچه که مورد نظر قانون مدنی است از دیدگاه حقوقدانان پنهان مانده است. 

ز بودن )تنجیز( آن است؛ اما این نظر در قانون مدنی پذیرفته نشده است فقها می َنجَّ و نظر قانون  گویند عقد معلق باطل است؛ یعنی یکی از شرایط صحت عقد، م 
ق، »تعلیق در اثر« است. )ماده  ق 189مدنی در عقد معلِّ « آن.   علیه است نه »انشای« آن و یاق.م(؛ یعنی »تأثیر« عقد موکول به حصول معلِّ  »به وجود آمدن 

ز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بود. -  189ماده  َنجَّ  عقد م 
ق یک  َعلیه است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، ععلق  عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که این امر دیگر همان م   قد معلِّ

ق می ز محقِّ َنجَّ قرا جاری نمی  آثار خودشود ولی  عقدی است که با انشای م  قعلیه جاری میکند و آثار عقد صرفًا از لحظۀ حصول  معلِّ علیه ایجاد شود، حال اگر معلِّ
 های آن باغ از آن تاریخ مال شماست. کند مثاًل میوهشد عقد از آن لحظه اثر خود را جاری می

ق  با این قعلیه ایجاد نشد باید گفت که عقد منفسخ میتحلیل که گفتیم، اگر معلِّ علیه کاشفیت ندارد بلکه ناقلیت دارد و از آنجا که شود بنابراین ایجاد شدن معلِّ
ق را یکی از اقسام عقود برشمرده می ق را قبول دارد.قانون مدنی عقد معلِّ  فهمیم که قانون مدنی صحت عقد معلِّ

قش باطل است، یعنی تعلیق آنها امکان ندارد: در قانون مد  نی دو تا عقد است که معلِّ
 ق.م( مثاًل اینکه ضامن قید کند که اگر برادرم از خارج بازگردد من ضامنم.  699ضمان )ماده  -1
 گیرم!«. گوید: »هر وقت وام گرفتم شما را هم میق.م( مثاًل مرد می 1068نکاح )ماده  -2

 ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد. تعلیق در  -  699ماده 
 تعلیق در عقد )نکاح( موجب بطالن است.  - 1068ماده 

 ق.م(.   1135در بین ایقاعات هم فقط یک ایقاع معلقش باطل است و آن هم طالق است )ماده 
ز باشد و طالق معلق به شرط باطل است. طالق باید م   - 1135ماده   َنجَّ

ق معلق  
ّ

 َعلیه: اثر عقد بعد از تحق
ق معلق    َعلیه چه تأثیری بر عقد معلق دارد؟ آیا ناظر به آینده است یا ناظر به گذشته؟ تحقِّ

 دو نظریه وجود دارد: 
ق  معلق   .1

 شود. کند یعنی آثار و منافع عقد از همان ابتدا ایجاد میمیَعلیه در گذشته اثر نظریۀ کشف: قائلین به این نظر معتقدند که تحقِّ
ق  معلق   .2

ق به بعدَعلیه ناظر به آینده بوده و نظریۀ نقل: قائلین به این نظر معتقدند که تحقِّ  شود. آثار و منافع عقد ایجاد می از روز تحقِّ
دیگری  و  تاریخ عقد 5/96/ 30یکی ماه بعد(. دو تاریخ داریم:  4پسر در آزمون کانون قبول شد )یعنی  96/ 9/ 30( عقد معلق بسته شد در تاریخ 96/ 5/ 30امروز )

همچنان    9/ 30تا    30/5از    شود.مالک ماشین می  9/96/ 30آید یعنی پسر از  می  9/96/ 30. باید اینگونه گفت: آثار عقد از  َعلیهتاریخ حصول معلق    96/ 9/ 30
  30/5مالک بشود. مثل اینکه پسر بگوید اگر من قبول شدم از   30/5توانند شرط کنند که پسر از شود. ولی طرفین میپسر مالک می 30/9پدر مالک است اما از 

گوید که: »اواًل ماشین را بده و ثانیًا از  پیش پدر و می  آیدمی  9/ 30شود. در تاریخ  پسر مالک می  5/ 30مالک باشم و پدر هم قبول کند در این صورت در تاریخ  
 المثل این چهار ماه را بدهید«. ماشین  من، در دست  شما بوده است، اجرت  5/ 30

َعلیه  حصول معلق    گوییم: مالکیت از تاریخقاعده: به نظر مرحوم کاتوزیان اگر طرفین توافق خاصی نکرده باشند، بهتر است که نظریۀ نقل را بپذیریم. ما هم می
 شود مگر اینکه خودشان شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود. به طرف منتقل می

ز منعقد میشرط انفساخیا    شرط فاسخ معلقیا    شرط فاسخ نکته مهم: یک اصطالح داریم به نام   َنجَّ شود یعنی اثرش  . شرط فاسخ این است که عقدی به طور م 
گوید اگر تا فالن تاریخ فالن حادثه رخ داد عقد به هم بخورد. این دقیقًا بر عکس عقد معلق است. در عقد معلق آید که میمیآید. در عقد هم چنین شرطی  می

 رود. آمد اما اینجا اثر آمده و اگر حادثه رخ دهد از بین میداد تازه اثر میوقتی که حادثه رخ می
گوید اگر تا یک ماه دیگر برادرم از سفر برگشت عقد ما به هم بخورد. دو حالت پیش  دهد اما میمی  فروشد و تحویل خریدار هم اش را میمثال: شخصی خانه

 خورد.خورد اما اگر یک ماه گذشت و برادر نیامد عقد به هم نمیآید: اگر در این یک ماه آمد عقد به هم میمی
بطل عقد است؟ ✓  [ 95]وکالت کدام یک از موارد تعلیق زیر، م 

 رتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم. الف. در صو 

 مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.  یعهده  بر ب. در صورتی که دینی 
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 ج. در صورتی که مدیون تا کنون ادای دین نکرده باشد، من ضامن هستم. 

 د. در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود. 

تعلیق ضمان به شرط صحت هستند؛ گزینۀ »د« با  « ج « و »های »بموارد ذکرشده در گزینه  درست است. »الف« ی قانون مدنی گزینه 699 مادۀ پاسخ: طبق 

 ق.م در تضاد و نادرست است. 699قسمت اخیر مادۀ  

 
 [ 92]تعهدات آزاد الوقوعی باشد، چه حکمی دارد؟ عقدی که انشای آن موقوف بر امر محتمل ✓

 ب. باطل است.   لی قابل فسخ است.الف. صحیح، و

ق و صحت آن  منوط به وقوع معلق      ج. غیرنافذ است.
ا
 علیه است.د. معل

درست است.تعلیق در انشا باطل است، در پرسش حاضر از اثر تعلیق انشا بر معامله سؤال شده است، نه تعلیق در منشأ عقد؛ بنابراین    »ب«ی  پاسخ:گزینه

 وان پاسخ درست انتخاب گردد. ی »ب« به عنباید گزینه

ق قبل از تحقق معلق   ✓
ا
 [ 90]تعهدات سراسری لیه، متعهد تعهد خود را اجرا کند ...ع  اگر در عقد معل

 شود.ب.»تعهد طبیعی« محسوب می  شود.الف. عقد »حال و منجز« می

 استرداد است.شود و قابل د. »پرداخت ناروا« محسوب می  ج. مصداق ضمان درک خواهد بود.

ق طبق    »د« ی  پاسخ: گزینه
ا
ق    189  مادۀ درست است. آثار عقد معل

ا
لیه، طرفین ع  کند، قبل از وقوع معلق  لیه تحقق پیدا میع  قانون مدنی بعد از وقوع معل

 تکلیفی به اجرای تعهدات ناشی از عقدی که تأثیر آن منوط به امر خارجی شده است، ندارد.

ق، اثر عقدبر فرض پذیرش اعتبار  ✓
ا
ق   ،عقد معل

ا
 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  لیه چیست؟ ع  پیش از تحقق معل

 ب. تعهد به حفظ وضعیت مورد عقد    الف. تعهد به حفظ عقد

ق طرفین به آثار عقد 
ا
ق     ج. تعهد معل

ا
 علیه، هیچ اثری ندارد.د. تا حصول معل

 درست است. «ب»ی پاسخ: گزینه

التز  ✓ متعاملین،  از  است؟ یکی  شده  انشا  عقدی  چه  تحلیلی،  لحاظ  به  است.  کرده  دیگر  طرف  توسط  فعلی  انجام  بر  ق 
ا
معل را  عقد  به  خود  ام 

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

ق به نحو تعلیق در منشاء 
ا
ق به نحو تعلیق در انشا   الف. عقد معل

ا
 ب. عقد معل

 د. عقد مشروط     ج. عقد احتمالی

درست است. »شرط فعل ضمن عقد«، ممکن است »شرط تعلیقی« یا »شرط تقییدی« باشد. اگر شرط فعل به صورت شرط تعلیقی در   »الف« ی پاسخ: گزینه

ق تحقق پیدا نمی
ا
کند، ولی اگر شرط فعل از نوع شرط تقییدی باشد، عقد به صورت  عقد درج گردد، تا وقتی فعل موردنظر انجام نشده است، آثار عقد معل

 . گفتنی است که سازمان سنجش، پاسخ  صحیح را گزینۀ »د« اعالن نمود و اصاًل بهتره این تست رو خیلی جدی نگیرید! ده استمنجز منعقد ش 

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد  کدام گزینه نادرست نیست؟ ✓

ق  
ا
 . علیه خاص، باطل استالف. از نظر تحلیل حقوقی، تعلیق انفساخ عقد نکاح به حصول یا عدم حصول یک معل

ق در حقوق مدنی، قابل تصور نیست. 
ا
 ب. ایقاع معل

ض هرچند به صورت مقدمی و زمینه و   ی تحقق ایقاع بوده باشد، موجب بطالن ایقاع است. ج. در ایقاعات، شرط ع 

 آور نیست.د. منظور از وقایع حقوقی در حقوق مدنی، وقایع ضمان

قانون مدنی تعلیق عقد، به صورت تعلیق در منشاء موجب بطالن نکاح است. اگر انفساخ نکاح تعلیق   1068  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  پاسخ: گزینه

شود، ولی »شرط فاسخ« به عنوان شرط نامشروع، باطل است. افزون بر عقد نکاح، تعلیق انفساخ عقد وقف  و  شود، خللی به اعتبار خود عقد نکاح وارد نمی

 شود. پذیر نیست، شرط فاسخ در این عقود به دلیل نامشروع بودن، باطل است، ولی موجب بطالن عقد نمیه ذمه هم امکانعقد ضمان با اثر نقل ذمه ب

ق   ✓
ا
ق  اگر گفته شود، پیش از حصول معل

ا
ق وجود ندارد، اما با وقوع معل

ا
علیه، ماهیت عقد و آثار آن از زمان انشا مؤثر  علیه، ماهیت و آثار عقد معل

ق به کدام یک از صورتاست، تحلیل ع
ا
 [ 96های زیر است؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری قد معل

ق
ا
نشاء   الف. صورت واجب معل  ب. تعلیق انشا بر وقوع م 

 د. مشروط به شرط متأخر کاشف   ج. صورت واجب مشروط 
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ق   »د«ی پاسخ: گزینه
ا
 درست است. ظرف زمانی وقوع معل

ا
ق، شرط علیه شرط تعلیقی، بعد از وقوع عقد معل

ا
ق است، بنابراین شرط تعلیقی نسبت به عقد معل

ق  
ا
معل از حصول  بعد   

ً
اصوال میمتأخر است،  محقق  آینده  به  نسبت  ق 

ا
معل آثار عقد  وقوع  علیه،  از  بعد  توافق کنند که  ق 

ا
معل قرارداد  شود، چنانچه طرفین 

ق  
ا
ق از زمان انشای عقد تحقق یابد، به شرط مند معل

ا
شود، اگر چنین توافقی بین طرفین وجود نداشته  رج، »شرط متأخر  کاشف« اطالق میعلیه، آثار عقد معل

 باشد، شرط تعلیقی را »شرط  متأخر  ناقل« گویند.

 
ق  کدام مورد از ویژگی ✓

ا
 [ 90]دکتری حقوق خصوصی سراسری  علیه نیست؟های معل

 وع عقد باشد.ب. مربوط به شرایط اساسی وق   الف. تحقق یا عدم تحقق آن معلوم نباشد.

 ی طرفین قرارداد باشد.د. خارج از اراده    ای در آینده باشد.ج. ناظر به تحقق حادثه

ق   »ب« ی پاسخ: گزینه
ا
ق  درست است. معل

ا
علیه« اطالق شده است. علیه نباید به »شرایط اساسی صحت عقد« مرتبط باشد، به این ویژگی »خارجی بودن معل

ق گردد، تعلیق »صوری« است. اگر تأثیر عقد به یکی از شر 
ا
 ایط صحت آن معل

های خریدار برگشت بخورد، معامله منفسخ شود. محمد  خرد. در قرارداد شرط شده است، اگر یکی از چکمحمد یک دستگاه آپارتمان از ناصر می ✓

شود. بر فرض  یل قرارداد اول منفسخ میخورد و به همین دلفروشد. آخرین چک در سر رسید، محل نداشته و برگشت میآپارتمان را به امیر می 

 [ 96وگازسراسرینفتحقوق]دکتری صحت شرط مزبور، کدام مورد صحیح است؟

 تواند برای بدل مبیع، به محمد مراجعه کند.تواند آپارتمان را پس بگیرد، ولی میالف. ناصر نمی

 ی بین محمد و امیر، قابل فسخ است. ب. معامله 

 امیر، غیرنافذ است. ی بین محمد و ج. معامله

 تواند آپارتمان را پس بگیرد.د. ناصر می

ق    »الف«ی  پاسخ: گزینه
ا
ی عقد زائل شود، ولی آثار گذشتهعلیه، قرارداد نسبت به آینده، منفسخ میدرست است. با منفسخ شدن عقد به دلیل تحقق معل

 گردد. نمی

 
شود، مدتی بعد از تأخیر در اخذ مجوز، طی متممی در  وز در مهلت معینی درج میدر قرارداد پیمانکاری، شرط فاسخ در صورت عدم أخذ مج ✓

 [ 95ه است، قرارداد چه وضعیتی دارد؟]دکتری سراسریعلیه در أخذ مجوز موجا شود، تأخیر مشروط  قرارداد مزبور، مقرر می

 الف. منفسخ شده است. 

 ب. قابل فسخ است. 

 نیست. ج. باقی است و خسارت قابل مطالبه 

 شود. ی خسارت مید. باقی است و تأخیر موجب مطالبه

توانند بعد از تحقق انفساخ، به عقد منفسخ اعتبار بدهند، تنها  شود، طرفین نمیدرست است. با تحقق شرط فاسخ قرارداد منفسخ می»الف«  ی پاسخ: گزینه

فق طرفین هرگونه تأخیر در اخذ مجوز، اعم از اینکه با عذر موجه باشد یا بدون  ه به ظاهر پرسش، طبق تواتوجا   حل، انشای مجدد عقد منفسخ است. باراه

ذ مجوز،  عذر موجه، باعث انفساخ عقد است و اثرگذاری شرط به احراز غیرموجه بودن تأخیر موکول نشده است؛ بنابراین با انقضای مهلت مقرر برای أخ

 منحل شده است. 
ً
 قرارداد پیمانکاری قهرا

خصوصی    ]دکتری زیر بر فرض وقوع و امتناع فروشنده از تعمیر خانه در مدت مقرر، به ترتیب چه تفاوتی وجود دارد؟  بین دو ایجاب ✓ حقوق 

 [  97سراسری

 _ »این خانه را خریدم، به شرطی که آن را ظرف سه ماه تعمیر کنی.«

 _ »این خانه را خریدم، اگر آن را ظرف سه ماه تعمیر کنی.«

 شود. فروشنده ملزم به تعمیر نمی  -شود فروشنده ملزم به تعمیر میالف. 

 شود.فروشنده ملزم به تعمیر می –شود ب. فروشنده ملزم به تعمیر نمی

 شود.فروشنده ملزم به تعمیر نمی –شود ج. فروشنده ملزم به تعمیر نمی

 شود. فروشنده ملزم به تعمیر می –شود د. فروشنده ملزم به تعمیر می
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 درست است. در فرض نخست، شرط مندرج در قرارداد شرط تقییدی از نوع شرط فعل است، با وقوع عقد، مشروط    »الف«ی  پاسخ: گزینه
 
ه به انجام شرط  ل

ق  
ا
ق تا حصول معل

ا
ق واقع شده است، عقد معل

ا
اثر ندارد و لیه  ع  متعهد شده است. در فرض دوم شرط مندرج از نوع شرط تعلیقی است و عقد به صورت معل

کند، اگر فروشنده موضوع شرط را اجرا کند به سبب محقق شدن شود، شرط مندرج در این فرض برای فروشنده تعهد ایجاد نمیتعهدی از آن ایجاد نمی

ق  
ا
 شود. علیه آثار عقد بیع محقق می معل

 
 اند(: تهتقسیم سوم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی )که در قانون نیامده اما حقوقدانان گف

 عقد تشریفاتی و عقد رضایی 
شود و انعقادش عالوه بر مندرجات ماده شود یعنی هر جور ببندید بسته میخواهد و با ایجاب و قبول بسته میعقدی است که هیچ تشریفاتی نمی عقد رضایی: 

نیست، مثل اینکه یک گوشی بخرید. اکثر معامالت روزمره رضایی است، مانند بیع منقول، اجاره و مضاربه، قرض، ودیعه،    تشریفات اضافی ق.م. مستلزم    190
 حتی نکاح. 

 شود؛ مثل ابراء. ایقاع رضایی: ایقاعی است که تشریفات ندارد و هر جور منعقد کنید می
خواهند. به عبارت بهتر، عینی یا تشریفاتی بودن نیاز به  ت که عقود و ایقاعات تشریفات نمیاصل: اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعات است؛ یعنی اصل این اس

 تصریح دارد. 
  ایجابشود با  خواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود عقد باطل است. عقد تشریفاتی عقدی است که محقق میعقدی است که تشریفات می  عقد تشریفاتی:

است. بهترین مثال عقد تشریفاتی بیع اموال دولتی، و بیع اموال    تشریفات اضافیق.م مستلزم    190ن عالوه بر مندرجات ماده  ؛ و انعقاد آتشریفاتو    قبولو  
 ( خرید با مناقصهو  فروش با مزایدهها است که مستلزم تشریفات مزایده است )شهرداری

است. پس تشریفات را باید قانون مقرر    قاعده بر رضایی بودن عقوداید توجه داشت که  است که باز هم مستلزم مزایده است. ب  علیهفروش اموال محکوممثال دیگر  
 کند. 

عقد تشریفاتی نداریم فقط یک ایقاع تشریفاتی    در قانون مدنیخواهد و اگر تشریفات آن رعایت نشود باطل است.  ایقاع تشریفاتی: ایقاعی است که تشریفات می
 آید: چند تا عقد تشریفاتی داریم که در این جزوه چند نمونه می  داریم به نام طالق. در سایر قوانین

 ق.ث.(  22شده )ماده  الف ( نقل و انتقال امالک ثبت
 ( 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر  19ب ( انتقال سرقفلی )فقط در فرض ماده 

 ق.ت.( 103الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود )ماده ج ( انتقال سهم
 به بعد قانون اجرای احکام مدنی(  114َعلیه )مواد  محکوم  د ( فروش اموال  

 دهد نکاح عقدی رضایی است: اند تشریفاتی است اما درست نیست. دو نکته هست که نشان میدر مورد نکاح بعضی گفته
ر انعقاد نکاح لفظ، الزم است اما این امر به  . نکاح باید ثبت شود ولی ثبت آن جزء شرایط صحت آن نیست یعنی اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد. د 1

 معنای تشریفاتی بودن نکاح نیست؛ زیرا کاربرد  لفظ برای شخص غیر الل، وسیلۀ انحصاری  بیان  اراده است نه امر اضافی. 
  ی ک ماه از ثبت آن خوددار ی ا پس از رجوع تا  یدام  ا فسخ نکاح اقی به ازدواج دائم، طالق    یبدون ثبت در دفاتر رسم   یقانون حمایت از خانواده: چنانچه مرد  49ماده  

درجه هفت    یر یا حبس تعز یدرجه پنج و    ینقد   یبه پرداخت جزا  ضمن الزام به ثبت واقعهاز ثبت آن امتناع کند،    است  یکه ثبت نکاح موقت الزام  ی در مواردا  ی
 شود. یمحکوم م 

  1062گوییم نیازی به صیغه نیست. چون که ماده ق.م می 1062بگوید »انکحت  ...« ولی وفق ماده خواهد به این معنی که زن اند نکاح صیغه می. بعضی گفته2
 گفته نکاح به ایجاب و قبول است. 

ق.م در مورد طالق گفته طالق باید به صیغۀ طالق    1134شود. ماده  »صیغه« یعنی »لفظ  خاص  عربی« اما اصطالح صیغه در معنی عام غلط به کار برده می
 شد. با

 شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواج نماید. نکاح واقع می - 1062ماده 
 طالق باید به صیغه طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را بشنوند واقع گردد.  - 1134ماده 
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 عقد عینی و غیر عینی 
خواهد؛ در واقع  شود و قبض هم می، شرط صحت آن است )مانند وقف( یعنی با ایجاب و قبول واقع نمیمعاملهقبض مال موضوع عقدی است که  عقد عینی:

 سه رکن دارد: 
 . ایجاب 1
 . قبول 2
 . قبض 3

 در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد:
 رهن  .1
 . وقف 2
 . بیع َصرف 3
 عقد موجد حقِّ انتفاع . 4
 . هبه 5

که مبیع و ثمن آن هر دو طال یا نقره است؛ یعنی فروش طال به طال، طال به نقره، نقره به طال و یا نقره به نقره. این را بیع َصرف  توضیح بیع َصرف: یعنی بیعی  
 گویند. در بیع َصرف هم قبض شرط صحت است. 

 نکته: در عقود عینی، فوت یا حجر یکی از طرفین قبل از قبض باعث بطالن عقد است. 
تی در انعقاد آن نداشته باشد، عقد غیر عینی است. مثل عقد بیع، اجاره، معاوضه، صلح.   هر عقدی عقد غیرعینی:  که قبض مال، موضوعیِّ

ت  قبض را باید قانون  گذار اعالم کرده باشد. نکته: قاعده این است که عقود، عینی نیستند؛ بنابراین شرطیِّ
 

 [ 98  وکالت] است؟ صحیح معامالت، در  قبولی نقش خصوص در زیر موارد از یک کدام ✓

 . است گرفته صورت ایجاب که شود اعالم شکلی همان به باید  قبولی. الف

 .نشود داده ایجاب مفاد  در تغییری که است معتبر صورتی  در  آن، رد از پس  ایجاب قبولی. ب

 .شود واقع قبض  از پس تواندمی  عینی، عقد در قبولی. ج

 .است کافی رضا صرف رضایی،  عقد در  قبولی  تحقق در . د

 تشریفاتی  مقابل  در  بودن  رضایی  رضایی،  عقود  در  ولی  برسد،  نظر  به  صحیح   اول  نگاه  در  است  ممکن  هم  «د»  گزینه  چند  هر .  است  صحیح  «ج»  گزینه:   پاسخ

  زیرا   دانست  ترصحیح  را  «ج»  گزینۀ  شودمی  اساس  این  بر.  باشد  موثر  تواندنمی  معامالت  صحت  عمومی  شرایط  سایر  منهای  تنهایی  به  رضایت  و  است  بودن

 . شودنمی دیده   قبض و قبول ترتیب رعایت  لزوم  بر مبنی دلیلی عینی عقود در

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام دسته اعمال حقوقی همه عینی هستند؟ ✓

 نام، بیع صرف، ودیعهب. بیع سهام بی   الف. حبس، وقف، هبه 

 ی غیرمنقولمال غیرمنقول، مهریهی  د. رهن، اجاره  ج. بیع صرف، قرض، عاریه 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام یک از موارد زیر، استثنای اصل رضائی بودن عقود است؟ ✓

ق   ج. عقد اجاره   ب. بیع صرف  الف. عقد حواله
ا
 د. عقد معل

 درست است. بیع صرف از عقود عینی است، عقود عینی تابع اصل رضایی بودن عقود نیستند.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]تعهدات آزاد کدام گزینه از نتایج اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نیست؟  ✓

 ب. عینی و تشریفاتی بودن عقد  الف. آزادی انتخاب نوع عقد 

 د. انتخاب طرف معامله   ج. تعیین شروط ضمن عقد 

عینی و تشریفاتی بودن عقد، خالف اصل حاکمیت اراده آزادی قراردادی است، اقتضای آزادی  طور که بیان شد  هماندرست است.    »ب«ی  اسخ: گزینهپ

 اراده، رضایی بودن عقود است؛ بنابراین اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یکی از نتایج آزادی اراده در حقوق قراردادها است. 
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فروشد. »ب« با مالک ملک همسایه، یعنی »ج«، اختالف  ی ثبتی دارد، به »ب« می ای عادی، یک قطعه زمین را که سابقهنامه»الف« طی مبایعه ✓

ی مذکور در مقابل »ج« چه  نامهکند که با »الف« تنظیم کرده است. مبایعهای استناد می نامهکند و برای اثبات مالکیت خود به مبایعهپیدا می

 [ 97]وکالت کرمانشاه  اعتباری دارد؟ 

 غیرقابل استناد است، مگر اینکه دادگاه اعتبار شرعی آن را احراز نماید. 
ً
 الف. اصوال

 واقع شده، در مقابل »ج« اعتبار دارد و قابل استناد است.
ً
 ب. با توجه به اینکه بیع، شرعا

 قابل استناد است. نامه را دو نفر شاهد امضا کرده باشند، در مقابل »ج« ج. چنانچه ذیل مبایعه

  شدهثبتد. با عنایت به اینکه ملک مورد  معامله جزو اموال غیرمنقول 
ً
 »ج« غیرقابل استناد است.  مقابل  دراست، مطلقا

 درست است.   »الف«ی گزینه 1396های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 62 مادۀپاسخ: طبق 

 
 های عقود: بندیسایر تقسیم

 مشروط عقد مطلق و عقد 
گیرد. این توافق  العقد یک توافق فرعی و جنبی است که ضمن یک عقد اصلی صورت میالعقد نباشد عقد  مطلق است. شرط  ضمنهر عقدی که در آن شرط  ضمن

 العقد؛ عقد مطلق مثل خریدهای ما از سوپرمارکت. گوییم شرط ضمنفرعی را به مناسبت  آن »عقد اصلی«، می
کنم که سوئیسی باشد، یا  خرم و شرط میشود. مثاًل من ساعت میالعقد وجود دارد عقد مشروط نامیده میه آن یک یا چند مورد شرط ضمنهر عقدی که به همرا

 شرط کردن  چند امر در عقد نکاح، معامالت اماکن مسکونی، معامالت امالک، قراردادهای پیمانکاری، همگی عقود مشروط هستند. 
ق است. معمواًل در عقد مشروط، ش(: عقد  1نکته   ق خودش معلِّ ز است و کنارش چند مورد شرط وجود دارد. عقد معلِّ َنجَّ ق نیست. بلکه عقد م  ها  رطمشروط عقد معلِّ

ق را معمواًل با لفظ »اگر« منعقد میرا با لفظ، »به شرط اینکه« می  کنیم. آوریم و عقد معلِّ
ق است. من تلفن همراهم را به شما بخشیدم اگر در   امتحان کانون قبول شوی، در اینجا عقد معلِّ

 گیرند سه نوع هستند: هایی که ضمن عقد قرار می(: شرط2نکته 
ره باشد.  -1  شرط صفت: تلفن همراه را خریدم به شرط اینکه ساخت ک 
 ساعت مدنی به من درس بدهی.  10شرط فعل: تلفن همراه را از شما خریدم به شرط اینکه  -2
 گیرم به شرط اینکه تلفن همراه شما با همین عقد ملک من باشد. تومان می 100دهم ساعتی ا درس میشرط نتیجه: به شم -3

 
 عقد صحیح، باطل و غیر نافذ 

ت را دارد اعم از شرایط عمومی و شرایط  رد. عقدی است که تمام  ارکان  صحآید و مشکلی نداهست، آثارش هم می  یطششرا. عقد صحیح: عقدی است که تمام  1
 تصاصی مثل هر عقد  درست، نکاح درست، بیع درست. اخ
ای ندارد. مثل هر عقدی که در  را ندارد و آن شرط آنقدر مهم است که اگر بعدًا هم بیاید هیچ فایده  190. عقد باطل یا فاسد: عقدی است که یکی از شرایط ماده  2

ن نیست و یا در آن قدرت بر تسلیم وجود ندارد. عقد  یآن قصد انشاء وجود ندارد، یا عقدی که جهت آن نامشروع است و تصریح م  شود. یا عقدی که مورد آن معیِّ
گویند بطالن اثر قهقرائی دارد یعنی وقتی عقد باطل است از روز  باطل از اول باطل است و هیچ اثری ندارد، یعنی انگار از روز اول منعقد نشده است. اصطالحًا می

ل باطل است.   اوِّ
ق.م(. خواب، مستی و    195است یا مست است )ماده    هوش یب عقدی که در آن قصد نباشد. چه کسانی قصد ندارند؟ کسی که خواب است یا  مثال عقد باطل:  

 بیهوشی که در این ماده آمده تمثیلی است نه حصری. 
 باطل است.  به واسطه فقدان قصداگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله  -  195ماده 

شود. مثاًل در معاملۀ فضولی کسی بدون اذن،  . عقد غیرنافذ: عقد غیر نافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت را ندارد ولی آن شرط اگر بعدًا بیاید درست می3
تواند تا آخر غیرنافذ  است؛ یعنی عقد غیرنافذ نمی  فروشد این معامله غیر نافذ است اگر مالک تنفیذ کند معامله درست است اما اگر رد کند باطلماشین دیگری را می

 باشد؛ یا باید باطل شود و یا باید صحیح و نافذ باشد. 
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تی منحل بشود این را انحالل گویند. انحالل فقط و فقط در عقد صحیح اتفاق می افتد؛ یعنی عقد، صحیح است اما  نکته: عقد صحیح ممکن است پس از مدِّ
تی از بین می  ود. ر پس از مدِّ

تی منحل می شود اما بطالن در عقدی است که اصاًل موجود نبوده مانند  تفاوت انحالل با بطالن: انحالل در عقد صحیح است یعنی عقد صحیح پس از مدِّ
 ای که مرده به دنیا بیاید. بچه

 سه دلیل منحل شدن عقد:
 . اقاله 1
 . فسخ 2
 . حکم قانون3
 اند یک روزی توافق کنند و عقد را بر هم بزنند؛ یعنی توافق  طرفین  عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. را بسته( اقاله )تفاسخ(: همان دو نفری که عقد 1

 توانند اقاله کنند. نکته اول: اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی
شود: )توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی(. اثر حقوقی اقاله به هم خوردن  ریف عقد شامل اقاله هم مینکته دوم: اقاله خودش یک عقد است. تع

 عقد قبلی است. 
 توان اقاله کرد. میتوان اقاله کرد. موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را  نکته سوم: اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی

 توانند فسخ کنند. شود. عقود جایز را دو طرف مینکته چهارم: اقاله فقط مربوط به عقود الزم است و اساسًا بحث اقاله در عقود جایز مطرح نمی
 . ضمان. 3. وقف  2. نکاح  1توان اقاله کرد: نکته پنجم: سه تا عقد الزم را نمی

 است.  ایقاع است اما فسخ  عقدخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله ( فسخ )دومین سبب انحالل عقد(: فس2
 نکته: اقاله فقط در عقود الزم است اما فسخ هم در عقود الزم است و هم در عقود جایز. 

ای در  دهد؛ یعنی ارادهد میدهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحالل عقای رخ می( حکم قانون )سومین سبب انحالل عقد(: گاهی اوقات یک حادثه3
افتد و هم در عقود جایز. انفساخ  خواهد عقد منحل شود. به این انحالل انفساخ گویند که قهری است. انفساخ هم در عقود الزم اتفاق میآن نیست و کسی نمی

 ق.م  387در عقود الزم هم داریم نه با فوت و حجر مثل ماده  
بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم  اگر مبیع قبل از تسلیم    -  387ماده  

 مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. یا قائم
 شود. شود و یا منفسخ میشود، یا فسخ میهر عقد صحیحی یا اقاله می

 اصطالح که نیاز به توضیح دارد:چند 
 گذار آنها را به کار برده است. خواهیم اصطالحاتی را بحث کنیم که غلط است اما متأسفانه قانونمی

از   جا همهبتوان در  باطل شدن: »باطل شدن« غلط است و هر کجا که قانون اینها را به کار برده باید دید درست  آن چیست )یعنی اصطالح درست  ثابتی ندارد که 
 آن استفاده نمود و در هر جایی باید موردی بررسی کرد(. 

 باطل کردن )باطل نمودن(: باطل کردن و باطل نمودن نیز نادرست است. 
 
 

 نام )غیر معّین(عقد بانام )معّین( و عقد بی
بانام: به طرفین،    عقد  نسبت  عقد  آثار  عقد،  عقد، شرایط صحت  اوصاف  عقد،  تعریف  یعنی  دارد؛  احکام مشخص  و  نام مشخص  قانون  در  که  است  عقدی 

ق  انحالل عقد در قانون پیشهمین ر  بانام، سازمان  مشخصی دارد. از ماده  طور ط  یا  ن  ره،  شود مثل بیع، اجاشروع می  338بینی شده است؛ بنابراین عقد  معیِّ
 معاوضه، ودیعه، عاریه، صلح، رهن، جعاله و ... . 

ن عقدی است که در قانون نام مشخص ندارد احکامی هم در قانون ندارد )قراردادهای خصوصی( : عقد بینام عقد بی  نام یا عقد غیرمعیِّ
ن تنها یک شرط دارند و آن اینکه خالف قواعد آمره نباشند.  عقود غیرمعیِّ
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ن همه ناظر به  است عقد بی  ترک فعلر بر  مثال: هر عقدی که ناظ انجام  یا کاری    فروشممیمالی را    شوم می. مثاًل وکیل  انجام دادن کار هستندنام است. عقود معیِّ
ابل، هم عقدی وجود  در مق  –  شوم ضامن می، در ضمان  کنممنتقل می؛ در حواله دین را  دهماجاره می؛ در اجاره مالی را  گذارمدر رهن می؛ یا در رهن، مالی  دهممی

ن است. باز نکنم، سمت خانه شما پنجره باال نبرم ، دیوار حیاطم را در مزرعه چاه َنَکَنممثاًل   انجام ندهمدارد که در آن قرار است من کاری را   ، این عقد غیر معیِّ
ن است همه می شناسند، احکام دارد، قانون دارد یا مثاًل قراردادهای ترکیبی،  یا مثاًل بیمه در صد سال پیش احکامی نداشت، قانونی نداشت؛ اما امروزه عقد معیِّ

ن است. مثال: من متعهدم به موجب یک قرارداد که: ماشین خود را بفروشم + منافع خانه خود را  ماه به شما بدهم + در    6یعنی قرارداد که مرکب از چند عقد معیِّ
ن. ساعت به شم  10مورد قبولی کانون به شما مشاوره بدهم +   ا مدنی درس بدهم + برای شما فرش بخرم = عقد غیر معیِّ

ن(:  1نکته   نی نیست؛  قرارداد خصوصییا    نامبییا    عقد غیر معیِّ ها منطبق با بیع باشد این عقد بیع است اگر منطبق بر  یعنی اگر توافق  منطبق بر هیچ عقد معیِّ
ن.   بعد ازوصیت باشد عقد وصیت است مثاًل اگر حسین بگوید ساعت من  مرگم مال تو باشد، این وصیت است نه عقد غیرمعیِّ

ن مینام اعتبار قائل نبودهای به عقد بینظر بوده است. عدهنام، بین فقها اختالف(: در خصوص اعتبار عقد بی2نکته   اند  دانستهاند و اعتبار را مخصوص عقود معیِّ
 )نظریه حصری بودن عقود(.

ته؛ از دیدگاه قانون مدنی هر توافقی که خالف قواعد آمره و نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد معتبر است حال اگر این توافق در  قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرف 
ن سروکار داریم. ولی اگر این توافق قابل تطبیق بر هیچ   ن است یعنی قابل انطباق با یکی از عقود است ما با عقود معیِّ نی نباش قالب یک عقد معیِّ د با عقود  عقد معیِّ

ن و بی  ق.م.(.  10گذارد )ماده می قرارداد خصوصیداند و اسم آن را نام را معتبر مینام سروکار داریم قانون مدنی ما عقود بیغیر معیِّ
توانیم به  داشت زمانی میق.م. البته باید توجه    10گویند طبق ماده  آورند میق.م. از مواد مظلوم قانون مدنی است، چون هر کجا وکال و قضات کم می  10ماده  
ن دیگر نباشد. ق.م. استناد کنیم که توافق 10ماده   های خصوصی مخالف صریح قانون نباشد و نیز توافق ما قابل تطبیق با عقود معیِّ

 عقد خیاری چه نسبتی با عقد مشروط دارد؟ سؤال: 
 است. شرط نتیجهم. این شرط ضمن عقد که خیار شرط در آن گنجانده شد، ایهر عقد خیاری یک عقد مشروط است چون چیزی را )حقِّ فسخ( در آن شرط کرده

 شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله است. 
 شرط فعل باید رفتار )فعل و ترک  فعل( قرار بگیرد. 

 
عی(  عقد معّوض )معاوضی( در مقابل عقد بالعوض )َتَبرُّ

کنند؛ مانند رابطۀ یک معلم با یک آموزشگاه. معلم تعهد  کنند یا تعهدی را ایفاء میعقدی است که طرفین به طور متقابل مالی را به هم تملیک می  عقد معّوض:
َوض، آموزشگاه تعهد میمی ض هستند؛ ولی عقکند تدریس کند و در ع  ض  د صلح میکند پول بدهد. مثل عقد بیع، اجاره، معاوضه، این عقود ذاتًا معوِّ تواند معوِّ

ض )یعنی با اجرت( باشد یا نباشد. باشد یا نباشد، وکالت می  تواند معوِّ
عی: شود یعنی در مقابل  تعهد  طرف  مقابل،  مند میدر این عقود، تملیک مال یا تعهد، فقط مربوط به یک طرف است. طرف دوم فقط بهره عقد بالعوض یا َتَبرُّ

 دهد. مثل هبه، وصیت، وقف، صلح بالعوض، عقد  موجد  حقِّ انتفاع، وکالت مجانی: عهدی را انجام نمیکند یا تمالی را تملیک نمی
ض، علم تفصیلی  طرفین، شرط   1نکته   است مگر در موارد نادر که علم تفصیلی نیاز نباشد. مثل جعاله و عقد ضمان. نبود  علم    صحت: )مهم(: در تمام عقود معوِّ

ر موجب بطالن است. مثاًل در پشت کوه دماوند از پدرم مقداری زمین مانده، هر چه هست فروختم صد میلیون این عقد باطل  رَ شود و َغ ر میرَ تفصیلی موجب َغ 
 دانیم چقدر است. است چون نمی

عی، علم اجمالی هم کافی است یعنی علم تفصیلی الزم نیست. مثاًل اگر بگوییم همان زمینی را که مساحت  دانم، وقف کردم صحیح است  آن را نمیدر عقود َتَبرُّ
 آید. ری به وجود نمیرَ چون َغ 

عی عقدی داریم که عل2نکته  عی علم اجمالی هم کافی است. حتی در عقود َتَبرُّ ض علم تفصیلی طرفین شرط است ولی در عقود َتَبرُّ م اجمالی هم  : در عقود معوِّ
که هیچ کس )موصی،  های کالس بدهید درست است. در حالیاین باغ را به بچه  95های سال  وهشرط نیست که آن عقد وصیت است. مثاًل وصیت به اینکه می

آیا سال  له، ثالث( نمیموصی باغ میوه می  95داند  بود. در عمل اگر میوهدهد یا خیر و اگر میوه میاین  شود که وصیت  ای ندهد کشف میدهد چقدر خواهد 
 که سیل آن باغ را خراب کند. موضوعًا باطل بوده است، مانند زمانی 

 
 عقد تملیکی و عقد عهدی 
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 تواند مال یا فعل باشد. حال چه انجام فعل چه ترک آن. موضوع آن فقط مال است ولی عقد عهدی موضوع آن می  عقد تملیکی:
ت در می  دارد یک معنای عام.  آید. عقد تملیکی یک معنای خاصچرا موضوع عقد تملیکی فقط مال است؟ چون فقط مال است که به ملکیِّ

ت هم در می ت چه زمانی باشد. مثاًل  آورند. قطععقد تملیکی به معنی عام: یعنی عقدی که یکی از طرفین یا هر دو مالی را به مالکیِّ نظر از اینکه زمان ایجاد ملکیِّ
ت یک طرف بر یک مال میآیا حین عقد باشد، یا پس از عقد و یا... ؛ به عبارت دیگر عقد تملیکی یعنی عقدی که منتهی ب  شود. ه مالکیِّ

 شود و بایع مالک  ثمن.هر بیعی، عقدی تملیکی به معنای عام است چون در هر بیعی مشتری مالک مبیع می
رف  ایجاب و قبول مالک  مال میعقد تملیکی به معنای خاص: یعنی عقدی که طرف مقابل )مشتری( حین . درباره عقد  شودالعقد )به مجرد انعقاد عقد( و به ص 

 تملیکی به این مفهوم باید به چند نکته توجه نمود: 
ت ندارد چرا که اینها 1نکته  تی در انعقاد عقد ندارد، پرداخت ثمن هم در انعقاد عقد موضوعیِّ  .ارکان عقد عقد هستند نه  آثار(: تسلیم مال موضوعیِّ
 ق مدنی عقد تملیکی نقطه مقابل عقد عهدی قرار دارد. شود. در حقو(: عقد تملیکی با همان ایجاب و قبول واقع می2نکته 
 گوییم معمواًل منظور عقد تملیکی به معنای خاص است. (: توجه: در حقوق مدنی وقتی از عقد تملیکی سخن می3نکته 
 شود... پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می -  339ماده 

گردد. هرچند ثمن پرداخت نگردد. چرا که تسلیم از آثار عقد است، رکن عقد نیست؛ اگر  ماده »به« یعنی »با« یعنی عقد  بیع با همان ایجاب و قبول واقع میدر این  
 مشتری ثمن را ندهد مدیون بایع است ولی عقد واقع شده است. 

 : آثار بیعی که صحیحًا واقع شده باشد از قرار ذیل است – 362ماده 
 شود. به مجرد  وقوع  بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می -1

 شود. ق.م.: به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می 362ماده  1بند  
ن باشد؛ یعنی عینی که در عالم خارج مصداقًا بین طرفین مشخص است. 4نکته   (: موضوع عقد تملیکی باید عین معیِّ

 عنی چیزهایی که برای من ارزش مالی دارند. چند قسم هستند: بحث: اموال من ی
ی هستند. اعیابخشی از اموال من  (1  ن  اموال من هستند. مثل حیوانات، ساختمان، ماشین، عینک، گوشی، یعنی اموالی که قابل اشارۀ حسِّ
 هستند. سکونت در خانه، سواری ماشین.   منافعبخشی از اموال من   (2
هستند. یک خط موبایل، چهار خط تلفن ثابت، موافقت اصولی تأسیس کارخانه، حقِّ کسب و پیشه، موافقت اصولی تأسیس   حقوق و امتیازاتنوع سوم   (3

 دفترخانه. 
 ر  من است مثل درس دادن.کانوع چهارم،   (4

ثَبت  من این موارد است که مجموعه دارایی  گفته شد اما از این اموال، های م 
ی هستند.    اعیان وجود مستقل دارند و قابل اشارۀ حسِّ

ثَبت  صحبت می  کنیم منظور تمام موارد باالست. توجه: وقتی از دارایی م 
 ( مهمِّ توجه: در عقود تملیکی ما با عین سروکار داریم. 5نکته 

 عین سه نوع است: 
ن  (1  عین معیِّ
ن  (2 ی در معیِّ  کلِّ
ی فی (3 ه کلِّ  الذمِّ

ن1  مالی است که مصداقًا مشخص است. : ( عین معیِّ
 اواًل: عین است، یعنی وجود خارجی مستقل دارد. 

ن است یعنی دومی ندارد )یعنی مشخص است و ناظر بر یک مصداق  مشخص است(   ثانیًا: معیِّ
نی دومی ندارد، یعنی    های دیگر آن مال، مورد نظر طرفین نیستند. مصداقمانند این ساعت، این مانتو، این صد کیلو برنج، هیچ عین  معیِّ

ن: مالی است که: 2 ی در معیِّ  ( کلِّ
 اواًل: عین است پس وجود خارجی دارد.
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ن است  ثانیًا: مصداق مشخص نیست به علت اینکه مشخص نیست می ی نقطۀ مقابل  عین  معیِّ ی است )کلِّ یدر منطق،  -گوییم کلِّ  است(.  جزئیمقابل   کلِّ
ای موضوع تعهد هستند که آن مجموعه خودش مشخص است )مصداق خودش مشخص نیست اما مجموعه  های نامشخص، از یک مجموعهثالثًا: مصداق

 مشخص است(. 
ن برنج. مثل دوتا صندلی از صندلی  های فالن کالس؛ صد کیلو برنج از این صد ت 

ن. گوینمصداق مشخص نیست اما مجموعه مشخص است. برای همین می ی در معیِّ  د کلِّ
ه ( کلی فی3  الذمِّ

 تواند جزء اعیان باشد و وجود خارجی مستقل داشته باشد. اواًل: می
ن نیست(.   ثانیًا: مصداقش مشخص نیست )پس عین معیِّ

ن نیست(.  ی در معیِّ  ثالثًا: مجموعه هم مشخص نیست )پس کلِّ
 مانند یک تن برنج شمال 

ی فی ه در زمان رابعًا: لذا مال کلِّ  معامله فقط در عهده متعهد است. الذمِّ
ن است. مثل این خانه، این ماشین. 6نکته   (: مال موضوع عقد تملیکی، همواره یک عین معیِّ

ی فی ن به شما بفروشم یا به شکل کلِّ ی در معیِّ ه بفروشم عقد من به معنای خاص کلمه تملیکی نیست بلکه عهدی است  حاال اگر من مالی را به صورت کلِّ الذمِّ
ن من تعهد دارم یعنی د ی در معیِّ ی فی 10ر کلِّ ه تعهد دارم مالی مطابق آن جنس )برنج( با آن وصف  صندلی از این کالس مشخص کنم و تسلیم کنم و در کلِّ الذمِّ

ی فی  100)طارم( و با آن مقدار ) ت باید ذکر شود: جنس، وصف، کیلو( تهیه کنم و به خریدار تسلیم کنم. پس در کلِّ ه سه خصوصیِّ  مقدار. الذمِّ
ی فی7نکته   ن است یا کلِّ ی در معیِّ ه است مشتری چه زمانی مالک می(: سؤال: در بیعی که موضوع آن کلِّ شود؟ آیا تملیک با تعیین مصداق است یا با تسلیم؟  الذمِّ

به وجود بیاید تعیین مصداق مالک است.   کند؛ اما اگر فاصلهکند تسلیم هم میزمان است یعنی وقتی طرف تعیین مصداق میمعمواًل تعیین مصداق با تسلیم هم
ن را پیدا میچرا؟ زیرا وقتی مالی تعیین مصداق می  کند زیرا مصداق  آن مشخص است. شود حکم  عین  معیِّ

ن را دارد یعنی مشتری به صرف انعقاد عقد مالک شده است مانند اینکه من  8نکته   ن، حکم  مال معیِّ ی در معیِّ های فالن  صندلی  صندلی از  10(: گاهی مال کلِّ
 تا صندلی وجود دارد.  10بینیم فقط کنیم میفروشم، وقتی در  کالس را باز میکالس را به شما می

ن می9نکته   اند. و مثل اموال مثلی که دست دوم شده این گوسفندتواند قیمی باشد مثل تواند مثلی باشد مثل این تلویزیون نو؛ و می(: مال موضوع عین معیِّ
ی فی(10نکته   ن و کلِّ ی در معیِّ ی فی: هر مال کلِّ ن و کلِّ ی در معیِّ ه لزومًا باید مثلی باشد. معاملۀ مال قیمی به شکل کلِّ ه موجب غرر است و غرر موجب  الذمِّ الذمِّ

ن معامله می  شوند. بطالن است. بنابراین اموال قیمی فقط به شکل عین معیِّ
تواند ترک فعل  تواند انجام فعل باشد مثل احداث بنا، یا میگیرد. موضوع تعهد میطرفین قرار می  عقدی است که به موجب آن، تعهدی بر عهدۀ  عقد عهدی:

 تواند انتقال مال باشد، مانند انتقال سند خودرو. متر، یا می 10باشد. مثل تعهد به عدم حفر چاه بیش از 
 (: عقد تملیکی موجد حقِّ عینی است. عقد عهدی موجد حقِّ دینی است. 11نکته 

ه یک شخص است. حقِّ  حقِّ عینی نسبت به حقِّ دینی کامل ن نیست، بلکه حق بر ذمِّ ن است ولی حقِّ دینی حق بر مال معیِّ تر است حقِّ عینی حق بر مال معیِّ
 کند. تواند مال را در دست هر کسی ببیند او را طرف دعوا قرار دهد و حقِّ خود را مطالبه کند یعنی صاحب حق میعینی حقِّ تعقیب ایجاد می

ت  حقِّ عینی این است که با دست به دست شدن مال و حتی با تغییر مالک  ولی حقِّ دینی حقِّ تعقیب ایجاد نمی کند چون ناظر بر عین مشخص نیست. خصوصیِّ
 رود و در مقابل همۀ مردم، قابل استناد است. از بین نمی

 
 (218تا  190شرایط اساسی صحت معامالت )مواد 

 شرایط یعنی چه؟ و فرق آن با شروط چیست؟ شرایط اساسی یعنی چه؟ و شرایط عمومی یعنی چه؟ معامله یعنی چه؟ نخست باید بدانیم که 
 شود شروط. شرایط جمع شرط است؛ شروط هم جمع شرط است. اگر شرط به مفهوم منطقی و فلسفی به کار رود جمع آن می
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ت الزم است اما کافی نیست. مثاًل برای ایجاد عقد بیع چند شرط الزم  که وجود آن بشرایط: شرط به مفهوم فلسفی و منطقی یعنی چیزی رای پیدایش یک ماهیِّ
تواند گل  تنهایی نمیگوییم سبب )مثاًل برای رویش یک گل به چند عامل نیاز است که هر کدام بهگویند شرایط و به مجموع این شرایط میاست که جمع آنها را می

مل آب، خاک، نور و ...( مثاًل در عقد بیع قصد و رضا الزم است اما شرایط دیگر نیز الزم است که جمع همۀ آنها به عنوان شرایط آن را ایجاد کند که آن عوامل شا 
ت الزم ایست. به گونه ت هم نخواهد بود. شرایط را قانون تعیین میماهیِّ  کند. ای که هرکدام نباشد آن ماهیِّ

گیرد یعنی طرفین به مناسبت توافق  ین مفهوم یک توافق فرعی و جنبی است که ضمن یک عقد اصلی قرار میشروط: شروط مفهوم حقوقی است. شرط در ا 
کنند. مثل توافق طرفین ضمن عقد نکاح به اینکه تعیین مسکن با زوجه باشد، یا زوجه وکالت در طالق داشته  اصل عقد، در این مورد هم با هم توافق می  درباره

 کنند. شود. شروط را طرفین عقد تعیین میهای فرعی وقتی جمع بسته شود شروط نامیده میه باشد، این توافقسک 110باشد، یا مهر  
 شرایط اساسی

دی خود  هایی است که مهم، اساسی و رکن هستند؛ نبودن این شرایط اصواًل موجب بطالن معامله است. به استثنای عنصر رضا. نبودن رضای معتبر به خو شرط
 تواند موجب بطالن شود. بطالن نیست بلکه موجب عدم نفوذ است که آن هم بر حسب مورد میموجب 

 گوییم باطل است. : بطالن یک حالت است هر عقدی دچار بطالن شود می1نکته 
 گوییم غیر نافذ است. : عدم نفوذ هم حالت است هر عقد دچار وضعیت عدم نفوذ شود می2نکته 

 اختصاصی شرایط عمومی و 
عقود است. علت این است که ناظر بر یک یا چند عقد نیستند بلکه ناظر بر همه عقود هستند و همه عقود   صحتمربوط به شرایط عمومی    190مندرجات ماده  

 باید آنها را داشته باشند. 
ز بودن در عقد نکاح. قبض در بیع  َصرف  اما شرایط اختصاصی، شرایط عام نیستند بلکه مختص یک یا چند عقد هستند )مختص بعضی عقود هستند َنجَّ ( مثل م 

ی قبض در عقود عینی  ه. ))به طور کلِّ ز بودن در عقد ضمان  نقل  ذمِّ َنجَّ  . م 
ا  بینی کرده باشد، باید آن شرایط ر پس یک عقد زمانی صحیح است که کلیۀ شرایط عمومی را داشته باشد و اگر قانون برای آن عقد، شرایط اختصاصی هم پیش

 بینی کرده آن را نداشته باشد آن عقد باطل است. هم داشته باشد و وقتی یک عقد یکی از شرایط عمومی را ندارد یا اگر شرایط اختصاصی را که قانون پیش
 رساند مثل مناظره. معامله: صدر باب مفاعله است و عمل حقوقی را می

 معنا دارد:   3از لحاظ حقوقی معامله 
 رود. ترین معنی آن است؛ یعنی مطلق َاعمال  حقوقی اعم از عقود و ایقاعات. این معنی در فقه در نقطه مقابل عبادات به کار میکه گسترده معامله در معنای عام

عقود اعم از عقود مالی  برد این معنی مورد نظر است و این  معنای دوم معامله: یعنی مطلق عقود نه ایقاعات، معمواًل هرگاه قانون مدنی کلمۀ معامله را به کار می
 و غیر مالی است. 

گویند فالنی  عرف میمعنای سوم معامله: صرفًا به معنی عقود مالی است. این معنی در قانون مدنی چندان مورد نظر نیست، ولی در عرف مورد نظر است. مثاًل در  
 گر است. معامله

 است.  باطلاست و یا  غیر نافذاست، یا  صحیحاس این چهار تا شرط، سه حالت دارد یا چهار تا شرط برای صحت معامالت گفته که هر عقدی بر اس   190ماده 
 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:  -  190ماده 

 قصد طرفین و رضای آنها   (1
 اهلیت طرفین  (2
ن که مورد معامله باشد  (3  موضوع معیِّ
 مشروعیت جهت معامله  (4

 شرایط طرفین 
 ق.م(:  190چهار شرط است )ماده شرایط اساسی صحت معامله 
 اولین شرط: قصد و رضا 

 ق.م(  209تا   191)مواد  
 قصد و رضا: 
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جام معامله و قصد: هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع هم محتاج قصد است و هم محتاج رضا، که در حقوق ما دو مفهوم جداگانه هستند. قصد یعنی اراده ان
 طنی به انجام معامله از روی اختیار. اجرای آن اراده، اما رضا یعنی میل با 

یعنی قصد  ایجاد  یک   منظور از قصد، قصد انشاء است. انشاء یعنی ایجاد، منظور از ایجاد، ایجاد یک عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع است. در نتیجه قصد انشاء،
وی رضا نباشد مثل اکراه است. در اکراه، طرف قصد انشاء دارد اما میل باطنی  عمل حقوقی. معامله اگر از روی میل باطنی انجام شود رضا وجود دارد اما اگر از ر 

ام  یک عمل  بر مبنای اختیار ندارد؛ یعنی رضایش مخدوش است. رضایت در امور کیفری همان اعالم گذشت است و رضا در امور مدنی، میل باطنی است به انج
 حقوقی. 

 مراحل روانی تفکیک قصد از رضا:
 شود و اراده چهار مرحله دارد. بسته می عقد با اراده

 تاپ بخرم که باید با اراده بخرم حال این اراده چهار مرحله دارد: خواهم یک لپمثال: من می
ر: یعنی ابتدا آن معامله به ذهن من وارد شود؛ حال مهم نیست به چه دلیلی این فکر به ذهن من خطور می1 کند  خطور میکند. در ذهن من  ( مرحله خطور یا تصوِّ

 یک ماشین بخرم مثاًل در روزنامه دیدم. 
ر: حاال که به ذهنم رسید پیش  خودم بررسی می2 کنم و پرونده  کنم که نتیجۀ سنجش دو حالت است: یا منفی است که بایگانی در ذهنم می( مرحلۀ سنجش یا تدبِّ

شویم؛ یعنی بعد از اینکه به ذهنم خطور کرد وضع مالی  وارد مرحلۀ سوم به نام رضا می  تاپ را بخرم کهگیرم که لپشود اما اگر مثَبت باشد تصمیم میبسته می
 سنجم که آیا صالح است این کار را بکنم یا خیر. خود را می

ن است هیچ گاه نخرم؛  در ذهن من میل باطنی یا تصمیم به انجام معامله واقع شود. این همان »رضا« است؛ یعنی من تصمیم گرفتم بخرم اما ممک ( مرحله رضا:3
 شود. اند و قصد که آمد عقد واقع میشود؛ یعنی قصد، اوج  رضاست. این چهار مرحله درونیبرسد تبدیل به قصد می %100رضا وقتی به اوج خودش یعنی 

مورد نظر است. مادامی که تصمیم به مرحله    ( مرحله اجرای تصمیم یا قصد انشاء: قصد  انشاء همیشه با اجرای اراده توأم است. در قصد، همیشه اجرای اراده4
خواهم و کارت را هم کشیدم؛ به  تاپ را پیدا کردم و به مغازۀ مربوطه رفتم، گفتم فالن مدل را میاجرا نرسیده رضا وجود دارد ولی قصد وجود ندارد؛ یعنی من لپ

کشم یعنی قصد دارم. بدانید اگر قصد بیاید قبلش رضا  د و وقتی که کارت میشود. قصد باید اعالم بشوشود من کارت بکشم، قصد گفته میچیزی که باعث می
 هم هست، سنجش هم هست و خطور هم هست. 

ق.م( حال یک موقع ماشین خریده    191شود )ماده    اعالمهم هست اما به شرط اینکه    رضاو    سنجش،  خطورکه قبل از قصد،    قصدشود به  پس عقد واقع می
 شود و گاهی هم مثل مثال فوق با کارت کشیدن. نامه، قصد اعالم میشود و با امضاء مبایعهمی

 مقایسه قصد و رضا: 
م است زیرا قبل از اینکه اراده را اجرا کنم میل باطنی پیدا کرده نجر به قصد میام؛ اول تصمیم و از لحاظ زمانی، رضا بر قصد مقدِّ  شود. میل باطنی است که بعد م 

م بر رضاست به گونه ت، قصد مقدِّ موجب بطالن عقد    فقدان رضای معتبر همواره موجب بطالن است ولی    فقدان قصدای که  اما از لحاظ جایگاه  حقوقی و اهمیِّ
  195 آن در عقود و ایقاعات صد در صد موجب بطالن است )ماده  ق.م.( است که نبود    191نیست و موجب عدم نفوذ است. رکن اصلی عقد، قصد انشاء )ماده  

 ق.م.(. 
ق می -  191ماده   . )نه به شرط مقرون بودن به لفظ.(قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کندشود به  عقد محقِّ

 : وسایل اعالم اراده
یزی« ابراز شود؛ زیرا اراده به خودی خود امر باطنی است. سؤال این است که وسیلۀ خارجی  بیان اراده  ی »چ برای اینکه عقدی منعقد شود، باید ارادۀ ما به وسیله

ق ذیل وجود دارند:  ر   چیست؟ در این مورد ط 
 ( عمل. 4( اشاره 3( نوشته  2( لفظ 1

ت دارد و آنان شرایطی را برای ایج اب و قبول در نظر داشتند که عبارت بودند از: اواًل لفظ باشد، ثانیًا  نکته: فقهای قدیم معتقد بودند برای بیان اراده، لفظ موضوعیِّ
ت وجود ندارد مثاًل خریدم ت وجود دارد اما در لفظ مضارع و آینده قطعیِّ . قانون مدنی این دیدگاه را  آن لفظ عربی باشد، ثالثًا ماضی باشد؛ زیرا در لفظ  ماضی قطعیِّ

تعقود یا ایقاعات، لفظ نپذیرفت، قاعده این است که برای انعقاد  ت دارد یعنی یکی از راه موضوعیِّ  ها است اما راه  منحصر نیست. ندارد بلکه طریقیِّ
 ق.م وسایل اعالم اراده را مقرر داشته است.  194ق.م تا ماده  192ای اعالم بشود. از ماده  چون قصد درونی است باید به گونه
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ن  قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. )در این ماده تصریح شده است اشاره در مواردی که برای طرفین یا یکی ا  -  192ماده  
َبی ِّ

ز آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که م 
 تواند عمل حقوقی واقع کند.(هم می

 استثناء کرده باشد. انشاء معامله ممکن است بوسیلۀ عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون  -  193ماده 
نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که  الفاظ و اشارات و أعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء  معامله می  -  194ماده  

 طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است واال معامله باطل خواهد بود. 
 ظ« است؛ مثل فروختم، خریدم، اجاره کردم و ... اولین وسیلۀ اعالم اراده »لف

ق.م گفته اما یک جوری گفته که انگار   192اش را بیان کند. این مورد را ماده  تواند با اشاره ارادهدومین وسیلۀ اعالم اراده »ایماء و اشاره« است؛ یعنی شخص می
و    هم از طریق اشاره)البته مکتوب( و    هم از طریق نوشته   هم از طریق الفاظ ایجاد معامله  گذار تجویز کرده که  ق.م. قانون  194مفهوم  مخالف دارد. طبق ماده  

گذار نیست و در واقع این ماده مفهوم مخالف  مورد نظر قانون  192ق.م. مفهوم مخالف ماده    194و    193،  191ممکن است. با توجه به مواد    هم از طریق عمل
 وانند اشاره کنند. تندارد. چه طرفین الل باشند یا نه می

دو را جدا کرده است.  سومین وسیلۀ اعالم اراده »عمل« یا »فعل« است. ایرادی که در این بین وجود دارد این است که اشاره خود یک نوع عمل است اما قانون این  
 ق.م. سومین وسیلۀ اعالم اراده را گفته و یک مثال هم زده )قبض و اقباض(.  193ماده 

  1000گوید. قیمت روزنامه  دارد و هیچ چیز نمیرود یک روزنامه بر میفروشی میاض را معاطاتی گویند چون صیغه ندارد. کسی به دکۀ روزنامهمثال: قبض و اقب
شد )معاطات  رود. این معاطات است. معاطات به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به این معنی است که صیغه نداشته باگذارد و میتومان است پول را می

 یعنی داد و ستد(. 
شود. بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی؛ اما باید توجه داشت نکاح معاطاتی  معاطات فقط در بیع نیست، همۀ معامالت تقریبًا معاطاتی هستند چون صیغه گفته نمی

 ر قصد کند مگر در نکاح که صریحًا باید لفظ به کار برود.ق.م(. در حقوق ایران قصد انشاء اصواًل باید بر اثر عملی باشد که داللت ب 1062نداریم )ماده 
 ن قصد و رضا باشد و االِّ اشاره و عمل ارزشی ندارد. ی ِّ بَ گذار حرف از عمل و اشاره به میان آورد، منظور، اشاره و عملی است که م  (: هر کجا قانون1نکته 
ت دارد؛ یعنی آن دو عمل حقوقی فقط و فقط به    استثنائاً (: دو مورد در قانون مدنی  2نکته   وجود دارد که در این دو مورد کاربرد الفاظ برای اعمال حقوقی موضوعیِّ

ق.م.( است،    1134)ماده    طالقایقاعات،  ق.م.( و مورد     1062)ماده    نکاح شوند یک مورد در عقود و یک مورد در ایقاعات است. مورد  عقود،  وسیلۀ لفظ منعقد می
 صیغه طالق باید خوانده شود چون در آخر ماده گفته باید شهود، صیغۀ طالق را »بشنوند«. بدیهی است که »شنیدن« ناظر به »لفظ« است. 

 نماید.  به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواجشود نکاح واقع می - 1062ماده 
 طالق باید به صیغۀ طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را »بشنوند« واقع گردد. – 1134ماده 

 ق.م دو چیز است: 193استثنائات ماده 
 خواهد؛ در نکاح معاطات راه ندارد. شود بلکه لفظ میق.م(: نکاح تشریفاتی نیست و با عمل هم واقع نمی 1062( نکاح )ماده 1)
 شود و باید تشریفات خود آن رعایت شود. تشریفاتی: عقود تشریفاتی با هر عملی واقع نمی( عقود 2)
 

 های طرفین: موارد ضروری  تالقی اراده
های  هاست. ایجاب اولین اراده انشایی و قبول دومین اراده انشایی است که باید حاکی از پذیرش مفاد ایجاب باشد. اراد  قبولو    ایجاب دانیم عقد، مرکب از  می

 است:  طرفین در ایجاب و قبول باید در چند مورد موافق و متحد باشند؛ یعنی باید باهم در امر واحد تالقی داشته باشند این موارد از این قرار
 در نوع عقد  (1
 در ماهیت شیء مورد معامله  (2
ن است (3  مصداق مشخص آن ماهیت در مواردی که معامله ناظر بر عین معیِّ
 )یا اوصاف اساسی(. اوصاف جانشین ذات  (4

 خواهیم ببینیم این موارد کجاست؟ خوانی داشته باشند. حاال میهای طرفین با هم همبرای اینکه عقد منعقد شود باید اراده
بدر نوع عقد: نوع عقد مورد نظر اولین مورد الزم برای تالقی اراده (1 ( اراده شما  های طرفین است. اگر اراده من به عنوان یک طرف، عقد بیع است )موج 

 شود. )قابل( نیز باید بیع باشد واال عقد منعقد نمی
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 ها در نوع عقد وجود ندارد. کنم« در این صورت تالقی ارادهفروشم« خانه را شما بگویید »اجاره میمثاًل اگر من بگویم »می
 شود. در حقیقت هیچ کدام منتهی به عقد نمیکند، قبول بدون ایجاب نیز خود یک ایجاب مستقل است ایجاب بدون قبول، عقد را واقع نمی

ت  شوند. دومین موردی که در تالقی ارادهماهیت مورد عقد: عقود مالی مثل بیع و معاوضه روی »اموال« منعقد می (2 های طرفین ضروری است ماهیِّ
خرم. در اینجا  ا در جواب بگویید »تلویزیون« را میفروشم ولی شمشود مثل اینکه من بگویم »فرش« را میمورد معامله است واال باز هم عقد منعقد نمی

ت دیگر را قبول می ت را اراده کردم شما خرید یک ماهیِّ  شود.کنید. در نتیجه عقدی واقع نمیمن فروش یک ماهیِّ
ت مال مورد معامله هم اتحاد نظر داریم م (3 ت: فرض کنید در نوع عقد اتحاد نظر داریم، در ماهیِّ ثاًل معامله، بیع است و مورد  مصداق  مشخص  آن ماهیِّ

آن، فرش است، اما سؤال این است که کدام فرش دستباف است؟ اگر دستباف است دستباف کجاست؟ اگر ماشینی است متعلق به کدام کارخانه  
 است؟ آیا اگر این موارد مبهم بماند معامله مشکل دارد؟ 

 در اینجا قاعده این است: 
ی فیاگر مال مورد معامله   است مال مورد معامله مصداق مشخص ندارد و صرفًا سه عنصر جنس، وصف و مقدار باید در عقد ذکر شود مثل    هالذمِّ کلِّ

 صد کیلو برنج طارم. 
ن اما اگر مال مورد معامله   باید روی مصداق مشخص هم تطابق  اراده داشته باشند مثاًل این فرش خاص. اگر شما بگویید    عین معیِّ است، طرفین 

فروشم رش دستباف برایم بیاور در ازای صد هزار تومان، معامله باطل است؛ زیرا غرری است اما اگر بگویید این فرش دستباف را میمالکریمی یک ف
ی فی ه است وجود آن حیندر ازای صد هزار تومان معامله صحیح است. نتیجه اینکه اگر مال مورد معامله، کلِّ العقد الزم نیست؛ کافی است زمان  الذمِّ

ن باشد باید حاجرا العقد ینی تعهد موجود باشد مانند اینکه من تعهد کنم آخر بهمن ماه دو تن چغندرقند تحویل دهم اما اگر مال مورد معامله عین معیِّ
 در عالم خارج موجود باشد و طرفین روی آن مصداق خاص توافق کنند مثل فروش  فرش  مشخص، دوربین  مشخص. 

ی در معیِّ  العقد در عاَلم  خارج موجود باشد و حداقل به اندازه میزان تعهد، در آن مصداق وجود  ن هم باشد، آن مجموعه باید حیناگر مورد معامله کلِّ
 داشته باشد. 

ن نکته: اگر در مورد معامله  ق.م(.  361العقد موجود نبوده است معامله باطل است )ماده کشف شود که مورد معامله حین عین معیِّ
ن معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.  -  361ماده   اگر در بیع عین معیِّ

جانشین ذات است. وصف   های طرفین الزم است اوصاف اساسی یا صفتصفت جانشین ذات )یا اوصاف اساسی(: چهارمین مورد که تطابق اراده (4
اساسی یعنی رغبت عمدۀ طرفین به معاملۀ آن شیء به خاطر آن صفت است و صفت جانشین ذات یعنی صفتی که وجود آن در معامله تمامیت ارزش  

ت  ارزش  مورد  معامله   در این مورد هم اگر ارادۀ  است مثل صفت عتیقه بودن برای کاسه.    به لحاظ این صفت مال مورد معامله است به عبارت دیگر تمامیِّ
د که  دو طرف تطبیق نداشته باشد یا در آن اشتباهی صورت بگیرد معامله باطل است مثل اینکه من یک کاسه را به عنوان عتیقه بدهم بعد معلوم شو

 کاسه معمولی بوده است یا عکس آن.
 طابق اراده در ماهیت شیء  مورد  معامله است و موجب بطالن است. نکته: اشتباه یا عدم تطابق در اراده در صفات  جانشین  ذات به معنی عدم ت

 ق.م.(. 194در این چهار مورد ایجاب باید با قبول تطابق داشته باشد )ماده  
ن عقدی را نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین هماالفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلۀ آن انشاء معامله می  -  194ماده  

 قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است واال معامله باطل خواهد بود. 
اید یا بعد خالف آن ثابت شود  کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح نمکسی که معامله می  - 196ماده 
 کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ص برای خود میلک ممکن است در ضمن معامله که شخمعذ

 قسمت دارد که خیلی به هم ربط ندارند:  2این ماده 
 قسمت اول: راجع به اصیل و نماینده است

 قسمت دوم: راجع به تعهد به نفع ثالث است 
فروشد(. در آیین دادرسی مدنی هم اصیل داریم: کسی  خودش میخرد، برای  کند )برای خودش میقسمت اول: اصیل کسی است که برای خودش معامله می

 کند. که برای منافع خودش به دادگاه مراجعه می
 کند. نماینده چهار قسم دارد:نماینده یا نائب کسی است که برای اصیل معامله می
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 شود. ا »عقد وکالت« نماینده میی قراردادی: کسی است که به موجب قرارداد نماینده شده است؛ مانند وکیل که ب. نماینده1
نماینده2 این دو  .  بین  پدر و جد پدری )ولی قهری(.  اینکه خودش بخواهد؛ مانند  نماینده شده است بدون  به حکم قانون  یا قهری: کسی است که  ی قانونی 

م نیست چون هر دو در عرض همدیگر هستند. هیچ  کدام بر دیگری مقدِّ
کند و البته خود قیم هم باید قبول کند؛ مثل امین برای  به حکم دادگاه نماینده شده است؛ مثل قیم که او را دادگاه تعیین می ی قضایی: کسی است که. نماینده3

 اموال غایب مفقوداالثر. 
نده شده است و مثل متولی  ی موصی نمای اش شده است و خودش اراده ندارد مثل وصی که به ارادهی ایقاعی: کسی است که به ارادۀ دیگری نماینده. نماینده4

 قانون مدنی(  76ی ایقاعی است )طبق ماده که نماینده
تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از  تواند بدوًا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیکسی که واقف او را متولی قرار داده می  -  76ماده  

 د. اصل متولی قرار داده نشده باش
 سه مطلب را گفته است:  196قسمت  اول  مادۀ  

 کند ظاهر این است که اصیل است. ( کسی که معامله می 1
 ام. ( ... مگر اینکه موقع معامله بگوید که نماینده بوده 2
اش ثابت بشود«. فرض کنید من با شما معامله  یشود نادرست است. ماده اینگونه اشعار داشته است: »... یا بعدًا نمایندگ( مطلب سوم که از این ماده برداشت می  3

ام. این درست نیست زیرا ممکن است کنید من اصیل هستم بعد از دو ماه دلیلی بیاورم که من نمایندۀ آقای الف بودهگویم؛ شما فکر میکنم هیچ چیزی نمیمی
 مله کنید یا شراکت داشته باشید. آقای الف آدمی باشد که شما قبول ندارید و شما نخواهید با کسی مانند او معا

َمت  خود را نگوید بر اساس مادۀ  (  1نکته ) بودن  متعاقدین است، معامله در ظاهر برای خود نماینده  کنندۀ اصل  اصیلکه بیان  196هرگاه نماینده هنگام عقد، س 
تواند هم به اصیل مراجعه کند و هم  مسؤول اجرای تعهدات است )یعنی طرف میشود؛ همچنین نماینده، محسوب است اما در واقع معامله برای اصیل منعقد می

 به نماینده( و این یعنی نماینده هم پایش گیر است. 
برام ماشین بخر«. من ماشین می2نکته ) اینکه الف به من وکالت داده گفته: »برو به نیابت از من  خرم و سپس بدین شکل  ( اختالف نماینده و اصیل: مثل 

گوید برای من بوده؛ یا ممکن است من یک ماشین بخرم بگویم: »آقای الف این ماشین  گویم که معامله برای خودم بوده و آقای الف میشود: من میوایمان میدع
ماده    1ش است )طبق بند  را برای شما خریدم« و الف بگوید: »نه! این ماشین برای خودت است«؛ در اینجا اصل این است که کاری که نماینده کرده برای خود

گویند: تو( نماینده،  گویند: »برای من«( اصیل، مدعی است و در مدل اختالف دوم )اختالفی که هر یک می(. در مدل  اختالف  اول )اختالفی که هر یک می196
 مدعی است و هر کدامشان مدعی باشد خودش باید ثابت کند. 

سبی قرارداد. این اصل می، یک اصل  تعهد به نفع ثالث :  196ماده    2بند   سبی بودن  قراردادها یا اصل  اثر  ن  شود  گوید قراردادی که منعقد میداریم به نام اصل  ن 
ی برای اشخاص ثالث ایجاد میمقامفقط بین طرفین و قائم کند و نه تعهدی(. این را اصل نسبی بودن شان مؤثر است و در مقابل  شخص ثالث اثری ندارد )نه حقِّ

 دادها گویند. قرار 
 مقام: که با نماینده فرق دارد و ممکن است در فقه یکی باشند اما در مدنی تفاوت دارد. قائم
 رسد.مقام میشود که اثر عقد به قائممقام میآید و قائمرود کسی به جای او میمقام عبارت است از جانشین طرف عقد. وقتی طرف عقد میقائم
 مقام خاص . قائم2مقام عام . قائم1مقام بر دو نوع است: قائم

 مقام قانونی(: مقام عام )قائم. قائم1
رود  دارد: اجاره با فوت از بین نمیکه اشعار می  497عبارت است از وراث طرفین عقد به شرط اینکه عقد با فوت از بین نرود )یعنی عقد جایز نباشد( مانند ماده  

 ث است و یا مستأجر بمیرد که ادامۀ اجاره با وراث است. یعنی وقتی مؤجر بمیرد ادامۀ اجاره با ورا
ت  عمر  خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به  عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی  -  497ماده   شود و لیکن اگر مؤجر فقط برای مدِّ

 گردد. جر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأ فوت مؤجر باطل می
 مقام قراردادی(:مقام خاص )قائم. قائم2

قانون مدنی، مالک حقِّ انتفاع از ملکش را بعد از    53یه( بعنوان مثال در ماده  إلَ عبارت است از کسی که از سوی یکی از طرفین مالی به او منتقل شده )منتقل  
ت، مال را می تی واگذار کرده؛ سپس در همان مدِّ شوند  مقام عام میشود و اگر مالک فوت کند وراثش قائممقام  خاص میاین صورت، خریدار، قائم  فروشد درمدِّ
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 و فرق عام و خاص در سبب انتقال مال است. 
است اختیار فسخ  إلیه جاهل باشد که حقِّ انتفاع متعلق به دیگری شود ولی اگر منتقل  انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن حقِّ انتفاع نمی -  53ماده 

 معامله را خواهد داشت. 
إلیه یا مشتری(؛  فروشد )ج یعنی منتقل  میلیون تومان. بعد آقای الف باغ خود را به ج می  20ساله در مقابل فرض کنید آقای الف باغ خود را به ب اجاره داده، یک

اث، قائماث منتقل میاش به ورِّ کند داراییشود یا مثاًل الف فوت میمقام  خاص  الف می»ج« قائم إلیه فقط در  مقام خاص یا منتقل  مقام عام هستند. قائمشود؛ ورِّ
ث  خود جانشین میشود ولی قائمیک مورد خاص که به او منتقل شده جانشین  مالک  قبلی محسوب می ِّ

َور  شوند مگر در  مقام عام یعنی وراث اصواًل در تمام امور م 
عقودی که شخصیت، علت  عمدۀ عقد است و بارزترین    -2شوند مثل ودیعه، مضاربه، عاریه، وکالت، شرکت.  چون با فوت منحل میعقود جایز اذنی    -1دو مورد:  

 آنها عقد نکاح است. 
 . 196مقام  قانونی  آنها مؤثر است مگر در مورد ماده معامالت و عقود فقط دربارۀ طرفین  متعاملین و قائم -  231ماده 

 بودن قراردادها سه استثناء دارد: اصل نسبی 
 قانون مدنی(  196. تعهد به نفع ثالث )ذیل مادۀ  1
 قانون مدنی(  247. معاملۀ فضولی )مادۀ 2
 ق.ت(  489. قراردادهای جمعی )ماده 3

اند قطعی  تاریخ تصدیق، آن را امضاء نموده  اند یا در ظرف ده روز از ق.ت: همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده 489ماده  
رسد دریافت  توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میاند میخواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده

را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن    نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیۀ طلب خود 
 اند. را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده

 . تعهد به نفع ثالث: که به دو شکل وجود دارد: 1
 الف( به صورت شرط ضمن عقد 
 ب( به صورت یکی از دو عوض 

ی در قانون مدنی، فقط تعهد به نفع ثالث استثناء شده است )ماده  قاعده این است که عقود نسبت به اشخاص   ق.م.(.  231ثالث اثر ندارد از این قاعده کلِّ
گویند.   به صورت شرط ضمن عقد توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد. این تعهد را تعهد به نفع ثالث الف( شرط ضمن عقد: در عقود می
شخص ثالث به صورت شرط ضمن  تعهد به نفع میلیون تومان به آقای الف بدهید. این تعهد را   50 به شرط اینکهمیلیون   500مثاًل من ماشینم را به شما فروختم  

 ق.م.(.  196ماده   2گویند )بند   عقد
کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح نماید یا بعد خالف آن ثابت شود  کسی که معامله می  - 196ماده 

 . به نفع شخص ثالثی بنماید کند تعهدی همذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میمع
یکی از  ب( به صورت یکی از دو عوض: در عقود معوض ممکن است یکی از دو عوض تعهد به نفع شخص ثالث باشد. این را تعهد به نفع شخص ثالث به صورت 

یون به آقای الف بدهید که با شرط ضمن عقد تفاوت  میل  500،  در مقابل کنم اما شما نیز باید  ام را به شما صلح میق.م(. مثاًل خانه  768دو عوض گویند )ماده  
 دارد.
ن تأدیه کند  الصلحی که میدر عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال  -  768ماده   ت معیِّ نی همه ساله یا همه ماهه تا مدِّ گیرد متعهد شود که نفقه معیِّ

 واقع شود.  ثشخص یا اشخاص ثالیا به نفع  طرفین مصالحهاین تعهد ممکن است به نفع 
دهم وقتی  گوید من به شمای  شرکت  بیمه پول میدهد میای که میرود و در مقابل  حقِّ بیمهگذار به شرکت بیمه میمثال  دیگر  حالت  ب: در بیمه عمر، بیمه

رَدم شما بر اساس بیمه  نامه فالن مبلغ به آقای الف پول بدهید. م 
شود  خواهد. همین که عقد ایجاد شد شخص ثالث طلبکار میاصل نسبی بودن است و چون استثناء است قبول ثالث را نمی( تعهد به نفع ثالث استثناء بر  1نکته )

شود که ثالث قبل از قبول  تواند رد کند یعنی قبول  ثالث، شرط  لزوم  آن است ولی شرط  ایجاد  آن نیست. از این نتیجه گرفته میاما اگر ثالث قبول کند دیگر نمی
رود و باید به سود  طرف  دیگر  عقد اجرا شود )یعنی طرفی که به سود ثالث شرط کرده( و اگر فوت  تواند رد کند مانند متولی، اگر ثالث رد کرد تعهد از بین نمیمی

 گردد.کرده بود به سود وراثش اجرا می
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د یعنی اگر اجرای تعهد به سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طرف دیگر اجرا قاعده: در تعهد به نفع ثالث همیشه اگر ثالث مشخص نشد یا فوت کرد و یا رد کر 
 رسد. شود )یعنی به نفع کسی که شرط را گذاشته است( و اگر طرف یعنی کسی که شرط را گذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او می

خواهد  توان سرایت داد. مثاًل تملیک به سود ثالث قبول میآن را به موارد مشابه نمی( تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیر مضیق بشود یعنی  2نکته ) 
میلیون فروختم به شرط اینکه آن گوشی    50خواهد. مثاًل من ماشینم را به  خواهیم( و فقط تعهد به سود ثالث قبول نمی)هر کجا که ثالث باشد قبول ثالث را می

ن( همین االن مال آقا خواهد حقِّ عینی ایجاد شود و اگر آقای الف  خواهد چون در واقع میی الف بشود )انتقال مالکیت(؛ انتقال مالکیت قبول میشما )عین معیِّ
ق.م( و در این صورت، من حقِّ   240شود )ماده  گردد یعنی شرط ممتنع میشود و اگر قبول نکند دیگر به منی که شرط به سودم شده بر نمیقبول کند مالک می

 رم. فسخ دا
ن« حقِّ عینی و به عبارت دیگر مالک، حقِّ عینی دارد و طلبکار، حقِّ دینی دارد. دانیم که »کلی« حق دینی ایجاد میمی  کند اما »عین معیِّ

اب، پاسخ مثَبت  میلیون به شرط اینکه شما االن به زوجیت آقای الف دربیایید؛ فرض کنید خانم به این ایج  50مثال برای ازدواج با ثالث: ماشینم را فروختم  
 دهد و آقای الف نیز باید قبول کند. می

العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد  اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین  -   240ماده  
 له باشد. داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه  

 شود گفت یک ماهیت دوگانه دارد. و می خواهد در مقابل ثالث مانند ایقاع استچون قبول ثالث را نمیاست ولی   همیشه ناشی از عقدتعهد به نفع ثالث ( 3نکته )
تعهدی بر عهدۀ یکی از طرفین به نفع شخص  ( تفاوت تعهد به نفع شخص ثالث و تملیک به نفع شخص ثالث این است که در تعهد به نفع شخص ثالث،  4نکته  )

به نفع شخص ثالث نسبت    . همچنین تعهدآیدمالی به ملکیت او درمی، اما در تملیک به نفع شخص ثالث، تعهدی به نفع ثالث ایجاد نشده بلکه  شودثالث ایجاد می
؛ بنابراین  اگر قبل از آن که  دارد  قبول است و نیاز به    ایجاب است، اما تملیک به نفع شخص ثالث نسبت به شخص ثالث یک    ایقاع با حق رد به شخص ثالث  

 شود. شخص ثالث این تملیک را قبول کند، فوت کند، ایجاب تملیک به ثالث زایل می
رسد مگر  است و چون مجانی است قائم به شخص است )عقود مجانی همیشه قائم به شخص هستند( و بنابراین به ارث نمی  مجانیث  ( تعهد به نفع ثال5نکته )

 توان شرط کرد که تعهد به ورثه برسد. ق.م(. این ماده اشعار داشته است می 769اینکه شرط شده باشد )ماده 
 کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت  منتفع، نفقه به وراث او داده شود. در تعهد مذکوره در مادۀ قبل به نفع هر -  769ماده 

رود و باید اجرا گردد. مثاًل »من ماشینم را به  ( عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله آن عقد، تعهد به نفع ثالث از بین نمی6نکته ) 
شود؛ یعنی پس از اقاله نیز باید  میلیون تومان را ندادید و بیع ما اقاله می  10میلیون تومان بدهید به الف« حال فرض کنید    10م به شرط اینکه  میلیون فروخت  50

اید از طرفش بگیرد. یا حتی  میلیون تومان را به ثالث بدهد بعد اگر اقاله شد بی  10شخص، تعهد را به نفع ثالث انجام دهد بعد از طرف اصلی بگیرد؛ به عبارت دیگر 
از کسی که شرط    تواند مبلغ رامیلیون تومان را به الف نداد و بیع اقاله شد بعد از اقاله نیز باید تعهد به نفع شخص ثالث را انجام دهد اما بعدًا می 10اگر قبل از اقاله  

 را گذاشته بگیرد. 
توان در آن شرط عوض درج کرد  که نمی کن است؛ مگر عقد وقف. زیرا وقف تنها عقد مجانی است( در همۀ قراردادها درج تعهد به نفع شخص ثالث مم7نکته )

علیهم مجاز نیست؛ اما بر عهدۀ واقف مجاز  درج  تعهد به نفع ثالث بر عهدۀ موقوف  و درج کردن تعهد به نفع ثالث یک شرط عوض است. البته در عقد وقف نیز  
 تعهد  به نفع ثالث را بر واقف قرار دهند.  توانند میعلیهم علیهم قرار دهد، اما موقوف  تعهد به نفع ثالث را بر عهدۀ موقوف   تواندنمیواقف است؛ به عبارت دیگر 

 نفع تعیین شود و در غیر این صورت باطل است؛ مگر در بیمۀ عمر. ث باید ذی( در تعهد  به نفع ثال8نکته )
)منتفع(    ثالث هم شخص    )طرف دیگر قرارداد( و   لهمشروط    د به نفع ثالث امتناع کند، هم( در  صورتی که شخص متعهد از انجام تعهدات قراردادی خو9نکته ) 

الزام متعهد ممکن نباشد یا اجرای  . در صورتی که  توسط شخص  دیگری درخواست نمایندنجام تعهد را به خرج او  ایا    الزام به انجام تعهد نمایندتوانند او  را  می
 . تواند عقد را فسخ کندمی  َلهفقط مشروط  علیه نیز ممکن نباشد، تعهد توسط ثالث به خرج مشروط  

له نسبت به اجرای تعهد، حق حبس خواهد داشت. یکی از دو  عوض باشد، به صورت ( اگر تعهد به نفع ثالث، 10نکته )  متعهد 
  شرط ضمن عقدشود؛ اما اگر به صورت  می  منفسخ  دادباشد قرار   یکی از  دو عوض، اگر به صورت  غیرقابل انجام شود ( در صورتی که تعهد به نفع ثالث  11نکته )

 کند.  فسخ تواند قرارداد را فقط می لهمشروط  شود بلکه منفسخ نمی داد قرار  باشد
از ابتدا با لحاظ حق  شود؛ زیرا این تعهد  ای که در آن تعهد به نفع ثالث درج شده، قابل فسخ است و فسخ موجب زایل شدن تعهد به نفع ثالث میمعامله(  12نکته ) 

 فسخ ایجاد شده است. 
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 شود. د به نفع ثالث میای که در آن تعهد به نفع ثالث درج شده، منفسخ شود، این انفساخ موجب  زایل شدن تعه( اگر معامله13نکته  )
 

 [ 98 وکالت]است؟ جانشینی مفهوم به مقامی  قائم مصادیق  از مورد، کدام ✓

 لهموصی  - قهری ولی . الف

 ۱۳۵۶ مستأجر و موجر روابط قانون برابر دوم مستأجر - لهموصی. ب

 حاکم – غایب امین. ج

 موقوفه   متولی - وصی. ج

  قواعد   کتاب  در   ایشان  است،  داشته  نظر   مقامیقائم   باب   در  کاتوزیان   دکتر  مرحوم  سوی از  شده   مطرح  بحث  به  سوال  طراح.  است  صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ

  در .  است  آمده  دو  هر"    نایب"    و"    جانشین"    بمعنی  لغت  در.  است  نشده  تعریف  قوانین  از  یک  هیچ  در  «مقام  قائم»   اصطالح: »فرمایدمی   قراردادها  عمومی

 قانون،  همان  ۴۱۸  ماده   در   و  است  نمایندگی  اقسام  از   اعم"  تجارتی  مقام   قائم "    تجارت   قانون  ۳۹۵  ماده   در   چنانکه  شودمی   دیده   معنی  دو   هر  نیز  قوانین

 به را والیت نوعی ،«کند استفاده مزبوره حقوق  و اختیارات از او بجای دارد حق و بوده ورشکسته قانونی  مقام قائم تصفیه  مدیر: "»شودمی  گفته که هنگامی

 و   ندارد راه  نمایندگی  مفهوم  م.ق   ۲۳۱  و  ۲۱۹  مواد  در  ولی(.   ۱۳۱۳  مصوب  اعسار  قانون  ۳۶  ماده)  است  نظر  مورد  آن  در  نیز   جانشینی  معنی  و  آوردمی  ذهن

  بدلیل   که  است  ایبیگانه.  آنان  نماینده   نه  است  عقد  طرف   دو  از  یکی   نه  « مقام  قائم. »رسدمی   بنظر  نزدیک"  جانشینی"    با   که  رساندمی   را  ایویژه   معنای

 خود،   ویژه   معنای   به  «مقام  قائم»   تعریف  در  پس،.  است  عقد  مفاد  اجرای  دارعهده  و  شودمی   اصلی  طرف  جانشین  او،  به  طرف  دو  از  یکی  سوی  از  حقی  انتقال

  دو   از  یکی  دارایی  از  بخشی  یا   تمام  انتقال  نتیجه  در  ولی  نداشته،  شرکت  تراضی  در   خود  نماینده  وسیلۀ  به  یا  مستقیم  بطور  که  است  کسی:  گفت  توانمی 

 .« است شده  آن اجرای از مندبهره  و  دارعهده و  قرارداد طرف جانشین او، به طرف

  ۲۳۱  و   ۲۱۹  مواد  در  آنچه  و   اندکرده  تفکیک  جانشینی  مفهوم به  دیگری  و  والیت  مفهوم در  یکی بخش  دو  به  را  مقامی   قائم  کاتوزیان  دکتر   مرحوم  حقیقت  در

 .اند دانسته دوم نوع از را است آمده مدنی قانون

 روابط   قانون  مشمول  دوم   مستاجر   و   لهموصی  ولی  دانست  اول  نوع  از  توانمی   را  موقوفه  متولی   و  حاکم  امین،  قهری،  ولی  وضعیت  شده   ارائه  هایگزینه   در

 . شوندمی  او دارایی از بخشی انتقال جهت به قرارداد طرف یک جانشین یک هر و هستند دوم نوع  از مستاجر و موجر

. کندمی  قبول را ایجاب مخاطب، و.(( فروختم تو  به تومان میلیون ده  مبلغ به  هریک را فرش یا یخچال این: ))گوید می  مخاطب به ایجاب گویندۀ ✓

 ارشد]  دارد؟  وضعیتی  چه  یخچال  به  نسبت  قرارداد  است،  رفته  بین  از  سوزی  آتش  اثر  در  فرش  که  کند  اعالم  فروشنده  بعد،  روز  دو  که  درصورتی

98 ] 

 .است باطل. الف

 . است شده منفسخ. ب

 .است الزم و صحیح. ج

 .دارد فسخ حق صفقه، تبعض باب از  خریدار ولی است، صحیح. د

 موافق  باید   نمایندمی  معامله  انشاء  آن   وسیلۀ  به  متعاملین  که   دیگر اعمال  و  اشارات  و   الفاظ: »م.ق   194 مادۀ  استناد  طبق. است  صحیح  «الف »  گزینۀ:  پاسخ

 .«بود خواهد باطل معامله  اال و است داشته را آن انشاء قصد دیگر طرف که کند قبول را عقدی همان طرفین احد که نحوی به باشد

 [  93]تعهدات آزاد فقدان قصد و رضا چه تأثیری در معامله دارد؟  ✓

 الف. موجب بطالن است.

 موجب عدم نفوذ است. ب. 

 ج. فقدان قصد موجب بطالن و فقدان رضا موجب عدم نفوذ است.

 د. فقدان رضا موجب بطالن وفقدان قصد موجب عدم نفوذ است. 

معیوب   شود، ولی فقدان رضا یاقصد  انشاء عنصر سازندۀ عقد است؛ و فقدان قصد یا معیوب بودن آن باعث بطالن عقد می درست است.    »ج« ی  پاسخ: گزینه

 نفوذ عقد است. کند و سبب عدمبودن آن عقد را باطل نمی

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد سکوت از دیدگاه حقوق ایران:  ✓

 الف. همیشه عالمت قبول ایجاب است. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

108 

 ب. همیشه عالمت رد ایجاب است.

 نه عالمت قبول و نه رد ایجاب است.
ً
 ج. اصوال

 عالمت موافقت و گاهی باعث عدم ن
ً
 فوذ معامله است.د. اصوال

 سکوت نمی  »ج«ی  پاسخ: گزینه
ً
ی قصد انشا باشد؛ بنایراین سکوت مخاطب نه به معنای ایجاب است و نه بر قبول آن  تواند ابرازکننده درست است. اصوال

 داللت دارد. بر این اصل دو استثنا مقرر است: 

ی قبول قرار دهند، یعنی با هم توافق کنند منزله خود، »سکوت در برابر ایجاب« را به  یالف( ممکن است اشخاصی که روابط قراردادی مستمر دارند در رابطه

 گردد. شده محسوب است و عقد واقع میکه اگر مخاطب ایجاب، مخالفت با ایجاب و رد صریح آن را اعالم نکند، ایجاب، قبول

های واضح داللت سکوت بر  یا قبول امری قلمداد کرده است. یکی از نمونهب( قانون در برخی موارد، سکوت در مدت معلوم را حسب مورد به معنای رد  

 .قانون تجارت مقرر است  139قبول به حکم قانون، در مادۀ 

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام گزینه در مورد »قبول« یک عقد و »اجازه« یک عقد صحیح نیست؟ ✓

 بدون تبعیض منطبق باشد.الف. قبول باید با مفاد ایجاب و اجازه با مفاد عقد 

 ب. قبول بعد از رد و اجازه بعد از رد هر دو باطل و بی اثر است.

 ج. قبول باید در مهلت مقرر یا به فوریت صورت گیرد، ولی اجازه مهلت ندارد.

 ی ضمنی هر دو صحیح و معتبر است.د. قبول ضمنی و اجازه

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد ینده« و »قائم مقام« کدام گزینه درست است؟در مورد مفاهیم »نما ✓

 الف. قائم مقام همان نماینده است.

 ی تباین است.ی بین این دو مفهوم، رابطهب. رابطه

 ی قانونی است. ج. قائم مقام همان نماینده

 ی قراردادی است.د. قائم مقام همان نماینده

ی دو مفهوم نماینده و قائم مقام »تباین« است. قائم مقام، شخصی است که به دلیل انتقال مالی از دارایی شخص درست است. رابطه  »ب«ی  پاسخ: گزینه

که نماینده شخصی است که به حکم  شود که مال از دارایی او خارج و به دارایی  قائم مقام وارد شده است؛ درحالیدیگر به دارایی او، جانشین شخصی می

 ی اموال تحصیل کرده است.انون، براساس تصمیم دادگاه یا با عمل حقوقی، از جانب دیگری نیابت برای انشای عمل حقوقی و ادارهق

 [ 90]تعهدات سراسری قرارداد صحیح است؟ ۀکدام مورد درخصوص وعد ✓

 کند.الف. عملی حقوقی است که حق دینی ایجاد می

 ی یا دینی نماید. ب. عملی است که ممکن است، ایجاد حق عین

 ج. عملی اخالقی است که در حقوق به تعهد طبیعی مشهور است. 

 کند. ی عقد با حکم دادگاه، ایجاد تعهد زوجیت مید. در نکاح وعده 

راین اثر آن »ایجاد  کند؛ بنابها »تعهد  انشای عقد خاصی در آینده« ایجاد میقرارداد« برای طرفین یا یکی از آن  دۀدرست است. »وع  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 تعهد« یا همان »حق دینی« است. 

 [ 94]تعهدات آزاد گردد؟  ی ابراز آن محقق میی انشایی مقارن با وسیلهدر کدام مورد، ایقاع، فقط با اراده  ✓

 د. رجوع از طالق   ج. حیازت مباح   ب. ابراء   الف. اعراض 

ی واحد است و برای انشای آن مشارکت دو یا چند اراده شوند. ایقاع مخلوق ارادهدرست است. ایقاعات مانند عقود به قصد انشا واقع می  »د«ی  پاسخ: گزینه

ن باید مقرون قانون مدنی قصد انشای طرفی  191شود. باتوجه به مادۀ نام با مشارکت دو یا چند اراده ایجاد میالزم نیست. در مقابل، عقد، اعم از بانام و بی

ای عمومی  ی لزوم یا عدم لزوم اعالم قصد انشا برای تحقق ایقاع، قاعدهبه چیزی باشد که کاشف قصد است و اراده باید اعالم گردد. قانون مدنی درباره 

.  2ی فضولی  ی معامله. اجازه1ته است:  مانند آنچه برای عقد بیان کرده مقرر ننموده است. در موارد زیر قانون مدنی اعالم قصد انشای ایقاع را الزم دانس

 . رجوع از طالق رجعی 8. طالق   7. اسقاط حق شفعه 6. اخذ به شفعه 5. فسخ عقد الزم 4. اسقاط حق حاصل از شرط ضمن عقد 3ی فضولی رد معامله

 [ 91]قضاوت  ی ابراز آن، الزم است؟ ی انشایی با وسیلهدر کدام یک از ایقاعات زیر، تقارن اراده ✓

 د. حیازت مباحات    ج. فسخ   ب. ابراء   الف. اعراض 
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 قانون مدنی مالک عمل قرار گرفته است. 449درست است. در طرح این پرسش ظاهر مادۀ  »ج« ی پاسخ: با مسامحه گزینه 

م بوده، عقد را با اشاره قبول کرده است. این معامله چه وضعی دارد  ✓
ا
 [ 96]وکالت ؟ در انجام یک معامله، متعامل که قادر به تکل

م، اشاره برای صحت این معامله، کافی نیست.
ا
 الف. با امکان تکل

م نباشد.
ا
 ب. فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل، قادر به تکل

 ج. صحیح است. 

 د. صحت معامله، منوط به تنفیذ بعدی آن با لفظ است. 

 درست است. »ج« ی  قانون مدنی گزینه  192پاسخ: طبق مادۀ 

کند. اگر مخاطب  ی ایمیلی حاوی ایجاب فروش یک صد تن مواد اولیه  در ازای مبلغ مشخص را از یک شرکت تولیدی دریافت میکارخانه دار ✓

ی مزبور چه وضعیتی  ی ایمیل  حاوی ایجاب فروشنده، قبول ایجاب را قصد کرده است، معاملهایمیل ادعا کند که یک هفته پیش،  به محض  مطالعه

 [ 95]قضاوت  دارد؟ 

 شود.لف. بیع در زمان اقرار خریدار واقع میا

 ب. عقدی واقع نشده است.

 ج. عقدی واقع نشده است، مگر اینکه فروشنده ادعای مخاطب ایمیل را قبول کند. 

 واقع شده است.
ً
 د. بیع در زمان قصد خریدار، صحیحا

  بر اینکه در زمان گذشته     ی ابراز باید قصد انشا از جهت ذهنی و درست است. در لحظه   »ب« ی  پاسخ: گزینه
ً
روانی موجود باشد، وقتی مخاطب ایجاب بعدا

توان مبرز کند، ظاهر الفاظ او حکایت از آن دارد که به هنگام بیان این نکته فاقد قصد انشا است؛ درنتیجه اظهار او را نمیقصد انشا داشته است، اقرار می

 قصد انشا قلمداد کرد. 

فروشم و اگر ظرف یک هفته، عدم  گوید:» اتومبیلم را در ازای پنج میلیون تومان که از من طلب دارید، به شما میمیبدهکاری به طلبکار خود   ✓

شود.« آیا پس از گذشت ده روز و سکوت مخاطب، موافقت خود را نسبت به این معامله اعالم نکنید، سکوت شما به عنوان قبول محسوب می

 [ 95]قضاوت  است؟ ها منعقد شدهای میان آنمعامله

 ای واقع نشده است.الف. خیر، معامله

 ب. آری معامله واقع شده است.

 ی قبول  معامله است، اما بیع به دلیل دیگری، محکوم به بطالن است. ج. خیر، اگرچه سکوت مزبور همراه با قرینه

 واقع شده است، اما این معامله بیع محسوب نمی
ً
 دیل تعهد است.شود و تبد. آری، معامله صحیحا

توانند در رابطۀ خود سکوت را به معنای رضایت  شود، اما اشخاص می االصول سکوت در برابر ایجاب قبول محسوب نمیعلی  درست است.»ب«  ی  پاسخ: گزینه

 به عقد و قبول  ایجاب قرار دهند.

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی سراسری اگر مخاطب ایجاب پیش از قبول فوت کند، تکلیف چیست؟ ✓

 رود. الف. ایجاب از بین می

 کننده حق دارد از ایجاب عدول کند.ب. ایجاب

 دهند. شود و ورثه به عنوان اصیل قبول را انجام میی او منتقل میج. ایجاب به ورثه

 دهند. ماند و ورثه به نمایندگی از مورث قبول را انجام مید. ایجاب در مهلت خود باقی می 

ها ایجاب  اند که با تحقق آندرست است. در دکترین حقوقی بر اساس اصول و مبانی تحلیلی برای ایجاب، اسباب زوالی در نظر گرفته  »الف« ی  پاسخ: گزینه

دهد و اگر اعالم قبول از جانب مخاطب ایجاب بعد از زوال اعتبار ایجاب صورت گیرد، عقدی منعقد نخواهد شد. ایجاب عبارت  اعتبار خود را از دست می

وم تلفیق ایجاب  ت از نخستین اعالم اراده توسط یکی از طرفین عقد، به نحوی که با تلفیق قبول با آن، عقد منعقد گردد. البته در عقود عینی افزون بر لز اس 

. فوت مخاطب ایجاب  2اب . انقضای مدت اعتبار ایج1و قبول، قبض مال مورد معامله نیز برای وقوع عقد الزم است. اسباب زوال اعتبار ایجاب عبارتند از:  

.  8. ناممکن شدن انجام عمل موضوع ایجاب  7. تلف شدن مال موضوع ایجاب  6. زوال اهلیت موجب  5. فوت موجب  4. زوال اهلیت مخاطب ایجاب  3

 . رد ایجاب از جانب مخاطب9رجوع از ایجاب توسط موجب 

کند. به شرط آن که ثمن توافقی را سه ماه دیگر  یدار آن را قبول میکند. خرشخصی فروش مال خود را با قیمت معین به دیگری پیشنهاد می ✓

 [93]دکتری حقوق خصوصی آزاد  بپردازد. این عقد چه وضعیتی دارد؟
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 الف. عقد به صورت مشروع واقع شده است. 

 ب. عقد مؤجل واقع گردیده است.

 ج. عقد واقع نشده است.

 ط به تنفیذ و پذیرش فروشنده است.د. عقد به صورت غیرنافذ واقع شده و صحت آن منو 

درست است. قبول باید با ایجاب مطابقت داشته باشد، اگر مخاطب، قبول ایجاب را با افزودن شرطی بپذیرد یا تغییر دیگری در مفاد  »ج«  ی  پاسخ: گزینه

ی رد ایجاب و انشای ایجاب متقابل است. با قبول ایجاب  ایجاب انجام دهد؛ مثل کاستن از ثمن یا حتی افزودن بر آن، اعالم اراده از جانب مخاطب به معنا

 گردد. متقابل توسط موجب نخست، عقد منعقد می

با قیمت معین به سعید ایجاب کرده است. اگر سعید، ابتدا این پیشنهاد را رد و پس از چند روز،   ✓ محمد، فروش دستگاه صنعتی مشخصی را 

 [ 94گاز سراسریوحقوق نفت ]دکتری ام مورد در خصوص انعقاد قرارداد، صحیح است؟ موافقت خود را نسبت به معامله اعالم کند، کد

 شود.الف. به محض اعالم موافقت، قرارداد منعقد می

 ب. انعقاد قرارداد، به طور کلی منتفی است. 

 شود. ج. در صورت پذیرش محمد، قرارداد منعقد می

 شود.قبول سعید، قرارداد منعقد می د. اگر محمد از ایجاب خود رجوع نکرده باشد، به محض 

شود؛ بنابراین در فرض مورد پرسش با رد ایجاب »محمد« توسط »سعید«  اعتبار میدرست است. با رد ایجاب توسط مخاطب، ایجاب بی »ج« ی پاسخ: گزینه

دید است که خطاب به »محمد« صادر شده. اگر  ی بعدی توسط »سعید« اگر متضمن شرایط ایجاب باشد، ایجابی جاثر شده است. اعالم ارادهایجاب بی

 گردد. مخاطب ایجاب؛ یعنی »محمد« آن را قبول کند از تاریخ قبول ایجاب جدید، عقد بیع منعقد می

 [ 94]تعهدات سراسری های زیر، عقد معتبر، کدام است؟ از میان اعالم اراده ✓

ی قبولی غیرمشروط. تاریخ اولی مجهول و دومی معلوم ی قبولی مشروط و ارسال نامهارسال نامهدهد:  ی ایجاب دو حادثه رخ می الف. بعد از ارسال نامه

 است. 

کند،  ی قبولی را ارسال میدهد که قبولی یا رد خود را ارسال کند. شخص اخیر نامهی ایجاب، فروشنده به مخاطب نامه یک هفته مهلت میب. ضمن نامه

 از انقضا، یک هفته بوده یا بعد از آن. ولی معلوم نیست تاریخ ارسال پیش

 التاریخ است. ی قبولی و هر دو مجهولدهد، رجوع از ایجاب و ارسال نامه ی ایجاب دو حادثه رخ میج. بعد از ارسال نامه

 التاریخ است.ی قبولی و هر دو مجهولدهد، فوت موجب و ارسال نامهی ایجاب دو حادثه رخ می د. بعد از ارسال نامه

 درست است. »الف« ی اسخ: گزینهپ

ی فوت او، پیش از ارسال ایمیل اگر ایجاب و قبول فروش یک اتومبیل از طریق ایمیل باشد و موجب فوت کند، در صورتی که معلوم نباشد، لحظه ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  قبول یا پس از آن بوده است، حکم قضیه چیست؟  

 عقد یادشده، محکوم به صحت است.  ب.   الف. عقد مزبور باطل است.

 ی موجب است. د. اعتبار عقد، منوط به تنفیذ ورثه   ج. انعقاد عقد، منتفی است. 

ر حادث نسبت به هر دو قابل اعمال است و به دلیل تعارض، هردو  پاسخ: گزینه ی »ج« درست است. به دلیل مجهول بودن تاریخ وقوع هر دو اتفاق، اصل تأخا

 عقد را منعقدشده، فرض کرد.توان حکم ظاهری به زوال ایجاب و بطالن عقد داد و نه می ند؛ درنتیجه نه میشو اصل ساقط می
ً
 توان ظاهرا

ی کرد؟ در کدام مورد قرارداد را باید تشکیل ✓  [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد یافته، تلقا

 ب. تاریخ فوت، معلوم و تاریخ قبول، مجهول است. دهد: فوت فروشنده و قبول مخاطالف. پس از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می

 اند.التاریخدهد: رجوع از ایجاب توسط فروشنده و قبول ایجاب از سوی خریدار و هر دو مجهولب. پس از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می

 ط، مجهول و تاریخ قبول غیرمشروط، معلوم است. دهد: قبول مشروط و قبول غیرمشروط. تاریخ قبول مشروج. پس از ایجاب فروشنده، دو حادثه رخ می

 دهد: قبول ایجاب و رد آن. تاریخ قبول، مجهول و تاریخ رد، معلوم است. د. پس از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می

مشروط را بعد از تاریخ قبول   با توجه به اینکه تاریخ  قبول  مشروط، مجهول است، بر اساس اصل تأخر حادث، باید قبول  درست است.  »ج«  ی  پاسخ: گزینه

طور غیرمشروط  فرض کرد. به دلیل تقدم قبول  غیرمشروط، با این قبول، عقد منعقد شده است و قبول مشروط بعدی تأثیری در سرنوشت عقدی که به  

 صحیح و نافذ منعقد شده است، نخواهد داشت
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فروش مالی، شخصی باالترین قیمت را پیشنهاد داده است. وضعیت حقوقی قرارداد چگونه است؟ پیشنهاد باالترین قیمت   ۀدی ی مزادر جلسه ✓

 [ 90]تعهدات سراسری ... 

 الف. دعوت به مذاکره است.

 ب. دعوت به انعقاد عقد است. 

 شود.ج. قبول محسوب است و با آن عقد منعقد شده تلقی شده می

 د مورد قبول فروشنده، واقع شود.د. ایجابی است که بای

بر اساس دیدگاه غالب در دکترین حقوقی، اعالم مزائده یا حراج   درست است. فروش از طریق مزائده و حراج نوعی بیع تشریفاتی است. »ج« ی پاسخ: گزینه

 گردد.منعقد می کنندۀ این قیمت شدن باالترین قیمت، عقد با اعالنتوسط صاحب  مال، ایجاب  فروش است و با مشخص 

چیست؟ ✓ تکلیف  است،  کرده  منعقد  دیگری  شخص  از  نمایندگی  به  را  معامله  که  شود  مدعی  خریدار  بیع،  عقد  انعقاد  از  بعد  ]تعهدات  اگر 

 [ 90سراسری

 ی تغییر خریدار فسخ کند.الف. با ادعای نمایندگی، فروشنده حق دارد، قرارداد را به واسطه

 معاف است. ه از اجرای تعهد و مسؤولیتب. با اثبات نمایندگی، نمایند

 شود.ی فقدان قصد معین در هنگام عقد، باطل محسوب میج. با ادعای نمایندگی، عقد به واسطه

 ی نماینده و اصیل مؤثر است؛ بنابراین نماینده خود مکلف به اجرای تعهدات ناشی از عقد است. د. اثبات نمایندگی در رابطه

کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است  کسی که معامله می   .م: »ق   196مادۀ    ی »د« درست است.قانون مدنی گزینه  196پاسخ: طبق مادۀ  

 آن ثابت شود ...«  مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح نماید یا بعد خالف 

 [ 93]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 کند.یندگی از شخص ثالث، طرف عقد را از تعهدی که پذیرفته است، معاف میالف. در اختالف میان دو طرف معامله، اثبات نما

 ب. نکاح با شخص ثالث به صورت شرط نتیجه قابل تحقق است.

 گوید معامله به نمایندگی واقع شده است.ج.در اختالف میان نماینده و اصیل، مدعی کسی است که می

 ی عمر است.بیمهی صلح، هبه و د. امکان تعهد به سود ثالث، ویژه 

کند و اصیل  درست است. اصل در معامالت آن است که شخص  طرف  معامله، عقد را برای خود انشا می  »ج«ی  قانون مدنی گزینه  196پاسخ: طبق مادۀ  

 ید ادعای خود را ثابت کند. به این امر اختالفی حادث گردد، شخصی که مدعی است، معامله به نیابت از دیگری واقع شده بااست؛ بنابراین، هرگاه راجع

ای فروشنده را از این موضوع مطلع  اگر در هنگام انعقاد عقد، خریدار نمایندگی خود از ثالث را اظهار نکند و یک ماه بعد از انعقاد عقد، طی نامه ✓

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری سازد، کدام گزینه صحیح است؟ 

 حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد متوجه شخص اوست نه ثالث.الف. معامله برای نماینده محسوب است و 

 ب. ثالث حق رجوع به هر دو طرف و ابطال معامله را دارد. 

 ج. معامله برای ثالث محسوب است و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد فقط متوجه ثالث است.

 یک از طرفین معامله را ندارد. د. ثالث حق رجوع به هیچ

 درست است. الف« »ی پاسخ: گزینه

 [ 94]تعهدات آزاد کار، کدام مورد صحیح است؟ العملی حقدرباره  ✓

 کند.کار به نام خود و به حساب دیگری معامله میالعملالف. حق

 کند، دربرابر طرف دیگر معامله نیست.ای که به حساب آمر منعقد میکار موظف به اجرای تعهدات ناشی از معاملهالعملب. حق

 کار، اعمال حقوقی او نسبت به آمر نافذ خواهد بود.العملرت تخلف از جانب حقج. در صو 

 کار باید عنوان خود را در معامله به اطالع طرف دیگر برساند. العملد. در زمان انشای عقد، حق

 قانون تجارت، ترجیح دارد.  357آن با ظاهر مادۀ ی »الف« به دلیل مطابقت هر دو درست هستند؛ باوجود این، انتخاب گزینه»ج«  و  »الف«های پاسخ: گزینه

فق کند که قبول را به عنوان »هبه به شرط عوض« اظهار کند، عقد مزبور چه حکمی دارد؟ ای ایجاب تو اگر بعد از ایجاب بیع، مخاطب با گوینده ✓

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری 

 الف. به استناد اصل صحت، معتبر است. 
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 قبول، باطل است.  ب. به دلیل مشروط بودن

 ج. به استناد عدم تطابق ظهور انشای طرفین، باطل است.

 د. به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، نافذ است.

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

موافقت بانک با وام درخواستی ظرف  دارد که فروش آپارتمان موکول به  در مذاکرات پیش از فروش یک باب آپارتمان، مالک به خریدار اظهار می  ✓

ق  که در ارادهشود، درحالییک ماه است. یک هفته بعد، ایجاب و قبول بیع، میان طرفین بدون ذکر تعلیق واقع می
ا
ی فروشنده، ایجاب عقد معل

ز ایجاب و قبول، بانک با وام مزبور  ی خریدار بر قبول عقد بدون تعلیق بوده است، چنانچه سه روز پس ابر موافقت بانک واقع شده، لیکن اراده

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  ی یادشده چه حکمی دارد؟ موافقت کند، معامله

ق  
ا
 علیه، نافذ شده است.الف. غیرنافذ منعقدشده و با تحقق شرط معل

 و به
ً
 نحو منجز، واقع شده است.ب. صحیحا

ق، واقع شده است.
ا
 و به نحو معل

ً
 ج. صحیحا

 ت.د. باطل اس 

ی عقد وجود ندارد. گرچه در ظاهر بین ایجاب و قبول، مطابقت های سازندهدرست است. عقد موردنظر باطل است؛ زیرا توافقی بین اراده  »د«ی  پاسخ: گزینه

 با هم موافق نیستند. -ی عقد استکه عنصر سازنده–های باطنی متعاملین وجود دارد، ولی اراده

نویسد که او  شده پشیمان است. طرف دیگر هم در پاسخ میی واقعکه از معاملهبر اینفرستد، مبنیبه دیگری مییکی از دو طرف عقد، پیامکی   ✓

حقوق   ی مزبور چه وضعیتی دارد؟ هم از ابتدا رضایت به معامله نداشته و اکنون نیز رضایت ندارد. به لحاظ حقوقی معامله  ]دکتری 

 [ 94خصوصی سراسری

 ب. غیرنافذ است.   خود، باقی است.  الف. صحیح و به اعتبار

 د. باطل است.     ج. اقاله شده است.

 قرارداد است و مانند سایر اعمال حقوقی طبق مادۀ    »الف«ی  پاسخ: گزینه
ً
شود، به قصد انشا به شرط  قانون مدنی واقع می  191درست است. اقاله ماهیتا

یکی از طرفین عقد موردنظر با پیامک به طرف مقابل ارسال کرده، بر قصد انشای اقاله داللت  مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند. عباراتی که  

کننده با این پیام، طرف مقابل را دعوت کرده که در خصوص توان آن را ایجاب اقاله قلمداد کرد و در واقع نوعی دعوت به مذاکره است. ارسالندارد. نمی

ی  توان قبول  ایجاب  اقاله تفسیر کرد؛ در نتیجه، معاملهچون ایجابی برای اقاله وجود ندارد؛ اظهارات طرف مقابل را نمی  ی قرارداد باهم مذاکره کنند،اقاله

 منعقدشده بین طرفین به اعتبار خود باقی است.

 [ 91]تعهدات آزاد تعیین نوع عقد:  ✓

 د. شونهای طرفین محسوب نمیالف. از امور فرعی است و از موارد تالقی اراده

 های طرفین است. ب. از موارد و ارکان اساسی تالقی اراده

عی از موارد اساسی تالقی اراده  در عقود تبرا
ً
 های طرفین است.ج. صرفا

 های طرفین است. ی عقد باشد، از موارد تالقی ارادهد. در هر عقدی که شخصیت طرف علت عمده

 ق.م بیان شده.  194ی نوع عقد در مادۀ ه درست است. لزوم توافق طرفین دربار  »ب«ی پاسخ: گزینه

 
 ی فضولی است؛ یا به عبارت دیگر، دربارۀ معاملۀ عین متعلق به غیر است. راجع به معامله 197ماده 
ثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.  -  197ماده   در صورتی که ثمن یا م 

 است: ی فضولی دو قسم معامله
 . معامله برای غیر )مالک( 1
 . معامله برای خود )فضول( 2
َوضی را هم که میکند و مینیت ندارد، معامله را واقعًا برای مالک می. معامله برای غیر )مالک(: این است که فضول سوء1 گیرد به مالک بدهد مثاًل  خواهد ع 

نیت ندارم( در این  فروشم. این معامله فضولی است )سوءید که من بدون اذن شما ماشینتان را میکن خواهید ماشینتان را بفروشید و مشتری پیدا نمیشما می
 کنید. کنید یا رد میصورت یا شما معامله را تنفیذ می
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نیت نداشته تواند سوءهم مینیت داشته باشد و  تواند سوءکند که هم می. معامله برای خود )فضول(: مثل اینکه فضول روی مال غیر برای خودش معامله می2
مًا سوء کند و به اشتباه مال غیر را برای خودش  نیت دارد. مثال دیگر کسی که اشتباه میباشد. مثاًل دزد، مال غیر را برای خودش فروخته در این صورت مسلِّ

این نظر را رد کرده یعنی خواسته  197غیر نافذ است؛ اما مادۀ اند معامله برای خود باطل است و برای غیر  کند مال خودش است. بعضی گفتهفروشد و فکر میمی
 است بگوید که معامله برای خود هم غیر نافذ است یعنی چه برای خود و چه برای غیر، غیر نافذ است. 

 است:  196ماده   1تکرار بند  198ماده  2بند  
یا بعد خالف آن ثابت شود   ت مگر اینکه در موقع عقد خالف آن را تصریح نمایدکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب اسکسی که معامله می  - 196ماده 

 کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می
 . وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آوردممکن است که یک نفر به  ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز  -  198ماده 

 معامله با خود که یک اصطالح از حقوق فرانسه است و دو نوع است: 
 ق.م  198ماده   2( قسمت 1
 ق.م  1240( ماده 2

 ود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.علیه را به خعلیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولیتواند به سمت قیومت از طرف مولیقیم نمی  -   1240ماده  
سم اول: یک نفر نماینده  1 دهم ماشینم را بفروشید و دیگری به  بندد. مثاًل من به شما وکالت میی دو طرف عقد است و به نمایندگی از دو طرف، عقد را می( ق 

دهند که آن شخص خرید. در نکاح، دو طرف به یک نفر وکالت مید و از طرف او میفروشیدهد که برای او ماشین بخرید در واقع از طرف من میشما وکالت می
 شود(. کند )در این فرض، واژۀ عاقد اشتباه است باید گفت وکیل. عاقد به طرفین عقد گفته میاز طرف هر دو وکیل است و عقد را منعقد می

سم دوم: یک نفر نماینده  2 گویم بفروش و شما نیز  دهم و میصیل طرف دیگر عقد است. مثاًل من ماشینم را به شما میی دیگری است و خودش به عنوان ا( ق 
 فروشید. این نوع معامله با خود چند نکته دارد: به خودتان می

سم دوم( را( ولیِّ قهری )پدر و جد پدری( و وصی )که به هر دو »ولیِّ خاص« گویند( می1نکته ) انجام دهند. اشخاص اگر نتوانند   توانند این نوع معامله با خود )ق 
تواند هر  خواهند یعنی اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد نیاز به قانون و ماده ندارد پس اصل بر این است که انسان میکاری را انجام دهند تصریح قانون را می

 کاری انجام دهد مگر اینکه قانون آن را نهی کرده باشد. 
دانید  تواند و همانطور که میق.م که در باال ذکر گردید( که گفته قیم نمی  1240له با خود )قسم دوم( را انجام دهد )به موجب ماده  تواند معام( قیم نمی2نکته )

 تواند در این ماده یعنی باطل است. تواندها داللت بر غیر نافذ بودن دارد. نمیتواندها داللت بر بطالن دارد و بعضی نمیبعضی از نمی
تواند موکله را برای خود  ق.م(. پس در نکاح، وکیل نمی  1072تواند )ماده  تواند و در قانون تجارت گفته مییک ماده داریم که در قانون مدنی گفته نمی(  3نکته ) 

عقود مجانی( وکیل  تواند. فرقش این است که در عقودی که شخصیت مهم است )مثل نکاح و  العمل کار در بیع میق.ت. گفته حقِّ   373تزویج نماید. ماده  
 تواند با خود معامله کند مثل بیع. تواند با خودش معامله کند )معامله با خود قسم دوم( اما در عقودی که شخصیت مهم نیست وکیل مینمی

 ریحًا به او داده شده باشد. تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صطور اطالق داده شود وکیل نمیدر صورتی که وکالت به - 1072ماده 
تواند چیزی را که  التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد میالعمل کار مأمور به خرید یا فروش مالاگر حقِّ   – 373ماده 

ه مأمور به فروش آن بوده شخصًا بعنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور  مأمور به خرید آن بوده خود شخصًا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را ک
 مخالفی داده باشد. 

 
 [ 94]تعهدات سراسری در خصوص قابل استناد بودن آثار قرارداد، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ی اجتماعی استناد کنند. وان یک پدیده توانند در برابر دیگران به وجود قرارداد و آثار آن میان خود، به عنالف. طرفین قرارداد می

 ای که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، قابل استناد است.ب. با وجود اخذ به شفعه، هر معامله

 توانند به نکاح منعقده میان زوجین استناد کنند.ج. اشخاص ثالث نمی

 
ً
ض، صرفا  ها قابل استناد است. توسط طرفین و قائم مقام قانونی آند. آثار قرارداد معوا

درست است. قابل استناد بودن عقد در برابر اشخاص ثالث با اصل نسبی بودن آثار قراردادها تعارضی ندارد؛ منظور از قابل استناد بودن   »الف«ی  پاسخ: گزینه

 ه آثاری که عقد ایجاد کرده است، استناد کنند. توانند در مقابل هر شخص ثالثی ب عقد آن است که طرفین معامله می 
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 [ 93]تعهدات سراسری ای وجود دارد؟ بین عقد غیرنافذ و عقد غیرقابل استناد چه رابطه ✓

 من وجه  وخصوصب. عموم      الف. تباین

 د. تساوی      خصوص مطلقوج. عموم

رنافذ، باطل  یرا عقد غیوخصوص مطلق درنظرگرفت؛ زغیرنافذ و عقد غیرقابل استناد را نباید عمومی دو مفهوم عقد درست است. رابطه »الف« ی پاسخ: گزینه

رنافذ به طور کامل  یکنند، عقد غیدا نمیرنافذ بودن آن، تحقق پیشوند در حالت غیجاد می ح و نافذ بودن عقد ایکه در فرض صح ی ست، گرچه آثاریمطلق ن

ن  یطرف  ی ت عدم نفوذ دارد، در رابطهیرنافذ در وضعیکه عقد غ  ی وجود اثر در آن است. آثار  ی هااز نشانه  ی کیر نافذ  ید غذ بودن عق یست، قابل تنفیاثر نیب

 عقد و اشخاص ثالث قابل استناد هستند. 

ع از آن  ثالث باشد، یل بایشود که اتومبین شرط م یبپردازد. همچن  یع ماهانه ده هزار تومان به شخص ثالثیشود که بایع، شرط میدر ضمن عقد ب ✓

 [  97یگاز سراسروحقوق نفت ی]دکتر ح است؟ یکدام مورد صح

 الف. هر دو شرط، بدون قبول ثالث مؤثر است.

 ب. شرط اول، با قبول ثالث و شرط دوم، بدون قبول او مؤثر است.

 جه.یج. هر دو شرط، با قبول ثالث مؤثر است، چه شرط فعل و چه شرط نت

 شود و شرط دوم، تنها در صورت قبول ثالث مؤثر است.یجاد م ی، به نفع او ایاز به قبول ویه نفع ثالث و بدون ند. شرط اول، تعهد ب

بر   یرفته است، اثریشخص ثالث شرط را پذ  ی شود و تا وقتیك مال به ثالث بدون قبول شرط توسط ثالث واقع نمیدرست است. شرط تمل  »د« ینهیپاسخ: گز

 شود.یآن مترتب نم

 [94آزاد یگردد؟ ]ارشد حقوق خصوص یح محسوب میز، صحیل در خصوص اعتبار تعهدات ضمن عقود جایذ ی هانهیك از گزیام کد ✓

 شوند.یز محسوب میز، جایالف. تعهدات ضمن عقود جا

 شوند.یالوفا محسوب مز، الزم یب. تعهدات ضمن عقود جا

 هستند. الوفاله الزمز، نسبت به مشروط  یج. تعهدات ضمن عقود جا

 ز هستند. یه جایعلز، نسبت به مشروط  ید. تعهدات ضمن عقود جا

جه، یالوفا هستند؛ درنتز، الزمیبر شروط  ضمن  عقود جا  ی« مبتنیز »تعهدات فرعیز و نیاز عقود جا  ی« ناش یدرست است. »تعهدات اصل  »ب«  ینهیپاسخ: گز

 ن تعهدات عمل کنند.   یکه عقد فسخ نشده است به ا  ید تا وقتیه بایعلمتعهد و مشروط  

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی و تعهدات سراسری کدام عبارت در مورد تعهد به نفع شخص ثالث نادرست است؟   ✓

 تواند از انجام شرط صرف نظر نماید. کننده نمیالف. شرط

ق خواهد گرفت. ب. در صورت ردا  ثالث حق به شرط
ا
 کننده تعل

 کننده حق فسخ قرارداد اصلی را دارد.د، تعهد خود را اجرا نکند، شرطج. اگر متعه

 کننده رجوع کند. تواند به شرطد. در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد شخص ثالث می

من عقد مورد توافق قرار  قانون مدنی به صورت شرط ض 196 مادۀ هر دو درست هستند. اگر تعهد به سود شخص ثالث به استناد  »د«و  »ج«های پاسخ: گزینه

شود. در  نفع« که به او بستانکار یا طلبکار نیز گفته میله« و »شخص ثالث ذیعلیه«، »مشروط  گرفته باشد؛ اشخاص مرتبط با تعهد عبارتند از: »مشروط  

 کننده« استفاده شده است.   له از عبارت »شرطپرسش حاضر به جای عنوان مشروط  

ی دیگری انجام داد، چه کسی وسیلهاگر اجبار متعهد به اجرای تعهد ممکن نباشد و مورد از اعمالی نباشد که بتوان بهدر تعهد به نفع ثالث،   ✓

 [ 96گاز سراسریو»کسانی« حق فسخ دارد؟ ]دکتری حقوق نفت

 لهب. فقط مشروط                         الف. فقط ثالثی که تعهد به نفع او شده است. 

 د. هم طرف قرارداد و هم ثالث       علیهج. مشروط  

علیه سود شخص ثالث باشد و شرایط الزم برای فسخ عقد به دلیل تخلف مشروط  درست است. اگر قرارداد حاوی شرط متضمن تعهد به  »ب«ی  پاسخ: گزینه

 د او مورد توافق قرار گرفته است، حق فسخ ندارد.له حق فسخ عقد را خواهد داشت، ثالثی که تعهد به سو از انجام تعهد موضوع شرط فراهم آید، مشروط  

ی دیگری انجام داد، ضمانت اجرای وسیلهدر تعهد به نفع ثالث، اگر اجبار متعهد به اجرای تعهد ممکن نباشد و مورد، از اعمالی نباشد که بتوان به ✓

 [  97گاز سراسریو]دکتری حقوق نفت آن کدام است؟

 فسخ دارد. الف. فقط طرف قرارداد حق 
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 ب. طرف قرارداد و ثالث، حق فسخ ندارند.

 ج. هم طرف قرارداد و هم ثالث، حق فسخ دارند.

 د. فقط ثالثی که تعهد به نفع او شده است، حق فسخ دارد. 

 درست است. شخص ثالث ذینفع تعهد، به دلیل این که طرف قرارداد مشروط نیست، حق فسخ ندارد.  »الف«ی پاسخ: گزینه

سال، به فرزند بایع که در زمان عقد   15اند که مشتری مکلف است دو سال بعد از وقوع بیع، به مدت  بایع و مشتری، ضمن عقد بیع شرط کرده ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری ردازد. این شرط چه وضعیتی دارد؟ ی بهار آزادی بپهنوز متولد نشده، ساالنه یک سکه

 الف. باطل است.

 ب. صحیح است. 

 ج. اگر فرزند بایع دو سال بعد به وجود آمده باشد، صحیح است.

 د. فقط اگر فرزند بایع، تا دو سال بعد، به دنیا آمده باشد، صحیح است.

ث در زمانی که قرار است شرط به سود او اجرا گردد، موجود باشد؛ حتی اگر در آن زمان ثالث وجود درست است. کافی است شخص ثال »ب«ی پاسخ: گزینه

 له اجرا کند. علیه باید شرط را به سود مشروط  پیدا نکند شرط باطل نیست و مشروط  

که پس از ایفای تعهد به نفع ثالث، بیع   در یک بیع خیاری که برای خریدار حق فسخ وجود دارد، تعهدی به نفع ثالث نیز وجود دارد. در صورتی  ✓

 [ 96وگاز سراسریفسخ شود، حکم مسئله چیست؟ ]دکتری حقوق نفت

 شود و خریدار مکلف به جبران خسارت به ثالث است. الف. تعهد به نفع ثالث منفسخ می 

 المثل تعهد است. ب. تأثیری در تعهد به نفع ثالث ندارد، ولی شخص ثالث موظف به پرداخت اجرت

 علیه پرداخت کند.المثل آن را به مشروط  له باید اجرتج. تأثیری در تعهد به نفع ثالث ندارد، ولی مشروط  

 له پرداخت کند.المثل آن را به مشروط  باید اجرت علیهد. تأثیری در تعهد به نفع ثالث ندارد، ولی مشروط  

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

شود. چه حقی برای جواد د که جواد یک دست لباس برای حسین بدوزد. بعد از دوختن لباس، عقد بیع اقاله میکنعلی ضمن عقد بیع، شرط می ✓

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری وجود دارد؟ 

ض آن را از علی بگیرد.الف. می و  ض آن را از حسین بگیرد.ب. می  تواند ع  و   تواند ع 

ض ندارد. و  ض آن را از علی یا حسین بگیرد.د. می  ج. هیچ حقی در دریافت ع  و   تواند ع 

 درست است. شرط مندرج در عقد موضوع پرسش، تعهد به نفع شخص ثالث است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

شود. چنانچه بیع با فسخ فروشنده یا اقاله منحل شود، ی شخص ثالث از دینی که به خریدار دارد، شرط میدر قرارداد فروش ملکی، برائت ذمه ✓

 [ 96سی باید معادل دین مزبور را به خریدار ادا کند؟ ]ارشد تعهدات سراسریچه ک

 الف. فروشنده.

 ب. ثالث.

 ج. فروشنده، اگر قرارداد فسخ شود و ثالث، اگر قرارداد اقاله شود.

 د. ثالث اگر قرارداد فسخ شود و فروشنده، اگر قرارداد اقاله شود.

ی ثالث از دین برائت پیدا کرده  درست است. شرط مندرج در قرارداد از مصادیق شرط به سود ثالث است. و با منعقد شدن عقد، ذمه  »الف« ی  پاسخ: گزینه

 ی خویش متعهد سازد. تواند دوباره او را بدون اراده است. اقاله یا فسخ شدن بیع نمی

 به فسخ بیانجامد، شخصی که باید  ار« شرط میی ثالث به خریددر قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، »برائت ذمه ✓
ً
شود، چنانچه قرارداد مزبور بعدا

 [ 97وگاز سراسریمعادل دین مزبور را به خریدار بدهد، چه کسی است؟ ]دکتری حقوق نفت

 کننده باشد.الف. فروشنده، اگر فسخ

 کننده باشد.ب. ثالث، اگر خریدار فسخ

 د یا خریدار. کننده باش ج. ثالث، خواه فروشنده فسخ

 کننده باشد یا خریدار.د. فروشنده، خواه فروشنده فسخ
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ی شخص ثالث از دین خود به خریدار شرط شده است، شرط مندرج در قرارداد شرط نتیجه است درست است. با توجه به اینکه برائت ذمه  »د«ی  پاسخ: گزینه

علیه با له شرط است و فروشنده مشروط  یدار در اثر اشتراط شرط ساقط شده، خریدار مشروط  که خریدار از ثالث بستانکار است و طلب خرو با توجه به این

له است باید مبلغ طلب خریدار را به او  شود، فروشنده که مشروط  قانون مدنی منحل می  246  مادۀی مندرج در آن، براساس  فسخ شدن قرارداد شرط نتیجه

 تأدیه کند.

 [ 92ی حقوقی چگونه خواهد شد؟ ]ارشد حقوق خصوصی آزادلث اقدام به رد نماید وضعیت رابطهدر تعهد به نفع ثالث اگر ثا  ✓

 گردد.له میبه، عاید متعهد  ب. متعهد               گردد.له حق فسخ ایجاد میالف. برای متعهد  

 گردد.  ی حقوقی مید. رد ثالث موجب انحالل رابطه   گردد. به، عاید متعهد میج. متعهد  

 له است نه شخص ثالث. له در این پرسش، مشروط  درست است. منظور از متعهد   »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96وگاز سراسریاگر تعهد به نفع ثالث، تعهد اصلی قرارداد و نامشروع باشد، ضمانت اجرای آن کدام است؟ ]دکتری حقوق نفت ✓

 داد را دارند. نفع، حق فسخ قرار له و ثالث ذیالف. هریک از مشروط  

 نفع ثالث، حق فسخ قرارداد را دارد. ب. فقط ذی

 له، حق فسخ قرارداد را دارد. ج. فقط مشروط  

 د. قرارداد باطل است. 

 درست است.»د« ی قانون مدنی، گزینه  232 مادۀپاسخ: به استناد 

ود، هر ماه مبلغ معینی به دیگری و در صورت فوت متصالح،  ش گردد در ازای مالی که به او منتقل میدر قرارداد صلح، یکی از طرفین متعهد می ✓

به فرزندان او پرداخت کند. در صورتی که در زمان عقد، متصالح فرزندی نداشته باشد، تعهد یادشده چه تعهدی است و حکم آن چیست؟ ]دکتری 

 [ 97وگاز سراسریحقوق نفت

 در حق متصالح، نافذ است.ص -ب. عوض قرارداد  باطل است.-الف. تعهد به نفع معدوم
ً
 رفا

 صحیح است. -د. شرط تعهد به نفع ثالث   صحیح است. -ج. عوض قرارداد

درست است. صلح مورد نظر در پرسش، صلح تأمینی است. در صلح تأمینی تمام یا بخشی از عوض ممکن است تعهد به نفع شخص    »ج«ی  پاسخ: گزینه

 قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته است.   770تا  768ثالث باشد. صلح تأمینی در مواد 

 
 عیوب اراده

 اکراه. - 2اشتباه،   -1اند از: کنیم که عبارتدر حقوق مدنی دو مورد را به عنوان عیوب اراده بحث می
 اشتباه -یک 

 ق.م(  201و  200،  199)مواد  
 نیست.رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله  -  199ماده 
 اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.  -  200ماده 
 آورد مگر در مواردی که شخصیت  طرف، علت  عمدۀ عقد بوده باشد. اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی -  201ماده 

 چیست؟ ثانیًا در چه مواردی ممکن است اشتباه رخ دهد؟ ثالثًا اثر  اشتباه چیست؟  شود: اواًل مفهوم اشتباهدر این خصوص سه سؤال مطرح می
موارد با واقعیت مطابق است مثاًل رنگ زرد    %98: یعنی تصور  خالف  واقع؛ یعنی یک نفر یک تصوری داشته بعدًا دیده غلط بوده. تصورهای ما در  مفهوم اشتباه

است، فکر کردم طال است ولی طال نیست، فکر کردم گلزار است ولی گلزار نیست اما در معدودی از موارد، تصور ما خالف    دانیم زرد است یا این لیوان شیشهرا می
 ایم.واقع است که در این صورت اشتباه کرده

مگر در موارد ذیل که فقط و فقط باعث  اشتباه در چهار مورد باعث بطالن عقد است؛ به عبارت بهتر، اشتباه اصواًل در صحت عقد تأثیری ندارد    موارد اشتباه:
 بطالن عقد است: 

گویید اجاره کردم هر دو باطل است یعنی نه اجاره شکل گرفته و نه بیع؛ یا مثاًل الف به  گویم فروختم و شما میمن می  . اشتباه در نوع عقد یا ماهیت عقد:1
 ق.م(  194د هم با مبحث اشتباه ارتباط دارد و هم با مبحث ایجاب و قبول. )ماده دهد. این مور دهد، ب قبولی برای عقد هبه میب ایجاب  عقد  بیع می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

117 

همان عقدی را قبول کند که  نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین  الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می  -  194ماده  
 اال معامله باطل خواهد بود.  و طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است

را خریدم؛ در اینجا هم، ایجاب و قبول مطابق همدیگر نیست    صندلیگویید  را فروختم شما می  میزگویم  : من می. اشتباه در مورد عقد یا مورد معامله2
 ق.م(.  194)وحدت مالک از ماده 

ت مورد معامله موجب بطالن    (:. اشتباه در خود موضوع معامله )اشتباه در ماهّیت شیء مورد معامله3 به راحتی مشخص است که اشتباه در ماهیِّ
 ق.م.(  353است. )ماده 

 است.  در خود موضوع معاملههم موجب بطالن است زیرا به منزلۀ اشتباه : اشتباه در صفت جانشین ذات؛ 1نکته 
ت شیء مورد معامله عبارت است از    :2نکته   . اگر طرف  کندسی مورد معامله که طرف به خاطر آن وصف معامله میوصف اسا»خود موضوع معامله« یا ماهیِّ

روید النگوی طال  های دیگری دارد که در کتب مختلف آمده است. مثاًل شما میکرد. خود موضوع معامله اسمدانست آن وصف وجود ندارد هرگز معامله نمیمی
مثاًل آیا این چکش فلزی است، یا پالستیکی، یا چوبی.( خود موضوع معامله است. خود    -ه کاال ماده سازندخود موضوع معامله:   1)مفهوم    طال بودنخرید که  می

خود موضوع    عتیقه بودنخرید که  روید یک گلدان عتیقه میتواند وصف دیگری غیر از جنس باشد مثاًل شما میموضوع معامله همیشه »جنس« نیست، می
رفی یک کاال  خود موضوع معامله:    2معامله است. )مفهوم   ت ع  ت عرفی کاال کار    - ماهیِّ من )خریدار( در این مورد با مادۀ سازنده کاال کاری ندارم بلکه با ماهیِّ

رفی یعنی کاربرد کاال در عرف چیست و مثاًل آیا این وسیله ت ع  ام ریموت تلویزیون است، ریموت کولرگازی یا ریموت دستگاه دیگری ای که من خریدهدارم. ماهیِّ
 ق.م(.   353و   200که در اینجا خود  موضوع  معامله حاصل نیست. )مواد  است؛

اشعار داشته است اشتباه در خود موضوع معامله باعث غیر نافذ شدن معامله است اما این غلط    200ق.م که در بین مواد مبحث اشتباه است. ماده    200  مادۀ
ق.م. نیز عدم نفوذ به معنای بطالن است. عدم نفوذ در    837معنای بطالن خواهد بود و نیز ماده    ق.م. عدم نفوذ به معنای عام است که به  200است. در ماده  

ت تنفیذ دارد. اشتباه در خود موضو ع معامله باعث  معنای عام یعنی بطالن و عدم نفوذ به معنای خاص و در معنای خاص، یعنی وصف  عقد غیر نافذ که قابلیِّ
 بطالن است. 

شوید، قصدتان این است که طال و جواهر بخرید. اگر گردنبند، طال نبود یعنی مورد معامله از جنس مورد نظر ما نیست  وارد جواهرفروشی می  برای مثال وقتی شما
ا خود  اسی یو ما قصدی برای آن معامله نداریم و معاملۀ بدون قصد هم که گفتیم باطل است. پس پذیرفتیم که جنس مورد معامله یکی از مصادیق اوصاف اس

 موضوع معامله است. 
ت، هبه، صلح بالعوض، وقف، حقِّ انتفاع،  . اشتباه در شخص طرف در جائیکه شخصیت مهم است4 عی )عقود مجانی( مثل وصیِّ : در کلیه عقود َتَبرُّ

که شخصیت مهم است اشتباه   گفته در مواردی  201عقد نکاح، شخصیت مهم است. در این عقود اگر اشتباهی در شخص طرف رخ بدهد عقد باطل است. ماده 
شکال که با  در شخص طرف به صحت معامله خلل می رساند خلل اصطالح حقوقی نیست بلکه اصطالح ادبی است. خلل از لحاظ حقوقی یعنی صدمه، خدشه، ا 

نموده است و مقرر داشته این شکل معامله،    ق.م مشابه  این بحث را مطرح  762این مدل نگارش معلوم نیست معامله باطل است یا غیر نافذ یا قابل فسخ. ماده  
 باطل است. 

 اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.  -  762ماده 
 هم ندارد:  مورد، طرف حقِّ فسخ دارد و در بعضی همان حقِّ فسخ را 5مورد باعث بطالن نیست؛ یعنی عقد صحیح است. در بعضی از این    5نکته: اشتباه در 

است که اشتباه در آن باعث   خود موضوع معاملههمان    وصف اساسی: اوصاف مهم با اوصاف اساسی فرق دارد.  . اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله1
 فسخ دارد و خیاری  اند که برای طرف مهم است ولی اساسی نیست. اگر اشتباهی در اوصاف مهم رخ بدهد طرف حقِّ شود اما اوصاف مهم سایر اوصافبطالن می
 شود که صفر نیست. کنم صفر کیلومتر است بعد معلوم میخرم و فکر میتواند بر اساس آن فسخ کند تخلف از وصف است. مثاًل یک ماشین میهم که می

ارزد.  فالن قدر است اما فالن قدر نمیکند ارزش مال  کند یعنی فکر می: گاهی اوقات طرف در ارزش مورد معامله اشتباه می. اشتباه در ارزش مورد معامله2
شود که ارزد. متعاقبًا معلوم میخرید. چرا صد میلیون دادید؟ برای اینکه فکر کردید صد میلیون میمثاًل ماشینی که سالم است را به قیمت صد میلیون تومان می

انید به خیار غبن استناد کنید. پس اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله تأثیری  تو ارزد که در اینجا شما حقِّ فسخ دارید چون دچار غبن شدید و میمیلیون می  80
 در صحت آن ندارد و معامله صحیح است فقط شاید باعث ایجاد حقِّ فسخ به استناد خیار غبن شود. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

118 

تراضی قرار گیرد یعنی وارد عقد بشود و انگیزۀ   : کاًل اشتباه وقتی مؤثر است که وصف اساسی که در آن اشتباه شده در قلمرو. اشتباه در انگیزه و داعی3
شود اشتباه در انگیزه و داعی که نه تنها عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ هم نیست. مثاًل شما  خصوصی و پنهانی یکی از دو طرف نباشد؛ و اگر وارد عقد نشود می

فهمید طال نیست، در  گفته طال است، در واقع طال بودن وارد عقد نشده و بعدًا میکنید طال است اما طرف نخرید که فکر میفروش یک نوع فلز میاز یک دست
ق.م.( پس اگر آن وصف در عقد ذکر نشود و انگیزۀ طرف باشد عقد باطل نیست و قابل فسخ هم    353اینجا عقد باطل نیست و حقِّ فسخ هم وجود ندارد )ماده  

 نیست. 
ن به عنوان جن -  353ماده  س خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن  هر گاه چیز معیِّ

 بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حقِّ فسخ دارد. 
 : . اشتباه در جهت معامله )هدف معامله(4

دهند، معاملۀ خانه نه باطل است و نه قابل فسخ. این  رود ولی به او ویزا نمیسفارت میفروشد بعد به  اش را می، خانهخواهد به خارج کشور برودمیمثال: یک نفر 
 رسد که معامله باطل نیست. کند که به یک هدفی برسد و بعد به هدفش نمیگویند. شخصی معامله میرا اشتباه در جهت معامله می

مثل بیع شخصیت مهم نیست که اشتباه در این مورد ایرادی ندارد یعنی    : در بعضی از عقود. اشتباه در شخص طرف جایی که شخصیت مهم نیست5
 ق.م(.  201نه عقد باطل است و نه قابل فسخ )ماده 

 آورد مگر در مواردی که شخصیت  طرف، علت  عمدۀ عقد بوده باشد. اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی -  201ماده 
ت  ( اشتباه در نکاح که  1نکته ) سه حالت دارد در دو حالت عقد باطل است و در یک حالت باطل نیست. در هر عقد نکاحی شخص  طرف  مقابل لزومًا موضوعیِّ

ت دارد. دارد؛ چون ما با هر کسی ازدواج نمی  کنیم بلکه فرد خاصی برای ما موضوعیِّ
 )اشتباه در هویت جسمانی، هویت مادی، هویت فیزیکی(: . اشتباه در شخصیت طرف 1

ح را به خانم  شخص یعنی جسم، اشتباه در شخص یعنی اشتباه در تمامیت جسمانی. تمام افراد دنیا در شخص بودن با هم مساوی هستند. مثاًل مردی ایجاب نکا
مًا عقد به جهت اشتباه در شخص باطل است )ماده  دهد و سپس خواهر خانم الف قبول میالف می ، در این صورت به دلیل  ق.م(. به عبارت بهتر   1067کند؛ مسلِّ

 فقدان قصد عقد نکاح باطل است. 
 تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص  طرف  دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.  - 1067ماده 

 : . اشتباه در شخصیت یا هویت مدنی یا وضعیت مدنی2
سازد. اشتباه در شخصیت این است که یک نفر خودش  که هر شخص را از دیگران جدا میشخصیت با شخص تفاوت دارد. شخصیت مجموعه خصوصیاتی است  
ق.م(.    1067شود او نیست که در این مورد هم عقد باطل است )ماده  آورد که بعدًا معلوم میرا جای دیگری قرار دهد. مثاًل یک نفر خود را جای آدم  معروفی در می

اه کردید؛ مثاًل خانمی، آقای الف را به خاطر تشابه صورت با فالن هنرمند معروف اشتباه گرفته است. حال که با وی  زمانی که شما در شخصیت یک نفر اشتب
قد بنابر وحدت مالک  ازدواج کرده فهمیده که دچار اشتباه در شخصیت شده است. آیا واقعًا آن خانم قصدی برای نکاح با آقای الف داشته است؟ خیر، قطعًا این ع

 باطل است.  1067ۀ  از ماد
 : . اشتباه در اوصاف3

شود آن وصف را ندارد که در اینجا عقد باطل نیست؛ مثاًل  یعنی شخص همان است و شخصیت هم همان است اما مثاًل گفته یک وصفی دارم که بعدًا معلوم می
کردم دکتر  باشد و انگیزۀ خصوصی نباشد مانند اینکه بگوید فکر میگفته فوق لیسانس دارم که ندارد و طرف فقط حقِّ فسخ دارد؛ که باید آن وصف وارد عقد شده 

ق.م(. در اشتباه در اوصاف  اساسی  همسر، شخص، همسر خود را با دیگری اشتباه نگرفته است؛ اساسًا اینجا بحث اشتباه مطرح نیست بلکه   1128است )ماده  
 اند یا ضمنی. شروط ضمنی همان شروط تبانی هستند. بحث تخلف از شرط صفت است. الزم به ذکر است این شروط یا صریح

پرسند: »آقا شما سه تا زن دارید من بشوم چهارمی!« در اینجا اگر سه تا زن داشته باشد و نگوید؛ رود قاعدتًا ازش نمیبه عنوان مثال کسی که به خواستگاری می
اشد: یعنی اگر بعدًا معلوم شود که سه تا زن داشته، زن حقِّ فسخ دارد؛ یعنی انگار شرط   آید مجرد ب کند کسی که خواستگاری میگونه ایجاب میبنای عقلی این

 ق.م(.  1128گویند )ماده  بایست این حالت باشد. این را شرط تبانی یا شرط بنایی میضمنی وجود داشته که نمی
که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حقِّ فسخ خواهد  هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود    -  1128ماده  

تبانیًا بر آن واقع شده باشد.   بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد م 
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یا  : هر اشتباهی مبتنی بر جهل به واقعیت است. اگر در ارزش واقعی کاال اشتباه صورت بگیرد یعنی خریدار جاشتباه در ارزش مال:  1نکته   اهاًل گران بخرد، 
 شود خیار غبن. فروشنده جاهاًل ارزان بفروشد، خیار فسخ ایجاد می

 پس اثر اشتباه در ارزش، قابلیت فسخ است به استناد خیار غبن. 
فسخ دارم به استناد خیار تدلیس؛  اگر در اثر تدلیس  شما، من اشتباه کنم مثاًل جنس چینی را تصور کنم ژاپنی است من خیار    : اشتباه ناشی از تدلیس:2نکته  

ت فسخ می  شود. )خیار تدلیس( یعنی اشتباه ناشی از تدلیس هم منجر به قابلیِّ
ت مال مورد معامله اشتباه کند نه در اوصاف، آن معامله  : اگر تدلیس به گونه3نکته   است. مثاًل ماشین حساب را تصور    باطلای باشد که طرف  مقابل، در ماهیِّ

 ها در موضوع واحد وجود ندارد. ت زیرا انطباق ارادهکنم گوشی اس 
گوییم »اشتباه«، منظور چهار مدل اولی است(. ضمانت اجرای تدلیس  بطالن است )وقتی مطلق می گاهی : ضمانت اجرای اشتباهغبنو  تدلیسبا  اشتباهرابطۀ 

ها در یک عقد هم اشتباه داریم هم تدلیس، هم اشتباه داریم و هم  وقت  و غبن حقِّ فسخ است یعنی عقد صحیح است و طرف صرفًا حقِّ فسخ دارد؛ اما بعضی
م عقد باطل  غبن، ضمانت اجرای اشتباه بطالن است و ضمانت اجرای تدلیس و غبن این است که عقد صحیح است، حال باید چکار کرد؟ هر جا اشتباه را داشتی

کنند که این کار تدلیس است و به طرف گفته طال است و او  النگوی آهنی را عین طال درست میرسد. مثاًل کسی یک  است و اساسًا نوبت به تدلیس و غبن نمی
م است.   هم خریده که این هم اشتباه در موضوع معامله است که باید گفت اشتباه مقدِّ

م است یعنی عقد باطل است و نوبت به تدلیس و غبن نمی ؛ به عبارت دیگر، اگر تدلیس روی علت عمدۀ عقد،  رسددر تعارض اشتباه با تدلیس و غبن، اشتباه مقدِّ
 ه با تدلیس(.شخصیت طرفین، خود موضوع معامله با نوع عقد صورت گیرد، این تدلیس موجب بطالن عقد است )مثل فروش تابلوی نو به جای تابلوی عتیقه همرا

گیرد. هرگاه توجهی انتقال میکند، به بهای قابل فی می دار کتب خطی معر »الف« یک قرآن خطی بسیار قدیمی را از شخصی که خود را مجموعه ✓

 دار نبوده است، کدام مورد، گویای وضع معامله است؟ معلوم شود کتاب مزبور، شبیه سازی شده کتاب قدیمی است و فروشنده نیز اساسا مجموعه

 [ 99 مشاوران حقوقی]

 .اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده و معامله باطل استالف. 

 اشتباه در ارزش مورد معامله رخ داده و معامله قابل فسخ است. ب. 

 .اشتباه در وصف مهم مورد معامله رخ داده و معامله قابل فسخ استج. 

 .اشتباه در شخص طرف معامله رخ داده و معامله باطل استد. 

 «.باشد معامله موضوع خوده ب مربوط که است معامله نفوذ عدم موجب وقتی اشتباهقانون مدنی: »   200« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

ن است. جهل یا اشتباه، در کدام صورت خدشه ✓  [ 99؟  ]ارشد  کند نمی ای به صحت معامله وارد مورد معامله عین معیا

 جهل، نسبت به ماهیت مورد معامله الف. 

 اشتباه، نسبت به ماهیت مورد معامله .ب

 مورد معامله جهل، نسبت به وصف مهم  .ج

 اشتباه، نسبت به یک وصف مهم مورد معامله  .د

طبق نظر دکتر مالکریمی جهل نسبت به ماهیت و وصف در هر صورت موجب بطالن است؛ اما اشتباه نسبت به ماهیت    .« صحیح استدپاسخ: گزینۀ »

 شد، موجب حق فسخ است، نه بطالن معامله.موجب بطالن، ولی اشتباه نسبت به وصف مهم در صورتی که وارد قلمرو تراضی طرفین شده با

 [ 99تعهدات ارشد ] اشتباه در شخص طرف مصالحه، در کدام مورد موجب بطالن عقد صلح نیست؟ ✓

 صلح محاباتی الف. 

 صلح بالعوض ب. 

 صلح در مقام بیعج. 

 صلح در مقام تنازع د. 

مقام بیع عقدی معوض است و مبتنی بر تسامح نیست، اشتباه در شخص طرف  « صحیح است.  طبق نظر دکتر مالکریمی چون صلح در  جپاسخ: گزینۀ »

 مصالحه موجب بطالن عقد صلح نیست. 

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد اشتباه در انعقاد قرارداد در حقوق ایران:  ✓

 الف. همیشه، باعث بطالن عقد است.
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 ب. گاهی اوقات باعث بطالن و گاهی باعث خیار فسخ است. 

 عث عدم نفوذ عقد است. ج. همیشه، با

 د. گاهی باعث بطالن و گاهی باعث عدم نفوذ عقد است. 

ی »ب« ترجیح دارد. اشتباه در ارزش یا قیمت مورد معامله زمانی موجب خیار فسخ است هر دو درست هستند، ولی انتخاب گزینه  »د« و  »ب«ی پاسخ: گزینه

    417و    416که غبن طبق مواد  
ً
ای نباشد که غبن  غیرقابل اغماض باشد؛ بنابراین اگر اشتباه در ارزش مورد معامله به اندازهقانون مدنی فاحش و عرفا

 فاحش برای طرفی که دچار اشتباه شده، ایجاد کند، عقد صحیح و غیرقابل فسخ است.

برنج خارجی فروخته است. بر   پس از قرارداد فروش یک تن برنج، خریدار مدعی است، یک تن برنج ایرانی خریده و فروشنده مدعی است یک تن ✓

 [ 96فرض فقدان دلیل، حکم دعوی چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری

 ب. صحت معامله و لزوم تحویل برنج خارجی  الف. صحت معامله و لزوم تحویل برنج ایرانی 

 د. تخلف و بطالن معامله      ج. بطالن معامله 

درست است. اشتباه در وصف خارجی یا ایرانی بودن برنج موضوع عقد بیع، خللی به اعتبار عقد وارد   »ب«ی قانون مدنی گزینه  279  مادۀپاسخ: باتوجه به  

که ثابت شود، برنج ایرانی مورد معامله  تواند فروشنده را به تسلیم برنج ایرانی مجبور کند، مگر اینکند؛ بنابراین عقد صحیح است، منتها خریدار نمینمی

 قرار گرفته است. 

وجود وصف قدمت شیء را ضمن عقد از خود سلب کند،   مسؤولیتکه فروشنده  قرارداد مبنی بر وجود وصف قدمت منعقد شود، درحالی  اگر ✓

 [ 90]تعهدات سراسری وضعیت قرارداد چگونه است؟ 

 ب. معامله باطل است.     الف. معامله صحیح است.

 د. معامله قابل ابطال است.     ج. معامله قابل فسخ است. 

کند و قرارداد صحیح و نافذ است؛ چون در این موارد با شرطی که درست است. فقدان وصف اساسی خللی به اعتبار عقد وارد نمی  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 کند و قطعی نیست. ی احتمالی پیدا میی انعقاد عقد جنبهدهد، وجود وصف اساسی موردنظر از لحظه فروشنده قرار می 

 [ 96گاز سراسریوکند، ولی طال نیست. حکم معامله چیست؟ ]دکتری حقوق نفتیی را به عنوان عتیقه خریداری میای طالمشتری، مجسمه ✓

 ای از جنس طال که عتیقه باشد را تحویل مشتری دهد. الف. صحیح است و مشتری باید مجسمه

 ب. صحیح است و بایع باید تفاوت ثمن را به مشتری پرداخت کند.

 تری حق فسخ دارد. ج. صحیح است و مش

 د. باطل است.

درست است. وصف اساسی موضوع معامله، وصف عتیقه بودن مبیع است که اشتباهی در آن وقوع نیافته است، طال بودن جنس مبیع   »ج« ی  پاسخ: گزینه

تواند، بیع را به استناد خیار با اجتماع شرایط قانونی، خریدار می   شود.وصف غیراساسی  با اهمیت است، اشتباه در این وصف موجب بطالن عقد بیع نمی

ف از
ا
 شرط  صفت فسخ کند. تخل

های آن در قرارداد ذکر نشود، قرارداد مشمول احکام مربوط به ... است واگر اوصاف در قرارداد اگر در قرارداد فروش یک خانه اوصاف و ویژگی ✓

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری ذکر شود و معلوم شود، فاقد آن است، قرارداد مشمول احکام مربوط به ... است. 

 جهل به موضوع قرارداد –ب. اشتباه      خیار فسخ –اه الف. اشتب

 اشتباه –د. جهل به موضوع قرارداد     خیار تخلف وصف –ج. خیار غبن 

شتبه علم دارد، منتها علم و معرفت او منطبق با واقعیت  درست است. در فرض وقوع اشتباه طرفی که دچار اشتباه شده، راجع  »د«ی  پاسخ: گزینه به امر م 

 که جهل مقابل علم و به معنای فقدان هر نوع معرفت اعم از معرفت منطبق با واقع یا غیرمنطبق با واقعیت است.ت؛ درحالینیس

 [ 90]تعهدات سراسری اگر شخصی ساعتی را با عالمت تجاری ویژه بخرد و معلوم شود، دارای عالمت تجاری دیگری است، قرارداد ...  ✓

 اطل است.ب. معامله ب     الف. صحیح است. 

 د. قابل فسخ است.      ج. غیرنافذ است.

قانون مدنی اشتباه در وصف اساسی مورد   200درست است. عالمت تجاری برای مالی مانند ساعت، وصف اساسی است و طبق ماده    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 معامله، سبب بطالن عقد است.

 [ 93]تعهدات سراسری  در کدام مورد قرارداد باطل نیست؟ ✓
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 تحویل یک شیء جدید به جای مال عتیقهالف. 

 ب. اختالف طرفین در خصوص قرض بودن یا هبه بودن عقد منعقد شده

 ج. فروش یک مال به دو برابر قیمت واقعی

 د. انعقاد عقد نکاح با مریم به جای نرگس 

 شود.موجب بطالن عقد نمی درست است. اشتباه مذکور دراین گزینه مربوط به ارزش مورد معامله است که  »ج«ی پاسخ: گزینه

شود دهد، اما بعد از امضای قرارداد، متوجه میی ملکی به اعتبار این که خریدار، دوست برادر اوست، در فروش خانه به وی تخفیف می فروشنده ✓

 [ 96]مشاوران حقوقی شناسد و او در شخص طرف اشتباه کرده است، این معامله ... که برادر او خریدار را نمی

 د. صحیح است.   ج. جایز است.  ب. باطل است.   . غیرنافذ است.الف

شود؛ زیرا اشتباه موردنظر وارد قلمرو  نفوذ عقد نمی اشتباهی که در فرض مورد پرسش رخ داده، موجب بطالن یا عدم  درست است.    »د« ی  پاسخ: گزینه

شود که شخصیت طرف، علت  رف عقد وقتی سبب بطالن قرارداد می تراضی طرفین نشده و در حد تصور ذهنی است؛ و همچنین اشتباه در شخصیت ط

 موجب تخفیف به خریدار شده است و علت
ً
عمدۀ   عمدۀ عقد باشد؛ یعنی طرف عقد در اثر این اشتباه عقد را منعقد کند، در فرض پرسش اشتباه منحصرا

 عقد نیست. 

ی خیارات را اسقاط  فروشد و در ضمن عقد، کلیهن عنوان، به خریدار ناآگاه می فروشنده با رنگ کردن حلقه برنجی، آن را طال جلوه داده و به همی ✓

 [ 97]وکالت کرمانشاه نمایند. کدام مورد، صحیح است؟  می

 الف. عقد به علت اشتباه در خود موضوع معامله، غیرنافذ است.

 ب. عقد به علت اشتباه در خود موضوع معامله، باطل است. 

 ی خیارات خود را ساقط کرده است. ندارد، زیرا کلیهج. خریدار حق فسخ 

 د. خریدار پس از اطالع، به استناد خیار تدلیس حق فسخ دارد و اسقاط مؤثر نیست. 

  200در این فرض تدلیس سبب وقوع اشتباه در خود موضوع معامله شده است؛ اشتباه در خود موضوع معامله طبق مادۀ  درست است.    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 موجب بطالن عقد است؛ اعم از اینکه در اثر تدلیس یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث اتفاق بیفتد یا بدون وقوع تدلیس.  ق.م

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد اشتباه در ارزش مال مورد معامله:  ✓

 بطالن است.ب. در صورت علم طرف مقابل، موجب                    اثر است. ی اشتباهات بیالف. از جمله

 د. موجب خیار فسخ است.    ج. موجب عدم نفوذ معامله است.

وجود آمدن خیار فسخ برای یکی از  شود که وجود آن سبب بطالن یا عدم نفوذ عقد یا بهاثر به اشتباهی گفته میدرست است. اشتباه بی »د«ی پاسخ: گزینه

کند و در صورت اجتماع شرایط قانونی برای طرفی که دچار اشتباه شده است، خیار غبن  ل نمیمتعاملین نگردد. اشتباه در ارزش مورد معامله عقد را باط

 شود.ایجاد می

فروش درآید،  فروش آپارتمان اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفکیکی بیش از مساحت مقرر در قرارداد پیشبراساس قانون پیش ✓

 [ 94]وکالت کدام مورد صحیح است؟

 فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از پنج درصد باشد. ریدار و پیشخالف. پیش

 که اختالف مساحت بیش از پنج درصد باشد.خریدار حق فسخ دارد، مشروط بر اینب. فقط پیش

 خریدار هر دو حق فسخ دارند. فروشنده و پیشج. پیش

 فروشنده حق فسخ دارد.د. فقط پیش

 درست است.   »ب«ی فروش ساختمان گزینهقانون پیش 7  مادۀ: مستند به پاسخ

شود. اگر بعد از مترمربع قید شده است، از قرار هر مترمربع سه میلیون تومان فروخته می  92آپارتمانی که مساحت آن در سند مالکیت ثبتی   ✓

 [ 96]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف یه چیست؟ مترمربع است، حکم قض  98تسلیم مبیع معلوم شود که متراژ واقعی آپارتمان  

 ی آن تراضی کنند.که طرفین دربارهالف. زیاده مال بایع است؛ مگر این

 گیرد. ب. با تودیع بهای مقدار اضافه در  صندوق ثبت، زیاده به خریدار تعلق می

 تواند معامله را فسخ کند.ج. بایع می

 رند. د. هریک از طرفین، حق فسخ معامله را دا

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

122 

 درست است.   »ب«ی قانون ثبت اسناد و امالک کشور گزینه  149 مادۀپاسخ: طبق 

شود نه به طور مقطوع و شرط مساحت، شود. بهای زمین به تناسب مقدار مترمربع آن معین میقطعه زمینی محصور و با ابعاد معین فروخته می ✓

نفت ه متر از مقدار معین کمتر درآید، کدام است؟نمایانگر میزان آن بهاست. وضعیت معامله، در فرضی که زمین س  حقوق  وگاز ]دکتری 

 [ 97سراسری

 کند. الف. معامله غیرقابل فسخ است، ولی ثمن به نسبت بهای مذکور در قرارداد، کاهش پیدا می

 کند. ب. معامله غیرقابل فسخ است، ولی ثمن به نرخ روز کاهش پیدا می 

 ج. فروشنده و خریدار حق فسخ دارند.

 د. فقط فروشنده حق فسخ دارد. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوت  سازد؟ اشتباه در کدام یک از موارد زیر، به صحت عقد خللی وارد نمی ✓

 ی عین معینب. جنس مورد معامله   ی کلی الف. جنس مورد معامله 

 د. انگیزه یا جهت معامله     ج. اوصاف جانشین ذات

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

خرد. هرگاه معلوم شود فرزندش انگشتر طال دو ست نداشته شخصی به تصور اینکه فرزندش انگشتر طال دوست دارد، برای او انگشتر طال می ✓

 [   97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت است، وضعیت معامله چگونه خواهد بود؟ 

 الف. اگر فروشنده از موضوع آگاه باشد، قابل فسخ است.

 غیرنافذ است و تنفیذ آن، به اختیار فرزند است.ب. 

 ج. صحیح است، ولی خریدار حق فسخ دارد.

 د. صحیح و الزم است.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

اسمی با ی یکی از شرکا نادرست بوده و او را به جهت  تشابه  شود که تصور او دربارهپس از عقد تشکیل شرکت تضامنی، یکی از شرکا متوجه می ✓

 [ 94شخص دیگری اشتباه گرفته است. این قضیه چه تأثیری در اعتبار عقد شرکت دارد؟ ]تعهدات سراسری

 الف. شریک مزبور حق فسخ شرکت را دارد.

 ب. عقد شرکت غیرنافذ و منوط به تنفیذ شریک است. 

 ج. موجب بطالن عقد است.

 کند.د. خللی به اعتبار عقد وارد نمی

؛ پس اگر  ی عقد استها علت عمدهقد در آنع  طرف    درست است. قرارداد تشکیل شرکت تضامنی از قراردادهایی است که شخصیت    «»دی  پاسخ: گزینه

این تراضی، وارد توافق  بخواهیم به سوال پاسخ دهیم باید بگوییم چنانچه اشتباه، وارد  قرارداد و تراضی  طرفین شده باشد عقد باطل است؛ در حالی که  

   پس عقد، باطل نیست. نشده است طرفین

 [ 93]قضاوت  در کدام مورد، عقد باطل است؟ ✓

 کند. که تعیین محل سکونت با اوست، با حسن ازدواج میالف. مریم به تصور این

 کند.شود، از مدیونی ضمانت میی مدیون ضمیمه میی او به ذمه که ذمهب. سهیال به تصور این

 که گندم است. کند، به تصور اینمی ج. کریم مقداری جو از محسن قرض

 که فروشنده باید الیاف را در محل کارخانه به او تحویل دهد. کند، به تصور اینای مقداری الیاف خریداری مید. کارخانه

  مادۀ وع معامله و مشمول  ی »ج« از نوع اشتباه در خود موضدرست است. اشتباه واقع شده در فرض مقرر به موجب گزینه  »ج«ی  پاسخ: با مسامحه گزینه

 قانون مدنی است.  200

 [ 93]قضاوت  در خصوص اشتباه، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 شود.ی اصلی عهد بستن است، اگر در قلمرو تراضی قرار گیرد، باعث بطالن عقد میالف. اشتباه در وصف اساسی که انگیزه

 شود.د میب. اشتباه در قیمت، موجب جهل به ثمن شده و منجر به بطالن عق
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 شود. ج. اگر پیشنهاد ازدواج به نامزد را دختر دیگری بپذیرد که با او شباهت اسمی دارد، نکاح واقع می

 د. اشتباه در وصف اساسی همسر، موجب بطالن عقد است.

 درست است. »الف« ی پاسخ: گزینه

ای به او بدهد. پس از مراجعت به منزل متوجه  شلوار سورمهوکت  خواهدمراجعه کرده از فروشنده می  شلوار به مغازه وشخصی که برای خرید کت ✓

 [ 92]مشاوران حقوقی شلوار مشکی است. در این صورت:وشود، کتمی

 الف. معامله غیرنافذ است، به علت اشتباه 

 ب. خریدار حق فسخ دارد، به علت تخلف شرط 

 ج. خریدار حق فسخ دارد، به علت تخلف وصف 

 است، به علت اشتباهد. معامله باطل 

 از اوصاف غیراساسی این مال است؛ بنابراین، هرگاه در بیع لباس، مشتری راجع  »ب«ی  پاسخ: گزینه
ً
به رنگ آن مرتکب اشتباه درست است. رنگ لباس عرفا

 کند. تواند بیع را فسخ ی رنگ مبیع با فروشنده تراضی کرده باشد، میشود، عقد صحیح است، منتها اگر درباره 

دارد: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. منظور از »موجب نفوذ معامله نیست«،  قانون مدنی مقرر می  199  مادۀ  ✓

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری چیست؟ 

 ب. معامله باطل و بالاثر است.                               الف. معامله قابل ابطال است.

 د. معامله غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ دارد.     مله باطل یا غیرنافذ است.ج. معا 

ق.م و    199شوند.برخی با تأکید بر ظاهر مادۀ  طبق ظاهر این ماده اشتباه و اکراه هر دو موجب غیرنافذشدن معامله می درست است.    »ج«ی  پاسخ: گزینه

معامله است و اگر شخصی که دچار  نفوذ  ن بیان کرده است؛ معتقدند اشتباه نیز مانند اکراه باعث عدماینکه حکم اشتباه و اکراه را مقنن در این ماده یکسا

شود. در مقابل، طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی؛ چون اشتباه قصد انشا را  اشتباه شده است، بعد از علم به واقعیت عقد را امضاء کند، عقد نافذ می 

گذار آن را  د آنچه انشا شده است متفاوت از عقدی باشد که طرف  دچار اشتباه قصد کرده بود، اشتباه در مواردی که قانونگردکند و سبب میمعیوب می

ق.م نسبت به اشتباه به معنای بطالن    199شود؛ بنابراین عبارت »موجب نفوذ معامله نیست« در مادۀ  مؤثر بر عقد دانسته است، موجب  بطالن معامله می 

 خصوص اکراه به معنای غیرنافذ بودن عقد است. است و در 

 [  95]ارشد حقوق خانواده سراسری شود؟ در کدام مورد، جهل، به بطالن قرارداد منجر می ✓

ض، حق مراجعه به او را ندارد.الف. شخصی مالی را برای یک سال قرض کرده، به تصور این قر   که تا انقضای مدت مذکور، م 

 ی او است.ی تسلیم مبیع برعهدهدانسته که هزینهبیع نمی ب. بایع در زمان تشکیل عقد

ستعیر گمان کرده که عاریه موجب حق انتفاع است، نه اباحه  ی انتفاع.ج. در عقد عاریه، م 

مان، طلبکار نمی  شود.ی مدیون آزاد میداند که پس از عقد ضمان، ذمه د. در عقد ض 

ای صورت گرفته و مسئلۀ اشتباه در عقد با مسئلۀ جهل یکسان درنظر گرفته شده  تن پرسش حاضر مسامحه در تنظیم مدرست است.    »ج«ی  پاسخ: گزینه

اهی که در  است.گزینۀ درست پرسش که همان گزینۀ »ج« است به اشتباه ارتباط دارد، نه جهل. تأثیر انواع مختلف اشتباه در قرارداد یکسان نیست. اشتب

شود. در فرض مورد پرسش شخصی که به ظاهر تحت عنوان  ق.م موجب بطالن عقد می  194ر نوع عقد است که طبق مادۀ  گزینۀ »ج« وقوع یافته، اشتباه د

صور  مستعیر طرف عقد قرار گرفته، در واقع انشای عقد حبس را اراده کرده است؛ به عبارت دیگر ایجاب عقد عاریه خطاب به شخصی انشا شده که  ت

کننده، عقد عاریه حبس است و سبب ایجاد حق انتفاع به سود او خواهد شد، ایجاب را قبول کرده است، غافل از اینکه ایجابکرده ایجاب مربوط به عقد  می 

 را انشا کرده است؛ به این ترتیب ارادۀ طرفین در نوع عقد موافق نیست و عقدی منعقد نشده است.

 [ 91وضع عقد چگونه است؟ ]تعهدات آزاد چنانچه در عقود تبرعی اشتباه در شخص طرف معامله صورت بگیرد، ✓

 ب. باطل است.       الف. غیرنافذ است.

 تأثیر است. د. اشتباه بی      ج. قابل فسخ است. 

آورد مگر در مواردی که  اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی دارد:»ق.م که بیان می   201طبق مادۀ  درست است.    »ب« ی  پاسخ: گزینه

 ف علت عمده عقد بوده باشدشخصیت طر
ا
عی )مجانی( از عقودی هستند که شخصیت طرف قرارداد، در آنها عل عمدۀ عقد   ت  .« عقد باطل است. عقود تبرُّ

 است. 

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری در کدام مورد قرارداد باطل نیست؟ ✓
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 الف. اختالف طرفین در خصوص قرض بودن یا هبه بودن عقد منعقد شده

 عقد نکاح با مریم به جای نرگس ب. انعقاد

 ج. فروش یک مال به دو برابر قیمت واقعی

 د. تحویل یک شیء جدید به جای مال عتیقه

 اشتباه در ارزش مورد معامله موجب بطالن عقد نیست. درست است.   »ج«یپاسخ: گزینه

 معلوم میکه جنس آن از نقره است، به طور مجانی مورد صلح قرار میگلدانی به تصور این ✓
ً
 ی نبوده و مصنوع   یواقع  یشود که نقرهگیرد، بعدا

 [ 93ی سراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر دارد؟   یاست. معامله چه وضع

 ح است. یبوده، عقد صح یالف. چون صلح مجان

 ب. عقد باطل و بالاثر است.

تصالح میج. عقد صلح غ  ا رد کند. یتواند آن را قبول یرنافذ است، م 

تصالح حق فسخ معامله را دارد.  د. به لحاظ تخلف از   وصف، م 

وب کردن قصد، موجب بطالن عقد است و از این یل مع یتر بیان شد؛ اشتباه در خود موضوع معامله به دل. چنانچه پیشدرست است  « الف »یگزینهپاسخ:  

ان ضرر طرفی که دچار اشتباه شده است. عیب  حیث فرقی بین معامالت معوض و غیرمعوض وجود ندارد. دلیل بطالن عقد، عیب در اراده است، نه جبر 

شود که وارد قرارداد و توافق طرفین شود، صرف  تصور اشتباه در یکی از قصد، موجب بطالن هر عمل حقوقی است. اشتباه وقتی سبب بطالن عقد می

فوق، عقد صلح موضوع پرسش صحیح و نافذ است، ولی نه به ه به مطالب  طرفین عقد، بدون وارد شدن اشتباه به قلمرو تراضی، تأثیری بر عقد ندارد، با توجا 

تصور خالف واقع در ذهن یکی از متعاملین، باقی مانده    که اشتباه وارد قرارداد و تراضی طرفین نشده و در حدا دلیل غیرمعوض بودن، بلکه به جهت این

 است. 

 

 اکراه  -دو 
 ( 209تا   202)مواد  

 کند. پس: نامشروع  مادی یا معنوی است که شخص را به انجام یک عمل حقوقی وادار میاکراه یک فشار  )تحمیل( 
 شود مورد رضای شخص و باب میل او نیست. شود و عمل حقوقی از او خواسته میکه علیه شخص اجرا میاکراه یک تحمیل است یعنی چیزی (1
 شود. گیرد و ناچار میارادۀ آزاد او تحت تأثیر قرار می شود یعنیدر اکراه شخص همیشه در اثر یک تهدید نامشروع، وادار می (2
 اکراه همیشه تهدید است یعنی رضای فرد تحت  اکراه، به آن معامله مخدوش است.  (3

 اکراه بر دو قسم است: 
 برم. ( اکراه معنوی؛ مثل اینکه بگوید آبرویت را می1
 .  کنند به جوهر کنند و سپس زیر سند معامله را با انگشت او ممهور می اجبارًا انگشت شخص را آغشته( اکراه مادی )اجبار(؛ مثل اینکه 2
معنوی    اکراه معنوی: اگر اکراه به صورت مطلق بیاید و معلوم نباشد منظور از آن، اکراه معنوی یا مادی است اصل بر اکراه معنوی است. به اکراه  .1

کند به انعقاد دادند اصل اکراه معنوی است. اکراه معنوی این است که یک نفر دیگری را تهدید میشود پس در امتحان اگر اکراه را  »اکراه« هم گفته می
کشمتان«. در اکراه معنوی مکره فرصت فکر کردن دارد، فرصت تصمیم دارد، رضا و قصد  گوید: »اگر این معامله را انجام ندهید میمعامله؛ مثاًل می

ا معیوب است؛ معیوب بودن رضا با نبودن رضا فرق دارد. رضا نباشد قصد هم نیست و عقد باطل است. رضا  هم دارد. چرا عقد صحیح نیست؟ چون رض
اده  معیوب باشد قصد وجود دارد و عقد غیر نافذ است. پس در اکراه معنوی رضا و قصد وجود دارد اما چون رضا معیوب است، عقد غیر نافذ است )م

 کسی باشد )طرف معامله یا شخص ثالث(.  ق.م(. مهم نیست اکراه از سوی چه 203
ای هم  اکراه معنوی اکراهی است که طرف در آن فرصت فکر کردن و تصمیم گرفتن دارد؛ قصد دارد، رضا هم دارد ولی رضا معیوب است. )البته عده

 معتقدند فاقد رضا است( 
 از متعاملین واقع شود. اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر  -  203ماده 
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ترساند مثل تهدید به قتل، در بعضی  نکته: در اکراه، مالک شخصی است یعنی مهم این است که مکره بترسد نه نوع مردم. بعضی از تهدیدها نوع مردم را می
ی طرف معیوب باشد که قانون مدنی در  که ارادهترسند اما ممکن است که یک نفر  خاص بترسد. اکراه، عیب  اراده است مهم این است  تهدیدها نوع مردم نمی

 گفته مالک نوعی است و ذیل ماده گفته مالک شخصی است.  202ابتدای ماده 
شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتًا قابل تحمل  اکراه به أعمالی حاصل می  - 202ماده  

 آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. باشد. در مورد أعمال  اکراهن
ها مؤثر است در شخص  طرف  معامله هم مؤثر باشد( است اما اگر گفت طبق الک چیست؟ شخصی )یعنی عالوه بر اینکه در نوع  انساناگر سؤال آمد در اکراه م  

 الک چیست؟ هم نوعی است و هم شخصی. ترتیب آن هم این است که اول نوعی است و بعدًا شخصی. قانون مدنی در اکراه م 
با اوصاف آن    هر انسان متعارفکنیم؛ یعنی باید دید آیا  کنیم نوعی قضاوت میای از هر دو مالک است یعنی، شرایط آن شخص را نگاه میبه طور کلی آمیخته

 گیرد یا نه؟ ار می، در چنان شرایطی، تحت تأثیر قر شخص
زنم!  ات را آتش میخانه، اگر تهدید این بود:  کشمت! )جان( میق.م گفته اکراه در سه چیز است باشد: جان، مال و آبرو. اگر تهدید این بود:    202نکته: ماده  

اقوام یا خویشاوندان، کلمۀ »مال« را جا انداخته است و منطقی  در مورد    204رسد ماده  . به نظر میبرداری! )آبرو(گویم کالهبه همه میو اگر تهدید این بود:    )مال(
نیست چون ماده  است که تهدید نسبت به مال اقوام هم اکراه محسوب شود اما اگر جایی خواستند که طبق قانون پاسخ دهید: تهدید نسبت به مال اقوام اکراه  

ه اقوام والغیر. دوستان، نامزد و ... را نگفته است؛ اما باید گفت مهم در اکراه این است که آیا  فقط گفته تهدید نسبت ب  204ق.م. »مال« را نگفته است. ماده    204
 تهدید در ارادۀ تهدیدشونده مؤثر هست یا نه. اگر مؤثر بود اکراه است و اگر نبود اکراه نیست. 

وج و زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی  یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل ز  1تهدید طرف معامله در نفس یا جان - 204ماده 
 درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. 

شود اما شخص موردنظر از لحاظ وضع سیاسی یا اجتماعی در شرایطی است که  ؛ یعنی ممکن است تهدیدی از لحاظ نوعی اکراه محسوب می205و    202مواد  
 تواند عملی باشد در این صورت این تهدید، اکراه نیست. رباره او نمیتهدید د

 شود. لذا درباره شخص تهدیدشونده، جنسیت، سن، پیر، جوان بودن، زمان تهدید، مکان تهدید و غیره در نظر گرفته می
 نکته:

 ق.م(:  206اضطرار )ماده 
 ه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکر  -  206ماده 

 خواهیم:اضطرار با اکراه فرق دارد. در اکراه دو شرط می
 . تهدید از خارج باشد 1
 . هدف از تهدید، انعقاد معامله باشد 2

اضطرار دو حالت دارد یا شرط اول وجود ندارد یا شرط دوم  اما در اضطرار یکی از این دو شرط را ندارد یعنی اگر یکی از این دو شرط را نداشته باشد اضطرار است. 
 وجود ندارد. 

فروشد که این حالت  شود، مالش را میحالت اول: تهدید از خارج نیست )یعنی شرط اول وجود ندارد(. شرط درونی است مثل بیماری و گرسنگی. یک نفر بیمار می
 اضطرار است. 

گوید اگر یک میلیون ندهی  کند و میعقاد معامله نیست )شرط دوم وجود ندارد(. مثاًل یک نفر دیگری را تهدید میحالت دوم: تهدید از خارج است اما هدف ان
 ق.م(.  206فروشد. در این حالت تهدید از خارج است اما هدف انعقاد معامله نیست که باز اضطرار است )ماده  رود ماشینش را میکشمت و شخص میمی

 راری است.اکثر معامالت مردم اضط
کس کار  نامشروعی نکرده است. معامله در نتیجۀ سوءاستفاده از اضطرار،  معاملۀ اضطراری مطلقًا صحیح است و هیچ استثنائی ندارد زیرا در بحث اضطرار، هیچ

 معاملۀ در حکم اکراهی بوده و غیر نافذ است. استفاده از اضطرار، اصاًل معاملۀ اضطراری نیست بلکه استثنای معاملۀ اضطراری نیست. معامله در نتیجۀ سوء
شود و معامله غیر نافذ است. مثاًل کسی مریض است و  ای را بر او تحمیل کند در حکم اکراه مینکته: اگر کسی از اضطرار دیگری سوءاستفاده کند و معامله

 خرد. ه نصف  قیمت، مال را میکند و بآید و از اضطرار او سوءاستفاده میاش را بفروشد کسی میخواهد خانهمی
 

 خواسته واژۀ »مال« را بیاورد که متأسفانه از قلم افتاده است. رسد بعد از واژۀ »نفس« می »نفس« مترادف با »جان« است و به نظر می  1
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ات را  ار بگوید: »بدهیتهدید باید نامشروع باشد: پس اگر من شما را به اجرای یک امر قانونی تهدید کنم عمل من اکراه نیست؛ زیرا حقِّ من است. مثاًل اگر طلبک
ی اکراه نیست؛ مانند اینکه کسی که ملزم شده است سند ملک  طور ملزم شدن شخص از طریق مقامات قانون زنم« اکراه نیست. همینندهی، چکت را برگشت می

 ق.م.(.  207شود چنین الزامی اکراه نیست )ماده  بزند حاال اگر او این کار را نکند از طرف دادگاه ملزم می Xخود را به نام آقای 
 شود. ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونی اکراه محسوب نمی  – 207ماده 

رف  ترس )خوف( اکراه نیست؛ مثاًل اگر کسی از پدرش حساب می  208نکته: طبق ماده  ترسد. باید برای اکراه، تهدید صورت بگیرد. عنصر  مادی   برد و میق.م ص 
 تهدید، همان أعمال  تهدیدآمیز یا فعل تهدیدآمیز است. 

 شود. دی شده باشد اکراه محسوب نمیمجرد  خوف  از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدی -  208ماده 
شود. مثل شکنجه، خواب  اکراه مادی یا اجبار: جایی است که تهدید و فشار آن قدر شدید است که طرف قصد هم ندارد یعنی قصدش هم زایل می .2

،  346،  202،209اه معنوی است:  مصنوعی. هر جا قانون گفته اکراه، مقصودش اکراه معنوی است فقط یکجا منظورش اکراه مادی است. این مواد اکر 
763،1070 

شود که مؤثر در شخص  با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتًا قابل تحمل  اکراه به أعمالی حاصل می  - 202ماده  
 باید در گرفته شود. آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص نباشد. در مورد أعمال اکراه

 امضاء  معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.  -  209ماده 
 عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.  -  346ماده 
 صلح به اکراه نافذ نیست.  -  763ماده 
ای بوده که عاقد فاقد قصد  ره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجهرضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال ک    -   1070ماده  
 باشد. 

 ق.م است.  1070تنها جایی که اکراه مادی )اجبار(، منظور  قانون است، قسمت  اخیر ماده 
 

.  بخرد  تومان  میلیون  200  به  است،  تومان  میلیون  220  آن  متعارف  ارزش  که  را  ایخانه  کندمی   مجبور  را  خریدار  فروشنده  اکراهی،  بیع  یک  در ✓

 [ 98 ارشد] چیست؟ معامله حکم برود، بین از اکراه شرایط مدتی  از پس که درصورتی

 .کنند رد  را معامله توانندمی ه،ااکر  دلیل به خریدار و اکراه از  ناشی زیان  دلیل به فروشنده. الف

 .کند رد  را معامله تواندنمی است، ندیده  زیانی  اینکه به توجه با خریدار،. ب

 .کند رد اکراه از ناشی زیان دلیل به را معامله تواندمی  فروشنده فقط. ج

 .کند رد اکراه دلیل به را معامله تواندمی   خریدار. د

 باشدمی  غیرنافذ  صورت هر در بیع این  است؛ نبوده  معتبر رضای دارای اکراهی بیع این انعقاد برای خریدار که دلیل این به. است صحیح «د» گزینۀ: پاسخ

 .کند رد اکراه دلیل به را معامله تواندمی   خریدار و

 [ 94]تعهدات سراسری از میان فروض زیر، کدام قرارداد، غیرنافذ است؟ ✓

گذارد و بدهکار تحت تأثیر این تهدید، کند که اگر خودروی خویش را به او نفروشد، سند طلب خود را به اجرا میالف. طلبکار، بدهکار خود را تهدید می

 فروشد.خودروی خود را به طلبکار می

 ی آن مبلغ، خودروی خود را بفروشد.شود برای تهیه کند و تهدیدشونده ناچار میب. شخصی با تهدید از دیگری مبلغی وجه نقد مطالبه می

که به مدت یک سال از قرار ماهیانه یک میلیون تومان میلیون تومان بفروشد یا این  ی خود را به مبلغ دویستکند که یا خانه ج. شخصی دیگری را اکراه می

 ی خود را اجاره دهد. به او اجاره دهد و او خانه 

د  ترس العمل نامساعد تقاضاکننده در برابر رد تقاضای مذکور میاش از سوی شخص شروری مواجه شده، از عکسی خانهد. مالک خانه که با تقاضای اجاره 

 دهد.ی خود را به او اجاره می و خانه
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ی تهدید هر دو نامشروع  که تهدیدی عنوان اکراه پیدا کند و منجر به عدم نفوذ معامله گردد، باید هدف و وسیلهدرست است. برای این  »الف«ی  پاسخ: گزینه

نیست. تهدید  تنهایی موجب مشروعیت  به  وسیله  یا    ، هدف  اما  است،  مشروع   ، تهدید  وسیلۀ  ،«الف»  گزینۀ  در   مذکور  فرض  در   باشند؛ مشروعیت هدف 

 ستنادا   به تواندمی مقررات طبق طلبکار که است آن ،وسیله بودن  مشروع دلیل   است؛  غیرنافذ  تهدید، تأثیر تحت  شدهواقع عقد   نتیجه، در ندارد؛ مشروعیت

  تهدید   هدف    بودن  نامشروع .  نماید  توقیف  را  سند  متعهد    اموال    و  کند  اجراییه  صدور  درخواست  ،دارصالحیت  مرجع    از  دارد  اختیار  در  که  االجراییالزم  سند

ا .  کند  وادار  خود  اتومبیل  فروش  به  را  سند  متعهد  االجراالزم  سند  از  استفاده  با  نیست  مجاز  طلبکار  که  است  دلیل  این  به  مقرر  فرض  در
  و   مطالبه  طلبکار  حق 

 .ندارد سند متعهد بر یحقا  آن بر اضافه و است االجراالزم  سند در مندرج طلب وصول

 

زند. تهدیدشونده با علم به قیمت روز، برای اش را آتش می میلیون ریال وجه نقد به وی ندهد، خانه 100کند که اگر شخصی دیگری را تهدید می ✓

خصوصی   ی اتومبیل چه وضعیتی دارد؟ رف بفروشد. معاملهشود، اتومبیل خود را به کمتر از ثمن متعاتأمین وجه مجبور می حقوق  ]ارشد 

 [ 95سراسری

 ب. قابل فسخ است.      الف. غیرقابل فسخ است. 

 د. باطل است.      ج. غیرنافذ است.

نقد، اتومبیل را برای فروش انتخاب  در فرض پرسش بیع اتومبیل اکراهی نیست، زیرا فروشنده با اختیار برای تأمین وجه درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 کرده است.

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد اکراه در انعقاد قرارداد در حقوق ایران:  ✓

 الف. همیشه باعث بطالن معامله است. 

 عث عدم قابلیت استناد معامله است.اب. گاهی باعث بطالن و گاهی ب

 در عقد بی
ً
 تأثیر است.ج. اصوال

 هی باعث عدم نفوذ معامله است.د. گاهی باعث بطالن و گا

 درست است. »د« ی قانون مدنی انعکاس یافته است، گزینه 1070 مادۀمعنوی از اکراه مادی»اجبار« که در  ه پاسخ: با توجه به تفکیک اکرا

اشین را طبق روال متعارف خریداری  کند که اتومبیل او را بفروشد، خریدار بدون اطالع از این موضوع، ممالک اتومبیلی، دیگری را به اکراه وادار می ✓

 [ 96وگاز سراسری کند. معامله چه وضعیتی دارد؟ ]دکتری حقوق نفتمی

 د. صحیح است.   ج. غیرنافذ است. ب. قابل فسخ است.   الف. باطل است.

ت فقدان سمت در کسی که در مقام وکیل که وکالت تحت تأثیر اکراه واقع و اعمال شده است، بیع به جهدرست است. با توجه به این  »د« ی  پاسخ: گزینه

ه را با تهدید وادار به فروش کرده است، بیع فضولی   کر   م 
ً
توسط مالک تنفیذ مالک اتومبیل، اقدام به انعقاد عقد کرده، فضولی است، منتها چون مالک شخصا

 شده است و به اعتبار تنفیذ مالک، بیع صحیح و نافذ است.

 [ 94جات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده باشد، صحیح است؟ ]وکالتنمک و کدام مورد در خصوص قرارداد ک ✓

 الف. ممکن است، توسط دادگاه ابطال شود.

 ب. تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است. 

 ج. باطل است.

 د. غیرنافذ است.

راجع به وضعیت چنین قراردادی قانون دریایی ایران حکم خاص مقرر کرده  درست است.    »الف«ی  ،گزینهدریایی  قانون  179ق.م    206خ: طبق مواد  پاس 

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت  ت.  غییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجاامکان ت  ـ   179ماده    قانون دریایی ایران: »  179است. طبق مادۀ  

در  د.  باطل و یا تغییر داده شو  از طرفین به وسیله دادگاهعادالنه باشد ممکن است به تقاضای هر یکدادگاه غیر تشخیص   تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به

نسبت  یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه  ۀکلی

انجام می فوق   یافته خدمت  دادگاه  است  کم  یا  و  زیاد  قرار العاده  طرفین  از  یکی  تقاضای  به   تواند 

 .«را تغییر داده و یا بطالن آن را اعالم نماید

 
 دومین شرط: اهلّیت 
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 ق.م(  213تا  210)مواد 
 . ... 4. ... 3. اهلیت طرفین  2. قصد و رضا  1شرایط اساسی صحت معامله: 

 اهلیت یعنی: 
ت از لحاظ   ریف  معنای لغوی یعنی »شایستگی«. از لحاظ اصطالحی یعنی شایستگی فرد به اینکه حقوقی داشته باشد یا حقوقی را که دارد اجرا کند. از این تعاهلیِّ

ت داریم:معلوم می  شود ما دو نوع اهلیِّ
ک(  (1 ع یا تملِّ  صالحیت دارا شدن حق و تکلیف )اهلیت تمتِّ

 و
 یا تصرف(  صالحیت اجرای حق و تکلیف )اهلیت استیفاء (2

ع می ت تمتِّ ت استیفاء میدکتر کاتوزیان به جای اهلیِّ ک و به جای اهلیِّ ت تملِّ ت تصرف. گویند اهلیِّ  گویند اهلیِّ
ع است؛ یعنی اگر من بخواهم فالن حق را به اجرا بگذارم الزمه آن این است که اصل  حق را داشته ت تمتِّ ت استیفایی فرع بر اهلیِّ   باشم. اگر در موردی  هر اهلیِّ

ت استیفاء، موضوعًا منتفی است یعنی زمینه ندارد. )سالبه به انتفای موضوع است(  ع نداشته باشم، صحبت از اهلیِّ ت تمتِّ  من اهلیِّ
َمت ع را دارم که کاندید ریاست جمهوری شوم و افرادی را در س  ت تمتِّ ت  های مختلف بگذارم ولی وقتی یک آلمانی  مثاًل: من به عنوان یک ایرانی این اهلیِّ اهلیِّ

ت اجرای ریاست جمهوری را ندارد.  کاندید شدن را ندارد به طریق اولی اهلیِّ
رف  انسان بودن کافی است قطع ع، ص  ت تمتِّ ت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او  برای اهلیِّ نظر از مذهب، رنگ، نژاد و ... . اهلیِّ

 ق.م(.  959شود )ماده  تمام می
ع را ماده  شروع   ت تمتِّ ع برخوردار میعقب 957 اهلیِّ ت تمتِّ  گردد به شرط اینکه زنده متولد شود. تر برده و گفته حمل از اهلیِّ
ع می  – 957ماده   گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. حمل از حقوق مدنی متمتِّ

گوید هر انسانی  می 958جود دارد؛ زنده ماندن پس از تولد مورد نظر نیست. ماده فقط در مورد حقوقی که مربوط به زمان حمل بودن است شرط  زنده متولد شدن و
ع برخوردار است. از جمله معانی این ماده این ت تمتِّ رف  اینکه انسان است از اهلیِّ ع از حقوق مدنی خواهد بود یعنی هر انسان به ص  کس برده  است که هیچ  متمتِّ

ع دارند نمی  نیست. ما صاحب حق هستیم پس برده نیستیم ت تمتِّ توانند حقوق خود را به اجرا  زیرا برده موضوع حق بوده است نه صاحب حق. تمام افرادی که اهلیِّ
ت قانونی )استیفاء(.   بگذارند مگر با داشتن اهلیِّ

ع برخوردار نباشد   ع قاعده است و موارد استثنایی وجود دارد که شخص از حقِّ تمتِّ ت تمتِّ مثل شخص غیر ایرانی برای ریاست جمهوری. یا  در حقوق داشتن اهلیِّ
 شخص غیر ایرانی برای داشتن زمین زراعی. 

ع از حقوق مدنی، الزمۀ داشتن شخصیت است و با زنده به دنیا آمدن بوجود می ع: اواًل تمتِّ رود  آید و با مرگ )موت فرضی و یا موت حقیقی( از بین میاهلیت تمتِّ
ی سلب نمود چون مالزمه با مرگ و از بین رفتن شخصیت دارد )ماده  نمی  ق.م(؛ بنابراین هیچگاه  956)ماده   ع را به صورت عام و کلِّ ق.م(    959توان اهلیت تمتِّ

ع بیگانگان برای داراشدن امالک مزروعی. ع به صورت خاص و جزئی اصواًل إشکالی ندارد مثل سلب اهلیت تمتِّ  اما سلب حق یا سلب اهلیت تمتِّ
صالحیت اجرای حق و تکلیف. در مورد هرگونه عمل حقوقی، فرد باید اهلیت استیفاء داشته باشد )چه عقد، چه ایقاع( یعنی اگرچه اهلیت  اهلیت استیفاء: یعنی  

ع را دارد اما باید ارکان اهلیت استیفاء را هم داشته باشد. در برخی متون و قوانین، اهلیت  استیفاء را اهلیت معامالتی یا   نامند  می  برای معامله  اهلیت یا قانونیتمتِّ
 زیرا همه اینها در مرحله اجرای حقوق کارایی دارند. 

 قانون مدنی(   211و  210. )مواد  عقلو  رشد، بلوغ شرایط اهلیت استیفاء چیست؟  
 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.  - 210ماده 
 عاقل و رشید باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و  - 211ماده 
 شود که این دو ماده کنار گذاشته شوند. با هم تعارض دارد و توصیه می 213و   212مواد 

ور یعنی ممنوع از  کسی که اهلیت دارد به آن اهل گویند و کسی که اهلیت )کاًل یا جزئًا( ندارد محجور گویند. محجور از َحجر است. َحجر یعنی منع؛ لذا محج
 فرد دارد. اجرای حقوقی که  
 سه نوع است که این مقوله در فقه متفاوت است: 1207محجور طبق ماده 

َغر است. غیر بالغ، صغیر نام دارد.( 1  . صغیر )متضاد  »بلوغ« ص 
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 . مجنون )متضاد  »عقل« جنون است. غیر عاقل، مجنون نام دارد.( 2
َفه است. غیر رشید، سفیه نام دارد.( 3  . سفیه )متضاد  »رشد« س 

 ه ورشکسته هم در حقوق تجارت از تصرف در اموال ممنوع است و یک نوع محجور است. ولی بحث ما در حقوق مدنی است. البت
ماغی« نیست یعنی مشکل، »عدم  رشد قوای َمغزی« نیست، بالعکس  سه مورد باال، ممنوعیت او جهت جلوگیری از   تضرر  طلبکارها  نکته: حجر  ورشکسته، »حجر د 

 عار ضی است. است. پس حجر  
طور  گوید اجماع هر سه رکن الزم است، این قاعده است اما در موارد استثنایی ممکن است رشد الزم نباشد مثاًل در نکاح رشد الزم نیست. همینق.م. می  211ماده  

 در هر امر حقوقی غیرمالی، مثل وکالت برای اصل نکاح. 
سال شمسی بود    18( صغیر است. سن بلوغ در قانون مدنی قبل از اصالحات برای دختر و پسر  1210( صغیر: کسی که زیر سن بلوغ است )تبصرۀ یک مادۀ  1)

حال کسی که    1سال تمام قمری است.  15سال تمام قمری و در پسر    9ق.م. سن بلوغ در دختر    1210ولی در اصالحات بعد از انقالب مطابق تبصره یک ماده  
شود. در این مورد آب و  غ از لحاظ طبیعی یعنی سنی که یک نوجوان و جوان و شخص تازه بالغ، قادر به تولید مثل میزیر این سن است را صغیر گویند. سن بلو 

 هوا، نوع تغذیه و ... تأثیر دارد. 
ه رشید محسوب  همین ماد   2شود ولی در تبصره  سن بلوغ، اماره رشد است یعنی کسی که به سن بلوغ رسیده باشد رشید هم محسوب می  1210در متن ماده  

 شود. نمی
 شود آن را با متن ماده جمع کرد. اصالحی  بعد از انقالب است که به هیچ نحوی نمی 1210ماده   2تبصره 

م دارد زیرا متن ماده حاکی از این است که سن بلوغ اماره رشد هم محسوب می َسلَّ یر تازه  شود اما در تبصره چنین نیست؛ یعنی صغ اواًل: تبصره با ماده تعارض  م 
 شود. بالغ، رشید محسوب نمی

نوجوانان باید به دستگاه   ثانیًا: اشکال عملی دارد و آن این است که اگر صغیر به بلوغ برسد باید برای اعمال حقوقی خود، رشد را هم ثابت کند. در این صورت تمام
 قضایی بیایند تا حکم رشد بگیرند. 

شده در اختیارش  هایی است که اموال  صغیر  تازه بالغناظر بر صورت  2ی وحدت رویه دارد: بیان کرده است تبصره  در مورد این تبصره، دیوان عالی کشور یک رأ
خواهد بگیرد رشد الزم است ولی برای اموالی که در اختیارش است دیگر اثبات رشد الزم نیست.  خواهیم به او تحویل دهیم یعنی برای اموالی که مینیست و ما می

خواهد بگیرد رشید  این رأی وحدت رویه این انتقاد وارد است که چگونه صغیر برای اموالی که در اختیار دارد رشید است ولی برای اموالی که میدر خصوص  
 ود. شود مگر اینکه تبصره از ماده برداشته شنیست!! به عالوه، قاعده این است که اموال  صغیر، در اختیار  خود او نباشد. این تعارض حل نمی

 توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. هیچ کس را نمی  - 1210ماده 
ه سال تمام قمری است.  -  1تبصره   سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ن 
 توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ت در صورتی میاموال صغیری را که بالغ شده اس -  2تبصره 

 . صغیر غیر ممیز 2. صغیر ممیز 1صغیر دو نوع است:   غار:انواع ص  
دهد مثل معنی  معامله، زیان، سود و پول. ممیز بودن یا نبودن، سن ندارد و تشخیص سن آن با دادگاه  صغیر ممیز: کسی که معنی بعضی از چیزها را تشخیص می

 سالگی به باال سن تمیز است. تمیز یعنی تشخیص.  7اند سن  ست. فقها گفتها
 داند. فهمد و معنی پول را نمیصغیر غیر ممیز: صغیری که فاقد قدرت تشخیص است یعنی صغیری که مسائل حقوقی را نمی

صغیر ممیز اهلیت استیفای نسبی دارد ولی صغیر غیر ممیز حجرش عام  از نظر قانون، حدود حجر صغیر غیر ممیز با حدود حجر صغیر ممیز متفاوت است؛ یعنی  
 و مطلق است؛ زیرا صغیر غیر ممیز نه قصد انشاء دارد و نه رضا. ولی صغیر ممیز قصد انشاء دارد اما رضایش معتبر نیست. 

 که یک دوره عاقل است و یک دوره مجنون.   مجنون ادواری مثل دیوانه و    مجنون دائمی( مجنون: کسی است که عقل ندارد. مجنون دو دسته است 2)
ل مشاعر؛ تر جنون یعنی اختالمجنون از لفظ جن یعنی پوشیدگی عقل گرفته شده است. مجنون کسی است که رفتارها و اقدامات او عقالنی نیست؛ به بیان ساده

 های شعور و تشخیص. مشاعر یعنی قدرت
های مختلف متعارف ما سه ویژگی داریم: غریزه، عاطفه، عقل. رفتارهایی داریم که مبتنی بر غریزه است ما در این رفتارها  گویند در انسانشناسی میاز نظر روان

 با حیوانات مشترکیم )خور و خوراک و خشم و شهوت(. 
 

 اصالحی قانون مدنی(.   1041سال تمام شمسی است )مادۀ    15رای نکاح  سال تمام شمسی و سن قانونی پسر ب   13مگر در نکاح: سن قانونی دختر برای نکاح   1
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 کنیم و ... . ورزیم، ایثار میمبتنی بر عاطفه است مثاًل محبت میرفتارهایی داریم که  
یات است با عقل تشخیص می درک  کلِّ دهیم کجا غریزی رفتار کنیم، کجا خشم بگیریم رفتارهایی داریم که مبتنی بر عقل است که مافوق همه اینهاست. عقل م 

 و کجا عاطفه بورزیم و ... 
بر عاطفه حاکم   کند که موضوعی انجام دهد یا خیر؟! اما در مجنون، غریزهریزه حاکم است و عقل بر هر دو. عقل ایجاب میهای متعارف، عاطفه بر غدر انسان

 ص است. است و عقل هم مرخ 
 ت و ضعف دارد:جنون درجات دارد، جنون شدِّ 

 ق.م.(.  1211از نظر حقوقی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است )ماده  
 به هر درجه که باشد موجب حجر است.  جنون  - 1211ماده 

 معیار تشخیص جنون پزشکی قانونی است. 
دهد. اشخاص  غیر رشید یعنی کسانی  ق.م(: سفیه کسی است که بالغ هست و عاقل هم هست ولی امور مالی را تشخیص نمی  1208( سفیه )غیر رشید، ماده  3)

 نیستند. رشد که دارای رکن 
 که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقالئی نباشد.   غیر رشید کسی است - 1208ماده 

عد َلنگ می  رشید صحیح است مثل اصل نکاح )نه َمهر(.  مالی است. تمام امور غیرمالی غیرزند آن هم فقط در امور بنابراین غیر رشید فقط در یک ب 
دهد و از تباه کردن  مال خود در  شخص مصلحت  مالی خود را تشخیص میای است مربوط به قدرت فکر و اندیشه که به موجب آن،  رشد چیست؟ رشد، ملکه

قالی هر جامعه است. َمَلکه، یعنی خصوصیت  شخصیتی  ثابت و هر خصوصیتی که در وجود  ما نفوذ کرده باشد.های ناشایسته امتناع میراه  کند و معیار آن رفتار ع 
 وضعیت معامالت محجورین: 

ائمی و صغیر غیر ممیز باطل است و این دو همیشه با همدیگر هستند و فرقی با هم ندارند )احکام مشترک دارند(. کلیۀ معامالت آنها  . کلیۀ معامالت مجنون د1
نها  گوییم کلیۀ أعمال حقوقی  ای ق.م( حجر  اینها جنبۀ حمایتی دارد و اساسًا برای همین است که می  1213و    1212باطل است چون هر دو قصد ندارند )مواد  

َوض و ...  ک  بالع   باطل است، اعم از مالی، غیرمالی، تملِّ
ک بالعوض کند مثل  أعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است معذالک صغیر ممیز می  -  1212ماده   تواند تملِّ

 قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات. 
تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن مجنون دائمی مطلقًا و مجنون ادواری در حال جنون نمی  -  1213ماده  

م باشد. أعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می َسلَّ  نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او م 
اند علتش این است که صغیر ممیز  صغیر ممیز اصواًل غیر نافذ است و منوط به اجازۀ ولی یا سرپرست است. حقوقدانان گفته  . معامالت صغیر ممیز: معامالت2

 قصد دارد؛ اما دو استثناء وجود دارد:
َوض و مجانی  صغیر  ممیز صحیح و نافذ است و مستلزم تنفیذ ولی یا قیم هم نیست زیر 1) کات  بالع  ا مستلزم خوف ضرر برای صغیر نیست:  ( تملِّک بالعوض: تملِّ

ک  بالعوض از این جهت درست است که صغیر  ممیز قصد انشاء دارد )ماده   ق.م( مثل قبول هبه، صلح    1212یعنی چیزهایی که کاماًل به سودشان است. تملِّ
 مجانی و یا اینکه مباحی را حیازت کنند. 

َوض: یعنی مالی از دارایی صغیر مم2)  طور بالعوض خارج شود مثل هبه کردن مال خود، صلح بالعوض کردن مال خود، وقف کردن، ابراء  یز به( تملیکات بالع 
َوض و مجانی  صغیر  ممیز باطل است و تنفیذ ولی و قیم هم نمی تواند در آن مؤثر باشد: یعنی اگر هبه  کردن، حقِّ انتفاع بر روی مال خود قرار دادن. تملیکات بالع 

 اگر هبه قبول کند صحیح است. کند باطل است اما 
 نکته: تملیک بالعوض از ناحیۀ همۀ محجورین باطل است. 

ز قصد دارد ولی فاقد قوۀ تمییز است لذا کاًل أعمال  حقوقی اش اعم از مالی و غیرمالی اصواًل غیرنافذ است و منوط به تنفیذ ولی یا سرپرست است.  نکته: صغیر ممیِّ
 ساله غیرنافذ است.  8دختر   برای مثال خرید دوچرخه توسط یک 
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َوض می3) ک و تملیک معاوضی )اعمال حقوقی معاوضی(: در این مورد اگر تملِّک کردم در ازایش ع  َوض می( تملِّ گیرم. پس  دهم و اگر تملیک کردم در ازایش ع 
ر میجای چیزی که از دارایی خارج می َاعمال     1212رای صغیر ممیز غیرنافذ هستند. البته ماده  شود )اعمال حقوقی مالی معاوضی( این دسته از اعمال بشود پ 

  1319مصوب    حقوقی مالی معاوضی را مشمول  استثناء قرار نداده است و آن را هم تحت شمول حکم عام )بطالن( منع نگه داشته است؛ ولی قانون امور حسبی
ز غیرنافذ است. از نظر تحلیلی هم این دیدگاه درست است زیرا صغیر  دهد اعمال مالی معاوضی صمتضمن احکامی است که نشان می  86و    85در مواد   غیر ممیِّ

ز قصد انشاء دارد ولی در مقام معاوضه و معامله ممکن است متضرر شود که تنفیذ ولی یا قیم این نقص را جبران می کند یعنی ولی یا قیم با صالحدید تنفیذ و  ممیِّ
 کند. یا رد می

سال به عنوان سن بلوغ قانونی، از نظر جامعه ما، یک قانون متروک است. ما قانونی داریم که قانون خاص است به نام    15سال و    9  نکته: با توجه به اینکه سن 
م  سال را قرار داده است. از نظر اصولی عام مؤخر ناسخ خاص مقدِّ   18. آن قانون هم برای بلوغ و هم برای رشد، سن  1312قانون مربوط به رشد متعاملین مصوب  

 سال مورد نظر است(. در عمل هم همین رویه جاری است. 18توان در معامالت به آن استناد کرد )نیست در نتیجه، آن قانون معتبر است و می
کات    ق.م(؛ مگر دو  1214. سفیه: معامالت  مالی  سفیه، اصواًل غیر نافذ است با اینکه اشکال فنی دارد اما غیر نافذ است، چون قصد دارد )ماده  3 مورد: تملِّ

َوض و مجانی )صحیح( و تملیکات  مجانی )باطل(.   بالع 
انجام عمل و    معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبل داده شده باشد یا بعد از  -  1214ماده  

کات بالعوض از هر قبیل که باشد بد  ون اجازه هم نافذ است. معذلک تملِّ
 ق.م(.   1136و  1064شود(، صحیح است )ماده نکته: معامالت غیرمالی سفیه مانند نکاح و طالق )نکاح شامل مهریه نمی

 عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.  - 1064ماده 
 و قاصد و مختار باشد.  عاقلدهنده باید بالغ و طالق – 1136ماده 

َوض  سفیه صحیح است )ماده  نکته:  کات  بالع   ق.م(.  1214تملِّ
َوض  سفیه باطل است.   نکته: تملیکات  بالع 

َوض  تمام محجورین باطل است. صغیر ممیز و سفیه قصد دارند و معامالتشان غیر نافذ است. تملیکات بالعوضشان باطل  است.  نتیجه: تملیکات  بالع 
جنون باطل است اما در حال افاقه صحیح است. اگر نفهمیم معامله چه زمانی بوده است، یعنی ندانیم در حال جنون  نکته: مجنون ادواری معامالتش در حال  

گوید معامله در حال  بوده یا در حال افاقه، اصل بر این است که در حال جنون بوده است و اصل این است که معامله باطل است. پس مدعی آن کسی است که می
 ق.م(.  1213ید ثابت کند )ماده افاقه بوده و با

تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن مجنون دائمی مطلقًا و مجنون ادواری در حال جنون نمی  -  1213ماده  
 م باشد. نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلِّ أعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می

شکال است اما از لحاظ مسؤولیت مدنی  غیر  قراردادی، با  ا 
ِّ
ما فرقی ندارند یعنی اگر    نکته: محجورین چون اختالل در اراده دارند قراردادها و معامالت آنها محل 

تلف کردن حیوانی و یا از بین بردن مالی و از این    هر سه نفر َافعال یا رفتارهایی انجام دهند که موجب ضرر به دیگران باشد مانند شکستن شیشۀ خانۀ همسایه،
 قبیل موارد، فرقی با دیگران ندارند بنابراین حجر در مسؤولیت  غیر قراردادی تأثیری ندارد. 

 هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.  – 1216ماده 
 اش تعارض دارد. ق.م با تبصره 1210نکته: مادۀ 

 توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. هیچکس را نمی  - 1210ماده 
 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.  -  1تبصره 
 ن به او داد که رشد او ثابت شده باشد. توااموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می -  2تبصره 

این ماده گفته    2شود مگر اینکه عدم رشدش ثابت بشود. تبصرۀ سال تمام قمری( رشید فرض می  15و پسر    9رسد )دختر خود ماده گفته کسی که به سن بلوغ می
مًا ااموال صغیر را که بالغ شده نمی  گفته رشید نیست.  تبصرهگفته رشید هست و   مادهینها تعارض دارند. در واقع توان به او داد مگر اینکه رشدش ثابت بشود. مسلِّ

و تبصره در مورد  دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه آمده این موضوع را درست کند و با یک استدالل غلط اشعار داشته این ماده مال امور غیرمالی است  
خواهد اما در این مورد یک رویۀ قضایی داریم که این هم مسخره  خواهد. امور غیرمالی مثل نکاح، رشد نمینمی  امور مالی است اما باید امور غیرمالی اساسًا رشد

 است. 
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 شوند مگر اینکه خالفش ثابت شود. سال که گذشتند رشید محسوب می 18کنیم: افراد از بندی میاما اینگونه جمع
 

فروشد. اگر معلوم نباشد که معامله در زمان  تومان ارزش داشته، به صدوبیست میلیون تومان می مجنون ادواری، زمین خود را که صد میلیون   ✓

 [95افاقه یا جنون وی بوده است، معامله چه وضعیتی دارد؟ ]قضاوت

 الف. توسط ولیا وی، قابل تنفیذ است. 

 ب. توسط خود وی، بعد از مسلم شدن افاقه قابل تنفیذ است.

 ج. باطل است.

 و نافذ است.د. صحیح 

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه 1213 مادۀپاسخ: طبق 

ویژه ای را انجام دهد، حکم آن چیست؟محسن به علت جنون ادواری، حکم حجرش صادر شده است. اگر او معامله ✓ شوراهای حل ]قضاوت  ی 

 [ 96اختالف

م او معامله را تنفیذ   کند.الف. باطل است؛ مگر اینکه ولیا یا قیا

م باشد.ب. باطل است؛ مگر اینکه افاقه
ا
 ی او مسل

 ج. نافذ است؛ مگر اینکه معلوم شود معامله در حالت جنون بوده است.

 د. به طور کلی باطل و بالاثر است؛ مگر اینکه حکم حجر رفع شود.

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 1213 مادۀپاسخ: طبق 

ی او باقی بوده است، یا فروشد، اگر تردید شود که به هنگام معامله، افاقهصادر شده است، آپارتمان خود را میمجنون ادراوی که حکم حجر او   ✓

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری خیر، معامله چه وضعیتی خواهد داشت؟

 شود.شود و برحسب مورد، حکم به صحت یا بطالن معامله داده میی فروشنده استصحاب میالف. حالت سابقه

م اوست.  ب. نفوذ معامله، منوط به تنفیذ ولی یا قیا

 ج. اصل بر صحت آن است.

 د. باطل است.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

کند ملک مسکونی خود را که در خارج واقع است، به قیمت کند، تعهد میی خارجی مطابق قراردادی که در ایران با یک ایرانی منعقد می تبعه ✓

سال   21ساله بوده و مطابق قانون کشور متبوع وی سن بلوغ    19ی خارجی هنگام قرارداد  ایرانی بفروشد. در صورتی که تبعه  معلوم به طرف

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  باشد، قرارداد مزبور چه حکمی دارد؟ 

 الف. اگر مطابق قانون آن کشور، تملک امالک برای بیگانگان مجاز باشد، صحیح است. 

 ی خارجی در ایران باشد، صحیح است. صورتی که محل اقامت تبعه ب. در 

 ج. صحیح است. 

 د. باطل است.

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  962 مادۀپاسخ: طبق 

باشد، حکم    سال  20کند. چنانچه در کشور بیگانه، سن بلوغ  ای را خریداری میی نقلیهساله است، در ایران وسیله  19یکی از اتباع بیگانه که   ✓

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت ی مزبور چیست؟معامله 

 د. غیرنافذ   ج. صحیح   ب. باطل  الف. قابل ابطال 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 
 سومین شرط: مورد معامله 

 ق.م(  216تا  214)مواد 
 داشته باشد. هر معامله اگر موضوع یا مورد معامله نداشته باشد به همان دلیل باطل است.  مورد معاملهو   موضوعیهر معامله باید  
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 گردد و ایفا به عمل. ق.م. تسلیم به مال برمی 214مورد معامله یا مال است یا عمل، در ماده 
 کنند. آن را می ء  ایفایا  تسلیمی باشد که هر یک از متعاملین تعهد  عملیا   مالمورد معامله باید  -  214ماده 

 باشد.  انجام یک عمل و یا  انتقال مال مورد معامله ممکن است 
 اگر مورد معامله مال باشد باید دارای این شرایط باشد: 

ت داشته باشد.  (1  مالیِّ
 متضمن منفعت عقالیی و مشروع باشد.  (2
سلیم باشد.  (3  مقدورالتِّ
 قابل نقل و انتقال قانونی باشد.  (4
 معلوم باشد.  (5
ن باشد.  (6  معیِّ
لک  فروشنده باشد و یا فروشنده اذن در تملیک این مال را داشته باشد. یا  (7  م 
 موجود بودن مورد معامله، و اینک شرح هر یک:  (8

 متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد.  ومورد معامله باید مالیت داشته  -  215ماده 
ت معامله باید  ای اگر بحث تملیک مطرح باشد، شیء  مورد  در هر معامله( مالّیت داشته باشد:  1 توان تملیک نمود و مالک  داشته باشد؛ زیرا فقط مال را می  مالیِّ

ت ندارد، مثل مگس. ت نداشته باشد قابلیت مالکیِّ  شد و اگر چیزی مالیِّ
 دارای ارزش مالی باشد.  در رابطه دو طرفکافی است آن شیء 

ت یعنی: شیء در عرف دارای ارزش معاوضی )چیزی که به ازای آن پول  گویند مال. دهند( است که به آن میمی مالیِّ
ت دارد مثل سکۀ طال؛ اما اگر چیزی در عرف  عام دارای ارزش نیست و در رابطۀ طرفین  دارای ارزش است  اگر چیزی در عرف عام دارای ارزش است مسلمًا مالیِّ

ت دارد مثل عکس  های خانوادگی. باز هم مالیِّ
ت ندارد.: هر مال لزومًا باید در رفع یکی 1نکته   از نیازهای ما به درد بخورد مثل خوراکی، پوشاک و ... . اگر در رفع هیچ نیازی به درد نخورد مالیِّ
 اند که ما نسبت به آن میل داریم. : به مال از آن جهت مال گفته2نکته 
ت نداشته باش3نکته  ت داشته باشد و بخشی از آن مالیِّ ن( که : ممکن است بخشی از شیء مورد معامله مالیِّ   15د. مثاًل من یک شانه تخم مرغ خریدم )عین معیِّ

ت ندارد. در این مورد با قاعده ت دارد بخشی مالیِّ ای مواجه هستیم به نام قاعدۀ انحالل  عقد  واحد به عقود متعدد. انحالل  تا از آنها فاسد است. پس بخشی مالیِّ
ی که موضوع آن   عدد تخم مرغ سالم که این عقد در این    15تر، یک عقد با موضوع  مرغ است به دو عقد کوچکعدد تخم    30یعنی تقسیم، تقسیم  آن عقد  کلِّ

ت دارد. عقد دوم با موضوع   ن( االن    15محدوده صحیح است؛ زیرا مورد معامله مالیِّ تخم مرغ فاسد این عقد در محدوده خودش باطل است )به نحو عین معیِّ
سازی  ثمن به نسبت  مبیع   تواند عقد را در قسمت صحیح بپذیرد و ثمن را تقسیط کند )تقسیط = معادل( هم می1:  خریدار دو حق دارد که انتخاب با خودش است

ض صفقه فسخ کند. ( می2موجود(؛   تواند عقد صحیح را به استناد خیار تبعِّ
 ( متضمن منفعت عقالیی و مشروع باشد: 2

 شیء مورد معامله: 
 در رفع یکی از نیازهای ما به کار رود. اگر چیزی بخرم که هیچ منفعتی ندارد معامله باطل است.  اواًل: باید دارای منفعت باشد یعنی

 ثانیًا: آن منفعت باید عقالیی باشد؛ معاملۀ مواد مخدر بین اشخاص باطل است زیرا استفاده معتادین استفادۀ عقالیی نیست. 
 قانونی ممنوع نباشد.ثالثًا: مورد معامله باید مشروع هم باشد یعنی از نظر 

 مشروع باشد؛ الزم نیست قانون آن را تجویز کرده باشد اصل بر جواز است کافی است که قانون آن را منع نکرده باشد.
سلیم باشد یعن  ( مقدورالّتسلیم باشد:3 ض و چه عقد بالعوض( مال مورد معامله باید مقدورالتِّ ی مالک  در هر عقدی که تملیک مال مطرح است )چه عقد معوِّ

 فتاد را بفروشم.قدرت بر تسلیم  آن را داشته باشد وگرنه معامله باطل است. مثل اینکه گوشی تلفن همراهم را که دو سال  پیش در یک سفر  دریایی به آب ا 
سلیم نیست عقد باطل است؟ سؤال:   چرا در عقدی که مال، مقدورالتِّ

 موضوع است. ای در حکم معاملۀ بیمعاملهاند زیرا غرری است و چنین فقها گفته
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گیرنده، خود بتواند مال را قبض کند معامله صحیح است.  ی آن مال، قدرت بر تسلیم نداشته باشد اما انتقالدهندهنکته: اگر مالی وجود داشته باشد که انتقال
سلیم باشد حاال چه من تحویل بدهم چه طرف خود بردارد تفاوتی نمیپس قدرت بر تسلیم از شرایط طرفین نیست بلکه از شرایط مال است. مال باید مقدو  نماید.  رالتِّ

ت دارد.  ت ندارد بلکه طریقیِّ  قدرت بر تسلیم بایع موضوعیِّ
سلیم است )م م داشته باشد، معامله صحیح است زیرا مال مقدورالتِّ  ق.م.(.  348اده بنابراین اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد اما مشتری قدرت بر تسلِّ

ت و یا منفعت عقالئی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل ابیع چیزی  -348ماده   ست؛  که خرید و فروش آن قانونًا ممنوع است و یا چیزی که مالیِّ
م باشد.   مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلِّ

م« فعل  مشتری است.   »تسلیم« فعل  بایع است و »َتَسلُّ
ت دارد، منفعت عقالیی هم دارد، قابل تسلیم مادی هم است اما قانونًا قابل   نقل و انتقال قانونی باشد: ( قابل4 ممکن است من چیزی داشته باشم که مالیِّ

لت، مواد مخدر )در جایی که خو  ک نیست باز هم معامله باطل است مثل تفنگ جنگی، ک   اص  درمانی دارد(. نقل و انتقال نیست یعنی قانونًا قابل تملیک و تملِّ
ت نیست. مثل معاملۀ کاالی قاچاق در جایی که دولت، خرید و فرو1نکته   ت اشخاص در معامالت، باید مورد تصدیق قانون باشد و اال مالکیِّ ش این اجناس  : مالکیِّ

ت  شخص بر   آن مال، محترم نیست. را ممنوع اعالم کرده باشد. اگر مالی از نظر قانون قابل نقل و انتقال نباشد، ادعای مالکیِّ
ت2نکته   ها و ... . ها، پلآور نیست، معامله باطل است؛ مانند معامالت موقوفات، جنگل: هر چیزی که قانونًا قابل نقل و انتقال نباشد مالکیِّ
لت می3نکته   رۀ مریخ را می: من به شما در یک معامله یک ک  لت باطل  فروشم و در معامله دوم ک  است چون قابل نقل و انتقال قانونی نیست و  فروشم، معاملۀ ک 

گویند: الممنوع شرعًا کالممنوع عقاًل. اگر مالی قانونًا قابل نقل و انتقال نباشد، معامله کردنش  معاملۀ کرۀ مریخ باطل است چون قانونًا قابل تسلیم نیست. فقها می
 مانند چیزی است که عقاًل قابل نقل و انتقال نیست. 

منفعت عقالیی  معیار شخصی دارد و فقط بین متعاملین است )مثل فروش عکس یادگاری کودکی که از بیست سال پیش گم شده است( اما    مالیت داشتنپس  
 معیار عرفی دارد یعنی عرف باید برای آن منفعت قائل باشد.  داشتن

 فی است. مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کا  -  216ماده 
نباشد و هم    معلوممورد معامله باید مبهم نباشد. منظور از مبهم نبودن این است که مورد معامله هم    216طبق ماده   که با این دو شرط دیگر مبهم نیست؛    معیِّ

 بنابراین مالی مبهم نیست که: 
 . معلوم باشد 1
ن باشد 2  . معیِّ

ن،  مردد قرار دارد.   در مقابل معلوم، مجهول قرار دارد و در مقابل معیِّ
فروشم خرم و چه میفروشند. پس اگر من ندانم چه میخرند و چه مییعنی مجهول نباشد و طرفین نسبت به آن علم داشته باشند، بدانند چه می  ( معلوم باشد:5

 صحیح نیست و باطل است.  آید ندانم، معاملهرود دقیقًا ندانم یا آنچه را که به کیسۀ دارایی من میو آنچه از کیسۀ دارایی من می
 ما دو نوع علم داریم:

ل  .1 گاهی مفصِّ  علم تفصیلی: آ
گاهی تقریبی  .2  علم اجمالی: آ

  علم تفصیلیق.م(. برای اینکه طرفین نسبت به مورد معامله  216قاعده در عقود معوض بر علم تفصیلی است و علم اجمالی در »موارد خاص« کافی است )ماده 
 داشته باشند باید سه عنصر مشخص شده باشد: 

خرید )مثاًل برنج( با  ق.م( است؛ مثاًل صد کیلو برنج آستانه. شما بدانید چه جنسی می 472و  342)مواد    وصفو  جنس،  مقدارمنظور از معلوم بودن مورد معامله، 
 کیلو(.  100وصف )آستانه( با مقدار )

 معامله، معلوم است. معاملۀ مجهول باطل است. اگر این سه مورد مشخص بود مورد  
یل یا عدد یا َذرع یا مساحت یا مشاهده تابع  عرف  بلد است.  -  342ماده   مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا ک 
ن باشد و اجارۀ عین  مجهول یا مردد باطل است.  -  472ماده   عین مستأجره باید معیِّ

 جایی که »علم تفصیلی« الزم است اگر »علم تفصیلی« وجود نداشته باشد معامله غرری است و معاملۀ غرری باطل است. مبنای قاعده آن بر
 دهم؛ جنس مجهول است طبیعتًا وصف هم مجهول است. کیلو »چیزی« می  10مثال: صد هزار تومان بده،  
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 ار مجهول است و البته وصف نیز مجهول است. دهم؛ مقدمثال: صد هزار تومان بده، مقداری برنج می
 دهم؛ وصف معلوم نیست. مثال: صد هزار تومان بده، ده کیلو برنج می

 هر معامله غرری مبتنی بر نوعی جهل است به مورد معامله یا عوض آن.
عی نیستند علم اجمالی کافی است. مثل جعاله و در موارد استثنایی: 1نکته   ق.م.(  695،  694،  564عقد ضمان. )مواد   در برخی عقود که َتَبرُّ
عی غرر راه ندارد چون کسی که می2نکته   عی، علم اجمالی کافی است؛ زیرا در عقود َتَبرُّ بخشد نگاه احسانی و عاطفی دارد، از طرف مقابل  : در مورد کلیۀ عقود َتَبرُّ

 مند است. هم غرر وجود ندارد زیرا او فقط بهره
 عی غرری راه ندارد.: در عقد َتَبرُّ 3نکته 

ن بودن مورد معامله این است که مصداق آن دقیقًا مشخص باشد )مورد معامله یا این یا آن نباشد( اگر    ( معّین بودن:6 د بین چند چیزمنظور از معیِّ باشد    مردِّ
گویید: »خریدم«  : »یکی از اینها را فروختم« شما هم میگویمتوان اراده را مستقر نمود. مثاًل این میز معلوم است، این صندلی هم معلوم است. حال من مینمی

و    472دهم )مواد  االجاره بدهید و من به شما یا خانه یا ماشین را اجاره میتوانم بگویم که شما ماهانه یک میلیون تومان مالاین معامله باطل است مثاًل من نمی
 ق.م(.  694
ن باشد و اجا -  472ماده   ره عین مجهول یا مردد باطل است. عین مستأجره باید معیِّ

ن نبودن هم بطالن است همچنان که اگر مورد معامله مجهول باشد غرری و باطل است، مردد هم باشد غرری و باطل است.   ضمانت اجرای معیِّ
 اموال دو نوع هستند: 

 ها از یک خط تولید مشخص. مانند حبوبات، تولیدات کارخانه مثلی:
 شوند. می کاالهای مثلی که دست دوم میمانند حیوانات، تما  قیمی:

ناموال مثلی، هم   نقابل معامله است هم    به شکل عین معیِّ ی فیو هم    به شکل کلی در معیِّ مهبه شکل کلِّ ن؛ اما اموال قیمی  الذِّ قابل    فقط به شکل عین معیِّ
ی فی ن یا کلِّ ی در معیِّ مه معامله ر معامله هستند و معاملۀ اموال قیمی به شکل کلِّ کند. البته استاد مرحوم دکتر کاتوزیان بر این نظر بودند که در موارد  ا غرری میالذِّ

پوشی از سایر اوصاف، مال قیمی را در رابطه خود، در حکم مال مثلی قرار دهند، مثل قرض  توانند با تأکید بر برخی از اوصاف و چشماستثنایی، طرفین قرارداد می
 دانیم حیوانات قیمی هستند ولی مال موضوع قرض، باید مال مثلی باشد. که می کیلویی. با این توضیح 50یک گوسفند 

نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن  علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می -  694ماده 
 ز چند دین به نحو تردید باطل است. دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ا 

فصیلی  ق.م گفته: مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. در بعضی از عقود الزم نیست مورد معامله کاماًل معلوم باشد )یعنی علم ت 216ذیل ماده  
ل( در بعضی از عقود    علم به اوصاف معاملهلی است اجمالی یعنی حدودی. علم تفصیلی یعنی  کافی است. علم اجمالی در مقابل علم تفصی  علم اجمالییا علم مفصِّ

ی به اوصاف مورد معاملهو علم اجمالی یعنی   . علم کلِّ
 ق.م(.  761ای گویند )ماده  اما در مواردی علم اجمالی کافی است. یک سری عقود داریم به آنها مسامحه علم تفصیلییعنی  معلوم بودن

تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت  صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی  -  761ماده  
 خیار.  تخلف شرط یا اشتراط

خواهیم. مثل آنکه نمی  علم تفصیلیگویند. مثل عقود مجانی، در عقود مسامحه  ندارند را عقود  مسامحه می  قصد سودجوییعقود مسامحه: عقودی که طرفین  
 آید. ریشۀ غبن میکیلو باشد یا کمتر یا بیشتر. در مقابل  عقود  مسامحه، عقود  مغابنه است که از   10بخواهیم چیزی را ببخشیم که مهم نیست  

الزم است مثل بیع، اما   علم تفصیلیخواهد کمتر بدهد و بیشتر بگیرد. در عقود  مغابنه  دارند. هر طرف می  قصد سودجوییعقود مغابنه: عقودی هستند که طرفین  
 همۀ عقود  مسامحه، علم اجمالی کافی است.  گوییم درکافی است. قانون در سه عقد گفته علم اجمالی کافی است اما ما می علم اجمالیدر عقود  مسامحه 

ن باشد »یا این یا آن« نباشد به عبارت دیگر، مردد نباشد. فقط در ج   تواند  عاله مورد معامله مینکته: در تمام عقود چه مغابنه و چه مسامحه مورد معامله باید معیِّ
 ق.م(.  564مردد باشد )ماده 

 تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.  در جعاله، گذشته از عدم لزوم -  564ماده 
 بندی: جمع

ی فیدر صورتی که مورد معامله،  هکلِّ ی )مقدار، جنس، وصف( حتمًا در معامله ذکر شود )ماده   الذمِّ  ق.م(.   351باشد، آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلِّ
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ندر صورتی که مورد معامله یا موضوع معامله،   باشد، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد، نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد    عین معیِّ
 ق.م(.  342بیع نیست )ماده 

ی  351مادۀ نکته:  ن 342مادۀ  و  ق.م فقط مخصوص کلِّ  است.  ق.م فقط مخصوص عین معیِّ
فروشید ملک خود فروشنده است، مشکلی وجود  اگر تلویزیونی که شما می  ه یا ملک  خود  بایع باشد یا او مأذون در انتقال باشد:( مال مورد معامل 7

 ندارد. اگر ملک فروشنده نیست، معامله فضولی است و غیرنافذ؛ اگر مالک تنفیذ کرد صحیح است وگرنه باطل است. 
ی در معین معامله شود، باید وجود داشته باشد و اال معامله باطل خواهد بود. اگر معامله   361طبق مادۀ   ( موجود بودن:8  به صورت عین معین و یا کلِّ
 

 [ 90]مشاوران حقوقی علم اجمالی به مورد معامله در کدام یک از عقود زیرکافی است؟ ✓

 د. جعاله   ج. مساقات   ب. مضاربه   الف. هبه

ها کافیست. هر دو درست هستند. هبه و جعاله هر دو از عقود مسامحی هستند و علم اجمالی به مورد معامله برای صحت آن  »د«و    »الف« های  پاسخ: گزینه

 در  
ً
قانون مدنی بیان شده است، منتها راجع به این حکم در عقد هبه، قانون مدنی حکم    563  مادۀکفایت علم اجمالی به مورد معامله در جعاله صراحتا

 به این دلیل در پرسش حاضر در گزینهصریحی بیان ن
ً
 ی »د« به عنوان پاسخ درست مدنظر طراح بوده است.کرده است. احتماال

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی آزاد های ذیل است؟منشأ تحلیلی بطالن عقدی که قدرت بر تسلیم مورد عقد درآن وجود ندارد، کدام یک از گزینه ✓

 صد طرفین ب. عدم تحقق ق      الف. غرری بودن عقد

 د. صوری بودن     ج. نامشروع بودن جهت 

که معامله در صورت درست است. از حیث تحلیلی قدرت بر تسلیم مورد معامله به عنوان شرط صحت معامالت دو مبنا دارد: نخست این  »الف«ی  پاسخ: گزینه

ها تصریح کرده باشد، باطل هستند؛ ر مواردی که قانون بر صحت آنفقدان قدرت بر تسلیم مورد آن از مصادیق معامالت غرری است و معامالت غرری جز د

قانون مدنی    190  مادۀ  3ی فقدان مورد معامله است و عقدی که مورد معامله نداشته باشد، طبق بند  که مقدور نبودن تسلیم مورد معامله به منزله دوم این

 باطل است. 

ی پیمانکار با  الزحمهشود، حقر ایتالیایی و کارفرمای ایرانی برای احداث یک پروژه منعقد میدر قراردادی که در خارج از ایران، بین یک پیمانکا ✓

کا، پرداخت مبلغ قرارداد با دالر ممنوع باشد و کارفرما اعالم  یآمر  یك جانبهی  ی های مقررات ارزی ایران یا تحریمشود. اگر به واسطهدالر تعیین می

 [ 96یوگاز سراسر حقوق نفت ی ]دکتر دارد؟ یتیپردازد. قرارداد مزبور چه وضعیآن را م یالید که معادل رینما

 مانکار قابل فسخ است. یپ یح است، اما از سو یالف. صح

 د. یرا قبول نما یالید معادل ریمانکار بایح است و پیب. صح

 ن، باطل است.یاز طرف یکیتعهد  یج. به علت ناممکن بودن اجرا

 ن صورت باطل است. یر ایح و در غیکه ابزار پرداخت برات باشد، صح ید. تنها در صورت

 یط الزم برایك از شرای»ج« درست است.  ینهیانتخاب شده است، منتها با توجه به نکات مندرج در پرسش، گز »الف« ینهیگز یرسم ینامهپاسخ: در پاسخ

اند، با توجه به دار شدهن عهدهیك از طرفیاز عقد است که هر یناش  یتعهدات اصل یجرا مقدور بودن ا یمانکاریپ یصحت عقود معوض از جمله قراردادها

است در زمان انعقاد عقد ممنوع است؛   یمانکاریاز قرارداد پ  یناش   یاز تعهدات اصل  یکیکا که  یمانکار با دالر آمریپ  یالزحمهظاهر پرسش پرداخت حق

انجام تعهد کارفرما ناممکن است، به    یار نوعیگر با معیست، به عبارت دیدر داخل کشور مقدور ن  یتعارفچ شخص میه  یتعهد کارفرما برا  ین اجرایبنابرا

 د باطل قلمداد کرد. ی را با یمانکاریل قرارداد پین دلیا

 

شه از یهم  یانجام کار مورد تعهد را برا ییقبل از انعقاد عقد، توانا  یکه در آن مباشرت متعهد شرط است معلوم شود و یاگر بعد از انعقاد قرارداد ✓

 [ 97ی]ارشد تعهدات سراسر دارد؟   یتیدست داده است. قرارداد مزبور چه وضع

 شود. یب. منفسخ م     ح و الزم است.یالف. صح

 د. قابل فسخ است.       ج. باطل است.

شرط معلوم گردد متعهد به طور    یا توافق درباره یا شرط قائم به شخص باشد و بعد از انعقاد عقد  یدرست است. اگر تعهد موضوع عقد    »ج«  ینهیپاسخ: گز

 ل نامقدور بودن انجام موضوع آن باطل است.یا عقد به دلیتعهد است، شرط  یفاقد توان اجرا یدائم
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ق به کارفرما احداث نمایبزرگ و بیست طبقه را مطابق نقشه در زم  ید ساختمانید تعهد نمابه موجب قراردا   یمانکاریاگر پ ✓
ا
د و معلوم شود ی ن متعل

 [ 95یسراسرخانواده]ارشدحقوق دارد؟ یرا ندارد. قرارداد مزبور چه حکم یتین قابلین مزبور چنیزم

 الف. باطل است.

 شود. یت عرصه، منفسخ میخ کشف عدم قابلیب. از تار

ر تسلیل خیج. به دل
ا

 م، قابل فسخ است. یار تعذ

 خسارات را دارد.  یمانکار حق فسخ و مطالبه ید. پ

ل یقابل اجرا نباشد به دل  یچ شخصیکه تعهد موضوع آن توسط ه  یرمقدور است و عقدیاز عقد غ  یتعهد ناش   یدرست است. اجرا  »الف«   ینهیپاسخ: گز

 نامقدور بودن موضوع، باطل است. 

 [ 91ی]تعهدات سراسر ... یاریت داشتن مورد معامله مع یار مالیمع ✓

 د و شرط است.یقی الف. مطلق و ب

 ارزش باشد. ین قرارداد دارایکه در نظر طرفنیاست، مگر ا یب. نوع

 گذار در هر مورد است.نظر قانونو منوط به یج. قانون

 که در نظر عرف فاقد ارزش باشد. نیاست، مگر ا ید. شخص

 درست است. »ب« ینهیپاسخ: گز

آن در قرارداد ذکر نشود، قرارداد مشمول احکام مربوط به ... است و اگر اوصاف در قرارداد   یهایژگیك خانه اوصاف و و ی اگر در قرارداد فروش   ✓

 [ 92ی]تعهدات سراسر ذکر شود و معلوم شود فاقد آن است، قرارداد مشمول احکام مربوط به ... است. 

 جهل به موضوع قرارداد –ب. اشتباه      ار فسخیخ –اه الف. اشتب

ف وصفیخ –ار غبن یج. خ
ا
 اشتباه –د. جهل به موضوع قرارداد     ار تخل

 درست است.   »د« ینهیپاسخ: گز

بور، شرط شده  د. در قرارداد مزیجاد نمایك هفته ایبا نقش برجسته ظرف    یسنگ  ین را رویحس  ی شود، مجسمهین متعهد میفرز  ی در قرارداد ✓

 ایفرز
ً
جاد  یرا ا  یان نقش برجستهی تواند چنین کار نداشته و نمیدر ا  ین تبحریشود، فرزین کار را انجام دهد. بعد از قرارداد مشخص مین مباشرتا

 [ 92ی]مشاوران حقوق ادشده: یکند، قرارداد 

 ن حق فسخ دارد.یحس یح است ولیب. صح     شود.یالف. منفسخ م

 رنافذ است.ید. غ      است.ج. باطل 

ا شرط باطل است، منتها اگر یمقدور نباشد، عقد  یچ شخص یه یا شرط ضمن عقد برایدرست است. هرگاه انجام تعهد موضوع قرارداد  »ب« ینهیپاسخ: گز

چنانچه مباشرت متعهد در انجام موضوع تعهد    ح است.یگران، متعهد قدرت انجام تعهد را نداشته باشد، قرارداد صحید  یبا وجود مقدور بودن انجام تعهد برا

 عقد را فسخ کند.  یقانون مدن 239  مادۀتواند براساس مالك یله مشرط شده باشد، متعهد  

د بودن تعهد در کدام مورد، جا ✓  [ 91]قضاوت  ز است؟ی مردا

 ب. تعهد ضامن در عقد ضمان     الف. تعهد مضارب در عقد جعاله 

 موارد  ید. همه      ج. تعهد جاعل در جعاله 

 درست است. »ج«   ینهیگز یقانون مدن   564 مادۀپاسخ: طبق 

 
 شرط چهارم: مشروعیت  جهت معامله 

 ق.م(  217)ماده  
ای که  انگیزهخواهد به آن برسد. جهت معامله یا انگیزۀ عقد عبارت است از علت و  جهت معامله یا انگیزۀ عقد هدف مستقیمی است که هر طرف بعد از معامله می

اند. جهت عقد، امری درونی است و نیاز به تصریح آن در عقد نیست. جهت معامله جنبۀ شخصی دارد و به خاطر آن، هر یک از دو طرف راضی به انعقاد عقد شده
ند و هر کس از معامله کردن یک انگیزه دارد.  خرند یک هدف ندار در هر معامله نسبت به هر کسی فرق دارد یعنی جنبۀ نوعی ندارد. مثاًل تمام کسانی که خانه می

خرم ممکن است به این انگیزه خرد، یکی برای تأسیس قمارخانه و یکی برای سکونت فرزندانش. مثاًل وقتی من یک قوطی کبریت مییکی برای اجاره دادن می
 بخرم که در خانه یا ماشین یا محلی دیگر از آن استفاده کنم. 
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با جهت معامله متفاوت است؛ در واقع اینها بر عکس  جهت  معامله هستند یعنی جنبۀ نوعی دارند و در تمام  معامالت  مشابه،    علت تعهدیا    سبب تعهدیا    جهت تعهد
 یکسان هستند. 

ا جهت تعهد گویند. جهت تعهد، ثابت  دهند که مبیع را بگیرند این ر دهد؟ برای اینکه مبیع را بگیرد؛ تمام خریداران دنیا ثمن را میمثال: خریدار برای چه پول می
 است: جهت تعهد در عقود معوض، تحصیل عوضین است. جهت تعهد در عقود رایگان، احسان و گذشت است. 

 آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است.  جهت  الزم نیست که   معاملهدر  -  217ماده 
در معامله الزم نیست جهت آن )امور شخصی و درونی که هر کس در معامله، آن را مدنظر دارد( ذکر شود )اگر کسی رفت خانه    217جهت معامله: طبق ماده  

 خواهید( اما اگر جهت را ذکر کنی باید مشروع باشد و اال معامله باطل است )خرید خانه برای پناه دادن مجرم  فراری(.پرسند برای چه میبخرد نمی
 شروع سه حالت دارد: جهت نام

 ق.م. باطل است.  217. جهت نامشروع است و در عقد بیان شده است: وجود انگیزه نامشروع در روان یکی از طرفین. این معامله مطابق نصِّ مادۀ  1
 اگر انگیزه را قبل از معامله یا حین معامله ابراز کنم و انگیزه نامشروع باشد. سه نتیجه خواهد داشت: 

سال بعد مجددًا به آن مغازه سرکشی کردم و آن    6خواهم که شکم  انسان را خوب پاره کنم ولی نخرم،  به چاقو فروشی سر بزنم و بگویم یک چاقو میالف( اگر من  
 جود دارد. چاقو را خریدم معامله باطل نیست حتی اگر به همان انگیزه خریده باشم؛ زیرا بین ابراز انگیزه و تاریخ انعقاد معامله فاصلۀ طوالنی و 

انگیزه خود را ابراز کنم باز هم معامله باطل نیست زیرا انگیزۀ نامشروع »حین معامله« ابراز نشده   بعد از اتمام معاملهب( اگر معامله کنم ولو با انگیزه نامشروع، اما 
 است. 

بل به این انگیزه است و ابراز، راه طبیعی  آن است، بنابراین اگر از  ج( خود  ابراز  انگیزۀ نامشروع موضوعیت ندارد آنچه که موضوعیت دارد حصول  علم  طرف  مقا
 طریق قرائن یا امارات نیز شخص  طرف  معامله متوجه انگیزۀ نامشروع بشود باز هم معامله باطل است. 

دانید؛ این معامله باطل است.  انه کنم و شما میام خانۀ شما را بخرم و تبدیل به قمارخداند: من آمده. جهت نامشروع است و بیان نشده ولی طرف معامله می2
در کتاب  »قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی« مرحوم کاتوزیان به این مورد اشاره    217ذیل مادۀ    1بیان کردن مهم نیست مهم دانستن طرف است. حاشیۀ شمارۀ  

ت و جهت نامشروع ضمن عقد تصریح نشود ولی مشترک  بین طرفین باشد. در واقع علم طرفین به جهت نامشروع، به منزلۀ تصریح    نموده است: یعنی جایی که علِّ
 آن در عقد است. 

 خواهم.دانید برای چه میام خانۀ شما را بخرم و شما نمیداند: این معامله صحیح است. من آمده. جهت نامشروع است و بیان نشده است و طرف معامله هم نمی3
ابی پول جمع میسل باشد. مثاًل چاقو مینکته: انگیزۀ نامشروع نباید متسل با قصِّ ابی کنم  دهم با  خرم؛ آن خانه را اجاره میپول خانه میکنم با آن خرم که قصِّ

 کنم تا در آن محل قمارخانه دایر کنم. االجارۀ آن یک محل دیگری اجاره میمال
ای نیست و چون استحکام ه )خرید چاقو( با حصول آن نتیجه )تأسیس قمارخانه( مالزمهپس در اینجا انگیزۀ خرید چاقو نامشروع نیست زیرا بین انعقاد این معامل 

 باشد.  واسطه و مستقیمبیدانیم که انگیزه نامشروع آن ای را باطل میمعامالت برای ما یک اصل است صرفًا معامله
 توانند قواعد آمرۀ اجتماع را نادیده بگیرند. د طرفین با هیچ توافقی نمیخواهد بگوی علت بطالن معامله، اخالل معامله در نظم عمومی است؛ یعنی قانون می

، دو مطلب وجود دارد:   ذیل  بحث  مشروعیت  جهت 
 معاملۀ صوری  -1
 معامله به قصد فرار از دین  -2

 :ق.م( 218معامله به قصد فرار از دین )ماده 
انجام شده آن معامله باطل است. )اصالحی مطابق قانون اصالح موادی از قانون    به طور صوریهر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین    -  218ماده  

 (. قانون در اینجا معامله صوری را با معامله به قصد فرار از دین در هم آمیخته است که اشتباه است. 1370مدنی مصوب  
تواند قرار توقیف  هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالیل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می -مکرر    218ماده  

مطابق قانون اصالح موادی از قانون  اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حقِّ فروش اموال را نخواهد داشت. )الحاقی 
 ( 1370مدنی مصوب  
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رم و شکل یک معامله را ارائه ای که ظاهرش معامله است ولی طرفین قصد معامله ندارند و در آن طرفین صورتًا معامله می: معاملهمعاملۀ صوری کنند یعنی ف 
ی رسیدن به یک هدف  سازی به منظور تظاهر به یک معامله برابرای انجام معامله ندارند. در واقع، معاملۀ صوری سندسازی است، مدرک   ارادۀ واقعی دهند ولی  می

شود  کند شرط  صحت است و آنچه که به واسطۀ ارادۀ ظاهری ابراز میای که در قالب  قصد  انشاء خودنمایی میبه انجام معامله  ارادۀ واقعیای،  است. در هر معامله
شود اما از ارادۀ باطنی و واقعی خبری  ر بر انجام معامله ابراز میباید با آن ارادۀ باطنی تطابق داشته باشد. لیکن در یک معاملۀ صوری، صرفًا یک ارادۀ ظاهری دای 

اش بدهکار است و برای فرار  سکه طال به عنوان مهریه، به زوجه  300نیست. همیشه در معاملۀ صوری کلک به قانون وجود دارد. فرض کنید آقای الف به میزان 
 فروشد. ری میاز این دین، اموال خود را به یکی از بستگانش به صورت صو

ق.م.( معاملۀ صوری به هر انگیزه که باشد باطل است؛ اما از لحاظ    195مثال: از نظر حقوقی معاملۀ صوری باطل است چون در آن قصد انشاء نیست )ماده  
ای مفروض نیست؛ زیرا  ه. صوری بودن هیچ معاملصوری بودن یک معامله مفروض نیستعملی و قضایی یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که  

خود صوری نیست و اتفاقًا کسی که در معاملۀ  خودیای بهشود و اال هیچ معامله  اثباتاصل، بر صحت معامالت است بنابراین صوری بودن باید با قرائن و َامارات  
اثبات   معامله است لذا اگر صوری بودن قابلکند باید بسیار مواظب باشد چون اصل، صحت معامالت است. اصل  صحت، حاکی از درستی  صوری شرکت می
 خدشه نخواهد بود.نباشد معامله، قابل

فروشد؛ در این فرض، مدیون، قصد معامله دارد، یعنی معامله صوری  ای است که مدیون برای فرار از دین اموالش را می: آن معاملهمعامله به قصد فرار از دین
گاه است. حکم این مورد را قانون قدیم )مصوب  فروشد که از قصد  نیست اما به کسی می گفت. متأسفانه معامله به قصد فرار از دین که صوری  ( می1307مدیون آ

گوییم معاملۀ صوری به آن  نیست و واقعی است حکمی در قانون مدنی ندارد. ممکن است معامله صوری هم به قصد فرار از دین صورت بگیرد اما به یکی می
. معاملۀ صوری مبتنی بر ارادۀ انشایی نیست ولی معامله به قصد فرار از دین مبتنی بر ارادۀ انشایی  واقعی است؛ یعنی  معامله به قصد فرار از دینگوییم دیگری می

به خاطر اینکه طلبکار به طلب    کنم کند اما هدف او اضرار به طلبکار است. مثاًل من مال خود را وقف میاگر کسی به قصد فرار از دین معامله کند واقعًا معامله می
قصد فرار از دین غیرنافذ    خود نرسد؛ قصد  ماندن  مال در ملکیت خودم را ندارم اما در معاملۀ صوری قصد بر این است که مال به ملکیت خودم باقی بماند، معامله به

د؛ بنابراین اگر بحث  اضرار به طلبکاران در این معامله نباشد این معامله هیچ  توانند دادخواست  ابطال  آن معامله را به دادگاه تقدیم کنناست یعنی طلبکاران می
 اشکالی ندارد. 

 شرایط معامله به قصد فرار از دین:
:  کننده باید مدیون باشد. معامله اول 
:

 
 اجل  دین نزدیک یا رسیده باشد.  ثانیا

:
 
 فرار معنی داشته باشد.   ماندۀ اموال بدهکار کفاف  ادای دین او را ندهد تاباقی ثالثا

تواند دادخواست ابطال آن معامله را بدهد  : در مورد معامله به قصد فرار از دین، اگر قصد فرار از دین با این قرائن و اماراتی که گفتیم اثبات شود طلبکار می1نکته 
گردد.  کند در این صورت مال به ملکیت بدهکار سابق بر میشرط فوق( به درخواست خواهان آن معامله را ابطال می  ۳در این صورت دادگاه با احراز شرایط )

 کند. کند و پس از قطعی شدن حکم، طلب خود را از آن محل وصول میگیرد و مال را توقیف میدهد و قرار تأمین خواسته میطلبکار علیه او دادخواست می
اشاره داشته است که:    (۱۳۹۴/ ۲۳/۳)مصوب    یمال  یهاتیمحکوم   یقانون نحوۀ اجرا  ۲۱ه قصد فرار از دین، جنبۀ کیفری هم دارد. ماده  : معامله ب2نکته  

حبس  نباشد، موجب    یون کاف یپرداخت د  یماندۀ اموال برایکه باق   ی به نحو   نید  یزه فرار از ادایبا انگون  یله مدیبه هر نحو به وس  یگر یانتقال مال به د
ه معادل نصف محکوم   ینقد  ی جزاا ی  درجه شش ]حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا بیش از دو میلیون تومان تا هشت میلیون تومان[ ی نقد  یا جزای یر یعز ت   ب 
ن آن مال و در صورت  یصورت، عن  یك جرم است. در ایز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شر یه نیإلکه منتقل    یشود و در صورت یم   هر دو مجازاتا  ی

ه از محلِّ آن استمه اخذ و محکوم  ی رنده به عنوان جر یگ مت آن از اموال انتقالی ا قیا انتقال، مثل یتلف   فاء خواهد شد. یب 
فروختم. الف دوست من است    میلیونی دارم و ماشینم را به الف  400مثال برای معامله به قصد فرار از دین که صوری نیست: من به شما بدهکارم و یک ماشین   

گاه است االن ماشین دست الف است. قانون فوق، اشعار داشته است که اگر مدیون به قصد فرار از دین ماشین را بفروشد اوالً  مجرم است و الف   و از وضع من آ
گاه است حکم  من و الف مشخص است اما  گاه باشد شریک جرم است. حال با این فرض که الف آ آید  طلبکار با زندان رفتن من و الف چیزی گیرش نمینیز اگر آ

 مت آن را بگیر«ی ا قیا انتقال، مثل ین آن مال و در صورت تلف  یو قانون تأکید کرده است: »ای طلبکار! برو نزد الف و ع
اد« است )سندیت ندارد( ولی باید دانست که چه معامله  : آقای دکتر کاتوزیان بر این نظرند که معامله به قصد فرار از دین در مقابل طلبکار »غیرقابل استن3نکته  

 تواند دادخواست ابطال آن را تقدیم نماید. به قصد فرار از دین »غیرقابل استناد« و چه »غیرنافذ« باشد، طلبکار می
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یا  و    یا باطل   یا صحیح عقدی از لحاظ جایگاه قانونی  های عقود نیست یعنی هر  اشکال  این دیدگاه این است که عنوان  »غیرقابل  استناد« به عنوان یکی از جایگاه
دهندۀ این است که این  ق.م نشان  ۶۵های قانونی یک معامله است و همچنین ماده توانیم بگوییم غیرقابل استناد بودن، یکی از موقعیتاست؛ یعنی نمی  غیرنافذ 

 معامله غیرنافذ است. 
 عقدی که منوط به اجازه دیان است غیرنافذ است. 

 ق.م غیر نافذ است.  65نکته: وقف به قصد فرار از دین طبق ماده 
ان است.  - 65ماده  یِّ ان  واقف واقع شده باشد منوط به اجازۀ د  یِّ ت اضرار  د   صحت وقفی که به علِّ

کند. زوج یک روز پس از ابالغ اجرائیه به وی، اقدام به  ختالف بین زوجین، زوجه اقدام به اجرای مهریه خود از طریق مرجع ثبتی می پس از بروز ا ✓

ت حقوقی معامله مزبور چیست؟فروش ملک خود به قیمت واقعی می  [ 99دکترای حقوق خصوصی ] کند. وضعیا

 غیرنافذ است.الف. 

 صحیح است. ب. 
ً
 اصوال

 یل اضرار به زوجه، قابل فسخ است. به دلج. 

 به دلیل نامشروع بودن جهت آن، باطل است. د. 

  باطل   معامله  آن  شده  انجام   صوری  طوره  ب  دین  از  فرار  قصد  با  معامله   که  شود  معلوم  هرگاهقانون مدنی: »218به استناد مادۀ    « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

 صحیح است. ت« اما چون این معامله به صورت واقعی اس 
ً
 منعقد شده است، اصوال

گر مخلوط نموده و به عنوان  یبخرد و قصد داشته باشد که شکر را با آب و مواد د  یاکصد تن شکر را از کارخانهی  ییمواد غذا  ۀکننداگر شرکت عرضه ✓

 [ 96یسراسر یخصوص حقوق ی]دکتر دارد؟  یشکر چه حکم یبه فروش برساند. معامله یعی عسل طب

 است.  حیالف. صح

 ب. باطل است. 

 دار آگاه شده باشد، عقد باطل است.ی ج. اگر فروشنده از قصد خر

 در گفتید. اگر اعالم ا
ً
 ن هنگام معامله آمده باشد، عقد باطل است.یطرف یوگوهان مطلب، صراحتا

واهد شد به عنوان عسل طبیعی، انگیزۀ غیرمستقیم فروش مالی که از ترکیب شکر مورد معامله با عناصر دیگر حاصل خدرست است.  »الف«    ینهیپاسخ: گز

 کردن شکر موضوع بیع با آب و مواد دیگر است، که امری مشروع و قانونی است.خریدار شکر است، انگیزۀ مستقیم او ترکیب

دارند؟   یتیعقد چه وضعاجاره دهد، شرط و    یحمل مواد مخدر به ثالث  یشود که آن را برا یدار شرط میون بر خریدر ضمن قرارداد فروش کام ✓

 [ 96ی سراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر 

 ون در امر نامشروع استفاده کند.ید از کامیح است، اما مستأجر نبایع و شرط اجاره صحیالف. ب

 ب. قرارداد به جهت نامشروع بودن  جهت، باطل است. 

 ح است. یعقد صح ی ج. شرط باطل، ول

 د. شرط و عقد هر دو باطل است.

ون، ی و مشروع است. حمل مواد مخدر توسط مستأجر کام  یقانون  یاست که امر  یع توسط مشتریع اجاره دادن مبیدرست است. جهت ب  »ج«  ینهیپاسخ: گز

 ح شود، اجاره باطل است. ین جهت نامشروع در عقد اجاره تصریون و شخص ثالث منعقد خواهد شد، اگر به ایدار کامین خریاست که ب  یاجهت عقد اجاره

 [ 93یسراسر ی]ارشد حقوق خصوص  ست؟ یح نی»جهت نامشروع« صح ی ارت دربارهکدام عب ✓

ل نیاز طرف  یکیکه فقط در ذهن  یالف. جهت بط   ست. ین است، م 

ل ن بط   ست. یب. جهت ذکر نشده در عقد اصاًل م 

ل است.یکه وارد قصد مشترك طرف یج. جهت بط   ن شده، م 

ل است. ید. جهت تصر بط   ح شده در عقد م 

ذکر جهت نامشروع در عقد برای باطل شدن آن، ضروروی نیست؛ اگر بدون ذکر در عقد ، دو طرف به نامشروع بودن جهت    درست است.  »ب«  ینهیپاسخ: گز

 عالم باشند، عقد باطل است. 

 [ 93ی سراسر یحقوق خصوص  ی]دکتر ح است؟ ینه صحیکدام گز ✓

 ا نشده باشد. یالف. جهت نامشروع، سبب بطالن عقد است خواه در عقد ذکر شده و 
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 ب. جهت مشروع، شرط صحت عقد و جهت نامشروع مانع از صحت عقد است. 

 نامشروع از موضوع قرارداد است. یم استفادهیج. جهت نامشروع همان تصم

 ح است. ین معامله صحینامشروع اقرار کند، ا یزهیود به داشتن انگدار خی خر یدار مطلع نباشد ولی خر یزهید. اگر فروشنده از انگ

پذیرد، چه آنکه ایشان اعتقاد دارند: »شرط  تصریح   چند دکتر کاتوزیان چنین نظری را نمی ؛ هر  است  »د« ینهیگزترین گزینه،  رسد صحیحبه نظر می پاسخ:  

رف  اطالع از  اثر بودن انگیزهبیجهت، به معنای محصور کردن وسیلۀ اعالم نیست، بلکه اعالم   های پنهانی و لزوم آگاه ساختن طرف عقد است؛ پس ص 

 انگیزۀ نامشروع  معامل برای بطالن عقد کافی است ولو در عقد بدان تصریح نشده باشد.«  

 [ 91فروشد. حکم معامله کدام است؟ ]قضاوتیخود م ین، منزل خود را به پسر عمو یجواد به قصد فرار از د ✓

 باشد. یح است، ولو صوریب. صح    نباشد. یرنافذ است، اگر صوریالف. غ

 د. در هر حال باطل است.    باشد. یرنافذ است، اگر صوریج. غ

ی فرار از  قانون مدنی بطالن معامله با انگیزه  218 مادۀرا انتخاب کرد. با توجه به   »الف«   ینهیتوان گزیستند، با تسامح میها درست ننهیك از گزیچیپاسخ: ه

ی فرار از دین اگر صوری نباشد، صحیح و نافذ است. بطالن دین به صوری بودن آن مشروط شده است. بر اساس مفهوم مخالف ماده، معامله با انگیزه

 ی صوری ناشی از فقدان قصد برای انشای عقد است.معامله 

برده برای فرار از دین مالی را به دیگری بفروشد و آن دیگری به رغم اینکه قصد جدی برای ی ثبتی به طرفیت بدهکار، ناماگر بعد از صدور اجرائیه ✓

تواند: ی ثبتی میی فروشنده اطالع داشته است در این صورت ذینفع  اجرائیهخرید دارد و به ثمن واقعی آن مال را خریداری نموده ولی از انگیزه

 [ 97]سردفتری 

 
 

 الیه بعدی مسترد نماید.الف. در هر حال آن مال را از خریدار و یا منتقل

 ب. آن مال را فقط در صورتی که خریدار منتقل ننموده باشد از وی مسترد نماید و در صورت انتقال مثل یا قیمت آن را از او مطالبه کند.

 ج. در هر حال از خریدار مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید. 

 ی مثل یا قیمت رجوع کند. ط به فروشنده برای مطالبهد. فق

 درست است.  »ب«ی های مالی گزینهی اجرای محکومیتقانون نحوه 21 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 96چنانچه مدیون برای فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح است؟ ]وکالت ✓

 در صورتی باطل است که قصد فرار از دین محرز باشد. الف. چنانچه معامله صوری باشد،  

 ب. معامله اگر صوری نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است.

 ست. مکن اج. چنانچه معامله صوری نباشد، صحیح است، لیکن اخذ  مال  مورد  انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه بوده، جهت وصول طلب م

 که معامله صوری باشد یا خیر.د. در صورت اطالع خریدار از قصد فروشنده برای فرار از دین، معامله باطل است، اعم از این

 درست است.   ج«»  یگزینه 1394های مالی ی اجرای محکومیتقانون نحوه 21 مادۀپاسخ: طبق 
 

 قواعد عمومی اثر معامالت 
 یا

 اثر قرارداد
 ق.م(  231تا  219)مواد 

ت قانونی فسخ  مقام آنها الزمواقع شده باشد بین متعاملین و قائم  بر طبق قانونعقودی که    -  219ماده   باع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علِّ االتِّ
 شود.
ن  دو اصل است؛ به عبارت بهتر، از این ماده، چند اصل استنباط می 219ماده 

 شود: َبی ِّ
  اصالة اللزوم: بدان معنا که اگر شک کنیم عقدی الزم یا جایز است باید گفت که الزم است. قاعده این است که عقود الزم هستند مگر اینکه  . اصل لزوم یا1

عقد نیاز به احراز   ق.م.(. بر اساس این اصل، جواز    219کند که عقود الزم باشند )ماده  گذار جایز بودن یک عقد را تصریح کند. استحکام معامالت ایجاب میقانون
ن است و هم شامل قراردادهای خصوصی.   دارد. اصل  لزوم، هم شامل عقود معیِّ
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: طبق این اصل هر عقدی که منعقد شد چه الزم و چه جایز باید اجراء  الوفاء بودن عقداصل الزمیا    اصل نیروی اجبارکنندۀ عقودیا    آور عقد اصل نیروی الزام.  2
دانیم ودیعه عقدی است . میاید باید اجراء شود توان فسخ کرد اما تا زمانی که فسخ نکرده میتوان عقد را اجراء نکرد. عقد جایز را  شود و به بهانۀ جایز بودن نمی

رف  اینکه در وجایز اما آیا می الوفاء بودن عقد بر تمام  توانید تعدی و تفریط کنید؟ اصل  الزمدیعه حقِّ فسخ دارید، مفاد عقد را رعایت نکنید؟ یعنی میتوانید به ص 
 عقود )الزم، جایز، خیاری( جاری است و ربطی به لزوم و جواز ندارد تا زمانی که عقدتان باقی است، باید پایبند به مفاد آن باشید. 

باع دو اصل  شود. از کلمۀ الزم، در همۀ عقود اجرا میآور عقداصل  نیروی الزامنتیجه اینکه   آید. عقد در می آورنیروی الزامو  لزوماالتِّ
 اصل صحت: 

 هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.  - 223ماده 
اگر تردید شود عقدی واقع شده،    -۱گیریم:  له که واقع شده باشد محمول بر صحت است. ما از اصل صحت این نتایج را میکند هر معامق.م اعالم می  223ماده  

اگر تردید شود عقدی که واقع شده، خالف قواعد آمره است یا نه مفروض این است که  -۲آیا عقد صحیح است یا باطل، مفروض این است که عقد صحیح است. 
 ه نیست. خالف قواعد آمر 

شود. در خصوص  معامالت  مجنون  ادواری، مدعی  صحت باید دلیل بیاورد. قانون مدنی هم در  جاری نمی  اصل صحتدربارۀ معامالت  مجنون  ادواری  :  ۱نکته  
 داند که افاقۀ مجنون، محرز بوده باشد. ، معامالت مجنون ادواری را در صورتی درست می۱۲۱۳مادۀ 
م  خود، لکن می مطلقًا و مجنون ادواری در حال جنون نمیمجنون دائ  -  ۱۲۱۳ماده   تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید؛ ولو با اجازۀ ولی یا قیِّ

م باشد. نماید نافذ است، مشروط بر آنَاعمال  حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می  که افاقۀ او مسلِّ
شود که خود  وقوع  عقد مورد تردید واقع  است که وقوع  ظاهری  آن مورد تردید نباشد. اصل صحت زمانی قابل استناد می  ایاصل صحت ناظر به معامله:  ۲نکته  

شود؛ در نتیجه هرگاه اساسًا واقع شدن معامله بین طرفین، مورد اقرار طرفین  شدن یک قرارداد، مورد تردید باشد، دیگر اصل صحت جاری نمینگردد؛ اما اگر واقع
عی  وقوع  عقد باید با دالیل ابتدا وقوع عقد را اثبات  ن کند و سپس خواستار  باشد و مشکوک باشد، اصل، عدم  واقع شدن  عقد است زیرا اصل، عدم است. لذا مدِّ

کند که مبلغ مورد قرض را    جاری شدن آثار آن باشد؛ مانند اینکه: الف خواستار محکومیت ب به پرداخت مبلغ قرض است. اگر آقای »ب« در مقام دفاع اظهار
شود و دادگاه درصدد احراز عقد قرض نخواهد بود؛ اما اگر خوانده در مقام  پس داده است در واقع به وقوع قرض اقرار کرده است. اینجا اصل صحت جاری می

کند، سپس خواستار جریان آثار آن باشد یعنی در این مورد  دفاع عنوان کند که اساسًا قرضی واقع نشده و پولی گرفته نشده، مدعی ابتدا باید وقوع قرض را اثبات  
 شود. جاری نمی  اصل صحت

 سؤال: چرا در مورد اعمال  حقوقی  مجنون  ادواری، اصل  صحت جاری نیست؟ 
ت معکوس می معامله در حال افاقه است باید ادعای  که مدعی  وقوع شود؛ بنابراین کسیشود و َامارۀ حجر جایگزین آن میزیرا بعد از صدور  حکم  حجر، َامارۀ اهلیِّ

 شود. به عالوه، در امور حدوثی همواره اصل بر عدم است. خود را اثبات کند وگرنه معامله، باطل فرض می
 کند: قانون مدنی منابع  تفسیر  عقود و تعهدات را بیان می  220مادۀ 

 قانون آمره  .1
 اند، ملزم به آن هستند. اند یا نوشتهگفته  : آنچه طرفین در عقدقرارداد )یعنی تراضی طرفین( .2
ایم اما عرف  محل چنین است، درست است که در قرارداد نیامده اما باید رعایت گردد ولو عرف و عادتی که : یعنی چیزی در قرارداد ننوشتهعرف و عادت  .3

 طرفین به آن جاهل باشند. 
 است.  قانون آمرهکه در مقابل   قانون تکمیلی یا تفسیری .4

م است ولی    قانون تکمیلیو    عرف و عادتتراضی  طرفین همیشه بر   م است یعنی    قانون تکمیلی بر    عرف و عادتمقدِّ شود که  زمانی لحاظ می  قانون تکمیلیمقدِّ
موارد حاکم است. تراضی خالف  قانون  آمره منشأ اثر نیست.    بر تمام این قانون آمرهاقتضای خاصی نکرده باشد ولی   عرف و عادتیا طرفین سکوت کرده باشند یا 

شرایط اساسی و صحت معامالت )مثل مادۀ  آمره هستند. قوانین راجع به    عقود غیرمالی ، تکمیلی هستند و در  آثار معامالت در عقود مالیغالبًا قوانین راجع به  
 آمره هستند.  ق.م.( 190

 پس قانون دو نوع است: 
 )قانون آمره(  ( قانون امری 1
 ( قانون تکمیلی )تفسیری(  2
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 توانند بر خالفش توافق کنند. اگر توافق کنند باطل است. قانون امری )آمره(: قانونی است که باید اجرا بشود و طرفین نمی
 در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.  – 1106ماده 

 توانند بر خالف آن توافق کنند. .م(. این قانون امری است و طرفین  عقد  نکاح نمیق 1106( در نکاح دائم، نفقه با شوهر است )ماده 1مثال ) 
توانند  برند اشتباه است(؛ این هم امری است و طرفین نمی( در نکاح دائم، اختیار طالق با شوهر است )اصطالح »حقِّ طالق« که عامۀ مردم به کار می2مثال )

 تواند به زن وکالت در طالق بدهد. ن داده شود به طوری که شوهر اختیاری نداشته باشد اما مرد میبا هم توافق کنند و این اختیار را به ز 
رود )یعنی انگار اصاًل قانون تکمیلیه توو  توانند برخالفش توافق کنند. اگر توافق کنند از بین میقانون تکمیلی یا تخییری یا مخیره: قانونی است که طرفین می

 شود. ر توافق نکنند مانند قانون امری اجراء میقانون نیست( ولی اگ 
توانند اختیار را به زن بدهند به طوری که اختیار  ق.م( اما طرفین می  1114مثال: در نکاح اختیار تعیین مسکن با شوهر است که یک قانون تکمیلی است )ماده  

 تعیین منزل مشترک با شوهر نباشد. 
کنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. تعیین می زن باید در منزلی که شوهر - 1114ماده   کند س 

 توانند توافق کنند که مبیع جای دیگری تحویل شود. مبیع باید در محلِّ عقد تسلیم شود که این یک قانون تکمیلی است و طرفین می  375مثال: در بیع طبق ماده  
ی تسلیم شود - 375ماده   ِّ    در ضمن  بیعکه عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا   مبیع باید در محلِّ

محل 
ن شده باشد.   مخصوصی برای تسلیم معیِّ

 چطور بفهمیم قانون امری است یا تکمیلی؟ 
تکمیلی است اما اگر چیزی نگفته بود آن وقت معلوم نیست که امری است یا تکمیلی.  اگر در قانون مثاًل گفته بود: »... مگر اینکه بر خالف آن توافق شود.« قانون  

  698اند تکمیلی است؛ مثاًل یکی از آن مواد، ماده  اند امری است و بعضی گفتهبرخی از مواد در مورد امری یا تکمیلی بودن  آنها اختالف وجود دارد بعضی گفته
 ق.م است. 

ۀ مضمون  ان بهبعد از اینکه ضم – 689ماده  ۀ ضامن به مضمون  طور صحیح واقع شده ذمِّ  شود. َله مشغول میَعنه بری و ذمِّ
م است یعنی هم بر 1نکته )  . عرف و عادتو هم بر   توافق طرفین( قانون امری بر همه چیز مقدِّ
م است و هم بر 2نکته )  . قانون تکمیلی( توافق طرفین هم بر عرف مقدِّ
م است زیرا قانون تکمیلی و  عرفین ( نهایتًا اینکه ب3نکته )  ق.م(.  225)ماده همان توافق  ضمنی  طرفین است  عرف، عرف مقدِّ
 متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزلۀ ذکر در عقد است.   – 225ماده 

ِّ کارخانۀ میهن  
رود و قرارداد  می  در خارج از تهرانمثال: طبق قانون، مبیع باید در محلِّ عقد تحویل شود. فرض کنید مسؤول  خرید  فروشگاه  شهروند به محل 

دهند. عرف با قانون )البته قانون  یها تحویل م های لبنی این است که مبیع را در محلِّ مغازههای تولیدکنندۀ فرآوردهبندند؛ عرف شرکتخرید محصوالت لبنی می
م است. چهار موردی که در باال ذکر شده در طول همدیگر هستند.   تکمیلی( تعارض دارد و اینجا عرف مقدِّ

 
مشروط بر  خسارت طرف مقابل است    مسؤولاگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف    -   221ماده  

 اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفًا به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. 
تواند  کند. فرض کنید قراردادی داریم که در آن تعهد وجود دارد )تعهد هم میعنوان ماده »مسؤولیت قراردادی« است یعنی یکی از طرفین از تعهدش تخلف می

است که یکی از این    مسؤولتواند ناشی از قرارداد نباشد( حالیه، طرف از تعهدش تخلف کرده است. قانون گفته: متخلف در صورتی رارداد باشد و هم میناشی از ق
  یا ک امر  بدیهی است؛  جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد یعنی در عقد نوشته باشند اگر متعهد خسارت زد باید جبران کند؛ و این ی  یاسه شرط باشد: باید  

ق.م یعنی »مسؤولیت«(. مادۀ    221بر حسب قانون موجب ضمان باشد )واژۀ »ضمان« آخر  ماده    یاتعهد، عرفًا به منزلۀ تصریح باشد که معمواًل این چنین است و  
های عمومی و انقالب در امور مدنی، خسارت  ی دادگاهاست در مورد خسارت تأخیر تأدیه است. در قانون آیین دادرس   221که در واقع توضیح قسمت آخر مادۀ    228

 گویند. شود و این را خسارت  تأخیر  تأدیه میتأخیر، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می
تأدیه دین محکوم   مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در 221تواند با رعایت ماده  در صورتی که موضوع تعهد، تأدیۀ وجه نقدی باشد حاکم می  -  228ماده  

 نماید. 
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خسارت طرف مقابل است مشروط بر    مسؤول اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،    -   221ماده  
 . شدبر حسب قانون موجب ضمان با یاو   تعهد عرفًا به منزلۀ تصریح باشد یااینکه جبران خسارت تصریح شده و 

زده و حاال  نکته: مسؤولیت قراردادی در مقابل مسؤولیت غیر قراردادی است. »مسؤولیت« یعنی »الزام به جبران خسارت«. فرض کنید یکی به دیگری خسارت  
 شود: باید جبران کند. مسؤولیت به دو قسم تقسیم می

 . مسؤولیت قراردادی 1
 . مسؤولیت غیر قراردادی 2

ؤولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی. مسؤولیت قراردادی سه تا شرط دارد یعنی اگر این سه شرط جمع بشود، مسؤولیت، قراردادی  مسؤولیت قراردادی یعنی مس
 شود. تفاوت است بین اینکه مسؤولیت، قراردادی باشد یا غیر قراردادی. شود اما اگر یکی از این سه شرط نبود، مسؤولیت، غیر قراردادی میمی

 :قراردادیشرایط مسؤولیت 
زننده قرارداد باشد. مثاًل اگر کسی در خیابان با ماشین به کسی بزند و موجب  دیده و زیان. وجود قرارداد: اولین شرط  مسؤولیت  قراردادی این است که بین زیان1

 خسارت شود مسؤولیت، قراردادی نیست چون بین این دو نفر قراردادی نیست. 
اد: وجود قرارداد به تنهایی کافی نیست و باید از تعهد  ناشی از قرارداد تخلف شود. بین مؤجر و مستأجر قرارداد است. مؤجر اگر در  . تخلف از تعهد ناشی از قرارد2

 خیابان به ماشین مستأجر بزند، مسؤولیت، قراردادی نیست چون از تعهد  ناشی از عقد اجاره تخلف نکرده است. 
ثالث(: ممکن است بین من و شما قرارداد باشد و من از تعهدم تخلف بکنم و به ثالث خسارت زده شود. خسارت باید به   . ورود خسارت به طرف قرارداد )نه به3

 طرف قرارداد وارد شود تا مسؤولیت، قراردادی محسوب شود نه به شخص ثالث. 
ت غیرقراردادی است. یکی از فواید تشخیص مسؤولیت قراردادی  نباشد مسؤولی  یکی از این سه شرطاگر این سه شرط، جمع باشد مسؤولیت قراردادی است و اگر  

در مسؤولیت غیر    و غیر قراردادی بار اثبات است. در مسؤولیت قراردادی معمواًل )یعنی نه همیشه( الزم نیست تقصیر متخلف ثابت بشود )تعهد به نتیجه( ولی 
 )تعهد به وسیله(. قراردادی معمواًل )یعنی نه همیشه( باید تقصیر متعهد ثابت بشود  

 شود. توضیح داده می 238ارتباط دارد و راجع است به »اجرای تعهد به هزینۀ مدیون« و با ماده  228با مادۀ   222ماده 
 

شود محمول بر  ای که واقع میق.م در مورد اصل صحت است یا همان قاعدۀ صحت است. صحت اماره است. قاعدۀ صحت اشعار داشته هر معامله  223ماده  
 صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شود. 

شود. اگر در وقوع ظاهری عقد تردید داشته باشیم جای قاعدۀ صحت نیست. قاعدۀ صحت جایی است که حداقل در  : قاعدۀ صحت همه جا اجراء نمی1نکته  
ر آن بیع است حال اگر شک کنیم که صحیح است یا  وقوع ظاهری عقد تردید نداشته باشیم. مثاًل یکی گفت: »فروختم« و دیگری هم گفت: »خریدم« که ظاه

اند که اینجا در وقوع  ظاهری  عقد تردید داریم و دانیم طرفین چه چیزی گفتهگوییم صحیح است. حال یک موقع نمیباطل اینجا جای قاعدۀ صحت است و می
 جای قاعدۀ صحت نیست. 

یا نه. اگر مخالف قانون باشد عقد باطل و اگر مخالف قانون نباشد صحیح است. اینجا جای    : فرض کنید عقدی داریم و شک داریم مخالف قانون است2نکته  
خریم که شش ماه دیگر تحویل بگیریم و پولش را  گوید: این عقد مخالف قانون نیست و صحیح است. مثاًل یک تن برنج میقاعدۀ صحت است و این قاعده می

توانیم بگوییم: بیع کالی به کالی نیست  گویند. بسیاری معتقدند بیع کالی به کالی باطل است. در اینجا میلی به کالی میسه ماه دیگر تحویل بدهیم و این را بیع کا
 صحیح است.  اصل صحتو طبق 

باید قانون را تکمیلی  گوید: عقد صحیح است و  دانیم قانون امری است یا تکمیلی که قاعدۀ صحت می: عقدی داریم که با قانون مخالف است؛ اما نمی3نکته  
ۀ مضمون  له عقد   ضمان نمیق.م یعنی مثاًل ضامن با مضمون    698بدانیم )مثال: ماده    عنه بری نشود(. بندند و بر خالف این ماده شرط کنند به این صورت که ذمِّ

 د مشروع است. گوییم عق: در مقام تردید نسبت به اینکه عقد مشروع است یا نامشروع، بنا بر اصل صحت می4نکته 
دانیم موقع فروش نماینده بوده یا نبوده. اگر نماینده بوده معامله صحیح و اگر نماینده نبوده  فروشد نمیکند و آن را می: یک نفر بر روی مال غیر معامله می5نکته  

معامله درست نیست مگر طرف ثابت کند که نماینده  معامله صحیح نیست. اینجا جای قاعدۀ صحت نیست و اصل این است که هیچ کس نماینده نیست. پس  
 است. 
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کننده( سمت دارید یعنی نایب  داند که شما )معاملهداند که مال، مال غیر است ولی نمیفرض کنید شما اتومبیل خواهرتان را به ثالثی فروختید. در اینجا ثالث می
َمت  توان حکم به ذیهستید یا فضول؟ به استناد اصل صحت نمی بودن  شما داد یعنی بگوییم بنا بر اصل  صحت شما وکیل بودید و معامله هم صحیح است.  س 

 معارض دارد و معارض آن، همان است که موضوع معاملۀ شما، مال غیر است.   اصل صحتبه دلیل اینکه در اینجا  
 

 ق.م:  224ماده 
گویند »قرض بده« یعنی مقصودشان  کنند؛ مثاًل وقتی میبی، لغوی و حقوقی صحبت نمیاند و با هم ادالفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و مردم اهل عرف

 گویند »خانه را رهن کردم«؛ منظورشان عقد رهن نیست بلکه عقد اجاره است.گویند. یا مثاًل وقتی میعاریه است. عامۀ مردم به نکاح موقت »صیغه« می
سال نخ مورد نیاز آن شرکت را برحسب تقاضای شرکت تهیه و به  شود به مدت یکتعهد می در قراردادی با یک شرکت تولیدی پارچه، تاجری م ✓

 قیمت روز به آن شرکت بفروشد. قرارداد مزبور چه حکمی دارد و درصورتی که پس از تحویل یک مرحله از سفارشات، شرکت در پرداخت ثمن تأخیر 

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] کند، ضمانت اجرای آن چیست؟

 خیار تأخیر ثمن –لزوم قرارداد . الف

 المثل الزام به پرداخت ثمن –بطالن قرارداد ب. 

 الزام به تأدیه ثمن –لزوم قرارداد ج. 

ی الزام به پرداخت ثمن –بطالن قرارداد د.   المسما

 مقررات  طبق بر که داشت خواهد حق  بایع نکند تأدیه مقرر  موعد در  را ثمن مشتری اگرقانون مدنی: » 395به استناد مادۀ   « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

شود که صرف عدم پرداخت  « از مفاد مادۀ فوق چنین استنباط می.بخواهد  ثمن  تأدیهه  ب  را  مشتری  اجبار  حاکماز  یا  فسخ  را  معامله  ثمن  تأخیر  خیاره  ب  راجعه

ا فسخ نمی
 تأخیر ثمن با توجه به عرف معامالت کنونی، دور از ذهن استدهد به ویژه این که تحقق خیار ثمن معامله، به فروشنده حق 

،  ۵/۱۰/۱۳۹۸کند. در  خریداری می   ۰۲/۱۳۹۹/ ۱دستگاه خودروی کلی برای تحویل در    ۲از یک شرکت خودروسازی،    ۱/۱۰/۱۳۹۸»الف« در   ✓

اطالع است، »الف« و شرکت خودروساز بی  دستگاه خودروی کلی از همان نوع به »ب« که از قرارداد شخص دیگر، »الف« یکموجب قراردادی به

شود و از تحویل خودروها به »الف« باز  تحویل دهد. شرکت خودروساز قبل از موعد تحویل، ورشکسته می ۱۰/۰۲/۱۳۹۹فروشد، که در تاریخ  می 

مشاوران ]  )»الف« و »ب«( است؟  کند. کدام مورد، معرف وضعیت حقوقی طرفینماند. »الف« نیز از ایفای تعهد در برابر »ب« خودداری می می 

 [ 99 حقوقی

 اجرای تعهد قرارداد »الف« در برابر »ب« غیرممکن شده و درنتیجه، قرارداد منفسخ است الف. 

 شود. مقام »الف« محسوب شده و وارد غرمای ورشکسته )شرکت خودروساز ( می »ب« قائمب. 

 .درنتیجه، قرارداد باطل استاجرای تعهد قراردادی »الف« در برابر »ب« ممتنع شده و  ج. 

 .االجرا استتعهد قراردادی »الف« در برابر »ب«، وابسته به قرارداد »الف« با خودروساز نبوده و الزم د. 

 شود« صحیح است. مطابق نظر دکتر مالکریمی چون اجرای قرارداد به صورت کلی غیرممکن شده است، پس عقد منفسخ میالف پاسخ: گزینۀ »

کند مورد معامله یک تن برنج بوده و فروشنده مدعی است که یک تن گندم بوده  انعقاد عقد بیع و در موعد تسلیم مبیع، خریدار ادعا می پس از   ✓

ن بودن مورد معامله،  است. اگر هیچ ی یا عین معیا
ا
یک از طرفین برای اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشند، معامله مزبور در هریک از دو فرض کل

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ]  ه وضعیتی دارد؟چ

 در هر دو فرض بیع صحیح و فروشنده ملزم به تسلیم یک تن گندم است.الف. 

 در هر دو فرض بیع صحیح و فروشنده ملزم به تسلیم یک تن برنج است. ب. 

ی بوده، بیع صحیح و فروشنده ملزم به تسلیم یک تن برنج است و در فرضج. 
ا
ن بوده، بیع باطل است. اگر مورد معامله کل  ی که عین معیا

ن بوده، بیع باطل است. د.  ی بوده، بیع صحیح و فروشنده ملزم به تسلیم یک تن گندم است و در فرضی که عین معیا
ا
 اگر مورد معامله کل

مطابق نظر دکتر مالکریمی در موارد اختالف در مورد موضوع عقد، عقد صحیح است و قول فروشنده مقدم است و خریدار    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد.

ی فی  ✓
ا
مه و برای تسلیم آن موعدی تعیین نشده باشد، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟درصورتی که مبیع، کل

ا
وق خصوصی دکترای حق ]  الذ

99 ] 

 باشد. تا زمانی که خریدار مبیع را قبض نکرده است، فروش مجدد آن صحیح نمیالف. 
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 تواند بدون اذن فروشنده در آن تصرف کند. چنانچه به مقدار خریداری شده در انبار فروشنده موجود باشد، خریدار نمی ب. 

بیشتر با همان اوصاف را در انبار خریدار امانت گذاشته باشد، قبض خریدار به میزان خریداری شده  هرگاه قبل از عقد بیع، فروشنده همان مقدار کاال یا  ج.  

 نیاز به اذن فروشنده ندارد.

قهری  اشد، تهاتر  درصورتی که خریدار قباًل از آن نوع کاال با همان اوصاف و مقدار به فروشنده بدهکار بوده است، هرچند موعد تأدیه دین نیز فرا رسیده بد.  

 شود.واقع نمی

شده موجود در انبار است و میزان آن مقدار  مطابق نظر دکتر مالکریمی چون فروشنده متعهد به تسلیم همان مقدار فروخته  « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

 شده است.اندازۀ مقدار خریداری 

کند. درصورتی که خریدار هنگام قبض  را تسلیم خریدار میمتعاقب بیع یک تن عدس با اوصاف مورد توافق طرفین، فروشنده در موعد مقرر آن   ✓

 به تصور اینکیسه
ً
دهد، یک تن لوبیاست، آن را تحویل بگیرد، حکم که آنچه خریده و اکنون فروشنده به وی تحویل می های مورد معامله اشتباها

 [ 99ق خصوصی دکترای حقو] مسئله از جهت صحت قبض و ایفای تعهد فروشنده یا عدم آن، کدام است؟

ه باشد، قبض باطل والف.   ی در ذما
ا
ن بوده، قبض، صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است، ولی اگر مورد معامله کل موجب    چنانچه مورد معامله عین معیا

 ایفای تعهد نیست.

ه بوده، ب.  ی در ذما
ا
ن باشد، قبض باطل است، ولی اگر مورد معامله کل  قبض صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است. چنانچه مورد معامله عین معیا

 در هر حال، قبض مزبور صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است.ج. 

 در هر حال، قبض مزبور به دلیل اشتباه اساسی خریدار باطل است.د. 

مقرر    فروشنده در موعد  بوده است و  با اوصاف مورد توافق طرفین،  مطابق  یک تن عدسمطابق نظر دکتر مالکریمی چون    « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

 . قبض مزبور صحیح و موجب ایفای تعهد فروشنده است کندآن را تسلیم خریدار می

شود که عقد مقصود طرفین هبه بوده است یا صلح غیرمعوض. وضعیت  کند. پس از آن اختالف می علی یک دستگاه خودرو را به احمد تملیک می  ✓

 [   99ارداد چگونه است؟  ]ارشد قر 

 الف. باطل

 ب. هبه و جایز 

 ج. صلح و الزم 

 که ماهیت عقد و خصوص صلح بودن آن ثابت شودد. الزم، بدون این

نماید، عقد  در صورتی که طرفین بر انعقاد عقد واحدی اقرار داشته باشند ولی هر یک ماهیت حقوقی عقد متفاوتی را ادعا  « صحیح است.  دپاسخ: گزینه »

ای، ماهیت عقد ادعایی مالک عمل خواهد بود که  صحیح بوده  و با توجه به اوضاع و احوال باید قصد مشترک طرفین احراز گردد و در صورت فقدان قرینه 

 بیشتر به کار گرفته می
ً
 در قالبجهت انشاء آن ماهیت حقوقی، عرفا

ً
گیرد و ادعای  عقد بیع صورت می   شود  به عنوان مثال تملیک خانه در برابر پول عرفا

 صلح بودن عقد، خالف عرف بوده و نیازمند اثبات است

بنز خود را رهن بدهد. چنانچه مال مشروط   تگاه خودروشود که مشتری بابت ثمن معامله یک دس در قرارداد فروش یک دستگاه آپارتمان، توافق می  ✓

 [ 99تلف شود، فروشنده دارای چه اختیاری است؟  ]ارشد  

 الف. اگر تلف مال مشروط قبل از به رهن گرفتن آن باشد، فقط حق مطالبه عوض آن را دارد. 

 حق فسخ معامله، خواه تلف مال مشروط قبل از به رهن گرفتن آن باشد یا بعد از آن.  .ب

 اگر تلف مال مشروط قبل از به رهن گرفتن آن باشد، حق فسخ معامله. .ج

 لبه بدل کند.اختیار دارد معامله را فسخ یا مطا  .د

ن را رهن دهد و آن مال  علیه ماه در عقد شرط شده باشد که مشروط  »هرگقانون مدنی:      242« صحیح است. مطابق ماده  جپاسخ: گزینۀ » تلف یا  ال معیا

له به رهن گرفت آن  مشروط    ،اکه مال ر ، نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنله اختیار فسخ معامله را خواهد داشتمشروط  معیوب شود،  

 عیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد« مال تلف یا م
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 [ 98 وکالت] است؟ صحیح مورد کدام شود، حاصل  تردید  عقد وقوع در  که صورتی در ✓

 . است معتبر عقد  اراده، حاکمیت اصل مطابق. الف

 .هستند قرارداد به ملزم طرفین لزوم، اصل موجب به. ب

 . است صحیح معامله استصحاب، اصل مطابق. ج

 . شودنمی  جاری صحت اصل. د

 این  بر بنا داد، عقد  تحقق عدم بر حکم باید تردید فرض در عدم اصل بر بنا است، عقد  وقوع از بعد صحت اصل جریان محل.است  صحیح «د» گزینه: پاسخ

 . دانست صحیح را «د» گزینه  باید دیگر  هایگزینه  رد به توجه با

 الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.  -  224ماده 
 است؟  مقدم   یک،  کدام   نظر.  داندمی   ثابت  ماه   یک  برای  را  حق  این  خریدار  و  دارد   فسخ  حق   ماه  دو  برای  است  مدعی  فروشنده  بیع،  قرارداد  در ✓

 [ 98 ارشد]

 . است مشکوک  اضافی مدت در فسخ حق  وجود  و دارد قراردادها لزوم اصل اثر  با بیشتری تعارض خیار، برای بیشتر مدت چون خریدار، نظر. الف

 . شودمی  خیار مدت بودن مجهول  به منجر مدت، در اختالف چون است، باطل بیع. ب

 . شودمی  خیار برای بیشتر مدت شدن قائل  مانع صحت، اصل چون خریدار، نظر. ج

 خیار بقای استصحاب اصل جریان  دلیل به فروشنده،  نظر. د

  مشکوک  اضافی  مدت  در  فسخ  حق  وجود   و دارد  قراردادها لزوم  اصل  اثر   با  بیشتری  تعارض  خیار،   برای  بیشتر  مدت  چون .است  صحیح  »الف«  گزینۀ:  پاسخ

 .گذاریممی  أقل مقدار بر را بنا باشیم، داسته شک أکثر و  أقل مقدار  دو  در هرگاه زیاده عدم اصل است  و همچنین طبق

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد قلمرو عقود ناشی از چیست؟ حدود التزامات اشخاص در  ✓

 ب. اقتضائات عرف       الف. مصرحات عقد

 ی موارد د. همه      ج. تحمیل قانون 

 درست است.»د« ی قانون مدنی،گزینه  220 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  ماهیت کدام یک از تعهدهای زیر با سایرین متفاوت است؟   ✓

 ای مشخص دایر بر تسلیم آن ف. تعهد فروشندگان خانهال

 ب. تعهد چند کفیل دایر بر حاضر کردن مکفول در دادگاه 

 ی ملک پس از انقضای مدت اجاره ج. تعهد مستأجرین ملک مشخص دایر بر تخلیه

 ای مشخص دایر بر پرداخت مبلغ مندرج در آن د. تعهد صادرکنندگان سفته

های »الف«، »ب« و »ج« تعهد مرکب  با تعدد بدهکار هستند، تعهد مقرر در  در فرض مورد پرسش، تعهدات مندرج در گزینه  است.  درست  »د«ی  پاسخ: گزینه

تجزیه  یک قابلناپذیر به جهت طبیعت تعهد است؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد رد عین مستأجره و تعهد تسلیم مکفول، هیچها، هر سه، تعهد تجزیهاین گزینه

 و این امر از طبیعت این تعهدات ناشی شده است؛ فلذا باید هریک از متعهدان باید تمام تعهد را اجرا کند تا برائت یابد.  نیستند

بدهکاران، از    تعهد مندرج در گزینۀ »د« یعنی تعهد صادرکنندگان متعدد یک سفته نیز تعهد مرکب به اعتبار تعدد بدهکاران است؛ منتها در این تعهد هریک

پذیر و بدهکاران  برای پرداخت وجه سند مسؤولیت تضامنی ندارند؛ در نتیجه، تعهد پرداخت وجه  مسؤول پرداخت بخشی از مبلغ سند هستند. تعهد تجزیه

 شود؛ مگر اینکه مسؤولیت تضامنی آنان برای پرداخت شرط شده باشد.طور مساوی بین صادرکنندگان متعدد تقسیم می سند به

 [ 93]قضاوت  شود؟کدام مورد، اصل صحت جاری نمی در ✓

 الف. شک در وقوع عقد و تحقق تراضی

 ب. ادعا شود، طرف قرارداد به دلیل اکراه، مختار نبوده است.

 ج. ادعا شود، در شخصیت طرف معامله اشتباه شده است.

 د. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود، قانون امری است یا تکمیلی

شود که عقد به طور ظاهری واقع شده باشد. اگر وقوع ظاهری عقد محل تردید قرار  صحت« در فرضی جاری میدرست است. »قاعده »الف«ی : گزینهپاسخ

 گردد و اصل، بطالن معامله است.ی صحت جاری نمیگیرد، قاعده
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 [ 93مذکور، معامله چه حکمی دارد؟ ]قضاوتاگر قدرت بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت باشد، در مورد تردید در وجود قدرت   ✓

 الف. صحیح است به دلیل عمومات فقهی مربوط به صحت عقد. 

 ب. باطل است، چون معامله غرری است. 

 ج. باطل است، به دلیل استصحاب قدرت. 

 د. صحیح است، به دلیل اصل صحت.

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  223 مادۀپاسخ: طبق 

که خریدار به رؤیت  کند، درحالیفروشد و کلید آن را تسلیم خریدار میخود را طی  قراردادی در تهران به دیگری می  دریای    ویالی کنار  شخصی   ✓

بیند که در اثر پیشروی آب دریا،  کند و میخریدار به شمال مسافرت می  ،کند. سه ماه پس از قراردادسابق در یک سال پیش از معامله اکتفا می

]دکتری   یال به زیر آب رفته است. در صورتی که معلوم نباشد ویال پیش از عقد یا پس از عقد به زیر آب رفته است، معامله چه وضعیتی دارد؟  و

 [ 96حقوق خصوصی سراسری

 ب. صحیح است، لیکن خریدار خیار رؤیت دارد.      الف. معامله منفسخ است. 

 است. د. صحیح و غیرقابل فسخ      ج. باطل است.

ن، معلوم شود که مبیع وجود نداشته  361طبق مادۀ  درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه  بیع باطل است. ق.م. اگر در بیع عین معیا

 
 

 : خسارت
اش بوده  عهدهبر   خسارت یعنی کاهش، در حقوق مدنی خسارت یعنی کاهش در دارایی. اگر یک رابطه قراردادی در بین باشد و متعهد، تعهدی را که از آن قرارداد

ی چهار شرط برای دعوای مطالبه له میانجام ندهد، آیا متعهد تواند جبران خسارت وارده بر خود را تقاضا نماید؟ اگر جواب مثبت است به چه شرایطی؟ در حالت کلِّ
 جبران خسارت حاصل از عدم اجرای تعهدات الزم است: 

 شرط اول: موعد تعهد منقضی شود و تعهد انجام نشود 
ن نشدهعد در قرارداد به دو صورت است: یا موعد،  مو ن شده استیا  معیِّ  . معیِّ

 ق.م.(.  225اگر موعد تعیین نشده است چنانچه در این باب عرف و عادت مسلمی داریم همان موعد عرفی قرارداد است. )ماده  
 ذکر در عقد است.  منصرف آن باشد، به منزلۀکه عقد بدون تصریح هم  طوریمتعارف بودن امری در عرف و عادت، به  – 225ماده 

 شود و ... اما اگر در عرف موعدی وجود ندارد مثل کار خیاطی، قراردادی که برای تدریس در نظر گرفته می
 ق.م(.  490ماده  3ق.م و بند   344قاعده: اطالق عقد اقتضای فوریت دارد )مستند قانونی ماده  

ن نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است؛ مگر اینکه بر حسب    اگر در عقد بیع شرطی ذکر  –  344ماده   نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن موعدی معیِّ
 عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. 

 موعد به چهار صورت است:  اما اگر موعد تعیین شده است
ن شده است )وحدت مطلوب(؛ (1  روز خاصی معیِّ
ن شده است. مثاًل در  (2 د مطلوب(؛  ۱۰ها را تا ، فروشنده، متعهد است پستهقرارداد خرید پسته دوره زمانی معیِّ  اسفند به خریدار بدهد )تعدِّ
 موعد به درخواست و ارادۀ متعهدله بوده باشد؛  (3
 عهد بوده باشد. موعد به درخواست و ارادۀ مت (4

ی منقضی می  شود؟ آیا شرط اول مطالبه خسارت حاصل شده است؟ سؤال: موعد ک 
نی مطلوبیت داشته باشد و آن روز خاص منقضی شود و تعهد ان  -۱ جام نشده اگر موعد تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد. یعنی اجرای تعهد فقط در زمان معیِّ

ق می  گردد. باشد، شرط اول محقِّ
ت دارد فرصت دارد تا تعهد را انجام دهد و اگر آخرین روز هاگر  -۲ م منقضی شود  موعد به شکل تعدد مطلوب باشد متعهد تا آخرین زمانی که اجرای تعهد مطلوبیِّ

ق می ل محقِّ  گردد. و تعهد انجام نشده باشد شرط اوِّ
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ت که متعهدله اثبات کند انجام تعهد را از متعهد خواسته و »مطالبه کرده است«  اگر موعد در اختیار خود متعهدله باشد، مطالبۀ جبران خسارت زمانی ممکن اس  -۳
 و متعهد از انجام تعهد امتناع نموده است. 

 ق.م.(.   ۲۲۶شود؟ احراز عنصر مطالبه با ارسال اظهارنامه است )ماده عنصر مطالبه چگونه احراز می
نی مقرر شده و متعاملین، طرف دیگر نمیدر مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از    -  ۲۲۶ماه   ت  معیِّ تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفاء  تعهد، مدِّ

تی مقرر نبوده طرف وقتی می ت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء  تعهد، مدِّ تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که  مدِّ
 م تعهد را مطالبه کرده است. انجا

آور نخواهد داشت به همین خاطر غرری است زیرا آور ندارد لذا اصل قرارداد باطل است. قرارداد جنبۀ الزاماگر موعد در اختیار  متعهد است قرارداد جنبۀ الزام  -۴
 خواه  متعهد باشد. موعد، در ارزش  کار اثر دارد. در حقیقت هیچ قراردادی نباید موکول به اراده و به دل

 له ضرر وارد شده باشد. شرط دوم: به متعهد
شود ضرر دو  معلوم می  ضرر یعنی از بین رفتن مال یا محروم شدن از منفعتی که عرفًا مسلم بوده است یا لطمه به حیثیت، عواطف، آبرو، شهرت و ... از این تعریف

 ضرر معنوی. ( ۲ضرر مادی، ( ۱نوع است:  
م بوده.  -۲از بین رفتن مال موجود؛  -۱نوع است:  ضرر مادی ما دو  َسلَّ  محروم شدن از منافعی که عرفًا م 

 نکته: در باب محروم شدن از منافع این منافع به دو صورت قابل تصورند:
م1 َسلَّ م هستند )منافع م  َسلَّ  الحصول( . منافعی که حصولشان عرفًا م 
النفع ضرر نیست،  النفع(. عدمگوییم عدمالحصول یا در اصطالح فقهی میار جنبۀ احتمالی دارد. )منافع محتمل. منافعی که حاصل شدن یا عاید شدن آنها بسی2

 ق.آ.د.م.(.  ۵۱۵ماده   ۲چیزی که حاصل شدن آن جنبۀ احتمالی دارد ضرر نیست )تبصره 
 باشد. ر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میمطالبه نیست و خسارت تأخیالنفع قابلق.آ.د.م: خسارت ناشی از عدم ۵۱۵ماده   ۲تبصره 

 نخریدن ماشین به خاطر ندیدن روزنامه در اتاق اساتید. ( ۲نیامدن آژانس و دیر رسیدن به مؤسسه  ( ۱النفع: مثال عدم
ت، آبرو، عاطفه.   ضرر و زیان معنوی: لطمه به حیثیِّ

 باب نحوۀ جبران بحث است: شکی نیست که ضرر و زیان معنوی هم باید جبران شود اما در 
کند و هم ضرر و زیان معنوی معادل  پولی  دقیق ها فرق میتر این است که ضرر و زیان معنوی جبران پولی ندارد زیرا هم عواطف و احساسات انساندیدگاه قدیمی

 ندارد پس جبران در قالب عذرخواهی است. 
ی  اما دیدگاه جدیدتر که اساتید به این دیدگاه گرایش دا

آوَرد و قاضی با ارزیابی شرایط و  خاطر می 1رند این است که ضرر و زیان معنوی جبران پولی دارد اما پول َتَشفِّ
های  های معمولی  اجتماع است و برای انسان تواند مبلغی را در نظر بگیرد و شخص را به پرداخت آن ملزم کند اما جبران پولی مربوط به انساناوضاع و احوال می

 تر همان دیدگاه  قدیمی مطلوب است. صشاخ
 له، رابطه سببیت وجود داشته باشد.شرط سوم: بین انجام نشدن تعهد و ورود ضرر به متعهد

ی و لِّ اشته  معلولی وجود د  وجود رابطۀ سببیت: باید بین انجام نشدن تعهد که مربوط به متعهد است و ورود ضرر به متعهدله رابطۀ سببیت، رابطۀ علیت، رابطۀ ع 
به متعهدله مستقیمًا و از  باشد، یعنی اگر پرسیدیم چرا به متعهدله ضرر وارد شده؟ جواب این باشد که: زیرا متعهد، تعهد  خود را انجام نداده است یعنی ورود ضرر  

یگری بوده باشد. در این صورت، متعهد،  نظر قضاوت عرفی، ناشی از انجام نشدن تعهد باشد، یعنی ممکن است به متعهد ضرر وارد شود ولی ناشی از عوامل د
گیرم فروش است و من علوفۀ گاوها را از او میجبران  آن ضررها نیست؛ زیرا رابطۀ سببیت وجود ندارد. مثال: من گاوداری دارم و یک آقایی هم علوفه  مسؤول

  ۱۰علوفه بخرم. اواًل    X  شوم از مؤسسهفرستد من ناچار میهای مورد نظر را برای من نمیطبق قرارداد هر روز صدهزار تومان. یکی از روزها علوفه فروش علف
ی وجود دارد و علوفه را گاوها میتر میتومان گران ی میخرم و ثانیًا بین علوفه یک علف سمِّ میرند، در اینجا گاودار  خورند و سه تا از گاوها به جهت علوفۀ سمِّ

خواهم. در  هت تلف شدن سه تا از گاوها پول آن سه گاو را میمدعی دو ضرر و زیان هست. اول: به جهت عدم ایفای تعهدات ده تومان گران خریدم. دوم: به ج
فروش اول  فروش، تعهد خود را از انجام نداده، اما مطالبۀ ضرر و زیان  دوم از علوفهمورد این ضرر: ضرر  اول قبول است. من از آن جهت گران خریدم که علف

تی وجود ندارد یعنی علوفهنشدن تعهد   پذیرفته نیست زیرا بین ورود ضرر و زیان و انجام یمتعهد  اول هیچ رابطۀ سببیِّ فروش   های علوفهبودن  علففروش  اول در سمِّ
 دوم هیچ نقشی نداشته است. 

 
ی یعنی تسکین و آرامش یافتن از خشم  1 ستن، آرامش  خاطر یافتن، بهبود و آسودگی  قلب پیدا کردن؛ خالصه اینکه َتَشفِّ  و غضب.   شفا یافتن، بهبود ج 
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 شرط چهارم: جبران خسارت وارده به موجب قانون یا عرف و یا در قرارداد تصریح شده باشد؛
ح شده باشد یعنی یا در قرارداد تصریح شده باشد یا قانونًا موجب مسؤولیت باشد یا عرفًا موجب مسؤولیت  تصری  قراردادیا    عرفیا    قانونباید جبران  خسارت به موجب  

 ق.م.(.  ۲۲۱باشد )ماده  
خسارت طرف مقابل است مشروط بر    مسؤول اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،    -   221ماده  

 اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفًا به منزلۀ تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. 
در قرارداد هم در این مورد تصریح به جبران خسارت نشده  ،  عرف هم موجب مسؤولیت نداند و    قانون موجب مسؤولیت نداند یعنی اگر ادعای یک ضرر و زیان را  

 داند. یست. امروزه عرف تقریبًا همیشه جبران  خسارت  ناشی از عدم انجام تعهد را ضروری می؛ چنین چیزی ضرر ناست
یریم  ممکن است ما از متعهدی که تعهد خود را انجام نداده است »خسارت عدم انجام تعهد« بگیریم و ممکن است خسارات »تأخیر در انجام تعهد« بگ:  ۱نکته  

 جمع نیست؛ زیرا خسارت  عدم  انجام  تعهد، بدل اصل تعهد است(. ۀ انجام  اصل  تعهد قابل)خسارت  عدم  انجام  تعهد با مطالب
ه یکجا جمع نمیقاعدۀ حقوقی این است که بدل و مبدل    شود اما خسارت  تأخیر در انجام تعهد با مطالبۀ انجام اصل تعهد قابل جمع است. ب 

 خسارت از خسارات قابل مطالبه نیست. : ۲نکته 
شرط عدم مسؤولیت در فرض عدم ایفای تعهد هم درست است یعنی پشت  سکۀ بحث قبلی. شرط  عدم  مسؤولیت  جبران  خسارت هم صحیح است اما  :  ۳نکته  

مومی  کند، اضرار عمدی خالف نظم عدر مورد اضرار  عمدی باعث معافیت  متعهد  متخلف نیست زیرا شرط عدم مسؤولیت، اضرار  عمدی را توجیه )مباح( نمی
ت انجام شود.  سن نیِّ  است. قراردادها باید با ح 

 تواند از متعهد جبران خسارت واردشده را تقاضا نماید. له میاگر این چهار شرط شده بود متعهد
 دو نوع خسارت داریم: 

 . خسارت تأخیر در انجام تعهد )خسارت تأخیر( 2خسارت عدم انجام تعهد   .1
دهد. این نوع خسارت معمواًل . خسارت عدم انجام تعهد )خسارت عدم(: جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست و متعهد به جای اصل تعهد خسارت می1

ر مهم است که اگر  جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد. مثاًل شام عروسی که باید فقط آن شب  موعد  معهود در قرارداد آماده بشود و زمان آنقد
خورد. این را وحدت مطلوب گویند؛ یعنی تعهدی که باید در زمانی انجام بشود و زمان آنقدر مهم است که اگر زمان بگذرد دیگر به درد  زمان بگذرد دیگر به درد نمی

 د فقط در آن موعد مطلوبیت دارد و نه غیر آن. را پرداخت کند. در وحدت مطلوب، انجام تعه  خسارت عدم انجام تعهدخورد و اگر زمان بگذرد باید نمی
هم اصل تعهد را انجام  . خسارت تأخیر در انجام تعهد )خسارت تأخیر(: در جایی است که اصل تعهد قابل انجام است ولی متعهد دیر کرده و در اینجا متعهد باید: 2

ست یعنی اگر زمان بگذرد باز هم قابل انجام است. مثاًل سازنده گفته خانه را اول . این خسارت جایی است که تعدد مطلوب اهم بابت تأخیر خسارت بدهدو    بدهد
کند؛ در این صورت باید هم خانه را تحویل بدهد و هم بابت این  دهم که این تعدد مطلوب است. حال فرض کنید سازنده یک سال دیر میاردیبهشت تحویل می

شود. در تعدد  شود ولی خسارت تأخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع میجام تعهد با اصل تعهد جمع نمییک سال خسارت بدهد. نتیجه اینکه خسارت عدم ان
های دیگری دارد؛ مانند رساندن یک محمولۀ غیرفوری به مقصد  مطلوب، انجام تعهد فقط در موعد  معهود مطلوبیت نداشته بلکه در مواعد دیگر نیز مطلوبیت

 خاص. 
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 [ 98وکالت ] است. حیخود را ادا نکند، کدام مورد صح ی الیر ن یوعد مقرر، ددر م ونیچنانچه مد ✓

 را ندارد.  یاز شاخص بانک مرکز شیب هیدر تأد ریاخذ خسارت تأخ  حقا  ،یصورت چیطلبکار در هالف. 

 با خسارت ناش  ن،یدادگاه مکلف است درصورت مطالبه اصل دب. 
ً
 را مورد حکم قرار دهد.  ه یدر تأد ریاز تأخ یرأسا

 است.  ونیتمکن مد  ه،یدر تأد ریشرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخج. 

 .ستین هیتأد ریموجب استحقاق مطالبه خسارت تأخ مت،یشاخص ق رییصرف تغد. 

 هاقیمت  شاخص تغییر  بر  عالوه  دیهأت  خیرأت  خسارت  ۀمطالب  استحقاق   برای  مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  ۵۲۲  مادۀ  اساس  بر  .است  صحیح  «ج»  گزینه  پاسخ:

 .باشند موجود باید  نیز وی امتناع و مدیون تمکن   و  داین ۀمطالب همچون دیگری شرایط باشد، فاحش باید که

 [ 95وکالت ] در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟ شدهنییخصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تع رد ✓

 خسارت عدم انجام تعهد را دارد.  ۀمطالب  ت، حقا له با انقضای مدا د  همتعدر تعهدات غیر پولی، الف. 

 خسارت تأخیر را دارد.  ۀمطالب له حقا ت، متعهد  چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدا ب. 

 خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.  ۀمطالب تواندی له نممتعهد  ج. 

 خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.  تواندی له در صورتی ممتعهد   ،تعهدات ۀدر کلید. 

ت و عدم اجرای تعهد، یکی از ارکان مطالبۀ خسارت یعنی نقض قرارداد  انون مدنق  226موجب ماده    به  .است  یحصح«  الف »  ینهگزپاسخ:   ی با انقضای مدا

له می  تواند مطالبۀ خسارت نماید خواه اجرای قرارداد را از متعهد درخواست نموده باشد یا ننموده باشد مگر اینکه موضوع تعهد، محقق شده است و متعهد 

تأدیۀ وجه نقد، مطالبۀ  ی( برای مطالبۀ خسارت  تأخیر  در امور مدن)ب  الو انق  یوممع  یهادادگاه  یدادرس   یینانون آق 522وجه نقد باشد که بر اساس مادۀ  

 مطالبۀ انجام تعهد از متعهد در حقوق بندی می گونه جمعینااجرای تعهد توسط طلبکار و نیز توانایی مالی مدیون ضروری تلقی شده است. 
ً
شود که اصوال

له منوط ایران برای مسؤولیت قراردادی شرط نیست و متعهد باید پس از رسیدن موعد اجرا، تعهد را اجرا کند و نمی تواند اجرا را به مطالبه از سوی متعهد 

له،   کند، فلذا اگر با وجود رسیدن موعد اجرا ، متعهد از انجام تعهد خودداری نماید مسؤول جبران خسارات حاصله از عدم انجام تعهد است، حتی اگر متعهد 

گونه تعهدات مطالبۀ طلب توسط بستانکار ین اوضع، متفاوت است؛ در    اجرای تعهد را طلب نکرده باشد. با این وجود در تعهدات پولی چنانچه گفته شد 

 یکی از شرایط الزم برای مسؤولیت قراردادی مدیون است.    

 

 تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه چیست؟ 
ی که متعهد  بندد اما حصول نتیجه، فقط به اراده و مهارت وی  را به کار می تمام مهارت و استعداد خودتعهد به وسیله: تعهد به وسیله، تعهدی است به یک امر کلِّ

عامل در جعاله  منوط نیست. مثل تعهد پزشک به معالجه، تعهد امین به حفظ مال یا تعهد مستودع به حفظ مال مورد امانت، تعهد مضارب به تحصیل سود، تعهد 
کند که کارش را انجام بدهد، سعی  ی به موفقیت در پرونده. تعهدی است که متعهد سعی میو تعهد وکیل به دفاع، تعهد معلم در تدریس، تعهد وکیل دادگستر 

کنم که مال را حفظ  ام را میگوید: »من سعیکند وکیل نیز همچنین. امین تعهدش به وسیله است و میکند به نتیجه برسد. پزشک حداکثر سعی خود را میمی
 ارد.« کنم ولی اگر مال تلف شده به من ربطی ند

 تواند تعهد به نتیجه کند. اینکه تمام اجزاء  حصول  نتیجه، در اختیار  شخص  متعهد نیست و لذا نمیچرا نتیجه جزء  تعهد نیست؟ برای 
تعهد به نتیجه،   کند. تعهد به نتیجه: این است که رسیدن به نتیجه، دست  متعهد است. اگر همه چیز آرام باشد )طبق روند عادی امور( طرف به تعهدش عمل می

و در ارادۀ اوست مگر در مواردی که فورس ماژور مانع انجام تعهد شود مثل تعهد    به خود  متعهد وابسته است تعهدی است به یک امر جرئی که حصول نتیجه، غالبًا  
ن در مزارعه، تعهد مقترض به ردِّ    وکیل به الصاق تمبر مالیاتی، تعهد معمار به ساخت ساختمان، تعهد امین به ردِّ مال به مودع، تعهد زارع  شت  محصول  معیِّ به ک 

بانک تعهدات  به طرف مقابل،  از حیث تسلیم مال  تعهدات در عقود معاوضی  تمام  آن فعل  مورد نظر،  مثل  مال،  انجام دادن  به  تعهد عامل در عقد جعاله  ها، 
 ق.ت.(.  386ها، تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کاال )ماده ها به حفظ ماشینگآموز  نابالغ، تعهد پارکینطور تعهد مربی شنا به حفظ جان  شناهمین
جاره تلف یا گم شود متصدی  حمل و نقل  ق.ت: اگر مال  386ماده   شدن، مربوط به جنس خود  قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم  مسؤولالتِّ
لیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده است که یکی از آنها دادهکننده یا مرسل  سالالتجاره یا مستند به تقصیر خود ار مال اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ  ا 

ن نماید.التجاره را معتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیاده از قیمت کامل مالتوانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین میمتصدی مواظبی نیز نمی  یِّ
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برد با این مالحظه که شاید بین راه تصادف  دارد و میدر واقع بدین شکل است که متصدی بار را برمی متصدی حمل و نقل در بردن بارمثال برای تعهد به نتیجه:  
 د )متصدی حمل( است. کند و شاید هم سالم برسد، اما اگر همه چیز طبق روال پیش برود و قوۀ قاهره اتفاق نیوفتد نتیجه، دست  متعه

 
َله در صورتی میفایدۀ تشخیص تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تواند خسارت بگیرد که تقصیرش را ثابت  : در تعهد به وسیله اگر متعهد تخلف کند متعهد 

لف، مسؤول پرداخت خسارت نیست مگر  در تعهد به وسیله، متعهد به محض تخ نیست مگر اینکه تقصیرش ثابت شود و وکیل هم همینطور.    مسؤولکند. امین  
َله تقصیر وی را ثابت کند است و الزم نیست تقصیرش ثابت بشود. اگر متعهد بخواهد خسارت    مسؤولکه متعهد تخلف کرد  . در تعهد به نتیجه همیناینکه متعهد 

به پرداخت خسارت است مگر اینکه »ثابت کند« )نه »ثابت شود«(    ندهد باید ثابت کند که قوۀ قاهره بوده است. در تعهد به نتیجه، متعهد به محض تخلف، مکلف
َله است و در تعهد به نتیج ت یک عامل خارجی یعنی فورس ماژور بوده است. در تعهد به وسیله، بار اثبات با متعهد  ه، بار اثبات با متعهد  عدم اجرای تعهد به علِّ

 است. 
 راجع است به تعهد به نتیجه: 229و   227مادتین 

 ای است که سه شرط دارد؛ یعنی سه تا شرط با هم باشند: ۀ قاهره یا فورس ماژور، حادثهقو
ق.م(؛ این عامل، باید کاماًل خارجی باشد، بنابراین ارادۀ متعهد در ایجاد آن نباید نقش داشته    227)ماده    قوۀ قاهره خارج از ارادۀ متعهد باشد. شرط اول:  1

خواهد ناشی از حوادث طبیعی باشد یا هر حادثۀ دیگر )ناشی از فعل ثالث،  خالت داشته باشد، آن عامل، خارجی نیست. حال میباشد و اگر ارادۀ متعهد در آن د 
 مثل  سرقت  مال توسط شخص ثالث(

خودرو مطالبۀ  تواند تحویل بدهد، خریداران از ایراننمیها را  خودرو هم ماشینام، ایرانخودرو انجام نداده: من قطعه سازم، و تعهد خود را در برابر ایران1مثال  
می ایرانخسارت  و  میکنند  مطالبۀ خسارت  از من  نیز  دفاع مدعیخودرو  مقام  در  من  کردهنماید،  اعتصاب  کارگرانم  به  ام  قطعات  نشدن   داده  تحویل  لذا  اند، 

ه میکن خودرو ناشی از اراده شخص من نیست. کارخانه مرا بررسی میایران اند که من حقوق  شوند که کارگران  کارخانۀ من از این لحاظ اعتصاب کردهند و متوجِّ
 ام؛ یعنی اعتصاب آنها ناشی از قصور من است بنابراین در اینجا آن اعتصاب عامل خارجی نیست.آنها را نداده

ام. مسیر یخبندان بوده و ماشین هایش صاف است اقدام به حمل کردهچرخ  ای هستم. ولی با ماشین که لنت مناسبی ندارد و: من متعهد به حمل محموله2مثال  
هم نداشته   از جاده منحرف شده و محموله، خسارت دیده است؛ درست است یخبندان بوده و جاده، عامل خارجی است اما الستیک  ماشین  من صاف بوده و لنت

 ست. است بنابراین در اینجا یخبندان بودن جاده مورد استناد نی
ت خارجی بوده است که نمیمتخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت می  -   227ماده   توان مربوط  شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطۀ علِّ

 به او نمود. 
گوییم قوۀ قاهره یعنی  نتواند آن را دفع کند( وقتی می  یعنی نتوان آن را دفع کرد )متعهد  متعارف  دفع باشد )احتزار ناپذیر(قوۀ قاهره غیر قابل. شرط دوم:  2

الب بود  غره، یعنی نیرویی که بر ارادۀ من بینی نبود، غیرارادی بود و ارادۀ من در آن دخالت نداشت. قاهره یعنی چیناخواسته پیش آمده؛ یعنی برای من قابل پیش
 ق.م(.  229)ماده و توان  دفع  آن را نداشتم مثل زلزله، سیل و طوفان 

 ای که دفع  آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. اگر متعهد به واسطۀ حادثه -  229ماده 
شود و بدین معناست که متعهد   اط می. این شرط در قانون مدنی نیامده است بلکه از روح قانون استنببینی باشدقوۀ قاهره غیر قابل پیش . شرط سوم:  3

آورم  کردم. مثاًل در فصل بهار از شمال برنج میبینی باشد من باید لوازم را برای خنثی کردن اثر آن عامل آماده میبینی کند. اگر قابل پیشمتعارف بتواند آن را پیش
 است.  بینیباران عامل خارجی است، اما باران در فصل بهار و در شمال قابل پیش

توانم به عامل  گیری بود و من کوتاهی کرده باشم، نمیگیری نباشد، در نتیجه حتی اگر عامل خارجی رخ بدهد اما برای من قابل پیشعامل خارجی قابل پیش
 ق.م.(.  228و   227خارجی استناد بکنم )مواد 

 د عامل خارجی حتمًا باید از طرف متعهد اثبات شود. : اواًل وقوع عامل خارج مفروض نیست زیرا اصل، عدم است بنابراین وجو1نکته 
کند که در محل  گیری باشد، زمانی متعهد را از جبران خسارت معاف میبینی و غیرقابل پیش: عامل خارجی حتی اگر خارجی، غیرقابل دفع، غیرقابل پیش2نکته  

ِّ اجرای تعهد(.
 رخ داده باشد )در محل 

نند که فورس ماژور و عامل خارجی صرفًا عوامل طبیعی است، لکن عوامل طبیعی، مصداقی از عامل خارجی هستند ولی  ک : خیلی از اساتید فکر می3نکته  
 تواند حتی در بدن  فرد  متعهد اتفاق بیفتد. گیری نبوده میبینی و پیش. این عامل خارجی را که قابل پیشخارج از ارادهمصداق  منحصر نیستند. عامل خارجی یعنی  
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تواند برای عدم جبران خسارت به عامل  : اگر کسی وقوع فورس ماژور و اجرای قرارداد را تضمین کرده باشد و خطر حادثه خارجی را به عهده بگیرد نمی4نکته  
 خارجی استناد بکند. 

  در صورت وقوع فورس ماژور سببیت. چون    دهد کدام شرط از شرایط الزم برای مطالبۀ جبران  خسارت مفقود است؟ رابطۀ : وقتی که فورس ماژور رخ می5نکته  
 رابطۀ سببیت بین فعل متعهد و خسارت وجود نخواهد داشت. 

 ق.م:  230وجه التزام )یا وجه کیفری( ماده 
ر یا کمتر از آنچه  تواند او را به بیشتاگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان  خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی  - 230ماده 

 که ملزم شده است محکوم کند. 
کارشناس است که از  مسئله این است که اگر به متعهدله ضرر وارد شده باشد و این ضرر ناشی از قصور متعهد باشد؛ احراز حجم و میزان ضرر وارده بسته به نظر  

 تزام استفاده شود. ال گیر است؛ بهتر است به جای آن از وجهَبر و وقتنظر زمانی بسیار زمان
ن می  میلیون پرداخت کند.   200هزار تومان بدهد و اگر تعهد خود را انجام نداد  200کنند که متعهد در ازای هر روز تأخیر  وجه التزام: طرفین در قرارداد معیِّ

 دو نوع خسارت داشتیم: یکی »خسارت عدم« و دیگری »خسارت تأخیر«.
 ف از انجام تعهد که میزان آن در عقد تعیین شده و متخلف باید همان را بدهد. وجه التزام عبارت است از خسارت تخل

 چون دو نوع خسارت داریم پس دو نوع وجه التزام هم داریم: 
 . وجه التزام راجع به عدم 1
 . وجه التزام راجع به تأخیر 2

 جویی در وقت است و هم در زمان. به همین دلیل، هم صرفه : در صورت  قرار  دادن وجه التزام، نیازی به ارجاع به کارشناس وجود ندارد1نکته 
ت  زمین. من گفتم  2نکته   بهمن به نام من    1: وجه التزام باید پرداخت گردد اگرچه هیچ ضرر و زیانی هم به طرف مقابل وارد نشده باشد مثل تنظیم سند مالکیِّ

بهمن سند زدید در این صورت برای جبران ضرر و زیان، اثبات ورود خسارت الزم نیست    23ما  سند بزن و برای تأخیر در تنظیم سند، وجه التزامی قرار دهیم و ش
رف  تأخیر برای وجوب  دادن  وجه  التزام کافی است.   و ص 

ون خسارت بدهد. حال ممکن  کند که اگر غذا را نیاورد باید ده میلیشنبه شب غذای عروسی را بیاورد؛ تعهد میبندیم که پنج: با یک رستوران قرارداد می1مثال  
خسارت تخلف   است یک میلیون خسارت به من وارد شده باشد یا ممکن است صد میلیون خسارت به من وارد شده باشد. از آنجایی که وجه التزام عبارت است از

هم  و  هم حداکثر مسؤولیتکند. به عبارت بهتر،   از انجام تعهد که میزان آن به طور مقطوع، مشخص شده و متعهد هم فقط باید همان میزان مقطوع را پرداخت
تواند نه به میزان بیشتر و نه به میزان کمتر از آن وجه، متعهد را محکوم کند و دست قاضی در  مشخص شده و قاضی نمی  با یک مبلغ مقطوع  حداقل مسؤولیت

تواند آن میلیون، وجه  التزام  تأخیر  انجام  تعهد باشد قاضی نمی  100ید روزی  هزار تومان، چه بنویس   100باب وجه التزام بسته است؛ یعنی چه شما بنویسید روزی  
 ق.م.(.  230را تغییر دهد )ماده 

کردم  گوید اگر تأخیر  بندد که خانه را اول اردیبهشت تحویل بدهد، بعد در قرارداد می: در مورد  وجه  التزام  راجع به تأخیر در انجام تعهد، سازنده قرارداد می2مثال  
دهم که به عنوان مثال اگر سازنده یک سال تأخیر کرد باید هم خانه را تحویل بدهد و هم روزی دویست هزار تومان  در ازای هر روز تأخیر دویست هزار تومان می

 ق.م(.  230را بدهد )ماده  
تر از آنچه  تر یا کمتواند او را به بیشت، تأدیه نماید، حاکم نمیاگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسار   -230ماده  

 که ملزم شده است محکوم کند. 
اشتباه گرفت.    : یک اصطالح داریم شرط تحدید مسؤولیت )محدودکنندۀ مسؤولیت( که با وجه التزام فرق دارد و نباید وجه التزام را با شرط تحدید مسؤولیت3نکته  

شود پس اواًل باید میزان واقعی توسط کارشناس خسارت ارزیابی بشود و ثانیًا اگر میزان واقعی خسارت  ، حداکثر مسؤولیت مشخص میدر شرط تحدید مسؤولیت 
 دهد. دهد ولی اگر کمتر از آن رقم باشد مبلغ کمتر را میبیشتر از آن رقم )رقم قرارداد( باشد متعهد همان رقم را می

شود وجه التزام ولی اگر »تا« داشت شرط  تحدید  اگر »تا« نداشت می  باشد  مسؤولاگر متعهد تخلف کرد تا صد میلیون  نویسند  مثال: فرض کنید در قرارداد می
 است. 

میلیون،    5کند که باید همان ده میلیون را بدهد اگر گفت  میلیون تعیین می  20گویید خسارت را تعیین کنید که  میلیون و به کارشناس می  10در قرارداد نوشته  
 میلیون مسؤولیت دارد.   5فقط تا 
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مطالبه نیست    شرط تحدید مسؤولیت عبارت است از اینکه فقط حداکثر و سقف مسؤولیت  متعهد را کند؛ اگر خسارت واقعی بیشتر از آن سقف باشد، مازاد قابل
مطالبه است. اتفاقًا در این شرط )تحدید مسؤولیت( حتمًا نیاز به  ولی چون حداقل مسؤولیت مشخص نشده اگر خسارت واقعی کمتر باشد، همان مبلغ  کمتر قابل 

 اثبات ضرر داریم یعنی اگر متعهد ثابت کند که ضرر واقعی، کمتر از مبلغ شرط تحدید مسؤولیت است همان مبلغ کمتر را باید بپردازد. 
گویند. مثاًل مالک اصرار دارد که امین، مالش را قبول کند و امین  : شرط عدم مسؤولیت: شرط شده متعهد مسؤول نباشد این را شرط عدم مسؤولیت  4نکته  

 گویند.   شرط عدم مسؤولیتگوید به یک شرط: اگر مال با تقصیر هم از بین رفت من مسؤول نیستم. این را می
ی و معافیت متعهد از مسؤولیت و در حقوق ایران صحیح است  مورد:  3جز در   شرط عدم مسؤولیت )شرط عدم ضمان( یعنی شرط َتَبرِّ

تناد  . تقصیر عمدی: )پس در تقصیر غیر عمدی درست است( من شرط عدم مسؤولیت کردم که عمدًا بروم مال را تلف کنم که شرط عدم مسؤولیت قابل اس1
 نیست؛ 

 . خسارات بدنی؛2
 . لطمه به حیثیت، شرافت و آبرو.3

 . ا نباشد، مطالبه خسارت ممکن نیستیکی از آنه  چهدر بحث مطالبه خسارت، اجتماع هر چهار شرط الزم است چنان
  آراء  ها دادگاه  سوی  از (  م.د.آ  قانون  522  ماده  موضوع )   تورم  نرخ  شاخص  از   بیش   مالی    تعهدات    در   قراردادی   التزام  وجه  تعیین  قانونی   اعتبار   خصوص  در :  5  نکته

  و معتبر باشد، اعالمی تورم نرخ  شاخص از بیش گرچه  قراردادی تعهدات در  التزام وجه تعیین  1399/ 16/10  رویه وحدت رأی بر  مستند.  بود شده صادر مختلف 
  التزام   وجه  اگر  رویه  وحدت  رأی  این  از  قبل  تا  کند،می  منعقد   بیع  عقد  ب  شخص  با  الف  شخص  مثال  برای.  کنند   صادر  رأی  شدهانجام  توافق  اساس   بر  باید  هادادگاه
 . باشد تورم نرخ شاخص از بیش تواندمی و بوده نامحدود نوعی به التزام وجه بعد به این از ولی کردمی صادر آن ابطال به رأی دادگاه بود تورم نرخ شاخص از بیش

 
 

 :ق.م( 246تا  232شروط ضمن عقد )مواد 
خرم و ضمن  شود. مثل اینکه من از شما یک ساعت میشرط  ضمن  عقد توافقی است جنبی و فرعی که در ضمن عقد اصلی و به مناسبت آن عقد محقق می

ارد؛ به قرارداد   کنم که ساخت سوئیس باشد. طبیعتًا اگر عقد نباشد شروط ضمن آن هم نیستند، به همین دلیل شرط به مناسبت  عقد  اصلی وجود دمعامله شرط می
 گیریم: توافق فرعی. پس رابطۀ عقد و شرط، رابطۀ اصل و فرع است. از این رابطه دو نتیجه می شرطتوافق اصلی است و  عقدگوییم. پایه، عقد اصلی می

 هستند لذا:  وابسته به عقد اصلیالف: شروط، استقالل در انشاء ندارند بلکه از لحاظ انشاء 
 العقد بدون استثناء هم باطل است. شرط ضمن . اگر عقد باطل باشد1
کند. فقط دو مورد استثناء  کند و این شرط است که از عقد تبعیت می. اگر شرط باطل باشد عقد باطل نیست زیرا عقد از لحاظ جایگاه قانونی از شرط، تبعیت نمی2

 بیع آپارتمان با شما شرط کنم، خانۀ علی آقا را آتش بزنید. شود. مثل اینکه من در قرارداد وجود دارد که موجب اخالل در ارکان عقد می
العقد به خودی خود درست باشد، غیرنافذ است. در این صورت اگر عقد اصلی تنفیذ شد شرط هم نافذ است و برعکس . اگر عقد اصلی غیرنافذ باشد و شرط ضمن3

 شده و باطل محسوب است. اگر عقد اصلی رد شد و در نتیجه، بطالن  آن معلوم شود شرط هم رد 
 کنیم: این نتایج استثنائاتی دارند اما ما فقط استثنائات  شروط  ضمن  عقد را به چهار قسمت تقسیم می

 
 : ق.م( 233و   232( شروط باطل )مواد 1

 خوانیم. نتیجۀ دوم استثنائاتی دارد که فقط استثنائات این نتیجه را می
 اند: شروط باطل دو دسته

 کنند. ی که عقد را باطل نمیباطل ( شروط1)
د( ( شروط باطلی که عقد را باطل می2) فس   کنند. )شروط باطل و مبطل یا شروط فاسد و م 
 
 ق.م(:  232)ماده ( شروط باطل و غیر مبطل 1)

 شروط مفصلۀ ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:  -  232ماده 
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 شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.  - 1
 آن نفع و فایده نباشد. شرطی که در  - 2
 شرطی که نامشروع باشد.  - 3

ق مییعنی شروطی که خود باطل هستند ولی عقد را باطل نمی شود زیرا باطل به منزلۀ  کنند. لذا عقد صحیح و شرط باطل است؛ در نتیجه عقد بدون شرط محقِّ
گر از ما بپرسند »ماهیت  حقوقی  شرط چیست؟« باید پاسخ دهیم که یک توافق است  کنیم. ا صفر است. قانون سه تا شرط را گفته ولی دو تا دیگه هم ما اضافه می

باشد نباید    فایدهبیو    نامشروع،  نامقدورو همانطور که شرایط  صحت  قراردادها بر قرارداد  اصلی حکومت دارد بر شروط نیز حاکم است؛ بنابراین اگر شرط نباید  
 کنیم. و مورد  اخیر را از قواعد عمومی قراردادها استنباط مینیز باشد؛ در واقع این د مرددو   مجهول

دور  قانونی. مثل اینکه من  . شرط نامقدور: شرط نامقدور باطل است زیرا نه قابلیت الزام دارد و نه قابلیت اجرا، چه نامقدور  عملی و چه نامقدور  عقلی و چه نامق1
 موادِّ مخدر را برای من بیاورید. پس شرط  نامقدور در هر صورت باطل است چون قابلیت الزام و اجرا ندارد.  دهم به شرط اینکه یک محمولۀبگویم به شما درس می

 شود انجام داد خود دو نوع است: شرطی که نمی
 الف( نامقدور مطلق ب( نامقدور نسبی 

 ناممکن است.  برای همگاناز نامقدور، نامقدور مطلق است، یعنی شرطی که انجام آن  232منظور ماده  
 شرطی که نامقدور مطلق است باطل است ولی شرطی که نامقدور نسبی است باطل نیست. 

 رط  نامقدور  مطلق باطل است چون محال است. ساعت دیگر به آمریکا ببرد. پس ش 5نامقدور مطلق یعنی محال. مثاًل اینکه کسی شرط کند که من را تا  
سبی شرطی است که طرف نمی سبی باشد باطل نیست و پولش را از  تواند انجام دهد اما دیگری میشرط نامقدور  ن  تواند آن را انجام دهد. پس اگر شرط نامقدور  ن 

گیرم؛  یمی که نقاشی  ساختمان بلد نیستم بگم که نقاشی  یه واحد آپارتمانی رو به عهده میدهیم تا انجام دهد. مثاًل من  مالکر گیریم و به دیگری میَعلیه میمشروط  
 تونه این کار رو به جای من انجام بده و جاش من هزینه رو باید پرداخت کنم. تونم این کار رو انجام بدم ولی یه نقاش میدرسته که من نمی

 برای متعهد، شرط صحیح است مگر اینکه مباشرت و شخصیت متعهد در انجام شرط، قید شده باشد. در غیر  نکته: اگر انجام شرط برای همگان مقدور بود االِّ 
 است. غیرممکن بودن برای همگاناین صورت ممکن بودن برای متعهد به منزلۀ 

َله عنی شرط، فاقد منفعت عقالیی برای مشروط  َله فایده نداشته باشد که مالک شخصی است نه نوعی. شخصی یفایده: شرطی است که برای مشروط  . شرط بی2
 بینید. دهم به شرط اینکه از منزل تا اینجا بشمارید چند تا ماشین سفید میباشد. مثل اینکه من بگویم به شما درس می

 گی. فایده نیست؛ مثل شرط  گرفتن  یادگارهای خانواد َله، بیاگر شرطی در دنیا برای هیچ کس فایده نداشته جز مشروط  
 . شرط نامشروع: شرطی است که خالف  سه چیز باشد: 3
م باشد( 1)  ( مخالف قانون امری )امری بودن آن مسلِّ
 ( مخالف نظم عمومی 2)
 ( مخالف اخالق حسنه 3)

جاز بشمارد باطل است؛ زیرا قانونًا قا1نکته   ق نیست، مانند اینکه من به  : هر شرطی که غیرقانونی باشد یعنی امر قانون را ممنوع سازد یا نهی قانون را م  بل تحقِّ
 دهم که بیژن را فحش بدهید. این شرط به شما درس می

 ق.م(.   957: رابطۀ نظم عمومی و اخالق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی نظم عمومی عام است و اخالق حسنه خاص است )ماده  2نکته 
دار کردن احساسات جامعه یا به را که برخالف اخالق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه  صوصیقراردادهای خو یا    قوانین خارجیتواند  محکمه نمی  -  975ماده  

جاز باشد. علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می  شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء  قوانین  مزبور اصواًل م 
که برای من یک مقدار مواد مخدر تهیه کنید. در این مثال، خود  شرط، نامشروع است    ام را فروختم به یک میلیارد تومان به شرطی: شرط نامشروع: خانه1مثال  

 و باطل است. 
ام را فروختم یک میلیارد تومان به شرط اینکه ماشینت را به من بدهی بروم با آن مواد مخدر حمل کنم؛ که  : شرطی که جهت آن نامشروع باشد: خانه2مثال  

 نامشروع است که در اینجا شرط، باطل است.   جهت آن )حمل مواد مخدر(روع نیست اما  موضوع  شرط )دادن ماشین( نامش
 باشد. شرط در عقد بیاید شرط باطل است و عقد صحیح می 5نکته: هر گاه یکی از این 

 اثر بطالن شرط: 
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ی دارد؟ آیا میَله  در صورتی که معلوم شود شرط  ضمن  عقد، در حین معامله باطل و انجام آن ممتنع بوده، مشروط    تواند عقد را به این دلیل فسخ کند؟ چه حقِّ
م به بطالن  شرط باشد، حقِّ فسخ ندارد زیرا بنابر  اگر مشروط   .1 ، علیه خود اقدام نموده است و شرط   قاعدۀ اقدام )خودت به خودت ضرر بزنی!(َله عال 

 اجرای شرط نیز به معامله راضی بوده است. َله بدون کند که مشروط  باطلی را قبول نموده است. ظاهر حکم می
های  دانیم که اکثر خیارات مربوط به آدمَله جاهل به بطالن  شرط باشد، اصواًل حقِّ فسخ دارد )چون قانون باید از جاهل حمایت کند؛ میاگر مشروط   .2

م به بطالن باشد چه جاهل، حقِّ فسخ  نیست؛ مشروط  َله  فایده چون متضمن هیچ منفعتی برای مشروط  جاهل است( مگر در مورد شرط بی َله چه عال 
 سازد. َله را متضرر میکند و نه نبودش مشروط  َله را منتفع میفایده نه بودنش مشروط  عقد را نخواهد داشت زیرا شرط  بی

 ق.م(:  233)ماده ل  بط  ( شروط باطل و ُم 2)
( و وقتی به یکی از 190رساند )مادۀ  کند. علتش این است که شرط به یکی از ارکان  عقد خلل میباطل می  گاهی اوقات شرط نه تنها باطل است بلکه عقد را هم

 تر است. ارکان عقد خلل وارد شد عقد باطل است. پس اصطالح  »مبطل  باطل« برای آنها درست
 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:  - 190ماده 

 قصد طرفین و رضای آنها  -1
 طرفین  اهلیت -2
ن که مورد معامله باشد  -3  موضوع معیِّ
 مشروعیت جهت معامله  -4

 کنیم: کند، عالوه بر این دو، یک شرط دیگر هم ما اضافه میاند و عقد را هم را باطل میدو شرط را نام برده که باطل 233مادۀ 
 شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن عقد است:  -  233ماده 

 شرط خالف مقتضای عقد؛ - 1
 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.  - 2
: باید سه بحث را یاد بگیرید. مقتضای عقد یعنی چه؟ مقتضای ذات عقد یعنی چه؟ چرا شرط خالف مقتضای عقد هم  . شرط خالف مقتضای ذات عقد1

 باطل است و هم مبطل؟ 
گویند. پس مقتضای عقد همان اثر عقد است. هر عقدی حاوی دو مقتضا )اثر( است؛ پس دو نوع  »مقتضی« می خود عقدو به  اثر عقداصطالح »مقتضاء« یعنی 

 مقتضاء عقد داریم: 
 الف( مقتضاء ذات عقد 

 ب( مقتضاء اطالق عقد 
 (.233مادۀ    1ی خالی را بکار برده است )بند منظور  ماده از مقتضاء، مقتضای ذات عقد است؛ ماده، مقتضاء

تفکیک نیستند. مقتضای ذات عقد عبارت  گویند. به نحوی که این آثار از عقد قابلذات عقد: عقد هر عقدی یک اثر اصلی دارد که این را مقتضاء ذات می  مقتضاء
ق نمی ملیک از عقد بیع، مثاًل سلب   شود؛ مانند سلب  اثر  تاست از اثری که اگر از عقد سلب شود با ماهیت و رکن ذاتی عقد تعارض داشته باشد و اصاًل عقد محقِّ

 ، مقتضاء ذات است و در واقع تعهد ضامن اثر اصلی عقد ضمان است. تعهد ضامناثر  رابطۀ زوجیت در نکاح. یا مثاًل در عقد ضمان، 
 دانیم هر کجا قصد نباشد عقد باطل است. رساند و میشرط خالف مقتضاء ذات، باطل و مبطل عقد است چون به قصد ضرر می

 مثال: خانه را فروختم به شرطی که مالکش نشوی! )خب در اینجا معلوم میشه قصد  فروش ندارم( معامله باطل است. 
ی نداشته باشد مقتضیات  اطالق  عقد نمایان    ضمن عقدمقتضاء اطالق عقد: زمانی که طرفین   ی نکرده باشند، عرف و عادت هم اقتضای خاصِّ تراضی  خاصِّ

تصور است، این مقتضیات  تفکیک هستند و عقد بدون این آثار هم قابلز آثار ذاتی خود، آثار و نتایج فرعی هم خواهد داشت که از عقد قابلشود. هر عقدی غیر ا می
ء  اطالق، آن  آیند طرفین بر خالف آن تراضی نکرده باشند و یا عرف و عادت نیز اقتضا نکرده باشد. پس مقتضاهمان قوانین تکمیلی هستند و زمانی به وجود می

توانند شرط  خالف  آن کنند که نیاید. مثل اینکه در بیع آپارتمان یا ماشین شرط کنند هزینۀ تنظیم  سند  آید و طرفین میاثری است که اگر طرفین سکوت کنند می
 بر عهده بایع است. 

فوری تحویل شود و مؤجل نیست. این را مقتضاء  اطالق  عقد گویند. در  شود اگر طرفین چیزی نگویند مبیع و ثمن حال هستند و باید  مثال: وقتی بیع منعقد می
 توان شرط کرد که مبیع و ثمن مؤجل باشد. بیع می
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 مقتضاء  اطالق همان قانون تکمیلی است )به قانون تکمیلی ارتباط دارد(
 مقتضاء  ذات همان قانون آمره است )به قانون آمره ارتباط دارد( 

الق صحیح است؛ بنابراین تراضی بر خالف مقتضیات  اطالق  عقد، همان تراضی بر خالف قانون تکمیلی بوده و صحیح است؛ یعنی هم شرط  خالف  مقتضاء  اط
بطل  باطل است.   عقد صحیح است و هم شرط اما شرط  خالف  مقتضاء  ذات باطل و مبطل عقد است؛ که تعبیر درست آن این است که م 

شود؛ پس اواًل عقد باطل است حاال که  زلۀ عدم  قصد  انشاء دربارۀ خود عقد است؛ بنابراین با ارادۀ چنین شرطی، عقدی ایجاد نمیزیرا ارادۀ چنین شرطی به من
 شود. دانیم شرط به خودی خود استقالل در انشاء ندارد و تابع عقد است بنابراین با بطالن عقد، شرط هم باطل میعقد باطل شد از آنجا که می

کند که در این  : گاهی اوقات شرط، مجهول است و  مورد معامله را هم مجهول میشودجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می. شرط م2
(. مثل اینکه من با شما شرط کنم حاال که قرار است من به  232صورت عقد باطل است؛ اما اگر خود  شرط مجهول باشد، شرط باطل و عقد صحیح است )ماده  

برایم   کاریساعت برای شما تدریس خواهم کرد به شرط اینکه    10ساعت درس بدهم شما هم باید برای من کاری بکند )به عبارت دیگر بگویم به شما که    10شما  
تنها خودش باطل است زیرا نامعلوم است. شرطی موجب بطالن عقد می بنابراین  ثانیًا  شود که اواًل خودش مجهول بانجام دهید(. »کار« مجهول است  اشد، 

َوض شود.   مجهولیت آن موجب جهل به یکی از دو ع 
م شد، شرط  شود عقد، َغَرری باشد و میچنین شرطی مبطل عقد است؛ زیرا سبب می َسلَّ دانیم عقد  َغَرری باطل است. حاال که با چنین شرطی، بطالن عقد م 

 داشت؛ در نتیجه این شرط مبطل عقد است و خود هم باطل است. توان العقدی نمیالعقد هم باطل است زیرا بدون عقد، شرط ضمنضمن
جاز هستید از حقِّ تومان بگیرم، شما شرط کرده 100,000ساعت درس بدهم و ساعتی   50: من با شما قرارداد دارم تا  1مثال   الزحمه من مقداری تخفیف  اید که م 

 بدهید، »مقداری« مجهول است. 
اید که  های مختلف دارد ولی شما شرط کردههای مختلف دارد طبیعتًا قیمتها متراژم در مناطق مختلف تهران که این زمینخر قطعه زمین می  6: از شما 2مثال  

ه )سهم( مشاعی به نام خودتان باقی بماند. چنین شرطی، باطل  مبطل است. ها را استثناء کنید یا در مورد یکی از زمینیکی از زمین  ها حصِّ
کیلو را    100رنج اینجاست )مقدارش معلوم است(، این صد کیلو برنج را فروختم به شرط اینکه هرچقدر خواستم از رویش بردارم و بعد پول  کیلو ب  100:  3مثال  

 آید؛ چون معلوم نیست من چقدر از رویش بردارم و مبیع هم دیگر معلوم نیست چقدر است. بدهی ولی ندانی چقدر گیرت می
دانیم  اند(: می)مورد سوم در قانون نیست و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی برداشت کرده  کند مله را نامشروع می. شرط نامشروعی که جهت معا3

کند. وقتی جهت معامله نامشروع باشد معامله  آید جهت معامله را نامشروع میشرط نامشروع خودش باطل ولی عقد، صحیح است. برخی مواقع شرط نامشروع می
 باطل است. 

کند پس معامله باطل  ام را اجاره دادم به شرط اینکه در آن، مرکز فساد یا فحشا دایر کنید که در اینجا شرط نامشروع، جهت معامله را هم نامشروع میل: خانهمثا 
 است. 

 
 (:243تا   234)مواد  شروط صحیح  

 تا است:  3شروط صحیح  234طبق ماده 
 . شرط صفت؛ 1
 . شرط نتیجه؛ 2
  یا نفیًا. . شرط فعل اثباتاً 3
 

 ق.م(:  235)ماده   شرط صفت
صفت است. شرط  هر شرطی که شما راجع به یکی از اوصاف مال مورد معامله داشته باشید اعم از رنگ، بو، مزه، شکل، سرعت کارکرد و ... یا مقدار آن، شرط  

 تواند هر صفتی باشد. صفت می
« مال  مورد  معامله است یا ر  گوییم شرط راجع به کمیت، اگر راجع به هر چیز   اجع به »خصوصیات دیگر«، اگر راجع به مقدار است میشرط صفت یا راجع به »مقدار 

ت؛ بنابراین شرط صفت یا راجع به کیفیت است یا راجع به کمیت )ماده دیگری هست می  ق.م.(.  234شود شروط راجع به کیفیِّ
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طرفین ندارد، استثنائًا در نکاح شرط صفت راجع به طرفین است برای اینکه در نکاح موضوع و  : شرط صفت در مورد مال مورد معامله است و ربطی به  1نکته  
 طرفین یکی است. 

ق نبود  : ضمانت اجرای شرط صفت این است که: اگر صفت  مشروط )صفت شرط2نکته   ق بود که مقصود حاصل است، اگر محقِّ شده( در مال مورد معامله محقِّ
 سخ دارد. َله بالفاصله حقِّ فمشروط  

 متر باشد یا مثاًل این کیسه برنج را خریدم به شرط اینکه طارم باشد.   1000مثال: این زمین را خریدم به شرط اینکه 
که  همینکنیم.  مورد معامله باید معلوم باشد )مقدار، وصف، جنس(. فایدۀ شرط صفت این است که در جایی که مقدار معلوم نیست یا وصف معلوم نیست شرط می

 شرط صفت کنیم معامله صحیح است ولو اینکه بعدًا معلوم شود که چنین شرطی وجود نداشته است. 
متر باشد«؛ حال چه هزار متر باشد یا نباشد   1000خرم به شرط اینکه گویید: »میخواهید یک زمین بخرید که مقدارش معلوم نیست در این صورت میمثال: می

 وصف یا مقدار نباشد معامله صحیح است.  معامله صحیح است. اگر آن
 شرط صفت دو نوع است: 

 گویند( می  شرط کمیت یا مقدار. یا راجع به مقدار است )که به آن  1
 گویند( می شرط کیفیت یا وصف . یا راجع به وصف است )که به آن  2
 

 : شرط کمیت یا مقدار
 مثل زمین و خانه؛ این دو با هم فرق دارند.  ناپذیر اشیاء تجزیه مثل گندم و برنج است یا در پذیراشیاء تجزیهشرط مقدار یا در 

 ناپذیر: شرط مقدار در اشیاء تجزیه
نی معامله  متر باشد؛ یا مثاًل زمین، خانه، باغ و ... . اینها مساحت دارند. هر گاه یک شیء تجزیه  9مثال: این فرش را خریدم به شرط اینکه   ناپذیر به شرط  مقدار  معیِّ

 د معلوم شود کمتر است، مشتری حقِّ فسخ دارد و اگر معلوم شود بیشتر است، بایع حقِّ فسخ دارد. شود بع
 : 385و  355نکات مواد  

ن فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حقِّ فسخ معامله را خواهد داشت    -  355ماده   و  اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معیِّ
 تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبۀ زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. شود که بیشتر است بایع میاگر معلوم 

ن فروخته شده ولی در حین تسلیم  اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیۀ آن بدون ضرر ممکن نمی  -  385ماده   یا    کمترشود و به شرط  بودن  مقدار  معیِّ
لی مشتری و در صورت دوم بایع حقِّ فسخ خواهد داشت.  بیشتر  در آید در صورت اوِّ

 چند نکته: 
رآید بایع حقِّ  ( مالک برای حقِّ فسخ، کمتر یا بیشتر درآمدن نیست، مالک ضرر است. ماده تأکید کرده اگر کمتر درآید مشتری حقِّ فسخ دارد و اگر بیشتر د1)

آید مشتری ضرر کند که مشتری حقِّ فسخ دارد و یا کمتر درآید و بایع ضرر کند )که بایع حقِّ فسخ دارد(. مالک این است که  فسخ دارد ولی ممکن است بیشتر در 
تر در آید مشتری ضرر  هرکس از این تخلف ضرر کند حقِّ فسخ دارد حال چه بایع چه مشتری. چه کمتر چه بیشتر. قانون، مورد  غالب را گفته که غالبًا اگر مبیع کم 

بایع ضرر کرده ممکن است برعکس هم بشود. مثال: فرض کنید من فرش   اگر بیشتر درآید  و  اتاقی که دارم فقط  متری نمی  9کرده  برای  و  متری    6خواهم 
 آید. متری در می 9خواهم؛ حال فرض بفرمایید فرش،  می

ه کنید ماده2) هایی که در آنها به حقِّ فسخ اشاره شده شما باید بدانید که به استناد چه  ( حقِّ فسخی که در این ماده است خیار تخلف از وصف است. کاًل توجِّ
 خیاری حقِّ فسخ وجود دارد مثاًل باید بدانید که در فالن ماده، حقِّ فسخ به استناد  فالن خیار ایجاد شده است. 
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( را تخصیص زده است. این ماده 1307قانون مدنی )مصوب    385و    355( داریم که موادِّ  1351قانون ثبت الحاقی  سال     149( یک ماده در قانون ثبت )مادۀ  3)
بفروشیم )توجه داشته باشید که اگر با    سند رسمیی را با  ملکق.ث( هرگاه    149شده است. طبق این ماده ) ناپذیر یعنی امالک  ثبتدر مورد یکی از اموال تجزیه

تواند، قیمت   شود( ذینفع می)شامل کمتر نمی  در سند، مساحت نوشته شده و بعد بیشتر در آیدو    حاکم خواهد بود(  385و    355سند عادی، ملک فروخته شود موادِّ  
های قانونی  معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح  سند  خود را بنماید. بنابراین این  اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه

متر است؛ در اینجا گفته کسی حقِّ فسخ ندارد )مورد خاص یا استثناء است،    140شود  متر است و بعدًا معلوم می  130ی سند نوشته خانه  ماده سه قید دارد. تو 
ارد به صندوق  سپگوید بایع حقِّ فسخ خواهد داشت(. مشتری باید برود و بر اساس قیمت  روز  معامله پول اضافی بدهد. اگر بایع قبول نکرد میچراکه قانون مدنی می

 قانون ثبت مورد خاص را گفته است.  149ق.م مورد عام را گفته و مادۀ   385و  355کند. پس مواد  رود تقاضای اصالح سند را میثبت و بعد می
 پذیر: مثاًل گندم، برنج، نخود، لوبیا و عدس. شرط مقدار در اشیاء تجزیه

نی معامله شود، بعد معلوم شود کمتر است، اینجا مشتری دو راه دارد.پذیر مانند گندم و فرض اول: هر گاه یک شیء  تجزیه  برنج به شرط مقدار معیِّ
ه فسخ کند )اینجا با تجزیه1 ض  َصفق   کرد به خیار تخلف از وصف متفاوت است و اینجا اسم  خیار فرق دارد(ناپذیر که استناد می( عقد را استناد خیار َتَبع 
ناپذیر این راه را نداشتیم( در واقع، راه دوم یعنی: همان مقداری را که هست قبول کرده و مطالبۀ تقلیل نسبی  کند )توجهًا اینکه در تجزیهاش کم  ( یا اینکه از ثمن2

 ثمن نماید. 
نی معامله شود، بعد معلوم شود بیشتر است: فرض دوم: هر گاه یک شیء  تجزیه  پذیر مانند گندم و برنج به شرط مقدار معیِّ

ه فسخ کند یا    80کیلو است و مشتری بعدًا فهمیده که    100مثال: شرط شده برنج   ض  َصفق    80کیلو است؛ مشتری دو راه دارد یا کلِّ معامله را به استناد خیار َتَبع 
شود آن را جدا  پذیر است میندارد چون تجزیه  کیلو را پس بگیرد ولی اگر بیشتر باشد زیادی متعلق به بایع است و کسی حقِّ فسخ را   20کیلو برنج را نگه دارد و پول  

 کیلو فروخته نشده و زیاده، مال  بایع است.   120کیلو است؛ بدیهی است که  120کیلو است و حاال معلوم شده که   100کرد مثاًل شرط شده برنج  
ن بوده و در وقت تسلیم کمتر از آ  -  384ماده   ن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود  هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معیِّ

ن باشد زیاده، مال  بایع است. را با تأدیه حصه  ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معیِّ
 : شرط کیفیت یا وصف 

َله )کسی که به نفعش شرط شده( حقِّ فسخ خواهد داشت )ماده  را ندارد، مشروط  هر گاه مورد معامله به شرط یک وصفی معامله شود، بعد معلوم شود آن وصف  
235 ). 
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ    -  235ماده  

 خواهد داشت. 
باشد )صفر بودن وصف است(، حال معلوم شده که صفر نیست و حقِّ فسخ وجود دارد یا مثاًل فرشی را به شرط بافت  مثال: ماشین را خریدیم به شرط اینکه صفر 

 کاشان بودن خریدیم و بعدًا فهمیدیم بافت کاشان نیست در اینجا نیز حقِّ فسخ داریم. 
ق.م ضمانت اجرای تخلف از    235(. بنابر مادۀ  351ست )ماده  ی نیست چون در کلی همیشه مقدار معلوم است، در وصف هم معلوم انکته: شرط صفت در کلِّ 

ی فی ی فیالذمه که بالفاصله حقِّ فسخ ایجاد نمیشرط در مورد کیفیت ایجاد فوری حقِّ فسخ است اال در مورد کلِّ کنیم  الذمه ابتدا شخص را الزام میشود. در کلِّ
ف به وصف  مشروط را بدهد اگر نشد از شخص دیگری خواهیم این کار را انجام دهد. اگر باز هم نشد، از حقِّ فسخ به عنوان آخرین  به خرج متعهد می  که فرد  متصِّ

ی فیحربه، استفاده می  شود.الذمه در اثر تخلف از شرط صفت، حقِّ فسخ فورًا ایجاد نمیکنیم؛ بنابراین در کلِّ
ای  متعهد، علیه متعهد تقاضای الزام به تسلیم مصداق دیگر به عمل آید اگر نمونهمثاًل در بیع ساعتی که قرار بر سوئیسی بودن متعهد ساعت سوئیسی تحویل  

ف از شرط صفت.  ر تسلیم حقِّ فسخ وجود دارد. نه خیار تخلِّ  پیدا نشود و متعهد قادر به تسلیم نبود، با استناد به خیار تعذِّ
ی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع و -  351ماده   قتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. در صورتی که مبیع کلِّ

تان کفش است. من خطاب به یکی از شما بگویم:  شرط صفت در کلی، تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل عقاًل محال است؛ مانند اینکه االن همۀ شما پای
ن!!« و یا مثاًل شما نشسته ی چیزی وجود دارد و بخواهیم ایجادش کنیم که این محال است. در کلی  اید و من به شما بگویم: »بشین«، یعن »کفشات را پات ک 

ه داشت: در عین صفت هست ازاین نرو، شرط کردن محال است؛ اما باید توجِّ نو   معیِّ ی در معیِّ  شرط صفت وجود دارد.  کلِّ
ن بالفاصله حقِّ فسخ وجود دارد هیچ کار دیگری الزم نیست.   در عین معیِّ
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ن: مث  ی در معیِّ گویید پایه آن شکسته؛ در دومی هم پایه شکسته و ... اگر در آن مجموعه صندلی مال تو، شما اولین مصداق را می  10اًل یک صندلی از این  مثال کلِّ
 مصداقی که دارای اوصاف باشد نبود حقِّ فسخ وجود دارد. 

 ق.م(:  236)مادۀ    شرط نتیجه
 ( 234  شرط نتیجه را قانون تعریف کرده ولی تعریف خوب نیست )ماده

 شرط بر سه قسمت است: -  234ماده 
 شرط صفت  - 1
 شرط نتیجه  - 2
 شرط فعل اثباتًا یا نفیاً  - 3

 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. 
ق امری در خارج شرط شود.   شرط نتیجه آن است که تحقِّ

 تعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از م 
با هم    مقتضاءو    نتیجه و    اثرتعریف خوب از شرط نتیجه: اگر در ضمن یک عقد، نتیجۀ یک عقد دیگر بیاید یا نتیجۀ یک ایقاع بیاید. نتیجه یعنی اثر »مقتضاء«.  

 شود.ی نمییکی است. شرط نتیجه فقط و فقط شامل نتیجۀ یک عمل حقوقی است و اصاًل شامل أعمال ماد
شود یک عقد با دو نتیجه. یا به آوریم؛ این میشرط نتیجه: فرض کنید یک عقدی داریم خود  آن عقد یک اثر دارد ما خودمان اثر  یک عقد  دیگر را درونش می

 آوریم.عبارت بهتر، یک عقد داریم و یک اثر و ما اثر  یک ایقاع را درونش می
 پس شرط نتیجه دو نوع است: 

 آید. در ضمن عقد، نتیجۀ یک عقد دیگر می. 1
«؛ در بیع، نتیجۀ وکالت آمد. در اینجا وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد بیع  باشید میلیون به شرط اینکه وکیل من    100ام را فروختم به مبلغ  مثال: »خانه

لی  آید، اما میکه الزم است می می الزم نیز باشد و بالعکس.توانند هر دو عقد، الزم یا هر دو جایز یا اوِّ  جایز و دوِّ
 آید. . در ضمن عقد، نتیجۀ یک ایقاع می2

«؛ در اینجا نتیجۀ ابراء آمده که ابراء ایقاع است یعنی  شود میلیون به شرط اینکه آن طلبی را که قباًل از من داشتی ساقط    100ام را فروختم به مبلغ  مثال: »خانه
 در ضمن بیع، نتیجۀ ابراء آمد. 

طور بالعوض ملک ما بشود  برای اینکه به نتیجه یک عقد یا ایقاع برسیم باید قالب آن عقد یا ایقاع را بین خودمان ایجاد کنیم مثاًل اگر بخواهیم مال یک نفر به  ما
نقل و انتقال مصون بماند ولی منافع    طور اگر بخواهیم اصل یک مال حبس شود و ازرا انشاء کنیم همین  قالب وصیتیا    قالب صلح بالعوضیا    قالب هبهناچاریم  

طور اگر در نظر داشته باشیم که نکاحی که بین دو نفر وجود دارد  را انشاء کنیم همین  قالب وقفآن جریان یابد و ما حقِّ انتفاع از آن منافع را داشته باشیم ناچاریم  
نی را بین خود  اصواًل تمام آثار حقوقی همین گونهبه ارادۀ شوهر از بین برود ناچاریم قالب طالق یا فسخ را در نظر آوریم.  اند؛ یعنی اگر ما بخواهیم آثار حقوقی معیِّ

های حقوقی  ها و عنوانکند بنابراین اصواًل آثار حقوقی بدون وجود قالبداشته باشیم باید به این نکته توجه کنیم که کدام قالب حقوقی چنین آثاری را ایجاد می
های حقوقی اعم از عقد توانیم بدون اینکه قالبین قاعده فقط یک استثناء دارد و آن »شرط نتیجه« است. در قالب  شرط  نتیجه ما میشود. امشخص ایجاد نمی

 داشته باشیم.   به صورت شرط نتیجهرا   هاآثار آن قالبیا ایقاع را انشاء کنیم مستقیمًا 
ن در قبال فالن مبلغ ملک من باشد در این مورد، نتیجۀ  کنم که منافع مسکونی آپارتم: ضمن قرارداد شرط می1مثال   ت معیِّ را شرط    عقد اجارهان فالنی به مدِّ
 ام.کرده

ن  2مثال   ت معیِّ مال من باشد در این مورد، نتیجۀ عقد صلح بالعوض شرط    بدون اجرت: اگر ضمن قرارداد شرط شود که منافع  مسکونی  آپارتمان  فالنی به مدِّ
 شده است. 

لک  من باشد، در این مثال نتیجۀ وصیت  تملیکی، ضمن قرارداد شرط شده است.من قرارداد شرط می: ض 3مثال   کنم که ساعت او بعد از وفات  او، م 
 ام. کنم که بدهی من ضمن همین شرط زایل شده محسوب شود؛ در اینجا نتیجۀ ابراء را ضمن عقد شرط کرده: ضمن قرارداد شرط می4مثال 

قد شود )ماده نتیجه نباید تشریفاتی باشد و اگر تشریفاتی باشد باطل است زیرا مصداق  شرط  نامقدور است. چون شرط نتیجه باید فوری بیاید تا عقد منعنکته: شرط   
 ( اگر تشریفاتی باشد شرط، باطل و عقد، صحیح است. 236
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رف  شرط کردن( حاصل می راط )به ص   ق.م.(.  236اده  شود )مشرط نتیجه اصواًل به َنفس  اشت 
 شود. شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می -  236ماده 

شود؛  میلیون به شرط اینکه همین االن مطلقه شوم«؛ طالق تشریفاتی است و فوری حاصل نمی 100ام را به تو فروختم گوید: »خانهمثاًل خانمی به همسرش می
 توان شرط نتیجه کرد. اما نکاح تشریفاتی نیست و می

 کنم به شرط اینکه همین االن شوهر من شوید«؛ این درست است. ام را به تو هبه میگوید: »خانهمثاًل خانمی به آقایی می
 : بندیجمع

ایقاع، در عاَلم  خارج به نف  اول   یا  ق یک عمل حقوقی اعم از عقد  س اشتراط )یعنی همان موقع که شرط شد، همان موقع هم حاصل  شرط نتیجه یعنی تحقِّ
 شود زیرا منع عقلی دارد. شود(؛ بنابراین شامل أعمال مادی نمیمی

 
 
های  ا شناسههی، اینهنشانۀ شرط نتیجه غالبًا وجه التزام در ادبیات فارسی است یعنی: باشم، باشی، باشد، بودن؛ ولی أفعالی از قبیل بشوی، بپردازی، انجام د   ثانیا

 شرط فعل هستند. 
 
 
توان به عنوان شرط نتیجه قید نمود زیرا وقوع آنها منوط به انجام تشریفات  را نمی  شدهنقل و انتقال امالک ثبتو    طالقأعمال  حقوقی  تشریفاتی، همچون    ثالثا

 قانونی است. 
 : شرط فعل

ر خود عقد یک سری تعهدات اصلی داریم؛ مثاًل بایع باید مبیع را تحویل دهد )تعهد اصلی(.  آید. د شرط فعل ماهیتًا تعهد است، تعهدی فرعی که در ضمن عقد می
تواند  . همچنین این تعهد میعدم انجام کارباشد یا    انجام کارآید. این تعهد )یعنی شرط فعل( ممکن است  ولی شرط فعل، تعهدی فرعی است که در ضمن عقد می

 راجع به عمل مادی؛ بنابراین اگر همۀ اینها را جمع کنیم شرط فعل چهار قسم است:راجع به عمل حقوقی باشد یا 
 قسم دارد:   4شرط فعل 

 میلیون به شرط اینکه ماشینت را به من اجاره بدهی.  100ام را فروختم . تعهد به انجام عمل حقوقی )عمل حقوقی مثبت(: خانه1
 میلیون به شرط اینکه اتومبیلت را به برادرم اجاره ندهی.   100ام را فروختم (: خانه. تعهد به عدم انجام عمل حقوقی )عمل حقوقی منفی2
 میلیون به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنی.  100ام را فروختم . تعهد به انجام عمل مادی )عمل مادی مثبت(: خانه3
 لیون به شرط اینکه بیش از دو طبقه بر روی آن نسازی. می  100ام را فروختم . تعهد به عدم انجام عمل مادی )عمل مادی منفی(: خانه4

 شرط فعل با شرط نتیجه چند فرق دارد:
 تواند عمل حقوقی باشد و هم عمل مادی. . شرط نتیجه فقط عمل حقوقی است. به عبارتی یا عقد است یا ایقاع ولی شرط فعل هم می1
 آید. ولی در شرط فعل نتیجه بعدًا می آید چون تشریفاتی هم نیست. در شرط نتیجه، نتیجه فوری می2

شوید. به نفس اشتراط و  گویید: »قبول«، فورًا وکیل میام را فروختم به شرط اینکه شما وکیل من باشید )شرط نتیجه( وقتی در برابر  این ایجاب میمثال: خانه
ق می خود ممکن نیستند و به خارجی دیگری نیاز ندارد ولی انجام أعمال مادی خودبه گردد و به عاملدرست در زمانی که خریدار بیع را قبول کرده وکالت نیز محقِّ

 عوامل دیگری نیز احتیاج دارند. 
تواند شرط  ام را فروختم به شرط اینکه فردا بروی دفترخانه به من وکالت بدهید« یعنی تعهد کنید که فردا به من وکالت بدهید )شرط فعل(. طالق میمثال: »خانه

 تواند باشد. و گفتیم که به صورت شرط نتیجه نمی فعل باشد
شود )قاعدۀ الزام(، اگر باز هم انجام ندهد )البته بعد از الزام از طرف دادگاه( به هزینۀ  نکته: در شرط فعل چون تعهد است اگر طرف انجام ندهد، اول الزام می

 (. 239و  237،238ر نهایت حقِّ فسخ داریم )مواد  دهد اگر دیگری هم نتوانست انجام دهد دمتعهد، شخص دیگری انجام می
ف معامله  هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتًا یا نفیًا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طر   -  237ماده  

 تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای به شرط بنماید. می
تواند به خرج  هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می  -   238ه  ماد

 ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. 
وط هم از جمله أعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف  َعلیه برای انجام فعل  مشروط ممکن نباشد و فعل  مشر هر گاه اجبار مشروط    -  239ماده  

 مقابل حقِّ فسخ معامله را خواهد داشت. 
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حقِّ فسخ  ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل چیست؟ بر خالف شرط صفت که ضمانت اجرای تخلف از آن ایجاد فوری حقِّ فسخ است، اتفاقًا در شرط فعل فورًا  
َله  َعلیه الزام به انجام شرط شود، اگر نشد، مشروط  اصواًل ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ایجاد فوری  حقِّ فسخ نیست و ابتدا باید مشروط  شود یعنی  ایجاد نمی

ر نشد، مشروط  انجام عمل را از شخص دیگری به خرج متعهد )مشروط    َله حقِّ فسخ عقد را دارد. َعلیه( بخواهد اگر این هم میسِّ
رویم. استثنائًا در موارد ذیل، ضمانت  استثناء دارد؛ یعنی در سه مورد اگر طرف تعهد را انجام نداد دیگر سراغ الزام یا انجام تعهد توسط شخص دیگر نمی  4این قاعده  

 اجرای تخلف از شرط فعل، ایجاد فوری حقِّ فسخ است: 
ام را فروختم  ق.م(. مثال: خانه  239دهد )ماده  َله حقِّ فسخ میفورًا به مشروط    . در موردی که شخصیت و مباشرت متعهد، علت عمدۀ تعهد است، تخلف از شرط1

َعلیه تخلف کند، الزام  وی منطقی نیست زیرا خالقیت و ابتکار هنری با الزام منافات دارد.  به شرط اینکه برایم فالن اثر هنری را خلق کنی. در اینجا اگر مشروط  
 َله بالفاصله حقِّ فسخ عقد را دارد. ز شخص دیگری مطالبه نمود زیرا شخصیت هنرمند قید تعهد است؛ بنابراین مشروط  توان انجام شرط را ا همچنین نمی

ن و چه مطلق فرقی ندارد. اگر شرط شود فرد، ضامن بدهد، شرط فعل است و اگر بگوید نمی  379و    243. شرط  دادن  ضامن )مواد  2 دهم عقد  ق.م.( چه معیِّ
ن. مثال: خانهمیفوری فسخ   ن مثاًل آقای الف باشد یا شخصی نامعیِّ میلیون به شرط اینکه برای تضمین ثمن،    100ام را فروختم  شود. مهم نیست ضامن معیِّ

 ضامن معرفی کنید. اگر مشتری تخلف کرد بایع فورًا حقِّ فسخ دارد. 
 َله حقِّ فسخ معامله را خواهد داشت. این شرط انجام نگیرد مشروط   هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود )شرط فعل( و -  243ماده 
یا رهن بدهد )شرط فعل( و عمل به شرط نکند بایع حقِّ فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده    ضامناگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن    -   379ماده  

 تری حقِّ فسخ دارد. بدهد و عمل به شرط نکند مش  ضامنباشد که برای َدَرک  مبیع، 
خواهی به رهن بگذار( )ماده . شرط  دادن  رهن به طور مطلق )مال مطلق باشد( فرضًا شرط شده باشد طرف  مقابل رهن دهد. )به طور مطلق یعنی هر چه را می3

؛ حال اگر مشتری، تخلف کرد، بایع بالفاصله حقِّ فسخ  به رهن  من بگذارید«  مالی راام را فروختم به شرط اینکه برای تضمین ثمن،  الذکر(. مثال: »خانهفوق  379
ن و مشخصی باشد مثاًل بایع به مشتری بگوید: »... به شرط اینکه خانۀ مسکونی خود را نزد من رهن  بگذاری در اینجا    دارد ولی اگر شرط رهن بر روی مال معیِّ

ن و مشخصچون موضوع رهن،   کنیم یعنی  دهد و اینجا مطابق قاعده عمل میف از آن به بایع حقِّ فسخ نمیاست )یعنی خانۀ مسکونی مشتری( تخل  مال  معیِّ
ل مشتری را الزام می  َله امضاء خواهد نمود.کنیم و اگر ملزم نشد، نمایندۀ دادگاه سند رهن را به نفع مشروط  اوِّ

نی را رهن دهد و رهن ندهد الزامش می گوید: »باشه« ولی  ات را رهن بده« میگوییم: »خانهم. مثاًل ابتدا میکنینکتۀ استثناء دوم: اگر شرط شده باشد مال معیِّ
 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(.   243شود او را الزام کرد )حاشیۀ ذیل ماده  رویم یعنی میدهد، در اینجا به سراغ مرحلۀ دوم میبعدًا این کار را انجام نمی

ن را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط  ه مشروط  هرگاه در عقد شرط شده باشد ک  –  242ماده   َله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه  َعلیه مال معیِّ
 َله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد. که مال را مشروط  حقِّ مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن

 ست و ما در عقود دیگر ارش نداریم. ارش فقط در عقد بیع ا
 دارد. . تخلف از شرط فعل در عقد اجاره: مهم نیست موضوعش چه چیزی باشد )فقط مهم این است که در عقد اجاره باشد.( شرط فعل هرچه باشد فرقی ن 4

له فوری حقِّ فسخ دارد  د مؤجر، و فرد انجام ندهد مشروط  هر گاه در عقد اجاره )چون استثناء است فقط اجاره(، شرط فعلی بیاید چه به سود مستأجر و چه به سو
ی خودت انجام دهی؛ یعنی  ات را اجاره میگوید: »خانه(. مثال: الف به ب می496مادۀ    2)قسمت   کنم به شرط اینکه تعمیرات جزئی آن را عالوه بر تعمیرات کلِّ

رط تخلف کند مستأجر از همان زمان تخلف، فورًا حقِّ فسخ دارد یعنی خیار بالفاصله بعد از  گذارد. در اینجا اگر موجر از مفاد شمستأجر بر موجر شرط فعل می
 شود. تخلف ایجاد می

از  نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ شود و عقد اجاره بواسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می - 496ماده 
 . گرددت میثاب تاریخ تخلف

ر این صورت، طی کردن   نکته: اگر بعد از انعقاد عقد، انجام شرط نامقدور شود مثاًل شرط، واردکردن کاالیی بوده است بعد از انعقاد عقد آن کاال تحریم شد و د
 پروسۀ الزام فایده عقلی ندارد. 

 ق.م.(.  240له  جاهل بالفاصله حقِّ فسخ دارد )ماده دانستیم، مشروطالعقد نمیالعقد هم نامقدور بوده و ما حیناگر کشف شود که انجام شرط حین
که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد  العقد ممتنع بوده است، کسیاگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین  –  240ماده  

 اشد. َله بداشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط  
 (: 245و  244)مواد    اسقاط شرط
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ی؟  حقِّ الزام    تنها چیزی که قابل اسقاط است حق است، آن هم حقِّ مالی. حال در مورد اسقاط شرط، شرطی قابل اسقاط است که ایجاد حقِّ مالی کند چه حقِّ
 )یعنی اگر شرط انجام نشود، بشود طرف را ملزم کرد(. 

 کند و قابل اسقاط است. کنند پس قابل اسقاط نیستند ولی شرط فعل ایجاد حقِّ الزام میالزام نمیشرط صفت و شرط نتیجه ایجاد  حقِّ 
ن می1مثال   آورد و سفید نیست )سفید بودن یک وصف است و شرط صفت  خریم به شرط اینکه سفید باشد. فرد ماشین را می: ماشینی را به صورت عین معیِّ

ی را ندارید؛ شما فقط حقِّ فسخ   است(. سؤال اینجاست که آیا حق دارید طرف را ملزم کنید برود ماشین را سفید کند؟ حتی اگر امکان هم داشته باشد چنین حقِّ
توان آن صفت را از مال  دارید و حقِّ الزام به ایجادش ندارید. خالصه اینکه، شرط صفت یا هست یا نیست؛ اگر نباشد که از مفادِّ شرط تخلف شده و اگر باشد نمی

 کرده و اسقاط نمود. جدا  
 توان اسقاط کرد زیرا شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شده است. : شرط نتیجه: شرط نتیجه مشابه شرط صفت است؛ بنابراین آن را نمی2مثال 

هر را الزام کند که بیا من را طالق  شود. حال آیا حق دارد شو ام را فروختم به شرط اینکه مطلقه شوم«. اینجا نتیجه حاصل نمیگوید: »خانهخانمی به همسرش می
ی ندارد. حال که طالق صورت نمی  گیرد پس خانم هم حقِّ فسخ دارد. بده؟ خیر، چنین حقِّ

 کند زیرا تعهد است. : شرط فعل: شرط فعل ایجاد حقِّ الزام می3مثال 
توانم الزامتان کنم و این حقِّ الزام، قابل  کنید من میید شما تعمیر نمیام را فروختم به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنید« )شرط فعل(. حال فرض کن مثال: »خانه

 .( 244خواهم ماشینم را تعمیر کنید« )ماده توانم بگویم: »ای تعمیرکار! نمیاسقاط هم هست یعنی می
مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد  تواند از عمل به آن شرط َصرف  نظر کند در این صورت  طرف معامله که شرط به نفع او شده می  -   244ماده  

 لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. 
که خود  نکته: هر گاه از شرط تخلف شود، چه شرط صفت و چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، طرف حقِّ فسخ دارد. این حقِّ فسخ قابل اسقاط است. پس گفتیم  

اشی از تخلف از شرط صفت و حقِّ فسخ  ناشی از تخلف از شرط نتیجه قابل اسقاط است. مثاًل »این کیسه  شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست اما حقِّ فسخ  ن
توان اسقاط کرد و یا اینکه اگر شرط  َله حقِّ فسخ دارد؛ این حقِّ فسخ را میبرنج را خریدم به شرط اینکه طارم باشد« اگر طارم نبود )تخلف از شرط صفت( مشروط  

  و  است  اسقاط  قابل  فعل  شرطتواند این حقِّ فسخ را اسقاط نماید.  َله، جاهل به بطالن شرط باشد، حقِّ فسخ خواهد داشت، وی میشروط  نتیجه باطل شد و م
   . هر حقِّ فسخی قابل اسقاط است.است اسقاط قابل  نیز آن فسخ   حقِّ   همچنین

شود. اسقاط  کند که عقد درست شود در حالی که درست نمیرا ساقط مینکته: در یک عقدی یک شرط باطل و مبطل عقد داریم. طرف به خیال خودش شرط  
میرد. با در آوردن تیر، َمیت،  زند و فرد میشرط باطل و مبطل، تأثیری در بطالن عقد ندارد و عقد همچنان باطل است. مثل اینکه یک نفر با تیر به قلب دیگری می

 شود. زنده نمی
گوید: »شرط را اسقاط کن تا عقد درست شود« در حالی که عقد  کند؛ حال فرض کنید طرف  مقابل مید و عقد را باطل میآیمثال: وقتی شرط باطل و مبطل می

رده زنده نمیاز بین رفته و هیچ چیز بدست نمی  شود. شود به عبارت بهتر، عقد باطل درست نمیآید. عقد  م 
باشد. بعد از  نکه مالکش نشوید. این شرط، خالف مقتضاء ذات عقد بیع است و باطل و مبطل عقد میام را به فالن قیمت  مشخص فروختم به شرط ایمثال: خانه

شوید و باید یک عقد جدید ببندیم. نتیجه اینکه، اسقاط  شرط  باطل  گیرم که از شرط گذشت کنم و گفتم »شما مالک شوید«. شما دیگر مالک نمیعقد تصمیم می
 همچنان باطل است.   ای ندارد و عقدو مبطل فایده

 
 (: 246)ماده    انحالل شرط

شود[ و اگر  شود ]منفسخ می: در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ ]یا حکم قانون[ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می246ماده  
َوض او را کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می  َله بگیرد. از مشروط  تواند ع 

راجع است به انحالل شرط )انحالل شرط یعنی از بین رفتن خود به خود شرط(. انحالل یک واقعۀ حقوقی است و در آن ارادۀ شخص نقشی ندارد.    246ماده  
گردد، تکلیف  شرط  ضمن  عقد چه  قد که منحل میخواهیم بدانیم اگر طرفین عقد، بیع را اقاله کنند عدهند. میمثال: در یک عقد بیع، شرط فعلی را هم قرار می

 گردد؟ شود. آیا آن شرط هم منحل میمی
شود؛ اما شرط فعل  توان وصف موجود را از مال جدا کرد؛ بنابراین اگر عقد منحل گردد موضوع شرط صفت منحل نمیشرط صفت قابل انحالل نیست زیرا نمی

 و شرط نتیجه چطور؟ 
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 باشد. قابل انحالل می اصوالً ست ولی  شرط نتیجه قابل اسقاط نی
 شرط فعل هم قابل اسقاط است و هم قابل انحالل. 

 شود یا خیر؟ یک عقد داریم در این عقد یک شرط نتیجه است یا یک شرط فعل. اگر عقد منحل شود )اقاله، فسخ، انفساخ(، آیا شرط هم منحل می
 شرط نتیجه:

 یک قاعده داریم و سه تا استثناء: 
 شود. گر عقد منحل شود، شرط نتیجه هم منحل میقاعده: ا 

اله یا فسخ  ام را فروختم به شرط اینکه وکیل من باشید )شرط نتیجه(، بیع واقع شد و شما هم وکیل من شدید. اگر فردا بیع به هم بخورد )مهم نیست اقمثاًل: خانه
 شود.شود و یا منفسخ گردد(، شرط نتیجه هم که وکالت است نیز منحل می

باشد که گفتیم اینها قابل اقاله نیستند، در صورتی که عقد اصلی منحل شود، این سه تا منحل    ضمانو    وقف ،  نکاح استثناء: اگر شرط نتیجه یکی از سه عقد   
َعنه( قابل انحالل  َمضمون  شود. نکاح و وقف به دلیل مغایرت با نظم عمومی قابل انحالل نیستند؛ ضمان به دلیل مغایرت با حقوق  ثابتۀ اشخاص  ثالث )نمی

 نیست. 
شود اما  خورد یعنی منحل میام را فروختم به شرط اینکه شوهر من بشوید. بیع واقع شد و آقا شوهر  خانم شد. فردا بیع به هم میگوید خانهمثال: خانم به آقا می

 خورد. اسباب  انحالل  نکاح دست قانون است. نکاح که شرط نتیجه است به هم نمی
 ط فعل: شر 

 دو مرحله داریم: 
 . قبل از انجام شرط  فعل، عقد به هم بخورد. 1
 . بعد از انجام شرط  فعل، عقد به هم بخورد. 2

 مرحلۀ اول؛ به هم خوردن عقد قبل از انجام شرط فعل: 
 چه بخواهد باشد، مهم نیست.   شود. موضوع هررود یعنی تعهد ساقط میهر گاه قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد، شرط فعل از بین می

رود و ساقط  یام را فروختم به شرط اینکه تعمیر ماشینم را به عهده بگیری«. اگر قبل از تعمیر ماشین عقد به هم بخورد تعهد به تعمیر ماشین از بین ممثال: »خانه
 شود. می

 مرحلۀ دوم؛ به هم خوردن عقد بعد از انجام شرط فعل: 
 گردد یا نه؟ دو حالت داریم: خواهیم ببینیم شرط فعل برمینجام شد و تعهد تمام شد؛ سپس عقد به هم خورد. میفرض بفرمایید شرط فعل ا

 بوده است.  عملی مادی. شرط فعل 1
 بوده است.  عملی حقوقی. شرط فعل 2

المثل را به  َله اجرتدهیم؛ یعنی مشروط  آن را میالمثل   برگشت نیست، اجرتحالت اول: شرط فعل عملی مادی بوده و انجام شده است: چون عمل مادی قابل
 دهد. َعلیه میمشروط  

صورت،  ام را فروختم به شرط اینکه ماشین مرا را تعمیر کنید؛ فرض کنید شما هم تعمیر کردید و تعهدتان تمام شد؛ حال عقد به هم خورد؛ در این  مثال: خانه
 دهند. المثل را به او میاجرتکند و کارشناس، مبلغ تعمیر را مشخص می

 آید: گردد یا نه؛ دو حالت پیش میخواهیم ببینیم عمل حقوقی بر میحالت دوم: شرط فعل عملی حقوقی بوده و انجام شده است: می
 ( عمل حقوقی تبعی بوده است. 1)
 ( عمل حقوقی مستقل بوده است.2)

 خورد.خورد. اگر عمل حقوقی مستقل باشد به هم نمیضمان، کفالت، حواله و رهن به هم میاگر عمل حقوقی )شرط فعل( َتَبعی بوده باشد مثل: 
اش رهن بدهید«. شما رهن دادید )شرط فعل َتَبعی(، حال چون خانۀ من را خریدید بدهکار شدید  میلیون به شرط اینکه بابت ثمن  100ام را فروختم  ( »خانه1مثال  

اخت ثمن، رهن بدهید؛ حال اگر بیع به هم بخورد دیگر شما بدهکار نیستید و دیگر نیاز به رهن ندارد. رهن، فرع بر بدهی  شود که برای تضمین پردو شرط می
 است. 
م  تان را به من به قیمت روز بفروشید. حال اگر معاملۀ خانه به هم بخورد، معاملۀ ماشین به همیلیون به شرط اینکه شما ماشین  100( خانه را فروختم  2مثال  
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 ق.م(  246خورد چون ربطی به هم ندارند )ماده نمی
شود که خودروی خریدار را تعمیر کند. درصورتی که پس از تعمیر خودرو، در قرارداد فروش آپارتمانی، بر فروشنده که مکانیک است شرط می ✓

دکترای حقوق ]    کدام مورد صحیح است؟معامله آپارتمان توسط یکی از طرفین فسخ شود، در خصوصی مطالبه اجرت تعمیر توسط فروشنده،  

 [ 99خصوصی 

 المثل تعمیر در زمان فسخ را دارد. یک فسخ شود، فروشنده حق مطالبه اجرت که عقد بیع توسط کدامالف. صرف نظر از این 

 را دارد.  المثل تعمیر در زمان انجام عملیک فسخ شود، فروشنده حق مطالبه اجرت که عقد بیع توسط کدامنظر ار این ب. صرف

 المثل تعمیر در زمان فسخ را دارد.ج. فقط درصورتی که عثد بیع توسط خریدار فسخ شده باشد، حق مطالبه اجرت 

 المثل تعمیر در زمان انجام عمل را دارد. د. فقط درصورتی که عقد بیع توسط خریدار فسخ شده باشد، فروشنده حق مطالبه اجرت

 شده آن ضمن در  که شرطی بخورد همه ب فسخ یا اقاله واسطهه ب معامله که صورتی درقانون مدنی: » 246ستناد مادۀ به ا « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

فروشنده حق مطالبه    «.بگیرد  لهمشروط  از  را  او  عوض  تواندمی   باشد  کرده  شرطه  ب  عمل  است  بوده  شرط  انجام ه  ب  ملزم  که   کسی  اگر  و  شودمی  باطل  است

 شود.المثل تعمیر می؛ زیرا در زمان فسخ؛ فروشنده مستحق اجرت المثل تعمیر در زمان فسخ را دارداجرت

 این درخصوص مورد کدام. دارد فسخ اختیار بایع نشود، تأدیه خریدار  توسط ماه سه مهلت ظرف ثمن چنانچه  که است شده شرط تبعی، عقد در ✓

 [ 98 وکالت] است؟ صحیح شرط،

 . است باطل فسخ، حق مدت  ذکر عدم علت به عقد، و شرط. الف

 . شودمی   تلقی استرداد، حق با معامله حاکم، مقررات به توجه با. ب

 . دارد فسخ حق بایع ثمن، تأخیر خیار از استفاده با. ج

 .کرد نخواهد تبعیت شرط خیار احکام از شرطی، چنین. د

 . 1386قانون ثبت اصالحی  34به استناد مادۀ   .صحیح است «د» گزینه: پاسخ

 [ 98 ارشد]  دارد؟ وضعیتی چه اخیر، شرط یا توافق باشد، داشته فسخ  حق لهمشروط   فعل،  شرط از تخلف درصورت کنند توافق طرفین اگر ✓

 .الوفاست الزم و صحیح. الف

 . است باطل م،.ق  232  ماده استناد به. ب

 .است نافذ شرط شرط، انجام به علیهمشروط   ییقضا   الزام امکان عدم صورت در . ج

 .است نافذ شرط م،.ق  240  ماده استناد به فعل، شرط به عمل امکان عدم صورت در . د

 .است الوفاالزم و صحیح است، طرفین تراضی نایمب  بر فسخ حق ایجاد چون  .است صحیح «الف » گزینۀ: پاسخ

 [ 94]تعهدات سراسری است؟ ی شرط فاسخ، صحیح کدام مورد، درباره ✓

 ی احکام  خیار  شرط، در شرط فاسخ نیز جاری است.الف. کلیه

 ی آن قهری است.ب. سبب شرط فاسخ ارادی و نتیجه

 توانند به تراضی، شرایط انحالل را تغییر دهند.بینی شده باشد، طرفین نمیج. چنانچه در قرارداد، شرط فاسخ پیش

 بینی کرد.توان شرط فاسخ را پیشنیستند، مید. در عقودی که اقاله پذیر 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

به موجب شرط ضمن عقد، شخص »الف« متعهد شده است درختان متعلق به شخص »ب« را به مدت یک سال به صورت مجانی آبیاری کند،  ✓

قابل پیش  [ 96]وکالت   مورد صحیح است؟ بینی، قادر به اجرای شرط نشده است، کدامولی به علت بیماری جسمی غیر 

 حق فسخ دارد. الف. به لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروط  
ً
 له ابتدائا

 ب. امکان اجرای شرط، با رجوع به حاکم وجود دارد.

 له از اجرای تعهد و جبران خسارت معاف است.بینی بودن  بیماری، مشروط  ج. به جهت غیرقابل پیش

 باطل ولی عقد صحیح است.د. به علت ممتنع شدن شرط، شرط 

شدن اجرای شرط  علیه در فرضی که فعل موضوع شرط، غیرقائم به شخص است به معنای ممتنعناتوانی شخص مشروط  درست است.    »ب«  یپاسخ: گزینه

انجام فعل موضوع شرط به خرج ملتزم را ق.م به حاکم رجوع کند و فراهم کردن موجبات  238تواند به استناد مادۀ له می فعل نیست. در این فرض مشروط  

 درخواست کند. 
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 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری وقوع رهن و تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط نتیجه چگونه است؟ ✓

 ب.در تعهد به نفع ثالث صحیح و در رهن باطل است.   الف. در هر دو مورد صحیح است. 

 ح و در تعهد به نفع ثالث باطل است.د. در رهن صحی   ج. در هر دو مورد باطل است.

  درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ی موجر  را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به ی یک ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچهدر ضمن عقد اجاره ✓

شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟ ی اول و خشکصورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستأجر در سه ماهه

 [ 95]وکالت 

 ی خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد. تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبهالف. فقط می

 ب. پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

 عل را بخواهد. تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فج. فقط می

 حق فسخ قرارداد را دارد. 
ً
 د. ابتدائا

 درست است. »د« ی  قانون مدنی گزینه  496 مادۀپاسخ: طبق 

ف از شرط کرد، ازدواج دوم چه حکمی دارد؟ ]قضاوت ✓
ا
 [92در صورتی که ضمن عقد نکاح شرط شود که مرد، زن دیگری نگیرد، اگر مرد تخل

 الف. صحیح است. 

 ب. باطل است. 

 له، حق فسخ عقد خود را دارد.ج. مشروط  

ر است.د. مشروط    له در فسخ عقد خود یا عقد دوم، مخیا

»شرط ترک فعل حقوقی« به عهدۀ مرد قرار گرفته است، تخلف از شرط ترک فعل خودداری مرد از ازدواج مجدد به صورت   درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

تواند به استناد خیار تخلف از شرط فعل، عقد مشروط را فسخ کند. فسخ عقد مشروط در فرض  له می ، مشروط  کندحقوقی خللی به اعتبار عقد دوم وارد نمی 

پذیر نیست؛ زیرا برای فسخ نکاح باید یکی از اسباب خاص فسخ نکاح به ترتیب مقرر در قانون وجود داشته باشد، تخلف از شرط فعل  مورد پرسش، امکان 

 اسباب فسخ نکاح بیان نشده است. مندرج در ضمن عقد نکاح جزء 

✓  ... شرط  شرطی  چنین  باشد.  شده  مشتری  مالی  توانایی  و  مالئت  به  موکول  ثمن  پرداخت  زمان  عقد  ضمن  شرط  براساس  که  صورتی  در 

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

 ب. غیرمقدور است.  الف. غیرعقالیی است. 

 شود.ب جهل به عوضین مید. مجهولی است که جهل به آن موج  ج. غیرمشروع است.

ی نامعلوم برای پرداخت ثمن در بیع؛ مثل موکول کردن پرداخت آن به مالئت مشتری با پایان جنگ و غیره از درست است. تعیین وعده»د«  ی  پاسخ: گزینه

 ل است.قانون مدنی باطل و مبط 233  مادۀشود و طبق شروط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به یکی از عوضین می

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری حق، در کدام مورد قابل اسقاط است؟ ✓

 ب. حق زوجیت      الف. حق حضانت پدر 

 د. حق انتقال به غیر به مدت معلوم      ج. حق والیت 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد  مقتضای عقد به معنی: ✓

 ب. ارکان قانونی برای تشکیل عقد است.    است. الف. عناصر اساسی عقد 

 د. آثار عقد است.  ج. ارکان و آثار غیرقابل تفکیک عقد است.

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

فروش شده به نیازمندان واگذار نموده و قصد دارد در قرارداد شرط نماید که آنان حق  وزارت مسکن و شهرسازی تعدادی آپارتمان به قیمت تمام ✓

 [ 97]سردفتری آپارتمان را نداشته باشند چنین شرطی:

 ب. در هر حال صحیح است.    الف. اگر مدت داشته باشد صحیح است. 

 د. در هر حال باطل است.     ج. اگر مدت نداشته باشد صحیح است. 
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، شرط اعتبار دارد. یکی از راه های جزئی کردن سلب  درست است. اگر حق استیفای قسمتی از حقوق مدنی بطور جزئی سلب گردد  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 حق، تعیین مدت برای آن است. 

فسد عقد نیست؟ ✓  [ 92]تعهدات آزاد  کدام شرط باطل ولی م 

 الف. شرطی که نامشروع باشد. 

 شود. ب. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می

 ج. شرط خالف مقتضای اطالق عقد.

 ات عقد.د. شرط خالف مقتضای ذ

 قانون مدنی.  233طبق مادۀ    درست است.»الف« ی پاسخ: گزینه

شود که گوشی تلفن همراه متعلق به شخص ثالثی، از آن  فروشنده باشد. شرط مزبور و عقد بیع، چه حکمی ضمن قرارداد بیع خودرو، شرط می ✓

 [95]ارشد حقوق خانواده سراسری دارند؟ 

بطل عقد است.  الف. شرط باطل و م 

 شرط باطل و بیع غیرقابل فسخ است. ب. 

 له قابل فسخ است. ج. شرط باطل و بیع از سوی مشروط  

 ی مالک گوشی است.د. عقد بیع صحیح و شرط غیرنافذ و منوط به اجازه

 چون شرط نقض حقوق شخص ثالث است از شروط نامشروع و باطل است. درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی شرط نامشروع چه حکمی دارد؟  ✓

بطل عقد نیست.  شود. الف. باطل است و باعث بطالن عقد می  ب. باطل است ولی م 

 تواند باعث بطالن عقد شود.د. باطل است و می شود.ج. باطل نیست اما باعث بطالن عقد می

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی گزینه  232 مادۀپاسخ: طبق 

المثل زمین به میزان  شود که پس از انقضای مدت اجاره: الف. اجرتزمین مزروعی به مدت یک سال، شرط میی چند قطعه  در قرارداد اجاره ✓

بود، ب. در صورتی که کارشناس مرضیاجرت باید  الطرفین میزان اجرتالمسمی خواهد  تعیین کند؛ مستأجرین  را  مورد  اجاره  اراضی   المثل 

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری  ازند. هر یک از شروط یادشده چه وضعیتی دارد؟ ی جدید بپردالمثل را بر طبق تعرفهاجرت

 شده بیش از اجرت متعارف نباشد. ی اعالمکه تعرفهالف. فقط شرط دوم صحیح است. منوط به این

 الوفا هستند.ب. هر دو صحیح و الزم

 ج. فقط شرط دوم صحیح است.

 د. فقط شرط اول صحیح است. 

 درست است. »ب«  یپاسخ: گزینه
 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد در مورد شروط صفت و نتیجه، کدام گزینه درست است؟  ✓

 کدام قابل اسقاط نیستند. الف. شرط صفت و نتیجه، هیچ

 ب. شرط صفت قابل اسقاط است، ولی شرط نتیجه غیرقابل اسقاط است. 

 با توافق  
ً
 طرفین قابل اسقاط است. ج. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست، ولی شرط صفت، صرفا

 اند. د. شروط صفت و نتیجه، هر دو قابل اسقاط

درست است. »غیر قابل اسقاط بودن شرط صفت« در قانون مدنی ذکر نشده است، منتها به همان دلیلی که شرط نتیجه غیرقابل   »الف«ی  پاسخ: گزینه

 اسقاط است، باید شرط صفت را نیز غیرقابل اسقاط دانست. 

شود که داند شرط میآن مزرعه می   در ضمن قرارداد فروش زمین مزروعی با ده ساعت حقابه، بر بایع که خود را مالک پنج ساعت آب چاه مجاور ✓

شود فروشنده مالک پنج ساعت حقابه مزبور نبوده، لیکن مالک پنج پنج ساعت حقابه را نیز ظرف دو ماه به خریدار بفروشد. بعد از بیع معلوم می

 [ 96ساعت حقابه، حاضر به فروش آن است حکم قانونی معامله بیع و شرط مزبور چیست؟ ]قضاوت

ض صفقه، قابل فسخ و شرط صحیح است. الف. معامله   به دلیل خیار تبعا

 ب. معامله غیرقابل فسخ و شرط صحیح است. 
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 ج. معامله قابل فسخ و شرط باطل است. 

 د. معامله به دلیل خیار تخلف از شرط قابل فسخ و شرط صحیح است.

که زمین شدن اینفی و شرط فعل حقوقی، بعد از ثابت شرط صفت کی درست است. عقد موضوع پرسش حاوی دو شرط است که عبارتند از    »د« ی  پاسخ: گزینه

تواند عقد را فسخ له می شود و به دلیل وقوع تخلف از این شرط، مشروط  مورد معامله فاقد پنج ساعت حقابه مقرر است، تخلف از شرط صفت کیفی محرز می

 کند. 

 
 [ 91]تعهدات آزاد اعمال حقوقی تشریفاتی: ✓

 نتیجه کردن نیستند.الف. قابل شرط 

 ب. مانند اعمال حقوقی غیر تشریفاتی، قابل اشتراط به نتیجه هستند.

 ماهیت حقوقی »نه مادی« داشته باشند، قابل اشتراط هستند؛ چه شرط نتیجه، چه شرط صفت. 
ً
 ج. اگر صرفا

 شند.د. اگر همراه با امور یا وقایع تکوینی باشند، ممکن است قابل اشتراط به شرط نتیجه نبا

 ی آن حاصل گردد. تواند موضوع شرط نتیجه قرار گیرد که به محض اشتراط، نتیجهای میدرست است. عمل حقوقی  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه باشد، کدام گزینه نادرست است؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری ✓

 را اسقاط کرد.  توان آنشود، میالف. چون شرط حق محسوب می 

 ب. تحقق شرط نتیجه منوط به تحقق شرایط اساسی حصول شرط است. 

 علیه را وادار به انجام شرط نماید. تواند مشروط  ج. دادگاه نمی

 د. اگر شرط ناظر به عملی باشد که تحقق آن نیاز به سبب خاص دارد، باطل است. 

 ت است.درس  »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  244 مادۀپاسخ: براساس 

 [ 94]تعهدات سراسری در کدام مورد، شرط ضمن عقد  به صورت شرط نتیجه، واجد اثر حقوقی است؟ ✓

 الف. در عقد بیع شرط شود که اتومبیل مشتری بابت ثمن، در رهن بایع باشد.

 ب. در طالق توافقی شرط شود که والیت پدر بر فرزند مشترک، اسقاط شود.

 مطلقه باشد. و شوهر، شرط شود که زوجه ج. در عقد بیع آپارتمان میان زن

 ی واهب، از دینی که به متهب دارد، بری باشد. د. در عقد هبه شرط شود که ذمه 

 شود.ی آن به محض اشتراط به صورت شرط نتیجه حاصل میدرست است. ابراء ایقاع رضایی است و نتیجه»د« ی پاسخ: گزینه

-بایع تا مدت معینی حق فسخ داشته باشد و مشتری هم این شرط را بپذیرد، چه نوع شرط ضمن  در صورتی که در عقد بیع شرط شده باشد که ✓

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد لعقدی حاصل شده است؟ ا

 ب. شرط نتیجه     الف. شرط فعل 

 العقدی حاصل نشده است. د. هیچ نوع شرط ضمن     ج. شرط صفت 

مصادیق شرط نتیجه است؛ زیرا با اشتراط  ضمن عقد و بدون نیاز به اقدام دیگری، نتیجه که همان تعلق  درست است. »خیار شرط« از    »ب« ی  پاسخ: گزینه

 کند. له است، تحقق پیدا میحق فسخ به مشروط  

د وکالت دهد. در صورتی که پس از انجام مور ی آپارتمان خود به دیگری وکالت می در ضمن قرارداد بیع اتومبیل، یکی از طرفین در خصوص اجاره ✓

 [ 96وگاز سراسریتوسط وکیل، عقد بیع فسخ شود، وضعیت قرارداد اجاره چیست؟ ]دکتری حقوق نفت

 د. قابل فسخ   ج. باطل   ب. نافذ    الف. غیرنافذ 

مستقل و در زمان وجود نیابت  درست است. شرط ضمن عقد بیع، شرط نتیجه است. انحالل بیع بر اعتبار عقد اجاره که به صورت عقدی  »ب«  ی  پاسخ: گزینه

 وکیل منعقد گردیده است، تأثیری نخواهد داشت. 

ی اموال باشد، این شرط چه نوع شرطی است؟ ]تعهدات اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که یکی از زوجین از جانب دیگری وکیل در اداره ✓

 [ 93آزاد

 ب. شرط نتیجه     الف. شرط فعل 

 فعل و هم شرط نتیجه است. د. هم شرط      ج. شرط صفت 
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 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  234 مادۀپاسخ: براساس 

کند که حق فروش سایر های یک پاساژ جدیداالحداث به یک طالفروش، خریدار بر فروشنده شرط میضمن قرارداد فروش دو واحد از مغازه ✓

له چه  رطی است و بر فرض صحت قرارداد فروش برای غیر طالفروشی، مشروط  ها را جز برای طالفروشی نداشته باشد. شرط یادشده چه ش مغازه

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  حقی دارد؟ 

 الف. شرط نتیجه و جلوگیری از اشتغال به غیر طالفروشی

 علیه به رعایت شرطب. شرط فعل مثبت و الزام مشروط  

 فیهج. شرط فعل منفی و فسخ قرارداد مشروط  

 فیهه و فسخ قرارداد مشروط  د. شرط نتیج

ی منفی است؛ زیرا ظاهر الفاظ  استفاده شده برای بیان  مفاد شرط بر سلب حق درست است. شرط مندرج در قرارداد از نوع شرط نتیجه »الف« پاسخ: گزینه

 گیرنده داللت دارد نه تعهد انتقال گیرنده به عدم فروش مغازه.  فروش مغازه به زیان  انتقال

های خریدار منجر به برگشت شود، معامله خود به خود منفسخ است، شرط مندرج  رارداد بیع شرط شده است، در صورتی که هر یک از چک در ق ✓

 [ 90]قضاوت  در قرارداد:

 ب. شرط خیار است.      الف. شرط فعل است.

ق است.ج. شرط نتیجه
ا
ق است.     ی معل

ا
 د. شرط فعل  معل

ق  ی »اقالهت. شرط مورد توافق متعاملین، »شرط فاسخ« است، از حیث تحلیلی درج شرط فاسخ در قرارداد به منزلهدرست اس   »ج« ی  پاسخ: گزینه
ا
ی معل

ق« و متضمن نتیجهعقد« است؛ در نتیجه، شرط فاسخ، »شرط نتیجه
ا
 ی »قرارداد اقاله« است.ی معل

شود که فسخ ایجاد می  یش از سه روز تأخیر داشته باشد، برای بایع حقا در عقد بیع شرط شده که چنانچه مشتری در پرداخت هر یک از اقساط ب ✓

 [ 97تواند ظرف مدت یک ماه آن را اعمال نماید چنین شرط: ]سردفتریمی

 الف. شرط نتیجه است و ابتدا باید الزام مشتری به پرداخت ثمن از دادگاه درخواست شود و سپس امکان فسخ وجود دارد. 

 ه محض تأخیر بیش از سه روز در پرداخت ثمن امکان فسخ وجود دارد. ب. شرط نتیجه است و ب

 ج. شرط فعل است و ابتدا باید الزام مشتری به پرداخت ثمن از دادگاه درخواست شود و سپس امکان فسخ وجود دارد.

 د. شرط فعل است و به محض تأخیر بیش از سه روز در پرداخت ثمن امکان فسخ وجود دارد. 

 درست است. »ب« یپاسخ: گزینه

ی خریدار  فروشد، با این شرط که مزرعهنامه و اختیار درج هر شرطی، ولو به نفع خود، ملک مسکونی پدر را به دیگری میفرزندی با داشتن وکالت ✓

لک اصلی اجاره را تنفیذ ی فرزند باشد، اگر پس از مدتی معلوم شود خریدار خانه، مالک مزرعه نبوده و مابه مدت سه سال با اجرت معلوم در اجاره

 [ 96]قضاوت   نکند، فرزند چه حقوقی دارد؟ 

 ی خسارت بهای پرداختی و مطالبهالف. استرداد اجاره

 ی پرداختی و فسخ بیع بهاب. استرداد اجاره

 ی خسارت ج. فسخ بیع و مطالبه

 ی خسارتی پرداختی، فسخ بیع و مطالبهبهاد. استرداد اجاره

ای به سود وکیل است. عمل حقوقی موضوع شرط نتیجه، عقد بیع توسط وکیل منعقد شده است و متضمن شرط نتیجه درست است.  »الف« ی  پاسخ: گزینه

غیر از    عقد اجاره است، به موجب این شرط مالکیت منفعت مزرعۀ معین به فروشنده واگذار شده است. اگر اثبات شود که مالکیت منفعت مزرعه به شخصی

شود؛در  ق.م قابل فسخ می  240عقد مشروط طبق مادۀ  ه تعلق دارد و مالک راضی به شرط نتیجه نیست، شرط باطل است با بطالن شرط نتیجه  علیمشروط  

  ، در بیعتواند عقد بیع را فسخ کند؛ زیرا وکیل  ، وکیل نمیله شرط نتیجه استفرض مورد پرسش به دلیل اینکه عقد را وکیل منعقد کرده است و وکیل مشروط  

 علیهط  بهایی را که به مشروتواند اجارهوکیل در فسخ عقد نیست؛ مگر اینکه وکالت در فسخ به او اعطا شده باشد، منتها به دلیل باطل بودن شرط نتیجه می 

 د از فضول خسارت بگیرد.توانموضوع شرط، می للغیر بودن مال  از او مطالبه کند افزون بر این در صورت جهل به مستحق  )فضول( تأدیه کرده است

 [ 97]سردفتری ی مورد شرط:در صورت عدم تحقق نتیجه  ✓

 ب. عقد مشروط باطل است.    علیه باید آن را محقق سازد.الف. مشروط  

 د. عقد مشروط قابل اجرا است.   ج. عقد مشروط قابل فسخ است. 
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 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]تعهدات سراسری تخلف از شرط نتیجه محسوب است؟های زیر ضمانت اجرای کدام یک از گزینه ✓

 لهی مشروط  ب. انجام مورد شرط به هزینه   له الف. حق فسخ برای مشروط  

 له د. اسقاط شرط ناشی از شرط برای مشروط     ج. الزام متعهد به اجرای شرط

شرط نتیجه به هر دلیل باطل است و نتیجۀ عمل حقوقی موضوع شرط  شود که  »تخلف از شرط نتیجه« وقتی مطرح می درست است.    »الف« ی  پاسخ: گزینه

ل  حصول نیست، برای مثال: اگر نتیجۀ ایقاع طالق ضمن عقد بیع درج گردد، به دلیل اینکه حصول نتیجه به سبب خاص نیاز دارد، شرط نتیجه باطقابل

 واند عقد مشروط را فسخ کند.تق.م می  240له به استناد مادۀ است. در صورت بطالن شرط نتیجه مشروط  

 [ 91]تعهدات سراسری اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه باشد، کدام گزینه نادرست است؟ ✓

 توان آن را ساقط کرد.شود، میالف. چون شرط حق محسوب می 

 ب. تحقق شرط نتیجه منوط به تحقق شرایط اساسی حصول شرط است. 

 ادار به انجام شرط نماید. علیه را و تواند، مشروط  ج. دادگاه نمی

 د. اگر شرط ناظر به عملی باشد که تحقق آن نیاز به سبب خاص دارد، باطل است. 

 ق.م قابل اسقاط نیست.  244شرط نتیجه طبق مادۀ    درست است.»الف« ی پاسخ: گزینه

ی ثمن  معامله، معلوم شود او شود و پس از تأدیه در صورتی که در ضمن عقد فروش ملکی به مبلغ مشخص، بایع شرط کند اتومبیل  سواری  مشتری ملک

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری للغیر است، حکم قضیه چیست؟اتومبیل مزبور مستحق  

 الف. بایع حق فسخ معامله را دارد. 

بطل عقد بیع است.   ب. شرط مجهول و م 

 ی قیمت اتومبیل است. ج. بایع مستحق مطالبه

 کند. دادگاه مشتری را ملزم به تملیک اتومبیل دیگری مید. به درخواست بایع، 

 ی »الف« درست است. شرط مندرج در عقد بیع، شرط نتیجه است.پاسخ: گزینه

 [ 93]قضاوت  ی ضمن عقد آورد؟ توان به صورت شرط نتیجهکدام مورد را می ✓

 د. اقرار   ج. طالق   ب. عزل وکیل  الف. نکاح 

 ی آن به صورت شرط نتیجه ضمن عقد معتبر است. درست است. عزل وکیل از ایقاعات رضایی است و درج نتیجه »ب«ی پاسخ: گزینه

شود که سبب مذکور  ی یک عمل حقوقی که تحقق آن نیازمند سبب خاصی است، شرط شده است. پس از عقد معلوم میضمن عقدی، نتیجه ✓

 [ 96ارشد حقوق خصوصی سراسری هنگام عقد حاصل نشده است. کدام مورد، صحیح است؟ ]

 علیه باید سبب مورد نظر را ایجاد کند. الف. شرط و عقد صحیح است و مشروط  

 له حق فسخ معامله را دارد.ب. مشروط  

 ج. عقد و شرط باطل است.

 د. شرط باطل است. 

ی یک  هر دو درست هستند. اگر نتیجه  »د« و    »ب«های  گزینه  به عنوان پاسخ درست انتخاب شده است؛ با وجود این   »ب«ی  ی رسمی گزینهپاسخ: در پاسخنامه

عمل حقوقی که تحقق آن نیازمند سبب خاص است، موضوع شرط نتیجه قرار گیرد و سبب مذکور حین عقد محقق نشده باشد، شرط نتیجه باطل است. 

 ند.کله خیار فسخ ایجاد میقانون مدنی برای مشروط   240  مادۀبطالن شرط نتیجه بر اساس 

 [ 96]مشاوران حقوقی شرط نتیجه ...  ✓

 تواند از آن صرف نظر کند. الف. کسی که شرط به نفع او شده، می

 تواند آن را انجام ندهد.  ب. کسی که شرط به ضرر او شده می

 ج. قابل اسقاط نیست. 

 کند.له حق عدم اجرای آن را پیدا مید. کسی که شرط به ضرر او شده تنها با موافقت مشروط  

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  244 مادۀپاسخ: طبق 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

171 

و عقد چگونه است؟ ✓ باشد، وضعیت شرط  مرد در مدت زمان معینی، زن وکیل در طالق  هر گاه در عقد نکاح شرط شود که در صورت غیبت 

 [ 91]مشاوران حقوقی 

 الف. شرط باطل و عقد صحیح است.

 ذات عقد نکاح است.  ب. شرط و عقد باطل است؛ شرط برخالف مقتضای

 ج. شرط و عقد صحیح است و نوع شرط، شرط نتیجه است. 

 د. شرط و عقد صحیح است و نوع شرط، شرط فعل است. 

 درست است. »ج«  ی  قانون مدنی گزینه 1119 مادۀپاسخ: طبق 

عنوان عاریه در اختیار خریدار باشد، پس از شود که اتومبیل فروشنده به مدت دو هفته به  ضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، شرط می ✓

شود که عقد بیع به دلیل عدم مشروعیت  جهت، باطل شود و در همین زمان معلوم میگذشت یک هفته، اتومبیل بدون تقصیر خریدار، تلف می

 [ 96]قضاوت  خریدار، صحیح است؟ مسؤولیتبوده است، کدام مورد در خصوص  

 المثل.و نه ضامن اجرتتلف است  مسؤولالف. خریدار نه 

 المثل است. تلف نیست، اما ضامن اجرت مسؤولب. خریدار 

 المثل نیست. تلف است، اما ضامن اجرت مسؤولج. خریدار  

 المثل. تلف است و هم ضامن اجرت مسؤولد. خریدار هم  

ع آن باطل است، در این صورت ید  چون عقد باطل است،  درست است. شرط مندرج در عقد بیع، شرط نتیجه است.    »د« ی  پاسخ: گزینه ب  ت  شرط نیز به 

 باشد. المثل می خریدار نسبت به مال مورد عاریه ضمانی است و همچنین مسؤول تلف و ضامن اجرت 

توانند های ازدواج وجود دارد و طرفین عقد ازدواج میشرط تنصیف دارایی زوج در صورت طالق به درخواست وی که به صورت چاپی در دفترچه ✓

 [ 97]وکالت کرمانشاه آن را امضا کنند، جزو کدام دسته از شروط زیر است؟  

 د. شرط فعل   ج. شرط خیار  ب. شرط نتیجه  الف. شرط فاسخ

ق است؛ به محض وقوع معلق  درست است. شرط مورد نظر شرط نتیجه »ب«ی پاسخ: گزینه
ا
شود و علیه، مالکیت نصف دارایی زوج به زوجه منتقل میی معل

 انشای عمل حقوقی دیگر برای انتقال مالکیت الزم نیست.       

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، در عقد اجاره چیست؟ ✓

 علیه را به انجام شرط بخواهد یا بدون درخواست الزام اجاره را فسخ کند. تواند الزام مشروط  له یا میالف. مشروط  

 علیه را به انجام شرط تقاضا کند و در صورت عدم امکان اجبار، حق فسخ اجاره را دارد. ه باید اول الزام مشروط  لب. مشروط  

 کند. له فقط حق فسخ ایجاد میج. تخلف از شرط فعل برای مشروط  

 کند. علیه به انجام شرط ایجاد میله فقط حق الزام مشروط  د. تخلف از شرط فعل برای مشروط  

 درست است.   »الف«ی زینهپاسخ: گ

شود که برادرش، اتومبیل موجر را به صورت رایگان تعمیر کند، پس از مراجعه موجر برای تعمیر، برادر  در ضمن قرارداد اجاره بر مستأجر شرط می ✓

 [ 97ی طرفین چگونه است؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریکند، رابطهمستأجر از پذیرش تعمیر امتناع می

ر است. ی اجارهین فسخ اجاره و مطالبهالف. موجر ب  بهای تعمیر اتومبیل از مستأجر مخیا

 تواند بهای اتومبیل را از مستأجر بگیرد.ب. موجر می

 ج. موجر حق فسخ اجاره را دارد.

 د. موجر حق فسخ اجاره را ندارد. 

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  496 مادۀپاسخ: طبق 

ی قدیمی متعلق به بایع را ظرف مدت سه ماه بازسازی کند. پس از انعقاد عقد، بایع به منظور  شود که خانهری شرط میدر ضمن عقد بیع، بر مشت ✓

 [ 97کند. کدام مورد، صحیح است؟ ]وکالت کرمانشاهتجدید بنا، خانه را تخریب می

ه است، در صورت تخریب، بایع حق دارد با بقای بر عقد، عوض شرط را  ی تعهد مشتری به بازسازی خانکه رضای بایع به عقد در نتیجهالف. با توجه به این

 درخواست کند. 

 که بایع خود اقدام به تخریب نموده، به طور ضمنی حق فسخ خود را اسقاط کرده است.ب. با توجه به این
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 ج. بایع حق دارد به علت ناممکن شدن شرط، قرارداد اصلی را فسخ کند. 

 بایع، حق فسخ 
ً
 قرارداد را ندارد.د. اساسا

له حق فسخ عقد له ممتنع شده است، بنابراین مشروط  درست است. در فرض مورد پرسش انجام شرط به دلیل تخریب بنا توسط مشروط   »د«ی پاسخ: گزینه

 را ندارد.

از انجام عمل فوت   ✓ کند، عقد و شرط چه وضعی دارد؟ اگر در ضمن عقد الزمی انجام عملی متعارف بر یکی از متعاملین شرط شود و او قبل 

 [ 97]سردفتری 

 ی دیگری اجرا شود.الف. باید از اموال متوفی شرط به وسیله

 له حق فسخ عقد را دارد.ب. چون انجام شرط ممتنع شده مشروط  

 ج. چون انجام شرط غیرممکن شده فقط شرط باطل است. 

 انجام شرط را دارد. له فقط حق درخواست خسارت ناشی از عدم د. مشروط  

 درست است.  »الف«ی قانون مدنی، گزینه  238 مادۀپاسخ: طبق 

کند. بر خریدار شرط شده که مال معینی را که در ملکیت و تصرف او است، در رهن طلب فروشنده قرار دهد، اما خریدار عمل به شرط نمی ✓

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  له از چه حقی برخوردار است؟مشروط  

 علیه یا فسخ قرارداد اصلی.الف. الزام مشروط  

 له حق فسخ را دارد.علیه، مشروط  ب. در صورت عدم اجرای حکم الزام مشروط  

 دهد. علیه، دادگاه مال مذکور را به رهن میج. در صورت عدم اجرای حکم الزام مشروط  

 عنوان رهن قبض کند.تواند آن را به له مید. با توجه به درج شرط در قرارداد، مشروط  

اگر خریدار به موجب شرط ضمن عقد بیع، متعهد به رهن دادن عین معینی به فروشنده شده باشد و عمل به شرط نکند،  درست است. »ج«ی پاسخ: گزینه

ق.م مجری نیست،   379کم مادۀ ق.م الزام متعهد به رهن دادن عین را از دادگاه تقاضا کند، در این فرض ح  237مادۀ قاعدۀ عمومی  فروشنده باید طبق  

 گر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده طبق این ماده: »ا

 «.باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد

های اقساط ثمن را نپردازد، فروشنده با استرداد ثمن پس از فروش شود اگر خریدار هر یک از چکمین، شرط میدر قرارداد فروش  یک قطعه ز ✓

 [ 96ی شوراهای حل اختالف]قضاوت ویژه مجدد زمین، حق فسخ معامله را خواهد داشت. قرارداد و شرط چه وضعیتی دارند؟

 حیح است. ب. قرارداد، بیع نیست و شرط ص    الف. هر دو صحیح است. 

 د. هر دو باطل است.  ج. عقد صحیح؛ اما شرط باطل است.

عقد مورد نظر متضمن دو شرط است. به موجب یکی از این شروط، فروشنده در قالب »شرط نتیجۀ معلق« به خریدار    درست است.  »الف« ی  پاسخ: گزینه

 نشدن هریک از اقساط ثمن توسط خریدار.  برای فروش زمین وکالت داده است، این شرط معلق است به پرداخت

ها از طریق واریز وجه به حساب جاری، شرط فعلی  ن زمینۀ پرداخت وجه چک اجرای شرط فعل است، فراهم کردشرط دوم توافق خصوصی دربارۀ ضمانت

اجرای مقدم تعیین دار شده است؛ طرفین با توافق بر این شرط فعل، فسخ عقد مشروط را به عنوان ضمانتاست که به موجب قرارداد فروش، خریدار عهده 

علیه به انجام شرط، عقد مشروط را فسخ کند. طبق  له به طور مستقیم و بدون الزام مشروط  تخلف از شرط، مشروط  اند؛ به این معنا که در صورت وقوع کرده

ا ثمن صورت گیرد؛ به عبارت دیگر با تراضی طرفین فسخ عقد در فرض مورد پرسش به ایقاع تشر
یفاتی تبدیل  توافق طرفین اعمال حق فسخ باید همراه با رد 

ا ثمن امکانتواند ابتدا عقشده است، فروشنده نمی 
پذیر است. هر دو شرط مقرر واجد شرایط د را فسخ کند و بعد از آن ثمن را به خریدار تأدیه کند، فسخ با رد 

بطل به شمار آورد. ق.م نمی 233و   232صحت شروط ضمن عقد هستند و بر اساس مواد   توان آنها را از شروط باطل یا باطل و م 

شود. در ضمن معامله شرط شده است که اتومبیل خریدار که سی قد و سی میلیون تومان نسیه فروخته میای به مبلغ صد میلیون تومان نخانه ✓

ومان  میلیون تومان ارزش دارد، به عنوان رهن به فروشنده داده شود، ارزش اتومبیل قبل از تحویل به فروشنده، در اثر تصادف، پانزده میلیون ت

 [ 96قضاوت ] یابد. کدام مورد صحیح است؟کاهش می

 ی پانزده میلیون تومان از خریدار به عنوان ارشالف. مطالبه

 ب. قرارداد بیع، قابل فسخ است. 

 حق مطالبهج. مشروط  
ً
ض رهن را دارد.له صرفا و   ی ع 
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 د. قرارداد بیع الزم و قطعی است.

ر عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و هر گاه د ق.م: » 242مادۀ  درست است. »ب«ی قانون مدنی، گزینه 242 مادۀپاسخ: طبق 

له برهن    خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروطله اختیار فسخ معامله را آن مال تلف یا معیوب شود مشروط  

 «.ندارد گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ

شود که تمامی  های خود در انبار را به فروشنده بدهد، پس از معامله معلوم میشود که مقدار معینی از گندمیع، بر خریدار شرط میضمن عقد ب ✓

 [ 95]قضاوت  اند. کدام مورد در خصوص شرط مذکور و ضمانت اجرای آن صحیح است؟ ها قبل از معامله در اثر سیل تلف شدهگندم

 تواند، عقد بیع را فسخ کند. ه میالف. شرط فعل است و فروشند

 ب. شرط نتیجه است و هر یک از طرفین باید عوض دریافتی را به دیگری مسترد کند. 

 تواند عقد بیع را فسخ کند.ج. شرط نتیجه است و فروشنده می

 ها را تحویل دهد. د. شرط فعل است و خریدار باید بدل گندم

شدن ق.م شرط  فعل  نامقدور، باطل است، با توجه به تلف  232مندرج در عقد بیع، شرط فعل است، طبق مادۀ  این شرط  درست است.    »الف«ی   پاسخ: گزینه

از آنها را تعهد کرده است. اجرای شرط به طور مطلق در زمان انعقاد عقد نامقدور است و شرط را باید باطل  هایی که خریدار تسلیم مقدار معینیتمام گندم

 تواند عقد را فسخ کند. له می ق.م مشروط   240دانست.  در این صورت طبق مادۀ  

 [ 96وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت آپارتمان چیست؟در دو فرض زیر، به ترتیب، ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد بیع یک دستگاه  ✓

 شرط شود که خریدار آن را به شخص معینی نفروشد. .1

 نی نداشته باشد.اجاره دادن آن را به شخص معیا  شرط شود که خریدار حقا  .2

 الف. فروش به شخص معین باطل است.ـ اجاره به شخص معین باطل است. 
 ه به شخص معین غیرنافذ است. ب. فروش به شخص معین غیرنافذ است.ـ اجار 

 تنفیذ یا ردِّ اجاره را دارد.  ه حقِّ لَ مشروط    -ی مشروط را دارد. فسخ معامله  ه حقِّ لَ ج. مشروط  
 ی مشروط را دارد. فسخ معامله ه حقِّ لَ مشروط   –ی مشروط را دارد. فسخ معامله ه حقِّ لَ د. مشروط  

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه
شود که اتومبیلش را به بایع هبه کند. در صورت امتناع  مشتری از تسلیم  اتومبیل، ال یک واحد آپارتمان، بر مشتری شرط میضمن قرارداد انتق ✓

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری  بایع چه حقی دارد؟ 

 ب. حق حبس      الف. حق فسخ بیع

 د. حق الزام به انجام تعهد      ج. حق تصرف عین موهوبه

 درست است.     »د«ی پاسخ: گزینه

بطل است؟ ✓  [ 90]ارشد حقوق خصوصی کدام یک از شروط ذیل باطل و م 

قتضای  ذات  عقد  ب. شرط مخالف قوانین آمره    الف. شرط  خالف  م 

 د. شرط مجهول    ج. شرط  مخالف  مقتضای عقد

 ست. درست ا»الف« ی قانون مدنی و رویکرد غالب در دکترین حقوقی، گزینه  233 مادۀپاسخ: طبق 

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد  شرط »عدم ریاست زوج بر خانواده« شرطی است؟ ✓

بطل   د. غیرنافذ   ج. صحیح   ب. باطل  الف. باطل و م 

نامشروع و  به ریاست زوج بر خانواده از احکام امری است و شرط خالف آن از شروط    قانون مدنی راجع 1105 مادۀدرست است. حکم   »ب«ی  پاسخ: گزینه

 گردد.باطل محسوب می

کند که مالکیت اتومبیل سواری معین خود را به پدر زوجه منتقل نماید، وضعیت حقوقی شرط و تأثیر  درضمن عقد نکاح، زوجه بر زوج شرط می ✓

 [ 96للغیر بودن اتومبیل، چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریآن بر عقد نکاح در صورت مستحق  

 دهد. له حق فسخ می و بطالن آن به مشروط  الف. شرط باطل است 

 ب. شرط صحیح است و عدم اجرای آن، تأثیری بر وضعیت حقوقی عقد نکاح ندارد. 

 ج. شرط صحیح است و در صورت ممتنع بودن اجرای آن، زوجه حق فسخ نکاح را دارد.
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 وضعیت حقوقی عقد نکاح ندارد.د. صحت شرط منوط به قبول ثالث »پدر زوجه« است و بطالن آن، تأثیری بر  

اگر اتومبیل    درست است. شرط مندرج ضمن نکاح از نوع شرط متضمن تعهد به سود شخص ثالث و موضوع آن فعل حقوقی است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه

له  ق.م ممتنع است، مشروط    240للغیر باشد، اجرای شرط طبق مادۀ  معینی که با شرط فعل حقوقی، شخص انتقال مالکیت آن را تعهد کرده است، مستحق 

ل تواند به استناد این ماده عقد مشروط را فسخ کند، ولی چون اسباب فسخ عقد نکاح تابع احکام خاصی است و فسخ آن به دلیل تخلف از شرط فعمی 

 قد نکاح را فسخ کند.تواند در فرض مورد پرسش، عله نمیضمن عقد یا ممتنع بودن اجرای شرط فعل مندرج در عفد ممکن نیست، مشروًط 

خانم »الف« به عنوان مهماندار هواپیما در شرکت هواپیمایی »ب« استخدام شده است. در قرارداد وی شرطی گنجانده شده است که برابر آن  ✓

ف« را برای  کند، مجرد باقی بماند. همچنین در قرارداد شرط شده است که شرکت هواپیمایی مجاز است تصویر خانوم »الخانم »الف« تعهد می

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری تبلیغات در پایگاه اینترنتی شرکت قرار دهد. قرارداد و شروط مندرج در آن چه حکمی دارد؟ 

 الف. هر دو شرط و قرارداد باطل است. 

 ب. هر دو شرط و قرارداد صحیح است. 

 ج. قرارداد صحیح و شرط اول باطل و شرط دوم صحیح است. 

 ل است، اما قرارداد صحیح است. د. هر دو شرط باط

یک از دو شرط مقرر از شروطی نیستند که به ارکان اساسی صحت قرارداد استخدام خللی وارد کنند تا موجب بطالن  درست است. هیچ»ج« ی  پاسخ: گزینه

ز قسمتی از حقوق مدنی خود شده، مخالف  ی مستخدم به طور کلی اکه موجب ممنوعیت استفادهقرارداد شوند. با وجود این، شرط نخست، به دلیل این

 قانون مدنی و از شروط نامشروع است.  959 مادۀ 

 [ 91اگر در قرارداد فروش یک خانه شرط شود که بایع مدتی حق فسخ داشته باشد وضعیت این قرارداد چگونه است؟ ]تعهدات سراسری ✓

 الف. عقد و شرط هر دو باطل است.

 شود. دت طبق نظر عرف تعیین میب. عقد و شرط هر دو صحیح بوده و م

 ج. عقد صحیح و شرط خیار باطل است. 

 شوند. د. عقد صحیح بوده و به حکم دادگاه، طرفین ملزم به تعیین مدت می 

  بیع   هم  و  خیار  شرط  هم  باشد  نشده  معین  مدت  شرط،  خیار  برای  اگر: »ق.م  401مادۀ    درست است.  »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  401  مادۀپاسخ: طبق  

 .« است باطل

که شخص »ب« ماشین شخص »الف« را تعمیر کند. بعد  فروشد، به شرط اینشخص »الف« آپارتمان خود را به مبلغ یکصد میلیون تومان به شخص »ب« می

ی  رود، در این صورت معامله سوزی از بین میکند، اما قبل از تعمیر، ماشین بر اثر آتشاز انجام معامله شخص »ب« برای تعمیر ماشین اعالم آمادگی می

 [ 92]تعهدات سراسری آپارتمان چه وضعیتی خواهد داشت؟

 ی آپارتمان را فسخ کند.تواند معاملهالف. شخص »الف« می

 دارد. ی خسارت نیز نب. با عنایت به اعالم آمادگی شخص »ب« برای تعمیر ماشین، معامله صحیح است و حق فسخ وجود ندارد و شخص »ب« حق مطالبه

ی تعمیر اتومبیل را از ی آپارتمان روی داده است، شخص »الف« مختار است یا معامله را فسخ کند و یا هزینهکه تلف ماشین بعد از معامله ج. با عنایت به این

 شخص »ب« اخذ نماید. 

ه او از پرداخت آن خودداری کند، شخص »الف« حق فسخ ی تعمیر اتومبیل را از شخص »ب« اخذ کند، اما در صورتی کتواند هزینهد. شخص »ب« تنها می

 معامله را دارد.  

له  له نباشد، مشروط  قانون مدنی هرگاه انجام شرط بعد از عقد ممتنع شود و امتناع مستند به فعل مشروط    240  مادۀدرست است. طبق    »الف«ی  پاسخ: گزینه

 تواند عقد مشروط را فسخ کند. می

 [ 90]وکالت هم بخورد:یا فسخ به اگر عقد به علت اقاله ✓

 شود. الف. شرطی که ضمن آن شده، منفسخ می

 شود.ب. شرطی که ضمن آن شده، باطل می

 شود.ج. شرطی که ضمن آن شده نیز اقاله یا فسخ می

 اثری ندارد.د. اگر به شرط عمل نشده باشد، شرط باطل می
ا

 شود و اال

 درست است.  « ب»ی قانون مدنی، گزینه  246 مادۀپاسخ: طبق 
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 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری   اگر برای ادای قرض، شرط اجل شود ...  ✓

 الف. به استناد نص قانون عقد و شرط هر دو صحیح است. 

 ب. به استناد مخالفت شرط با مقتضای عقد، شرط و عقد هر دو باطل است. 

 قانون، شرط باطل و عقد صحیح است.ج. به استناد مخالفت شرط با 

 د. به استناد نص قانون، عقد و شرط هر دو باطل است. 

 درست است. »الف« ی قانون مدنی، گزینه  651 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 90]مشاوران حقوقی اسقاط شرط در کدام نوع از شروط صحیح، پس از اجرای عقد ممکن است؟ ✓

 ب. فقط شرط نتیجه     الف. فقط شرط صفت 

 د. شرط صفت و شرط فعل     فقط شرط فعل ج.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه  244 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 91]تعهدات آزاد  شود: ای که به نفس اشتراط حاصل نمیدر مورد شرط نتیجه ✓

 حق فسخ دارد.الف. مشروط  
ً
 له، مطلقا

 له  جاهل، حق فسخ دارد.ب. مشروط  

 حق فسج. مشروط  
ً
 خ ندارد.  له، مطلقا

 که عالم باشد یا جاهل.له به قید تضرر حق فسخ دارد، اعم از ایند. مشروط  

ی مشروط، به سود قانون مدنی، بطالن شرط نتیجه، موجب ثابت شدن خیار فسخ معامله  441و    240درست است. با توجه به مواد    »ب«ی  پاسخ: گزینه

: عقد مشر شود، به شرط آنله میمشروط  
ً
: در زمان انشای عقد، مشروط  که؛ اوال

ً
له به بطالن  وط از عقود قابل فسخ به استناد خیار تخلف شرط باشد، ثانیا

 شرط جاهل باشد.

مدت   ✓ به  مبیع  انتقال  حق  بیع،  عقد  ضمن  می  5در  سلب  مشتری  از  است؟سال  صحیح  مورد  کدام  شرط،  و  وضعیت عقد  خصوص  در  شود. 

 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت 

 ی اصلی را دارد. عقد، هر دو صحیح بوده و در صورت تخلف خریدار، فروشنده حق فسخ معامله شرط و الف.

 ی بعدی باطل است. ب. شرط و عقد هر دو صحیح بوده و در صورت تخلف خریدار، معامله 

 ج. عقد صحیح بوده و شرط به علت مخالفت با مقتضای تملیکی بودن بیع، باطل است. 

بطل عقد است.د. شرط به علت خال  ف مقتضای ذات بیع )تملیکی بودن(، باطل و م 

حق انتقال مبیع ضمن عقد بیع و به صورت »شرط نتیجۀ منفی« سلب شده است؛ و چون این حق از مشتری سلب شده  درست است.   »ب« ی  پاسخ: گزینه

ا انتقال مبیع از مشتری سلب نمیاست معاملۀ بعدی باطل است؛ ولی اگر این شرط به صورت »شرط ترک فعل منفی« درج می 
شد، و در صورت  شد، حق 

 د اول را به استناد »خیار تخلف از شرط فعل« فسخ کند.  تواند عق انتقال مبیع فروشندۀ می

شود که بایع خودروی مشتری را تعمیر کند، اگر بایع خودرو را تعمیر کند و بعد از آن عقد اقاله شود، کدام مورد صحیح در ضمن عقد بیع شرط می ✓

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری  است؟

 است.  المثل تعمیر خودروالف. بایع مستحق اجرت

 شود.ب. به نسبت ارزش شرط از ثمن کسر می

 ج. با توجه به توافقی بودن اقاله، بایع مستحق اجرتی نیست.

 د. به دلیل انجام شرط توسط بایع، اقاله عماًل منتفی است.

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  246 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 90]دکتری حقوق خصوصی سراسری  است؟ ی »شرط ضمن عقد جائز« صحیحکدام مورد درباره ✓

 االجرا است. ب. در برخی قراردادهای جائز، الزم    االجرا است.الف. الزم

 االجرا است. د. در عقود جایز معین، الزم    االجرا نیست. ج. الزم

 الوفا است. درست است. عقد جایز، تا زمانی که فسخ نشده بین طرفین الزم  »الف«ی پاسخ: گزینه
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 (: 263تا   247)مواد  معاملۀ فضولی )معامله به مال غیر(
لحاظ  افتد مثل بیع، اجاره؛ ولی در عقود عهدی هم ممکن است بحث فضولی بودن پیش بیاید. حداقل از  معاملۀ فضولی معمواًل راجع به عقود تملیکی اتفاق می

فضولی     تئوریک چنین چیزی ممکن است، هرچند در عمل وجود نداشته باشد. معاملۀ فضولی  عهدی این است که فضول یک عقد  عهدی ببندد اما در معاملۀ
 بندد. تملیکی فضول یک عقد تملیکی می

گردید آقای الف فردا  گویم: »اگر دنبال نقاش میم پیش شما میآیتان را نقاشی کند. من  فضول میگردید که خانهمثال: یک خانه دارید دنبال یک نقاش می
پذیرید. از آنجا که من بر عهدۀ الف تعهدی بارگذاشتم؛ عقد غیر نافذ است. شما  گیرد.«؛ شما هم میکند و یک میلیون تومان هم میتان را نقاشی میآید خانهمی

 آید: الت پیش میکنید دو حروید و جریان را به او بازگو میپیش الف می
 کند( کند )تنفیذ می. الف قبول می1
 کند( پذیرد )رد می. الف نمی2

 است: متفاوتاست ولی با آن  معاملۀ فضولی  عهدی، شبیه تعهد به فعل ثالث 
ه  تان را نقاکنم فردا الف را بیاورم خانهگردید. من در مقابل شما تعهد میمثال: شما یک خانه دارید و دنبال نقاش می شی کند )من متعهد شدم به فعل ثالث؛ توجِّ

 آید: داشته باشید که من فضول نیستم( در این صورت، دو حالت پیش می
 شوم. ام و بری میتان را نقاشی کرد در این صورت تعهدم را انجام داده. اگر من فردا الف را آوردم و خانه1
ام و باید به شما خسارت دهم مگر اینکه قوۀ قاهره ستم. اگر نتوانم تعهد را انجام دهم، از تعهد تخلف کردهکنم که مثاًل پرستار بفر . ولی برخی مواقع من تعهد می2

 را ثابت کنم. در معاملۀ فضولی من تعهدی نکردم ولی اینجا تعهد کردم. 
 (: 234تعهد به فعل ثالث یک ماده دارد که در بحث شروط است )ماده 

 است:شرط بر سه قسمت  -  234ماده 
 شرط صفت.  - 1
 شرط نتیجه.  - 2
 شرط فعل اثباتًا یا نفیًا.  - 3

 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. 
ق امری در خارج شرط شود.   شرط نتیجه آن است که تحقِّ

 ود. شرط ش بر شخص خارجییا   یکی از متعاملینشرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر 
تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که  مالک می  -  317ماده  

 ث هستند[ بخواهد مطالبه کند. ]در واقع در اینجا مال، دست  کس  دیگری است یا در دست  او تلف شده اما اشخاص  دیگری متعهد به فعل ثال 
 . بیاورم را  مجرمیا   بدهکارشوم که ( بر مبنای تعهد به فعل ثالث است. کلِّ عقد کفالت بر مبنای تعهد به فعل ثالث است. من کفیل می734عقد کفالت )ماده 

متعهد را کفیل، شخص ثالث را َمکفول و  کند. کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می -  734ماده 
 گویند. َله میطرف دیگر را َمکفول  

 : نکات معاملۀ فضولی
 منظور از معاملۀ فضولی، عقد فضولی است نه ایقاع فضولی و ایقاع فضولی باطل است. 

عقود اصواًل مقید به مباشرت نیست فقط وصیت است که  توانند فضولی باشند. در عقود، فضولی بودن یک قاعده است یعنی  : قاعده این است که عقود می1نکته  
تواند فضولی باشد، بیع فضولی، نکاح فضولی، رهن فضولی و ...  ق.م.(. ولی سایر عقود می 841گذار تصریح کرده است شخص خود باید وصیت کند )ماده قانون

. 
لک  موصی باشد و وصیت به مال غیر، ولو با موصی  – 841ماده  ه باید م   اجازۀ مالک باطل است. ب 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

177 

رف اینکه شخص بر روی مال غیر معامله می2نکته   شود ما در حقوق مدنی موارد متعددی داریم که شخص بر  کند موجب فضولی محسوب شدن معامله نمی: ص 
صایت. همروی مال غیر معامله می امور  ورشکستگی با مال  تاجر  ورشکسته معامله چنین ادارۀ تصفیه  کند ولی معامله فضولی نیست. در وکالت، قیمومت، والیت، و 

کننده سمت دارد. سمت یا ناشی از اذن مالک است )وکالت( یا ناشی از  شود چرا که معاملهکند و در مورد ولی و قیم. در این موارد معامله فضولی محسوب نمیمی
 شود که هر عقد فضولی دو خصوصیت دارد: اینجا دانسته می گذار است. و در جایی که سمت وجود دارد معامله فضولی نیست ازاذن قانون

 کند نه به مال خود. شخص به مال غیر معامله می (1
 او در این معامله اذنی ندارد در نتیجه سمت هم ندارد.  (2

 اش بوده است. ضول نمایندهکند انگار ف. در حقوق ایران مبنای معاملۀ فضولی، نظریۀ نمایندگی است. یعنی وقتی مالک معاملۀ فضولی را تنفیذ می1
 . در معاملۀ فضولی سه نفر داریم:1
 کند: »فضول«( کسی که معامله می1
 کند: »اصیل« ( طرف معامله که با فضول معامله می2
 کند: »مالک یا غیر« ( کسی که فضول برایش معامله می 3

 مقام او. دیگری قائمتوانند معاملۀ فضولی را تنفیذ کنند یکی مالک و دو نفر می 247طبق مادۀ  
صایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنًا راضی باشد ولی اگر    -  247ماده   ، پس از مقام اوقائمیا    مالکمعامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا و 

 شود.ه نمود در این صورت، معامله صحیح و نافذ میز وقوع معامله آن را اجا
 بوده باشد و با سوءنیت هم انجام شود، عنوان کیفری هم دارد )جرم انتقال مال غیر(.  ه دادن مال غیر ر اجایا  فروختن مال غیرگر در قالب معامله به مال غیر ا 

به نحوی از انحاء عینًا یا منفعتًا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل    با علم به اینکه مال غیر استقانون مجازات انتقال  مال  غیر: »کسی که مال غیر را    1مادۀ  
 شود.«کند کالهبردار محسوب ... می

 کند؟ مقام چگونه تنفیذ یا رد میتواند تنفیذ یا رد کند؛ اما قائممالک می
 مقام بر دو قسم است عام و خاص. قائم
اث اویا    وارثیذ یا رد بمیرد،  مقام عام همان وراث هستند. اگر مالک قبل از تنفقائم البته اینجوری    ق.م(  253توانند تنفیذ یا رد کنند )ماده  شوند و میمقام میقائم  ورِّ

 . توانند رد یا تنفیذ کنندمی  به عنوان مالککه اوونها   شه گفتهم می
إلیه میالزم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب  ضرر  طرف  اصیل باشد مش -  252ماده   تواند معامله را به هم بزند. ار 

اث هر کدام نسبت به سهم خود تنفیذ یا رد می اثی تنفیذ یا رد میورِّ کنند که مالک آن مال شده باشند مثاًل زن، مالک  عین غیرمنقول )اعم کنند و آزاد هستند. ورِّ
توانند تنفیذ یا رد کنند که مالک  مال شوند  ورد عرصه و اعیان را تنفیذ یا رد کند. وراثی میشده در متواند معاملۀ فضولی  انجامشود، پس نمیاز عرصه و اعیان( نمی

 رسد(. دهند اما بعدًا اگر چیزی باقی بماند به آنها می)مثاًل وراثی که ترکه را رد کنند دیون را نمی
ِّ مالک میإلیه، قائممالش را به دیگری منتقل کند، منتقل    لیبدون اطالع از معاملۀ فضو إلیه است: هر گاه مالک  مقام خاص همان منتقل  قائم شود و  مقام  خاص 
 تواند هر کسی حتی خود فضول باشد. إلیه میتواند معاملۀ فضولی را تنفیذ یا رد کند. منتقل  می

مقام   بخشد و من، قائمندارد. پدرم همین ماشین را به من میفروشم؛ فرض کنید پدرم از این معاملۀ فضولی خبر  مثال: من ماشین  پدرم را به طور فضولی به شما می
ِّ پدر می  (. 254ای را که روزی به عنوان فضول آن را بسته بودم رد یا تنفیذ کنم )ماده توانم همان معاملهشوم و میخاص 

ک، موجب  نفوذ  معاملۀ  ملههر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معا  -  254ماده   رف  تملِّ کنندۀ فضولی منتقل شود ص 
 سابقه نخواهد بود. 

 مانند انتقال به فضول است.  انتقال به دیگرانرا گفته در حالی که  انتقال به فضولاین است که فقط  254ایراد ماده 
شود؛ یعنی انگار که به صورت ضمنی رد نموده است، اجازه و ردِّ معاملۀ فضولی دو نوع  مالش را بفروشد، این ردِّ ضمنی می  با اطالع از معاملۀ فضولیهر گاه مالک  

 است: صریح و ضمنی. 
 شود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضاء عقد نماید. اجازۀ مالک نسبت به معاملۀ فضولی حاصل می -  248ماده 
 شود به هر لفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای به آن نماید. حاصل میردِّ معاملۀ فضولی  -  251ماده 

 شود. اجازه و رد موقعی صریح است که با لفظ باشد و اگر با فعل باشد ضمنی می
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دهید. این  ن را به خریدار میروید اسناد ماشیگوید: »ماشینتان را فروختم« و شما هم از معامله مطلع شده و میمثال: یک نفر ماشین شما را فروخته و به شما می
 شود. شود. مثاًل اگر ماشین را پس بگیرید یا به دیگری بفروشید این ردِّ ضمنی میاجازۀ ضمنی می

 شود. بر سکوت هیچ چیز بار نمی  249طبق ماده 
 شود. سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی -  249ماده 

 تند و فقط به ارادۀ مالک است. نکته: اجازه و رد هر دو ایقاع هس
تواند قبول کند چون در صورت رد، دیگر  تواند رد کند و اگر رد کرد دیگر نمیناپذیر است. اگر مالک اجازه کرد نمینکته: اجازه و ردِّ ایقاع الزم است؛ یعنی برگشت

 (. 250)ماده   معامله باطل است
 د نباشد واال اثری ندارد. اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به ر  -  250ماده 

 (. 252تواند معامله را بر هم زند )ماده اگر مالک نه اجازه کند و نه رد کند، اصیل ممکن است ضرر کند. اگر مالک تأخیر کند و اصیل ضرر کند، اصیل می
إلیه    -  252ماده   تواند معامله را به هم بزند. تنها موردی که معاملۀ غیر نافذ  میالزم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر، موجب  تضرر  طرف  اصیل باشد مشار 
 تواند معامله را بر هم بزند )فسخ کند(. توان فسخ کرد همین مورد فوق است؛ در واقع، اصیل میرا می

 تواند با تراخی همراه باشد. ، تنفیذ یا رد میاندیشی کند. مقابل فوریت تراخی است تواند مصلحتاجازه یا رد فوری نیست، فوریت خالف قاعده است. صاحب مال می
و تا  ق.م. مفهوم مخالف دارد یعنی اگر تأخیر موجب ضرر نشد حقِّ فسخ ندارد، قاعده این است که هرگاه عقد الزم منعقد گردید دست ما بسته است    252ماده  

نون به اصیل حق داده است که معامله را با استناد به یکی از خیارات به  ضرری حاصل نشود فسخ امکان ندارد؛ در فرضی که از تأخیر مالک ضرری حاصل شود قا
ر تسلیم نیست، زیرا )خیار تعذر تسلیم: تعذر احراز نیاز دارد و احراز هم ب ه این ترتیب است که باید معامله  نام خیار تخلف از شرط  بنایی فسخ کند این خیار، خیار تعذِّ

ف، علیه طرف دیگر دادخواست الزام به ایفای تعهدات بدهد مثاًل بایع، دادخواست  الزام او بر تسلیم ثمن علیه مشتری بدهد  به طور کامل واقع شده باشد و یک طر 
  ، خیار 252شود(. پس خیار مورد نظر در مادۀ  و حکم علیه مشتری صادر شود و این حکم در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکند در این صورت خیار تعذر تسلیم واقع می

ر تسلیم نیست.   تعذِّ
 ق.م.(  253کند. )ماده خورد، وراثش باید منتظر  مالک بمانند که مالک یا تنفیذ یا رد مینکته: اگر اصیل فوت کند معامله به هم نمی

 رسد: در اینجا چند نکته به نظر می
 رسد؛است که به ارث میرسد بلکه فقط حق خود  اجازه حقِّ مالی نیست بلکه اختیار است و اختیار به ارث نمی -1
ت است. یعنی تا کنون الف مالک بود و تنفیذ یا رد با ا -2 ای که و بود از لحظهسؤال این است که چرا وراث حق تنفیذ یا رد دارند؟ تنفیذ یا رد از توابع مالکیِّ

 توانند تنفیذ یا رد نمایند. الف فوت نمود وراث او به حکم قانون مالک هستند لذا می
 د امر اختیاری است نه تنفیذ الزامی است نه رد، لذا وراث صاحب اختیار هستند که تنفیذ یا رد کنند.تنفیذ یا ر  -3
 تواند رد کند که سه حالت قابل تصور است:تواند تنفیذ کند و هم میبر اساس همین اختیار هر یک از وراث هم می -4

ت منتقل به خریدار میگیرند و کنند پس مشکلی نیست ثمن را میحالت اول: همه تنفیذ می  گردد. مالکیِّ
 کنند، در اینجا هم مشکلی نسبت و معامله باطل است حالت دوم: همه رد می

تنفیذ می و برخی رد میحالت سوم: برخی  به سهمکنند  نسبت  معامله  این صورت  تنفیذ کردهکنند. در  که  وراثی  و در حدود  االرث  اند صحیح است 
ه دارد ااالرث وراثی که رد کردهسهم ض  َصفق  ند باطل است این وضعیت قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد است؛ در اینجا است که خریدار خیار  َتَبعُّ
 تواند با تقسیط ثمن قسمت صحیح معامله را بپذیرد. چنین میتواند عقد را در قسمتی که صحیح است فسخ کند و همو می

کند و دختر  کند وی یک دختر و یک پسر دارد. در اینجا پسر تنفیذ مید قبل از اینکه الف تنفیذ یا رد کند فوت میمثال: آپارتمان الف فضولتًا فروخته ش
 رد.

دانگ چهار دانگ صحیح است و دو دانگ باطل است. ثمن معامله هم  معامله در سهم پسر درست است و نسبت به دختر باطل است از معامله شش
ه، کلِّ معاملۀ خود را فسخ کند باید  میلیون تومان است؛    300 ض  َصفق  میلیون بدهد. در این صورت خریدار    200اگر خریدار نخواهد به استناد خیار  َتَبعُّ

را . زیمقامی پسر الف )یعنی وراث  تنفیذکننده( با آن دختر یعنی وارث  ردکننده در مال مورد معامله شریک است در اینجا خواهر حقِّ شفعه نداردبه قائم
که این ملک هنگام انعقاد عقد صرفًا متعلق به یک نفر  المعامله ملک دو نفر بوده باشد حال آنحقِّ شفعه ناظر بر فرضی است که مال مورد معامله حین

ی ندارن  اث  خریدار در تنفیذ یا ردِّ حقِّ اث )یعنی الف( بوده است. البته از َسمت  خریدار معامله کامل است و ورِّ  د. یعنی پدر  ورِّ
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ک موجب نفوذ معامله سابق  هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله  –  254ماده   کننده فضولی منتقل شود، صرف تملِّ
 نخواهد بود. 

عامل  فضولی منتقل شده است )که میگذار این است که از آنجا که شخص سابقًا در مورد آن مال به طور فضولی معامله کرده و اینک مانظر قانون تواند  ل به خود  م 
ت معامل فضولی، م  رف  قرار گرفتن مال در مالکیِّ وجب نافذ تلقی شدن  از طریق ارث منتقل شده باشد و یا از طریق یکی از عقود از قبیل هبه یا صلح بالعوض( ص 

صاحب سابق مال واقع شده بود که ممکن است صاحب مال جدید یعنی معامل  فضولی    معاملۀ فضولی سابق نخواهد بود زیرا معاملۀ فضولی با مالحظۀ مصلحت
دهد که تنفیذ  شان میسابق چنین مصلحتی نداشته باشد در نتیجه، معامله این بار از ناحیۀ خود  معامل  فضول که صاحب مال است نیازمند تنفیذ است. این نکته ن

 یذ کردن مربوط به کسی است که مالک است. باید از جانب مالک صورت بگیرد. یعنی تنف
کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که  نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک  معامله  به عنوان فضولیهر گاه کسی نسبت به مالی معامله    -  255ماده  

َبل  او والیتًا یا وکالتًا معامله نماید در ایکننده میمعامله ل است واال معامله باطل خواهد بود. توانسته است از ق  عام   ن صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازۀ م 
 گوید واال: یعنی اگر رد کند. نکته: قسمت آخر که می

غیر نافذ است زیرا  فروشد. این معاملۀ قدر حواسش نیست که مال خودش را میخواهد معاملۀ فضولی کند و آناساسًا معنا ندارد. فرض کنید یک نفر می  257  ماده
ای  ای غیر نافذ است. اگر اشتباهی مال خود، بچه و یا موکل خود را بفروشد و یک معاملهقصد  فروش  مال  خودش نداشته است. قانون تأکید کرده چنین معامله

 کند که در حالت عادی درست است چون قصد فضولی داشته معامله غیر نافذ است و خودش باید تنفیذ کند. 
تواند  مالک میاگر عین مالی که موضوع معاملۀ فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معاملۀ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معاملۀ دیگر نیز واقع شود    -  257ه  ماد

 باطل خواهد بود. هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند در این صورت، هر یک را اجازه کرده معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن 
م. در اینجا  طور ادامه میفروشد و همینیک قطعه زمین  من فضولتًا به الف فروخته شود قبل از اینکه تنفیذ یا رد کنم الف آن را به خریدار دوم می یابد تا خریدار  ده 

 دو بحث مطرح است: 
ای را که تنفیذ نماید ثمن همان  معامالت نسبت به مالک، فضولی است و مالک هر معاملهتواند هر یک را که بخواهد تنفیذ کند زیرا همه این  اول اینکه: مالک می

 گیرد. معامله را می
ه می شود چند تا معاملۀ فضولی پ شت  هم واقع شده  دوم اینکه: فرض کنید فضول، مال را فروخت و اصیل هم دوباره مال را فروخت؛ سپس مثاًل مالک متوجِّ

گوید: »اگر مالک یکی را تنفیذ کند«، همین که یکی را تنفیذ کرد خود به خود معامالت بعدی درست و معامالت  ی را تنفیذ کند؟ قانون میاست. آیا مالک باید یک
 قبلی باطل است. 

 شود و اگر آخری را تنفیذ کند به جزء آخری بقیه باطل است. اگر مالک معاملۀ اول را تنفیذ کند، تمام معامالت صحیح می
مقرر داشته است مالک هر معامله را تنفیذ کند    257که ماده  چه آن مال، مبیع بوده باشد به طوریرگاه معامالت متسلسل به مال غیر انجام شود چناننکته: ه

ق به غیرمالی خریده شود و این مال فروخته شده و تبدیل به مآن معامله و نیز معامالت بعد از آن صحیح ال دیگری شود و این امر چندین  اند اما هرگاه با ثمن متعلِّ
 بار تکرار شود تنفیذ هر کدام از معامالت از جانب صاحب  ثمن به معنی تنفیذ معامالت پیشین است. 

ق به صاحب مال، موضوع  معامالت  متعدد قرار گفته است تنفیذ هر معاملهزیرا در جایی بود و لیکن    ای به معنای تنفیذ معامالت بعد از آن هم خواهدکه مبیع متعلِّ
شود و سپس با ثمن  شود و آنگاه با ثمن حاصل از فروش چیز دیگری خریداری میشود و سپس فروخته میدر مورد ثمن که با آن ثمن فضولتًا چیزی خریداری می

ای خریداری شده از ناحیۀ صاحب ثمن، به  یابد بدیهی است که اینجا قبول هرکدام از کاالهحاصل از فروش آن کاالیی دیگر و این وضع تا چندین مورد ادامه می
 معنای تنفیذ معامالت قبلی است زیرا ثمنی که با آن کاال داده شده حاصل معامالت قبلی است. 

 راجع به مبحث نقل و کشف است.  258ماده 
َوض  آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از  -  258ماده   ع 

دو تاریخ داریم. حال  اجازه ناقل است یا کاشف؟ امروز اول شهریور معاملۀ فضولی منعقد شد و اول مهر یعنی یک ماه بعد مالک، معامله را تنفیذ کرد. در اینجا  
 نظر وجود دارد: خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم: آثار معامله از کی است؟ سه تا می

از اول مهر    : طبق نظریۀ نقل، اجازه ناقل است و همه چیز از روز تنفیذ است یعنی از روز اول مهر. تاریخ عقد اول مهر است و آثار، منافع و همه چیزنظریۀ نقل.  1
 است. انگار از اول شهریور تا اول مهر هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
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ل شهریور است. تاریخ عقد، آثار، انتقال، منافع و همه  : این نظریه دقنظریۀ کشف حقیقی.  2 یقًا مقابل  نظریۀ نقل است. همه چیز از روز عقد فضولی یعنی اوِّ
 چیز از اول شهریور است. 

ل مهر است  در خصوص معاملۀ فضولی این نظریه را پذیرفته است: طبق این نظریه همه چیز )عین( از او   258: قانون مدنی در ماده  نظریۀ کشف حکمی.  3
 به جز منافع  عین که از اول شهریور است. 

 عین »از اول مهر« 
 منافع »از اول شهریور یعنی روزی که معاملۀ فضولی منعقد شد.« 

 حاکم است و قانون این را پذیرفته است.   نظریۀ کشف حکمی( هم 258در سایر معامالت غیر نافذ مثل معاملۀ اکراهی )ماده 
 معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. امضاء  -  209ماده 

 (: 263و  259،261،262آثار رد معاملۀ فضولی )مواد 
و منافع    هر گاه معامل  فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین   -  259ماده  

 است. 
مقابل    فضولتًا معامله شده و فضولتًا به خریدار تسلیم شده توسط مالک رد شود در این جا هم معامل فضولی و هم خریدار از نظر مسؤولیت مدنی در وقتی که مالی 

ه احکام  مالک در حکم غاصب هستند و احکام غاصب بر آنها جاری است چه خریدار عالم باشد چه جاهل. ید اینان ید ضمانی است، ید ضمانی یعنی یدی ک
 غصب بر آن جاری است. هر ید ضمانی این چهار مسؤولیت را دارد: 

 اصل مال را باید هرچه زودتر برگرداند.  (1
طور اگر مال تلف  ، همینقیمت مال است در صورت قیمی بودن؛ و  مثل مال است در صورت مثلی بودن  بدل اگر اصل مال تلف شد باید بدل بدهد؛   (2

 دلیلی نامقدور است باز هم باید بدل بدهد )بدل حیلوله(. نشده است اما برگرداندن آن به 
 گرداند به همراه خسارات. اگر مال عیب و نقصی پیدا کرد باز هم باید از عهده خسارات برآید یعنی اصل مال را برمی (3

 .ضمان عینگوییم این سه مورد را می
ت باید اجرتش را بدهد. مستوفات یعنی استفاده شده و منافع غیر مستوفات یعنی  منافع مال را مطلقًا یعنی چه منافع مستوفات و چه منافع غیر مستوفا (4

 منافع استفاده نشده. 
 : هرکسی که یدش ضمانی است ضامن عین و منافع است. 1نکته 
 . ید ضمانی یعنی در مورد متصرفینی که بر تصرف آنها احکام غصب جاری است علم و جهل  متصرف تأثیری ندارد : در مورد2نکته 
 : در ید ضمانی در خصوص عیب و نقص یا تلفی که پیش آمده استناد به فورس ماژور، مسموع نیست. 3نکته 

تی که در تص - 261ماده  رف او در صورتی که مبیع  فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدِّ
ت تصرف مشتری حادث شده باشدبوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به   . هر عیبی که در مدِّ

فضول و هم    فرض اول: فضول، مال غیر را فروخته و مال را تحویل اصیل نداده است فرض کنید مالک، معامله را رد کرده است. معامله االن باطل است. هم
 تواند به هر کدام رجوع کند. هستند یعنی مالک می مسؤولدر مقابل مالک  به طور تضامنیاصیل 

تواند تمام خسارات را از اصیل بگیرد، چه اصیل عالم و حالت اول: مالک به اصیل رجوع کند: اصیل در معاملۀ فضولی یا جاهل است و یا عالم است. مالک می
م فرقی نمی تواند تمام چیزی را  ل باشد میرود؛ اگر اصیل جاهها را گرفته و میکند. مالک از اصیل خسارتچه جاهل باشد. در مقابل  مالک، اصیل  جاهل و عال 

م باشد فقط ثمنرود و همه را از فضول میکه به مالک داده از فضول بگیرد. چیزی از جیب اصیل هدر نمی گیرد و  اش را از فضول میگیرد. ولی اگر اصیل، عال 
 )طبق قاعدۀ اقدام، کلیۀ غرامات به عهدۀ خودش است(.   بقیۀ خسارات بر عهدۀ خودش است 

« هم به فضول رجوع کند و هم به اصیل، تواندنمیگیرد. مالک »کند و تمام خساراتش را میوم: مالک به فضول رجوع کند: مالک به فضول رجوع میحالت د
حقِّ رجوع به اصیل را  تواند بگیرد(. اگر اصیل جاهل باشد، فضول که به مالک خسارت زده  « ولی دو خسارت نمیتواند میباید به یکی از آنها رجوع کند )در واقع » 

م باشد و فضول به مالک خسارت بزند فضول حقِّ رجوع به اصیل را دارد  ندارد و قضیه تمام می ؛ بلکه برای برخی نه برای همۀ خسارتشود. ولی اگر اصیل عال 
 خوانیم. موارد که در غصب می
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به بایع  فضولی رجوع    ی غراماتکلّیه و    ثمنآن جاهل باشد، حق دارد که برای  هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن    –  263ماده  
م بودن، فقط حقِّ رجوع برای ثمن را خواهد داشت.   کند و در صورت عال 

ق  مال به غیر باشد یا جاهل، اما نکته مهم اینجاست که هر چند جهل مشتر 
م به تعلِّ ی در مقابل مالک تأثیری  باز پس گرفتن  ثمن اعم از این است که مشتری عال 

گیرد اما مشتری جاهل هم ثمن و هم خسارات را  با فرض رد معامله، مشتری  عالم فقط ثمن را پس می.  قابل بایع فضولی تأثیر دادندارد اما جهل مشتری در م
 گیرد زیرا عمل او مشمول قاعده اقدام است. گیرد، یعنی مشتری عالم خسارات نمیمی

 (:260معاملۀ فضولی )ماده آثار تنفیذ  
َوض  مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ]  -  260ماده   عامل  فضولی ع  :[ قبض   2:[ با اجازۀ معامله، ]1در صورتی که م 

َوض را نیز اجازه کند دیگر حقِّ رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.   ع 
کند؛ در  ول مال را فروخته و پولش را گرفته است. در اینجا مهم نیست که مال را تحویل داده است یا نه. فرض کنید مالک تنفیذ میفرض مسأله این است که فض

در اینجا  رود سراغ اصیل که پول را بگیرد اما اصیل پول را به فضول داده و  این صورت، مالک باید پول را از اصیل بگیرد )اصل یا قاعده بر این است(. مالک می
فضول، آن وقت مالک    خودش باید برود و از فضول بگیرد و به مالک بدهد. اگر مالک دو تا را تنفیذ کند یعنی هم معامله را تنفیذ کند و هم گرفتن پول را توسط

 باید از فضول پول را بگیرد. 
 [99کترای حقوق خصوصی د ] در خصوص تکلیف فروشنده به استرداد ثمن در معامله فضولی، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 اگر مالک، بیع را اجازه کند، فروشنده در هر حال ملزم به استرداد ثمن است. الف. 

 فقط درصورتی که مالک بیع را اجازه نکند فروشنده ملزم به استرداد ثمن است. ب. 

 است  خریدار، جاهل به فضولی بودن معامله باشد، فروشنده ملزم به استرداد ثمنفقط درصورتی که ج. 

 که مالک، دریافت ثمن را نیز اجازه کند.هرچند مالک بیع را اجازه کند، فروشنده ملزم به استرداد ثمن است، مگر ایند. 

  نکرد  اجازه  را  معامله  مالک  هرگاه  شود  داده  مشتری  تصرفه  ب  فضولی  مبیع  که  صورتی  در قانون مدنی: »  261به استناد مواد    « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

  در   که  عیبی  هره  ب   نسبت  است  چنینهم  و باشد  نکرده  استیفاء  را  منافع  اگرچه  است  ضامن  بوده  او   تصرف  در که  مدتی   منافع و  مال  اصله  ب  نسبت  مشتری

 «باشد شده حادث  مشتری  تصرف مدت

  ثمن استرداد برای که دارد حق مشتری قبل  ماده مورد  در: »۲۶۲  و مادۀ 
ً
 «کند رجوع فضولی بایعه ب قیمهً   یا مثالً  یا عینا

 [ 98]مشاوران حقوقی  تواند معامله را به هم بزند؟ در معاملۀ فضولی آیا اصیل می  ✓

 یا رد موجب تضرر وی شود.  ب. بلی، اگر تأخیر مالک در اجازه تواند                                                       الف. بلی، در هر صورت می 

 تواند.                                                     د. خیر، مگر اینکه جاهل به فضولی بودن معامله باشد.هیچ صورت نمیج. خیر، در 

 « صحیح است. بگزینۀ »  ق.م 252 پاسخ: به استناد مادۀ

 د.«تواند معامله را بهم بزنالیه میاصیل باشد مشار  الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف قانون مدنی: »   252مادۀ 

 [ 97]وکالت ت جبران خسارت، صحیح است؟ی فضولی، بابکدام مورد در خصوص رجوع خریدار به فروشنده ✓

 الف. در صورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند. 

 خسارت خریدار ناآگاه از فساد است، خواه خود او )فروشنده( به فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه. ب. فروشنده موظف به جبران 

 ای که به فساد بیع آگاه است، در هر حال در مقابل خریدار ضامن است، خواه خریدار به فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه. ج. فروشنده

 یدار از فساد بیع ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار است. د. تنها در فرضی که فروشنده از فساد بیع آگاه و خر

 « درست است. بی »قانون مدنی، گزینه 391ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی صحیح کدام است؟گزینه ✓

که حق اجازه دارد به نام خود و برای خود یا برای صاحب   ی مالک یا کسیی فضولی عبارت از این است که شخص، مال  دیگری را بدون اجازهالف. معامله

 مال معامله کند. 

 ی مالک یا مأذون از طرف او مال را فقط برای صاحب آن معامله کند.ای است که شخص بدون اجازهی فضولی معاملهب. معامله 

 د، معامله باطل است و در هیچ صورتی امکان تنفیذ آن وجود ندارد. ی فضولی چنانچه هنگام معامله قدرت بر تسلیم مبیع وجود نداشته باش ج. در معامله

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

182 

 ی فضولی در حضور مالک و با آگاهی کامل او از کم و کیف آن واقع شود، صحیح است و نیاز به تنفیذ بعدی ندارد. د. اگر معامله

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی،گزینه  247 مادۀپاسخ: طبق 

]دکتری    آید؟ کند، مبیع به ملکیت چه کسی در میمنافع متعلق به غیر است، مالک منافع، معامله را تنفیذ میدر عقد بیع، ثمن معامله،  ✓

 [ 95سراسری

 الف. معامله کننده، خواه معامله را برای خود منعقد کرده باشد یا برای مالک.

 ب. مالک منافع، خواه معامله از طرف او واقع شده باشد یا خیر. 

 اگر معامله از طرف او واقع شده باشد. ج. مالک 
ً
 منافع صرفا

 د. معامله کننده، اگر معامله را برای خود منعقد کرده باشد.

ق.م برای بیان حکم از لفظ عین متعلق به غیر استفاده شده است، عین خصوصیت ندارد؛ بنابراین   197گرچه طبق مادۀ  درست است.    »ب«ی  پاسخ: گزینه

ا حق مالی متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب منفعت یا حق مالی موردنظر خواهد بود؛ در واقع هرگاه مال متعلق به غیر اعم  اگر ثمن بیع منفعت ی

ا مالی به طور فضولی مورد معامله قرار گیرد، عوض مقابل باید به دارایی صاحب این مال وارد شود.منفع  از عین،
  ده آم  مدنی  قانون  197  مادۀ   در   ت یا حق 

 .«بود خواهد عین صاحب برای معامله  آن باشد، غیر به متعلق عین معامله  مثمن یا ثمن که صورتی در: »است

لغ برای خود اگر ناصر مبلغ  دو میلیون تومان به کارت بانکی فرزندش سعید واریز کند تا برای او کاالیی خریداری کند، اما سعید کاالیی را با آن مب ✓

 [ 96وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت چه وضعیتی دارد؟  خریداری کند، قرارداد

 ب. صحیح است و کاال برای سعید خواهد بود.      الف. باطل است.

 د. صحیح است و کاال برای پدر سعید خواهد بود.      ج. غیرنافذ است.

د مال داده است، بعد از واریزشدن  خود واریز و به او وکالت برای خریناصر مبلغ معلومی وجه نقد به حساب بانکی فرزند    درست است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه

معین نیست، درنتیجه اگر فرزند با استفاده از این پول،  وجه واریزشده عین شود. پول مورد نظر به حساب فرزند، او مبلغ واریزشده را به پدر خود بدهکار می

 شود.شده به فرزند تملیک میموردنظر را برای خود خریداری کند، عقد بیع صحیح و نافذ است و مال خریداری  مال

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری                    ماهیت حقوقی کدام یک از مفاهیم زیر با سایرین متفاوت است؟   ✓

 ی بدون جهتب. استفاده      الف. استیفا 

 ی فضولی د. معامله      ناروا ج. ایفای 

 واقعهدرست است. استیفا، استفاده  »د« ی  پاسخ: گزینه
ً
 ی فضولی عمل حقوقی  دو طرفه است.ی حقوقی هستند و معاملهی بدون جهت و ایفای ناروا ماهیتا

سبت به این عقد تحصیل کند، لیکن پدر وی  کند که ظرف یک ماه تنفیذ او را نفروشد و شرط می»الف« خودروی متعلق به پدر خود را به »ب« می ✓

 [ 97]سردفتری کند و نه قبول در این صورت:تا این تاریخ نه رد اعالم می

 گردد.الف. عقد بالاثر و باطل می

 ب. »ب« حق دارد معامله را به هم بزند.

 دارد. ج. تنها در صورتی که »ب« از این عدم اعالم نظر مالک متضرر گردد حق بهم زدن معامله را 

 بینی شده باشد، حق بهم زدن معامله را دارد. د. تنها در صورتی که در عقد این حق برای »ب« پیش

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  252 مادۀپاسخ: طبق 

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد تنفیذ عقد فضولی از نظر ماهیت حقوقی:  ✓

 ب. ایقاع است.     ی حقوقی است.الف. واقعه

 های »الف« و »ج« د. گزینه  ی انشاییی اخباری دارد نه جنبههج. جنب

 عمل حقوقی یک طرفه »ایقاع« هستند.درست است. »تنفیذ« و »رد« معامله »ب«ی پاسخ: گزینه
ً
 ی غیرنافذ، هر دو ماهیتا

معامالت از سوی مالک، سایر معامالت    اگر شخصی مال دیگری را بدون داشتن اختیار، به اشخاص متعددی انتقال دهد، در صورت تنفیذ یکی از ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری   چه حکمی دارند؟ 

 ی تنفیذشده،صحیح و مابقی، باطل است.الف. تنها معامله

 ب. معامالت بعد از اجازه، نافذ و سابق بر آن، باطل است.

 ج. معامالت قبل از اجازه، نافذ و بعد از آن باطل است.
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 و معامالت پس از آن نافذ است.د. معامله تنفیذشده 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

خرد. کریم نیز اتومبیل را به جواد و جواد نیز آن را به کیانوش انتقال  محمود آپارتمان کریم را در مقابل اتومبیلی که متعلق به حسن است می ✓

کند، سرنوشت معامالت قبل و بعد آن چگونه  ا برای خود اجازه میی کریم و جواد ر ی فضولی، معامله دهد. حسن بعد از آگاهی از معاملهمی

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری است؟ 

 ی جواد و کیانوش غیرنافذ است.ی کریم و محمود غیرنافذ و معامله الف. معامله

 ی جواد و کیانوش باطل است. ی کریم و محمود صحیح و معاملهب. معامله 

 ی جواد و کیانوش غیر نافذ است. افذ و معامله ی کریم و محمود نج. معامله

 ی جواد و کیانوش نافذ است.ی کریم و محمود باطل و معامله د. معامله

»متعامل فضولی« هستند. همین که حسن معاملۀ    است؛ کریم و جواد و کیانوش  حسن، »اصیل« است و محمود، »فضول«درست است.    »د« ی  پاسخ: گزینه

 قانون مدنی، معامالت بعدی نافذ و معامالت  قبل از آن باطل هستند.  257و   254، مطابق مواد د رو تنفیذ کردکریم و جوا

قرار گیرد، در این صورت:   ی فضولی، چنانچه معامل فضولی، با ثمن متعلق به غیر، مالی بخرد و آن مال، موضوع معامالت متعدد طولیدر معامله ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد 

 الف. مالک، هر کدام از معامالت را که تنفیذ کند، معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

 همان معامله صحیح است و معامالت قبل و بعد باطل خواهد بود. 
ً
 ب. مالک هر کدام از معامالت را که تنفیذ کند، صرفا

 ج. مالک هر کدام از معامالت را که تنفیذ کند، آن معامله و معامالت ماقبل صحیح و معامالت مابعد باطل خواهد بود. 

 باید به همهد. اگر مالک هیچ
ً
 ی طرفین معامالت مزبور، غرامت بپردازد.یک از معامالت را تنفیذ نکند، معامل  فضولی، لزوما

ی فضولی متعدد در طول هم، به دو صورت امکان وقوع دارد که عبارتند از: تعدد معامالت فضولی نسبت ستند. معاملهها درست نییک از گزینهپاسخ: هیچ

 به مثمن »مبیع« و تعدد معامالت فضولی نسبت به ثمن. 

 ی فضولی نخست، توسط خریدار به شخص دیگری فروخته می در فرض نخست، مبیع بعد از معامله
ً
 مبیع را به شخص سومی  شود، خریدار دوم مجددا

مورد    257  مادۀ ی فضولی و اثر تنفیذ بر معامالت مختلف را قانون مدنی در  ی تنفیذ معاملهیابد. در این فرض نحوهدهد و این زنجیره ادامه میانتقال می

 حکم قرار داده است. 

ن است، همان ثمن را موضو  ی دیگری قرار دهد یا با دریافت وجهی که به عنوان ثمن ع معامله فرض دوم آن است که فضول بعد از اخذ ثمن اگر عین معیا

تواند هر یک از معامالت را به  تعیین شده است، مالی بخرد و عین مال خریداری شده با استفاده از ثمن متعلق به غیر را بفروشد. در این فرض مالک می

شوند. حکم فرض مورد پرسش مثل فرض دوم  ت بعدی و قبلی صحیح و نافذ میی تنفیذ شده و معامالتشخیص خود تنفیذ کند، در این صورت معامله

ی فضولی دیگری  ی فضولی نخست مال غیر به عنوان ثمن مورد معامله قرار گرفته است نه مبیع، فضول بعد از اخذ مبیع آن را مورد معاملهاست؛ در معامله

 اند تنفیذ کند، معاملهی فضولی نخست واقع شدهی از معامالت بعدی را که نسبت به مبیع معاملهادامه یافته است؛ چنانچه مالک یک  قرار داده و زنجیره

 شوند.تنفیذ شده و معامالت قبلی و بعدی نافذ می

ق به مجید را به حسن می ✓
ا
د نیز  جواد آپارتمان متعل د فروخته و محما اتومبیل را  فروشد. سپس ثمن معامله را که یک دستگاه اتومبیل است. به محما

د را اجازه کند، وضعیت حقوقی معامالت قبل و بعد از آن چگونه است؟فروشد. در صورتی که مجید معامله به کاظم می   ی میان جواد و محما

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری

 ی بعد از آن باطل است.ی سابق بر آن نافذ و معاملهالف. معامله

 از آن هر دو نافذند.  ی بعدی سابق بر آن و معامله ب. معامله 

 ی بعد از آن نافذ است.ی سابق بر آن باطل و معاملهج. معامله

 ی بعد از آن نافذ است.ی سابق بر آن غیرنافذ و معاملهد. معامله

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

معامله ✓ مورد چندین  به غیر،  ق 
ا
متعل مال   تو اگر  معامالت  از  یکی  ردا  اثر  شود،  واقع  معامالت کدام است؟ی فضولی  سایر  به  مالک، نسبت  سط 

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری 

م، تنفیذ می ر، باطل و معامالت مقدا  شوند.الف. معامالت مؤخا
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ر، تنفیذ می م، باطل و معامالت مؤخا  شوند.ب. معامالت مقدا

ر، باطل می م و مؤخا  شوند. ج. معامالت مقدا

 شود. ی رد شده باطل می د. فقط معامله

درست است. اگر مال غیر به عنوان مبیع یا ثمن به صورت طولی مورد معامالت فضولی متعدد واقع شود، با رد هر یک از این معامالت،    »د«ی  اسخ: گزینهپ

 مانند.شود؛ سایر عقود فضولی غیرنافذ باقی می عقد رد شده باطل می

ق به احمد را در ازای یک دستگاه اتومبی ✓
ا
د آپارتمان متعل فروشد. سپس، حسن آپارتمان خریداری شده را به علی و او هم آن را ل به حسن میمحما

ی علی با جواد، ی محمد با حسن و معاملهی حسن با علی را اجازه کند، وضعیت حقوقی معاملهفروشد. در صورتی که احمد معامله به جواد می

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری  به ترتیب چگونه است؟ 

 غیرنافذ. – د. نافذ   نافذ  –ج. غیرنافذ   نافذ.  –ب. باطل   باطل. – لف. نافذ ا

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه  257 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 90ی فضولی و قبل از تنفیذ، مالک یا اصیل فوت کند وضعیت معامله چگونه است؟ ]تعهدات سراسریاگر پس از انعقاد معامله ✓

 سبب انحالل است و مرگ اصیل سبب انحالل نیست.الف. مرگ مالک 

 ب. مرگ اصیل سبب انحالل است و مرگ مالک سبب انحالل نیست. 

 شود. ج. در صورت مرگ هر یک از طرفین، عقد فضولی منحل می

اث جایگزین آن خواهند شد. یک از آند. مرگ هیچ  ها سبب انحالل عقد نیست و ورا

 درست است.  »د« ی پاسخ: گزینه

ی این اقدام »حسن« فوت نموده یا محجور  ای را برای »علی« بدون رضایت او خریداری کند و »علی« قبل از اظهارنظر درباره اگر »حسن« خانه ✓

 [ 93]تعهدات سراسری شود، معامله چه حکمی دارد؟ 

م است.  اث یا قیا  الف. منوط به اجازه یا ردا ورا

 شود.عمال و توارث نیست لذا به محض فوت و حجر عقد باطل میب. چون حقی برای خریدار متصور نیست، قابل ا

م است. ج. بر اثر حال شدن حقوق و دیون متوفی عقد صحیح و به نفع متوفی قطعی است و در صورت حجر منوط به اجازه  ی قیا

اث و در صورت حجر، معامله باطل است.د. در صورت فوت، عقد غیرنافذ و منوط به اجازه  ی ورا

در معامالت فضولی، فوت یا حجر غیر؛ یعنی شخصی که فضول قرارداد را بدون داشتن سمت برای او منعقد کرده است،    درست است.»الف« ی زینهپاسخ: گ

 باعث بطالن عقد فضولی نمی
ً
م است و در صورت فوت با وارث یا وارثان او. شوداصوال  . در صورت محجورشدن غیر، اختیار تنفیذ با قیا

ی فضولی نسبت به ملک خود، به علت امتناع اصیل از اجرای شرط ضمن عقد، آن را فسخ کند، عمل پس از اطالع از وقوع معامله  هرگاه مالک،  ✓

 [ 90]مشاوران حقوقی او:

 ی فضولی است.ب. تنفیذ معامله   ی فضولی ندارد.الف. اثری در معامله 

 است. ی فضولید. رد معامله   ج. با رضایت اصیل مؤثر خواهد بود.

ی فضولی، »ایقاع رضایی« است و برای صحت آن رعایت تشریفات خاصی ضرورت ی غیرنافذ؛ از جمله معاملهدرست است. تنفیذ معامله   »ب«ی  پاسخ: گزینه

خود را اعالم نموده است.   پذیر است. در این مورد فرد مالک با فسخ  عقد، اجازۀق.م اجازۀ مالک با هر لفظ یا فعلی امکان  248و همچنین طبق مادۀ    ندارد.

 .«شود به لفظ یا فعلی که داللت بر امضاء عقد نمایداجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می  ق.م » 248مادۀ 

ق به محسکند. پس از یک سال معلوم میخرد و باغ را به او تسلیم میحمید خودرویی را در مقابل یک قطعه باغ از جواد می ✓
ا
ن شود که باغ متعل

ق به چه کسی است؟بوده است و او نیز معامله را تنفیذ می
ا
خانواده  کند. منافع باغ )و نه خودرو( در مدت یک سال، متعل حقوق  ]ارشد 

 [ 95سراسری

 الف. منافع متصل، متعلق به جواد و منافع منفصل، متعلق به محسن

 ب. حمید

 ج. محسن 

 د. جواد

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  258 مادۀپاسخ: طبق 
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]مشاوران  ی مالک، قدرت بر تسلیم نداشته باشد: اگر در بیع فضولی در زمان معامله بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد، اما در زمان اجازه  ✓

 [ 92حقوقی

 الف. معامله صحیح است.

 ب. معامله باطل است.

 شود.ج. معامله تا زمان اجازه صحیح بوده و بعد از آن منفسخ می

 معامله صحیح اما غیرنافذ است.د. 

درست است. در بیع غیرنافذ از جمله بیع فضولی، مقدورالتسلیم بودن مبیع در زمان تنفیذ عقد، شرط است، نه در زمان انعقاد بیع؛    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 بنابراین وجود یا فقدان این وصف در مبیع به هنگام انشای بیع، تأثیری بر وضعیت حقوقی ندارد. 

  

م سفیه آن را تنفیذ میهزار تومان به شخص سفیه فروخته می  800موتور سیکلتی به مبلغ  ✓ کند. فروشنده دو روز پس از فروش، شود و روز بعد، قیا

لع می   فروشد. این دو معامله، چه وضعیتی دارد؟ هزار تومان به شخص دیگری می 900شود که خریدار سفیه بوده و موتور سیکلت را به مبلغ مطا

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری 

 ب. اولی غیرنافذ و دومی نافذ     الف. اولی نافذ و دومی غیرنافذ 

 د. هر دو غیرنافذ       ج. هر دو نافذ 

م نافذ میدرست است.  »الف« ی پاسخ: گزینه شود، و اما معاملۀ دوم فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ قیم استمعاملۀ اول پس از تنفیذ قیا  

ت نمایندگی به مبلغ معینی برای خود فروخته است و ثمن آن را دریافت نموده است. مالک پس از اطالع، فقط  ✓ م  شخصی ملک دیگری را بدون س 

 [ 94]وکالت کند، کدام مورد صحیح است؟ بیع را تنفیذ می

 الف. ثمن متعلق به بایع فضولی است. 

 ب. بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند.

 ج. بایع باید ثمن را به خریدار بازگرداند.

 د. بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن باید آن را به حاکم تسلیم کند. 

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  260 مادۀپاسخ: طبق 

ر ک، کدام مورد در خصوص تعهد فروشندههیئت عمومی د  733ی  ی شمارهبه موجب منطوق رأی وحدت رویه ✓ مان  د  ی  یوان عالی کشور در باب ض 

 [ 94]وکالت فضولی صحیح است؟

د کند.  ر  ست   الف. باید عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری م 

 ب. باید از باب تعهد استداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند. 

 اهش ارزش ثمن را جبران کند.ج. باید بر مبنای تعهد پرداخت غرامت، ک

 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. 522  مادۀد. باید با رعایت 

 درست است.  »ج« ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی اجازه در عقد فضولی به نسبت منافع: ✓

 ثر است.ب. از روز اجازه مؤ   الف. نسبت به منافع متصله از روز اجازه مؤثر است.

 د. از روز عقد مؤثر است.                     ج. نسبت به منافع منفصله از روز اجازه مؤثر است.

 قانون مدنی ترجیح دارد.     258 مادۀطبق   «د»ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری سراسریللغیر در آید، مشتری چه حقی نسبت به بایع دارد؟ فروشد، اگر مبیع مستحق  »الف« ملکی را به »ب« می ✓

 ی ثمن به نرخ روز، فقط در صورت اثبات جهل به بطالن بیع. الف. مطالبه

 ی ثمن قراردادی، فقط در صورت اثبات جهل به بطالن بیع.ب. مطالبه 

 ی ثمن به نرخ روز. ی موارد، مطالبهج. در همه

 ی ثمن قراردادی. ی موارد، مطالبهد. در همه

 درست است.  »الف«ی دیوان عالی کشور، گزینه 733ی  شماره یپاسخ: طبق رأی وحدت رویه
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 معلوم میشخصی مال غیرمنقولی را که تصور می ✓
ً
شود که این مال متعلق به کرده متعلق به همسر اوست به صورت فضولی فروخته است. بعدا

 [ 94]وکالت محجوری بوده است که قیمومت او را به عهده دارد. این معامله چه حکمی دارد؟ 

م، نافذ نمی  شود.الف. غیرنافذ است به صرف تنفیذ قیا

م، نافذ می  گردد. ب. غیرنافذ است و با تنفیذ قیا

 ج. صحیح است. 

 د. باطل است.

 درست است. »الف« ی قانون مدنی،گزینه 1241و  255پاسخ: طبق مواد 

اث منحصر وی می  شود پدرش یک هفته قبل ازفرزندی پس از فروش آپارتمان متعلق به پدر، مطلع می ✓ باشد، لذا پس از معامله، از دنیا رفته و ورا

 [ 96]قضاوت  فروشد، کدام مورد صحیح است؟ ی مزبور، همان آپارتمان را به قیمت بیشتر به شخص دیگری میسه روز از معامله

 الف. هر دو معامله، صحیح و نافذ است. 

 معامله
ً
 د.شو ی دوم نافذ و برای فرزند واقع میب. صرفا

 شود. ی دوم غیرنافذ و در صورت تنفیذ برای خریدار اول واقع می ج. معامله

 معامله 
ً
 ی اول، نافذ است.د. صرفا

 قانون مدنی و غیرنافذ است.  255  مادۀدرست است. بیع نخست مشمول  »ب«ی پاسخ: گزینه

 ماحسان ملکی را به عنوان مال بهرام به صورت فضولی به جواد می ✓
ً
شود که مال مزبور پیش از معامله به دلیل ارث به احسان علوم میفروشد. بعدا

 [ 95]قضاوت  ی مزبور چه حکمی دارد؟  منتقل شده است. معامله

 ب. باطل است.    ی احسان است. الف. نفوذ آن، موقوف به اجازه 

 د. نافذ است.   ی بهرام است. ج. نفوذ آن، موقوف به اجازه 

 درست است. »الف«  ی  گزینه قانون مدنی  255 مادۀپاسخ: طبق 

 ی فضولی را رد میگردد. پس از یک ماه مالک از این امر مطلع و معامله شود و تحویل مشتری میاتومبیلی به طور فضولی فروخته می ✓
ً
کند، ضمنا

 [ 93]تعهدات آزاد ی ندارد؟ مسؤولیتآید. اصیل در کدام مورد در برابر مالک ارزش اتومبیل در بازار پایین می

 ب. استرداد اتومبیل   لف. استرداد بهای افت ارزش اتومبیل در بازارا

 د. منافع غیرمستوفات اتومبیل      ج. منافع مستوفات اتومبیل 

 ی فضولی توسط مالک، )ضمانی( و مانند )غاصب( است. درست است. تصرف مشتری بر مبیع، در صورت رد معامله»الف« ی پاسخ: گزینه

 [ 91یدار ضامن چیست؟ ]تعهدات آزادری فضولی چنانچه مال مورد معامله به خریدار تسلیم شود، آنگاه مالک معامله را تنفیذ نکند، خدر معامله  ✓

 الف. ضامن عین و منافع 

 ب. ضامن عین، منافع و بدل 

 مستوفات و عیوب مالج. ضامن عین، منافع مستوفات و غیر

 د. ضامن بدل عین و منافع مستوفات

 درست است.  »ب« ی پاسخ: گزینه

ه، قبل از تنفیذ یا رد، وفات یابد: ✓ کر   [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد چنانچه فرد م 

اث، ممکن است قاعدهالف. در مسأله  شود.ی انحالل عقد واحد به عقود متعدد، مطرح ی تنفیذ یا رد از جانب ورا

ث و به عنوان وراثت از اوست. ی از شخص مورا اث، به تلقا  ب. اختیار تنفیذ یا رد ورا

اث در تنفیذ یا رد، نمی  ض صفقه منتهی شود. ج. اقدام ورا  تواند به حصول خیار تبعا

اث   است. د. در مورد تمام تعهدات اکراهی، ناظر به هر امری که بوده باشد، بدون استثنا، حق تنفیذ یا رد با ورا

 کند.ی فضولی بعد از فوت مالک به وارثان او انتقال پیدا میقانون مدنی، اختیار تنفیذ یا ردا معامله  253  مادۀدرست است. طبق »الف«  یپاسخ: گزینه

 [ 95]قضاوت  ی فضولی صحیح است؟کدام مورد در خصوص به ارث رسیدن حق اجازه یا ردا معامله ✓

 اگر عقد فضولی 
ً
 رسد. باشد، به ارث می کیتملیالف. صرفا

 اگر عقد فضولی عهدی باشد، به ارث می
ً
 رسد. ب. صرفا
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 بوده یا عهدی باشد.  تملیکیرسد، خواه عقد فضولی ج. به ارث نمی

 بوده یا عهدی باشد. تملیکیرسد، خواه عقد فضولی د. به ارث می

 درست است.  »د« ی پاسخ: گزینه

به   ✓ را  اتومبیلی، اختیار فروش  به فروش نموده است. وضعیت بیع چگونه است؟مالک  اقدام  این اختیار  از  علی داده است. علی بدون اطالع 

 [92]ارشد حقوق خصوصی آزاد 

 الف. بیع غیرنافذ است.

 تواند بیع را رد یا تنفیذ کند.ب. علی پس از اطالع می

 ج. بیع صحیح است. 

 د. بیع قابل فسخ است.

که سمت معامل بعد از عقد و قبل  هر دو صحیح هستند. در این فرض مالک و معامل هر دو اختیار تنفیذ یا رد دارند به شرط آن »ب«و   »الف«های پاسخ: گزینه

 از تنفیذ یا رد زائل نشده باشد.

ق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می  ✓
ا
د اتومبیل متعل اتومبیل در ید  خریدار، بر    فروشد و سپسمحما

 [ 95]وکالت شود، در صورت ردا معامله، کدام مورد صحیح است؟اثر سیل تلف می

 ی قیمت اتومبیل، فقط به بهروز مراجعه کند.تواند برای مطالبهالف. ثریا می

د یا بهروز مطالبه کند.  ب. ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز، از محما

د را دارد. این ج. با توجه به  که اتومبیل یر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محما

 ی سیصد میلیون ریال را از وی دارد. که اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبهد. با توجه به این

 درست است.  »ب«ی  گزینه ق.م 261طبق ماد  پاسخ:

ی قاهر تلف گردد، مالک  ن مالک  آن تصرف نموده و به دیگری فروخت. اگر مال قبل از تسلیم به خریدار و بر اثر قوهشخصی مال  غیر را بدون اذ ✓

 [ 92]وکالت ... 

 تواند برای قیمت عین و منافع، فقط به فضول رجوع نماید. الف. می

 رجوع نب. می
ً
 ماید.تواند برای قیمت عین و منافع، به هر یک از فضول و اصیل متضامنا

 که اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد.تواند برای قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید، مگر اینج. می

ام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد.د. زمانی می   تواند برای منافع ایا

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94پذیر است؟ ]تعهدات سراسریبا وجود انقضای زمان مقرر برای عمل به مورد تعهد، در کدام صورت اجرای تعهد قراردادی هنوز امکان ✓

د انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم یا مشکوک باشد.   الف. تقیا

د انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم یا مشکو   ک باشد.ب. عدم تقیا

د انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد.  ج. تقیا

د انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد.  د. عدم تقیا

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

تعهد در روز مقرر امتناع ورزد،  ی غذا برای تعداد معینی در روز معین با مدیر رستورانی قرارداد ببندد و مدیر رستوران از اجرای  اگر کسی جهت تهیه ✓

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  کدام گزینه صحیح است؟ 

 الف. متعهد فقط ملزم به استرداد وجه و جبران خسارت است. 

 ی مدیر رستوران همان تعداد غذا را برای روز دیگری از رستوران دیگری تأمین نماید.تواند به هزینهله میب. متعهد  

 تواند الزام مدیر رستوران به تأمین غذا در روز دیگری را بخواهد و در صورت عدم امکان، قرارداد را فسخ کند.میله ج. متعهد  

 شده را مطالبه نماید. تواند برای روز دیگری همان تعداد غذا را از مدیر رستوران بخواهد، در غیر این صورت وجه پرداختله مید. متعهد  

 است. درست  »الف«ی پاسخ: گزینه
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 (: 300تا   264)مواد  سقوط تعهدات
 شش سبب برای پایان یافتن تعهدات بیان نموده است:  264ماده 

بین برود. سؤال: این بین من و شما رابطه قراردادی بوده و تعهداتی از آن قرارداد به عهده من بوده، ممکن است عواملی رخ بدهد که تعهد من در برابر شما از  
 گوییم موارد سقوط تعهدات. مواردی است؟ این موارد را در مجموع میموارد چه  

 شود: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می -  264ماده 
 بوسیله وفاء به عهد  - 1
 بوسیله اقاله - 2
 بوسیله ابراء  - 3
 بوسیله تبدیل تعهد  - 4
 بوسیله تهاتر  - 5
ه بوسیله مالکیت مافی - 6  الذمِّ
 عهد )که برخی معتقدند وفای به عهد، سبب سقوط تعهد نیست(  ( سبب اول: وفای به1

طور اختیاری. بهترین طریق سقوط تعهدات است. تعهد ممکن است به اختیار اجرا شود و ممکن است از طریق الزام قضایی اجرا شود این فرض  اجرای تعهد به
 گوییم اجرای اجباری تعهد. را می

است؛ زیرا سقوط یک معنای    سبب اجرای تعهد رود ولی وفای به عهد  نیست. درست است با وفای به عهد تعهد از بین می  سبب سقوط تعهدنکته: وفای به عهد،  
گویند بلکه »اجراء«  رود ولی اگر تعهد با انجام از بین برود به این »سقوط« نمیمنفی دارد. سقوط مربوط به جایی است که تعهد هنوز انجام نشده است و از بین می

 گویند. می
 پس دو نظر:

 است.  سبب سقوط تعهدوفای به عهد   طبق قانون مدنی. 1
 است.  سبب اجرای تعهدوفای به عهد  است کهصحیح این . 2

 ماهیت حقوقی وفای به عهد: 
 است؛ اما بدانید در این زمینه سه نظر وجود دارد:  واقعۀ حقوقی ارادیماهیت حقوقی وفای به عهد، 

 پس عقد است. گیرد، دو اراده وجود دارد دهد و طلبکار هم میاست. مدیون دین را می عقدگویند وفای به عهد ( برخی می1نظر 
 کنند: کنند برای اثبات  فرضیۀ خود به مادۀ ذیل استناد میای که از این نظریه دفاع می( وفای به عهد ایقاع است فقط ارادۀ بدهکار است. عده2نظر 
خسارتی که    مسؤول د و از تاریخ این اقدام، شومقام او بری میاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیلۀ تصرف دادن  آن به حاکم یا قائم  -   273ماده  

 ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. 
دهد الزم نیست  اش را میاست. وقتی مدیون دین واقعۀ حقوقی ارادی( وفای به عهد اصاًل عمل حقوقی نیست؛ نه عقد است و نه ایقاع بلکه وفای به عهد 3نظر 

 قصد کند. 
ع  است هر کس مالی به -  265ماده  تواند استرداد  بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می دیگری بدهد ظاهر در عدم َتَبرُّ
 کند. 

ع است ظاهرهر کس مالی به دیگری بدهد،  ع در این ماده یعنی وفای به عهد. دیدگادر عدم َتَبرُّ ه رایج این است که ماده . ظاهر در این ماده یعنی َاماره و عدم َتَبرُّ
 در مورد دهندۀ مال یعنی واریزکنندۀ پول امارۀ مدیونیت تأسیس کرده است. 265

 دهد )اماره مدیونیت(. اش را میدهد )قسمت دوم ماده( اماره بر این است که دارد دینهر کس مالی به دیگری می
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ی قباًل در یک رابطۀ حقوقی مدیونیت داشته باشد و اینک با این پرداخت و ایفای آن، مدیونیت  کند که کساز نظر تحلیلی وفای به عهد آن هنگامی مصداق پیدا می
رف  صدور  سندی از قبیل چک یا سفته امارۀ مدیونیت صادرکنندۀ سن  د تجاری را به نفع  را در مقام اجرای تعهد ساقط نموده است. در مورد صدور اسناد تجاری ص 

تواند آنچه را که داده است باز پس بگیرد که بدهکار نبودن خود را اثبات کند و چون بدهکار نبودن امر  نندۀ پول صرفًا در صورتی میکند. واریزکدارنده تأسیس می
پول به حساب  ای که ادعای بدهکار نبودن بکند و خواهان آن مال است البد بر عمل خود یعنی بر فعل واریز  عدمی بوده و مستقیمًا مورد اثبات نیست، واریز کننده

 االجاره و ... قائل است. شخص یک عنوان مثل دادن پول از باب وکالت، امانت، قرض، مال
ریزد یعنی بدهکار بوده است که پول به حساب وی ریخته است. چون ظاهر این است که مدیون است.  مثال: فرض کنید یک نفر به حساب بانکی دیگری پول می

یرد چراکه ظاهر این است که مدیون است. اگر بخواهد پس بگیرد باید ثابت کند که مدیون نبوده است. باید ثابت کند که از باب  تواند برود پس بگمتعاقبًا نمی
 اش را داده است. بار اثبات با دهنده است. االجاره، قرض، ودیعه، عاریه و هبه داده اگر نتواند، اماره بر این است که دینوکالت، امانت، مال

 است: 1ق.م عنوانش تعهد طبیعی  266ماده 
 باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. َله قانونًا حقِّ مطالبه نمیدر مورد تعهداتی که برای متعهد   -  266ماده 

الزام به تأدیه )ضمانت  اش را بدهد. یعنی دین است ولی  ملزم نیست دین  تعهد طبیعی یا اخالقی یعنی تعهدی که ضمانت اجراء ندارد یعنی متعهد دین دارد ولی
خودش تعهد را    ندارد. در تعهد طبیعی، طلبکار، طلب دارد ولی حقِّ مطالبه ندارد با اینکه مدرک برای طلبکاری مورد تعهد طبیعی دارد. اگر مدیون به میل   اجراء(

 تواند پس بگیرد. اجراء کند دیگر نمی
 مثال فعاًل در حقوق ما نیست. یعنی دین  مشمول  مرور زمان امروز وجود ندارد. این 

رود  رود، سال یازدهم دادگاه میسال دنبال طلبش نمی  10مرور زمان در قدیم در قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشت. بدین گونه بود که فرض کنید طلبکاری 
شود طلبکار طلب دارد ولی حقِّ مطالبه ندارد )عنصر ضمانت اجرایی را از دست داده ین مشمول مرور زمان میکند. وقتی که دبرای طلبش و دادگاه قبول نمی

 است(. 
 سال است.  5سال؛ و برای اسناد  10سال؛ و برای مثال منقول  20مرور زمان غیرمنقول  

تعقیب از طریق قضایی نبوده است  ازد و سپس متوجه شود آن دین در واقع قابلگوید اگر دینی مشمول مرور زمان بوده باشد و بدهکار آن را بپردحاال این ماده می
 چنین مدیونی که به میل خود دین خود را ایفاء کرده امکان پس گرفتن آن دین را ندارد. 

 ماده مفهوم مخالف دارد بنابراین اگر اکراهًا پرداخته باشد قابل مطالبه است. : ۱نکته 
 شود پس گرفت. مال  داده را نمیقاعده این است که : ۲نکته 
 احکام مرور زمان در امور حقوقی در اصالحات بعد از انقالب حذف شدند. : ۳نکته 

 اما مثال نفقۀ گذشتۀ اقارب در حقوق ما هست. در حقوق ایران دو نوع نفقه داریم:
 دهند. نفقه نگرفته است به او می تواند نفقۀ گذشته را بگیرد. دادگاه هر چند سالی را که زوجه. نفقۀ زوجه: زوجه می1
. فرض کنید یک نفر باید به پدرش  اوالد به پائینو    پدر و مادر به باال. نفقۀ َاقار ب: یعنی نزدیکان. هر کس باید به َاقارب  عمودی  خط  مستقیم نفقه دهد؛ یعنی  2

تواند بگیرد  گیرد. ولی نفقۀ قبل از دادخواست را نمیدهد نفقه به او تعلق میرود؛ از روزی که دادخواست مینفقه بدهد و یک سال نداده است. پدرش دادگاه می
 (. 1206)ماده  
تواند برای نفقۀ زمان  گذشتۀ خود اقامۀ دعوی نماید و طلب او از بابت نفقۀ مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی  زوجه در هر حال می  -  1206ماده  

رماء خو  م بر غ   . توانند مطالبۀ نفقه نمایندولی اقارب فقط نسبت به آتیه میاهد بود شوهر، زن مقدِّ
 : 268و   267مواد 

، »مؤثر است«  قاعده: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است؛ یعنی الزامی به اینکه دین را »خود« مدیون بدهد نیست. »جایز است« یعنی »مؤثر است«
شود«. چرا مؤثر است؟ زیرا هدف نهایی از ایفای یک دین این است که طلبکار به حقِّ خود برسد در  مقابل طلبکار می  یعنی »موجب سقوط  تعهد  متعهد  اصلی در

 این مورد شخصیت خود مدیون اهمیتی ندارد لذا ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. 
رود سراغ حاکم و دین را به  سؤال: اگر ثالث برود سراغ طلبکار و طلبکار نگیرد ثالث می  تواند دین مدیون را بدهد و طلبکار هم باید بگیرد.ثالث می  267طبق مادۀ  
 شود.دهد و بدهکار بری میحاکم می

 
َله، قانونًا حقِّ مطالبه   1  خود، این تعهد را ایفا نماید، دعواي استرداد او مسموع نخواهد بود.   باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده نمي تعهداتي که براي متعهد 
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شد  کند اگر با اذن باایفاء  دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می  -  267ماده  
 حقِّ مراجعه به او دارد واال حقِّ رجوع ندارد. 

 ( 268ایفاء ثالث را قبول نکند )ماده  تواندمیدر یک صورت  طلبکاراستثنائًا 
 . َلهمگر با رضایت متعهد  شرط شده باشد به وسیلۀ دیگری ممکن نیست  مباشرت شخص متعهدانجام فعلی در صورتی که  – 268ماده 

 ثالثی که دین دیگری را پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون اصلی برای باز پس گرفتن آنچه را که به طلبکار داده دارد یا خیر؟ حال سؤال این است که آیا 
  ی قانونتواند قبول نکند. در یک سری از کارها مباشرت شرط است مثل نقاشی، جراحی و درس دادن. قاعدهآنجایی که مباشرت  بدهکار شرط باشد طلبکار می

ین  مدیون را می دهد اگر از مدیون اذن داشته باشد حقِّ رجوع به مدیون را دارد و اگر اذن نداشته باشد حقِّ رجوع به مدیون را ندارد. ثالثی که  این است ثالثی که د 
عی تلقی میبدون اذن، دین مدیون را می ه عبارت بهتر، چون تعهد  طبیعی است حقِّ رجوع  شود و بدهد از مدیون طلب دارد اما حقِّ مطالبه ندارد و عمل او َتَبرُّ

 گیری و مداخله نظر ندارد. کس درباره دیگری حقِّ تصمیماست یعنی در امور خصوصی مردم هیچ اصل عدم والیتندارد. مبنای این امر 
د طلبکاری وی از قبیل چک یا سفته یا رسید عادی به  پردازد بهتر است از طلبکار بخواهد که سنکسی که به طریق مزبور دین دیگری را بدون اذن او می: ۱نکته 

تواند به عنوان کننده میکننده منتقل شود )از طریق ظهرنویسی در اسناد تجاری و قرارداد انتقال طلب در رسیدهای عادی( در این مورد شخص  پرداختپرداخت
، علیه او دادخواست دهد. روشن است که اگر  به عنوان دارندۀ سند  طلب تواند  ود می»دارنده سند« به مدیون اصلی رجوع کند و اگر با عدم پرداخت او مواجه ش

رفًا جنبۀ اخالقی خواهد داشت.   طلبکار هیچ مدرکی نداشته باشد و شخص ثالث، دیون مدیون را بپردازد مسئله ص 
د به مباشرت خود  : ۲نکته   مدیون نباشد. ایفای تعهد از جانب ثالث ناظر بر تعهداتی است که مقیِّ
 : 270و   269مواد 

ق می 269طبق ماده   شود که مدیون از مال خودش بدهد. وفای به عهد موقعی محقِّ
ق می -  269ماده   دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصًا هم اهلیت داشته باشد. شود که متعهد چیزی را که میوفاء به عهد وقتی محقِّ

ی فی ه، اینجاست که ماده  این ماده ناظر بر فرضی است که موضوع وفای به عهد »تملیک یک مال از جانب متعهد به متعهدله است« مثل بیع کلِّ جاری    ۲۶۹الذمِّ
 تواند دو عنوان داشته باشد. دهم این امر میاست. وقتی در مقام وفای به عهد من مالی به شما می

ی فیحالت اول: تملیک مال از متع ه. هد به متعهدله است مثل مورد بیع کلِّ  الذمِّ
 حالت دوم: تسلیم مال متعلق به متعهدله است. 

 کنیم. ق.م. است که در جای خود بحث می ۲۷۸ق.م. است و حالت دوم مربوط به ماده  ۲۶۹حالت اول مربوط به ماده 
در وفای به    269گفته صحیح است. طبق ماده    ۲۶۹بیاورم این تملیک با شرایطی که ماده  نکته: اگر قرار باشد من در مقام ایفای تعهد مالی را به ملکیت شما در  

 باید اهلیت داشته باشد.  بدهکار )مدیون(عهد، 
ق می  -  269ماده   ت  دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصًا هم اهلیت داشته باشد ]اهلیِّ شود که متعهد چیزی را که میوفاء به عهد وقتی محقِّ

 استیفاء[. 
ت داشته باشد؟ برای اینکه وقتی فردی مال  خود را به دیگری تملیک می ت    تصرف در داراییکند و روشن است که  کند در دارایی خود دخالت میچرا باید اهلیِّ اهلیِّ

 خواهد. می
 طبق قانون طلبکار هم باید اهلیت داشته باشد. 

یکیلو برنج  100مثال: من به شما    کارم، باید از برنج خودم به شما بدهم تا وفای به عهد شود.بده به طور کلِّ
تواند آن مالی را که داده است، پس اگر مدیون مال غیر را داد )در مقام وفای به عهد( وفای به عهد صورت نگرفته است. حال سؤال این است که آیا مدیون می

 بگیرد؟
توانم برنج  آقای الف را پس بگیرم؟  ادم حال فرض کنید از برنج  آقای الف دادم. سؤال من این است که میدکیلو برنج بدهکارم، باید از برنج خودم می 100مثال: 

 تواند مالی را که داده پس بگیرد که سه چیز را با هم ثابت کند: خیر. مدیون در صورتی می
نکه پس بگیرد بگوید مال  من نبوده است(. دلیل اینکه باید اثبات کند امارۀ ید  گوید و از مال  خود داده و برای ای. ثابت کند مال، مال غیر است )شاید دروغ می1

کنیم باید اثبات کنیم. امارۀ قانونی، مفروض است مگر اینکه خالف آن  است، زیرا کسی که مالی در اختیار دارد مالک است و وقتی خالف اماره قانونی را ادعا می
 ثابت شود. 
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َمت دار 2 دست او بوده است؛ یعنی اثبات کند که غاصب  مال نبوده.    با مجوزد؛ یعنی ثابت کند وکیل، ولی، قیم و ... است و نیز ثابت کند مال  . باید ثابت کند س 
 بر غاصبانه بودن است.  در صورت تصرف بر مال غیراصل 

 توانیم پس بگیریم. م مال را نمی. ثابت کند مالک به او اذن در تأدیه نداده است؛ بنابراین هر کدام را که نتوانیم ثابت کنی3
اش را هم باید بدهد. اگر مدیون  اش را بدهد. ولی اگر نتواند ثابت کند این سه تا را دینتوانم مال را پس بگیرم و بعد باید دیناگر این سه تا را بتوانم ثابت کنم می

 (. 270)ماده  نتواند این سه چیز را ثابت کند. طلبکار باید سریع صاحب مال را پیدا کند  
َله بخواهد مگر اگر متعهد در مقام وفاء به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی  - 270ماده   تواند بعنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد 

 ه باشد. اینکه ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشت
 دین را به چه کسی باید اداء کرد؟ 

ت استیفاء دارد.  داینتوانیم دین را به او تأدیه کنیم(. ناظر بر فرضی است که )بهترین شخصی که می  داین( شخص 1  اهلیِّ
ت داشته باشند(.  وکیلو هم  داین( وکیل )ناظر بر فرضی که هم 2  هر دو اهلیِّ

ت در امری ندارد، در آن مورد نه عقد وکالت زمانی درست است که هم   ت انجام مورد وکالت را رأسًا داشته باشند. اگر کسی اهلیِّ موکل و هم وکیل هر دو اهلیِّ
ت انجام عملی را ندارد و در هیچ موردی نه میتواند موکل باشد و نه میمی  تواند وکیل باشد نه موکل. تواند وکیل باشد. مثاًل مجنون اهلیِّ

مورد نظر است نه مطلق وکالت، اصل عدم وکالت است، اصل، عدم  توسعۀ اختیارات وکیل است بنابراین حدود  اختیارات  وکیل،    ،قبض مال«نکته: وکالت در » 
 نامه است به اضافۀ لوازم عقلی و قانونی و عرفی  آن اختیارات. شده در متن وکالتیحر مقید به موارد تص

زنده است اما محجور است که ولی   داین -۲مقام قانونًا حقِّ قبض دارند؛ مرده است و وراث به عنوان قائم داین -۱ تصور است:در قسمت آخر ماده دو فرض قابل
ت قبض دارد.  ت قبض دارد و اگر ورشکسته است مدیر تصفیه اهلیِّ  یا قیم اهلیِّ

 له اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.« »اگر متعهد   -  274ماده 
شود پس گرفت،  اش را بدهد، وفای به عهد صورت نگرفته است؛ چون قانون تأکید کرده باید اهلیت داشته باشد ولی مالی را که داده نمیاگر محجوری برود دین

 (. تهاتربلکه با  وفای به عهدشود نه با اش بری میشود )محجور ذمهچون تهاتر می
دهم؛ در اینجا وفای به عهد صورت  های خودم به طلبکار میروم و یک میلیون تومان از پولمان بدهکارم، میمثال: فرض کنید من محجورم و یک میلیون تو 

مان را به من  نگرفته و دین من باقی است. یک میلیون تومان باقی است و من بدهکارم. چه کسی یک میلیون تومان را گرفت؟ طلبکار. پس باید یک میلیون تو
و  271شود نه به خاطر وفای به عهد، بلکه به خاطر تهاتر. مواد  گوید: »تهاتر صورت گرفته است«. در اینجا ذمۀ محجور بری میهد و مید پس بدهد اما پس نمی

 به هم ربط دارند.  272
 فته است. . قانون این مطلب را خیلی پیچیده گ اشنمایندهو یا به   داین ق.م دین فقط باید به دو نفر داده شود. یا به   271طبق ماده 

 یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونًا حقِّ قبض را دارد.  دایندین باید به شخص   -  271ماده 
 . شودراضی  دایندر ماده فوق وقتی صحیح است که تأدیه به غیر اشخاص مذکور   - 272ماده 

آن تأدیه فضولی است  حاال اگر دین را به کسی دیگر دادیم )مثاًل شخص ثالث(: چون سمتی در قبض مال ندارد؛ در این صورت وفای به عهد صورت نگرفته و  
فضولی این طور بود که اصیل  (، در معاملۀ 272تواند تنفیذ کند یا تنفیذ نکند؛ مانند معامله فضولی )ماده  می داینراضی باشد. چون فضولی است   داینمگر اینکه 

 است.  272مثال  مادۀ  260(. مادۀ 260توانست اجازه کند )ماده داد و مالک نیز این موضوع را متعاقبًا میپول را به فضول می
َوض  مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ب -260ماده  َوض را نیز  در صورتی که معامل  فضولی، ع  ا اجازۀ معامله، قبض ع 

 اجازه کند دیگر حقِّ رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. 
 

 خوانده شود:   276و  275و  274و   273مواد 
خسارتی که    مسؤولشود و از تاریخ این اقدام  مقام او بری میاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم  -273ماده  

 ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. 
له  امتناع  کننده است. نکته: الحاکم ولی الممتنع: حاکم ولی  متعهد 

َله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.  - 274ماده   اگر متعهد 
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ت قبض نداشته باشد به کسی که قانونًا ا ت دارد اداء مینکته: اگر متعهدله اهلیِّ کنیم )مانند ولی قهری، قیم و ...( اگر متعهدله محجور باشد و به او پرداخت  هلیِّ
 شود. کنیم این پرداخت موجب سقوط تعهد نمی

بیشتر از موضوع    توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتًا معادل یامتعهدله را نمی  -  275ماده  
 تعهد باشد. 

توانم  تن پسته بوده من نمی  10که موضوع تعهد بوده در مقام ایفاء تسلیم شود نه چیز دیگر. مثاًل اگر موضوع تعهد تحویل  نکته: اصل این است که همان چیزی
ه فقط با ایفای اصل موضوع تعهد ح 20جای این موضوع تعهد   شود. اصل میتن گندم بدهم یا بالعکس، برائت ذمِّ

 : مثال برای این ماده: مالی که موضوع تأمین خواسته، یا مورد دستور موقت قرار گرفته؛ زیرا این مال متعلق حقِّ غیر است. 276ماده 
گیرد  د صورت نمیتواند مالش را که توقیف شده بابت دینش بدهد و اگر مدیون مالش را که توقیف شده بابت دینش بدهد وفای به عه طبق این ماده مدیون نمی

 نفع رضایت بدهد. مگر اینکه ذی
دانیم برنج مثلی  فروش است )میآوریم: »مال  موضوع  این ماده باید مال مثلی باشد چون کلی باید مثلی باشد«. کسی برنجمثال: با این پیش فرض مثال را می

ن برنج است اما به نفع زنش  ن برنج را توقیف میاست( االن یک تن برنج در مغازه دارد که خانم  این آقا بابت َمهرش یک ت   کند. در واقع االن این آقا مالک  یک ت 
ی به یکی از دوستانش بدهکار است که نمی ن برنج کلِّ َله بدهد مگر خانمش رضایت بدهد.  توقیف شده است. حال این آقا یک ت  ن برنج را به متعهد  تواند این یک ت 

لحاظ تأمین خواسته، توقیف شدن و ... ممنوع از تأدیه آن بوده در مقام وفای به عهد بدهد، وفای به عهد باطل نیست بلکه غیر    پس اگر مدیون آن چیزی را که به
ِّ تأمین خواسته می  دایننافذ است زیرا متعلق حقِّ غیر است بنابراین  

ی  تبعی  تواند آن را تنفیذ یا رد کند. )چنانچه خانم رضایت دهد حقِّ عینیا همان صاحب  حق 
 کند(. خود را ساقط می

 تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید. مدیون نمی -  276ماده 
مهلت عادله یا قرار اقساط قرار  تواند نظر به وضعیت مدیون  تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میمتعهد نمی  –  277ماده  
 دهد. 

کند و از دادگاه  ر میاصل یکپارچگی ایفای تعهد. موضوع تعهد باید یکجا پرداخت شود. در صورتی که مدیون نتواند یکجا موضوع تعهد را پرداخت نماید ادعای اعسا 
ندرت قبول کند به دلیل اینکه در این صورت در روابط اشخاص خللی ایجاد    خواهد تعهد را به صورت تقسیط بپذیرد مانند تقسیط مهریه. ولی دادگاه باید بهمی
 ها استثناء وجود دارد.شود البته باید توجه داشت که در مورد مهریه خانممی

 شود:: بحث این ماده راجع به امین است که در ذیل خوانده می278ماده 
له است، مثل برگرداندن هر مال امانی. مالی از اموال شما تحت عنوان ودیعه، عاریه، وکالت یا  در این ماده در حقیقت، تسلیم مال متعلق به متعهد  موضوع تعهد

االت گوناگونی  شود، اینجا سؤآور دیگر دست من است من در صدد برگرداندن مال شما هستم، این امر با چه شرایطی موجب سقوط تعهد میهر رابطۀ امانت
 شود. مطرح می

 له در مقام باز پس دادن عیب و نقصی داشته باشد تکلیفم چیست؟ آیا مال دیگری باید پس داد؟ اول: اگر مال مربوط به متعهد
ن« بوده است. حتی اگر عیب و نقص هم داشته باشد همان مال را باید تسلیم کرد؛ زیرا می ن، مصداق  دوم از آنجا که مال مورد امانت »عین معیِّ دانیم عین معیِّ

 ندارد. 
 باشد یا نباشد؟  گیرندهتعدی و تفریط امانتنماید که عیب و نقص ناشی از دوم: آیا تفاوتی می

 نیست.  مسؤولچنانچه این عیب و نقص ناشی از تعدی و تفریط امین نباشد او 
ی او التفریط  لیس علی اش این است که تعدی و تفریط امین ثابت شود؛ لذا اگر ثابت شود امین  براین الزمهتعدی و تفریط مفروض نیست بنا  –االمین فی التعدِّ

د به تعدی و تفریط امین است.   در باب خسارات. مسؤولیت هر امین مسؤولیتی ندارددهد و در خصوص خسارات هم تعدی و تفریط نکرده او همان مال را می  مقیِّ
 اگر امین تعدی و تفریط هم نکرده باشد ضامن قرار بگیرد؟  سوم: آیا مواردی در قانون وجود دارد که حتی

گیرد و آن در باب عاریۀ طال  عیب و نقص مال قرار می  مسؤولبله. موردی وجود دارد که در قانون تصریح شده، امین حتی بدون اینکه تعدی و تفریط کرده باشد  
 ق.م. )عاریۀ مضمونه( است.  642است. ماده   مسؤوله باشد و چه نکرده باشد و نقره )چه به صورت سکه باشد چه غیرمسکوک( چه تعدی و تفریط کرد 

 در تسلیم آن تأخیر کند در مسؤولیت او تأثیر دارد؟  با وجود مطالبۀ مال از سوی مالکچهارم: آیا اگر امین 
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شود و از این لحظه احکام  امانی او به ید ضمانی تبدیل میید    امتناع کند  از باز پس دادن آن در تمام مواردی که فرد بر مالی ید امانی دارد اگر با وجود مطالبۀ مالک  
 او نباشد.  هرگونه عیب و نقص خواهد بود اگرچه مستند به فعل شخص مسؤولغصب بر او جاری است. در نتیجه از آن لحظه به بعد 

 شود. : قاعده این است که دارنده ید امانی که با وجود »مطالبه مالک« از پس دادن آن امتناع کندید او از امانی به ضمانی تبدیل می1نکته 
اریه، مضاربه، اجاره، وکالت و دانیم که امانت دو نوع است. امانت مالکانه که به اذن مالک است مثل موارد ودیعه، ع: بحثی در مورد عنصر »مطالبه«: می2نکته 

د به مطالبۀ امانت قانونی مثل موارد والیت، قیمومت، لقطه. تفاوت این دو امانت در این است که در مورد امانت های قانونی تکلیف تسلیم مال به صاحب مال مقیِّ
ۀ  در اولین فرصت ممکنمالکانه نیست و متصرف  های مالکانه این قاعده وجود دارد که صاحب مال باید مال  خود را  امانت باید مال را به مالک برگرداند اما در کلیِّ

شود که صاحب مال، مال خود را مطالبه نکرده محمول بر این است که او بر بقای این رابطۀ مطالبه کرده باشد و ید امین آن هنگامی تبدیل به ید ضمانی می
 حقوقی راضی است. 

ۀ عیب و نقصید او ید    : در مورد کسی که3نکته   هایی که حتی مستند به فعل او هم نباشد وی  ضمانی است استناد او به فورس ماژور مسموع نیست و در مورد کلیِّ
 ول است. ؤمس

است مانند عاریۀ طال و   مسؤولول نیست مگر اینکه تقصیر کند )تعهد به وسیله است(. حال استثنائًا در مواردی اگر امین تقصیر هم نکند  ؤ(: امین مس1نکته )
 است.  مسؤولق.م(. در عاریۀ طال و نقره اگر مستعیر تقصیر هم نکند و مال از بین برود، مستعیر   644نقره )ماده 

است حتی اگر تقصیر هم نکند؛ یعنی از آن به بعد حکم غاصب را دارد که در    مسؤولبرود و بگوید: »مال را بده« و امین ندهد  (: اگر مالک سراغ امین  2نکته )
 این ماده »تسلیم« تقدیر گرفته شده است. 

قصان داشته  میاگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد   -  278ماده   شود اگر چه کسر و ن 
قصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای    باشد، مشروط بر این که کسر و ن 

قصان خواهد بود اگر چه کس مسؤولاجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد  قصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. هر کسر و ن   ر و ن 
 است.  351مکمل مادۀ   279ماده 
ینبوده و    عین شخصیاگر موضوع تعهد    -  279ماده   باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفًا معیوب محسوب    کلِّ

 تواند بدهد. است نمی
نیعنی   عین شخصی ی فییعنی   ی کلِّ ،  عین معیِّ ه کلِّ  ، »معیوب« در اینجا یعنی »ادنی« نقطۀ مقابل »اعالء«. مصداقیعنی   فرد، الذمِّ

ی است، متعهد باید فرد »متعارف« را ایفاء کند زیرا مطلق محمول بر فرد متعارف است.   باید بدانیم که مورد تعهداتی که موضوع آن مال کلِّ
ی یعنی صادق -  351ماده   بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.  در صورتی که مبیع کلِّ

 شود: مقدار، جنس و وصف.کلی با سه چیز درست می  351طبق ماده 
ود )مثاًل ذکر شود  ق.م گفته نیازی نیست که مرغوبیت گفته ش   279سؤال: آیا مرغوبیت هم باید گفته شود؟ هر جنسی یک فرد  مرغوب و یک فرد  بد دارد. ماده  

 اق. برنج هاشمی  فرد اعلی یا برنج هاشمی  متوسط یا برنج هاشمی  بد(. ماده تأکید کرده متعهد مجبور نیست از فرد اعلی بدهد. فرد یعنی مصد
 خوانده شده است.  375اند و مادۀ ارتباط دارد که هر دو هم قانون تکمیلی 375با ماده   280ماده 
ی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. انجام تعه -  280ماده   د باید در محلِّ

 نکته: محل انجام تعهد: 
ن شده انجام شود.  (1  تعهد باید در محلی که در تعهد معیِّ
ن نشده باشد ولی عرف و عادت   (2 ی خاص انجام شود تعهد در همان محل باید ایفاء شود. متعارف  اگر در قرارداد محلی معیِّ اقتضاء کند که تعهد در محلِّ

 ق.م(. 225بودن امری در عرف و عادت به منزلۀ ذکر در عقد است )ماده 
برتری، مرجح یعنی    مورد توجه است زیرا هر محل دیگری ترجیح بال مرجح است. ترجیح یعنی  محلِّ انعقاد عقداگر عرف و عادت هم اقتضایی نداشت   (3

 وجه برتری.
 اند. ای به آن محل داشتهشود که علقهاند معلوم میکه طرفین در محلی قراردادی را منعقد کردهزیرا همین

ی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا د - 375ماده   ر ضمن بیع محلِّ  مبیع باید در محلِّ
ن شده باشد.   مخصوصی برای تسلیم معیِّ
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 اند. ارتباط دارد که اینها هم قانون تکمیلی 383و  382و  381با موادِّ   281ماده 
 مخارج تأدیه به عهدۀ مدیون است مگر اینکه شرط خالف شده باشد.  -  281ماده 

 نکته: تعهد به شیء تعهد به لوازم آن است )قاعده حقوقی(. 
مات الزم.   لوازم یعنی مقدِّ

 توانند خالف آن تراضی کنند. این قاعده آمره نیست یعنی طرفین می
بر عهدۀ   مخارج تسلیم ثمناست    به عهدۀ بایعکردن و غیره  از قبیل اجرت  نقل  آن به محلِّ تسلیم، اجرت  شمردن و وزن  مخارج تسلیم مبیع  -  381ماده  

 است.  مشتری
برخالف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خالف آن شرط شده باشد باید بر طبق    محلِّ تسلیم یا    مخارج معامله عادت از بابت    هر گاه عرف و   -  382ماده  

 توانند آن را به تراضی تغییر دهند. متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می
 شود. شمرده می  اء و توابع مبیعاجزتسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که  -  383ماده 
تشخیص    282(. طبق ماده  277( و همگی به یک میزان )ماده  275ها( از یک جنس )ماده  : یک نفر به دیگری چند تا دین دارد و همگی )همۀ دین282ماده  

دهد که اگر  تواند مشخص کند که کدام دین را میتأدیه می  نه بعدًا؛ یعنی مدیون به هنگام  به هنگام تأدیهاینکه تأدیه بابت کدام دین است با مدیون است آن هم  
 تواند مشخص کند. به هنگام تأدیه مشخص نکند بعدًا نمی

ه کنید که بدهی  من  10مثال: من به شما سه تا  اجاره  میلیون است چون منشأ آنها با هم فرق دارد. ده میلیون بابت بیع، ده میلیون بابت    30میلیون بدهکارم؛ توجِّ
ر اینجا  و ده میلیون بابت قرض که این سه دین همگی از یک جنس هستند و همگی به یک میزان هستند و فرق دارد که من کدام ده میلیون را بدهم که د 

او )بدهکار( تفاوتی نداشته و اختیار  تواند تعیین کند چون ظاهرًا برای  تشخیص با مدیون است. در هنگام تأدیه اگر ده میلیون را بدهد و هیچ نگوید بعدًا طلبکار می
 شود. بردار معلوم می(. این ماده در حقیقت از مدیون حمایت کرده است. اثر این ماده در مورد دیون  بهره282با طرف )طلبکار( است )ماده 

 باشد. مدیون میاگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با   -  282ماده 
َله را نمی  -  275ماده   توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتًا معادل یا بیشتر از موضوع  متعهد 

 تعهد باشد. 
َله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حا ه تواند متعمتعهد نمی  -  277ماده   تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت  عادله یا قرار  اقساط قرار  کم مید 
 دهد. 

دارایی بدهکاری، مازاد بر مستثنیات دین، فقط یک دستگاه خودرو است که ارزش آن برابر با بدهی اوست. کدام مورد در این خصوص صحیح  ✓

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] است؟

 تواند وی را ملزم به تسلیم آن کند.قبول خودرو کند اما طلبکار نمی تواند طلبکار را ملزم بهبدهکار می الف. 

 تواند وی را ملزم به تسلیم آن کند.تواند طلبکار را ملزم به قبول خودرو کند اما طلبکار میبدهکار نمیب. 

 لیم آن کند.تواند وی را ملزم به تستواند طلبکار را ملزم به قبول خودرو کند و طلبکار نیز میبدهکار می ج. 

 تواند وی را ملزم به تسلیم آن کند. تواند طلبکار را ملزم به قبول خودرو کند و طلبکار نیز نمیبدهکار نمی د. 

تواند طلبکار را  مطابق نظر دکتر مالکریمی چون بدهی عین معین نیست، بدهکار باید معادل بدهی را پرداخت کند و نمی  « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

 تواند بدهکار را ملزم به تسلیم عین معین کند. ملزم به قبول خودرو کند، همچنین طلبکار نمی

ه باشد، حکم قضیه به لحاظ ای ✓ کر   [99دکترای حقوق خصوصی ]  فای تعهد فروشندها کدام است؟درصورتی که خریدار در قبض مبیع م 

 در هر حال، تعهد فروشنده ایفا شده است.الف. 

 در هر حال، تسلیم معتبر نبوده و تعهد فروشنده ایفا نشده است.ب. 

نج.   ه بوده، تعهد بایع ایفا شده اما درصورتی که مورد معامله عین معیا ی در ذما
ا
 باشد، تسلیم معتبر نبوده و تعهد ایفا نشده است.  درصورتی که مورد معامله کل

ه باشد، تسلیم معتبر نبوده و تد.   ی در ذما
ا
ن بوده، تعهد بایع ایفا شده اما درصورتی که مورد معامله کل  عهد ایفا نشده است.درصورتی که مورد معامله عین معیا

  از   مأذون   یا  و  مالک  دهد می   که   را  چیزی   متعهد  که  شود می   محقق  وقتی   عهد ه  ب  اءوفقانون مدنی: »  269به استناد مادۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 « .باشد داشته اهلیت هم شخصا و  باشد مالک طرف
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ق.م ویژۀ موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار تملیک    269این ماده در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »مادۀ    1و حاشیۀ  

 کند... .« می 

ه تبریز درجه یک را تسلیم می  ✓ کند. توصیف  مورد معامله یک تن برنج طارم درجه یک است. پس از عقد، با توافق طرفین، فروشنده پانصد کیلو لپا

 [   99تعهدات ارشد  ]  باشد؟حقوقی آنچه واقع شده است، کدام می 

 الف. مصالحه 

 ب. تهاتر قراردادی 

 تبدیل موضوع تعهدتبدیل تعهد از طریق ج. 

 ایفای تعهد به وسیلۀ تأدیۀ مال متفاوت با موضوع تعهدد. 

ه می« صحیح است.  دپاسخ: گزینۀ » رود و عقد دیگری به  کنند و عقد سابق از بین نمیطبق نظر دکتر مالکریمی چون پس از عقد طرفین توافق به تسلیم لپا

 شود آید، ایفاء تعهد محسوب می وجود نمی

ن گندم را به صورت کلی فروخته و به یک شرکت حمل و نقل دریایی که نمایندۀ خریدار است، تحویل می هزار زرگانییک شرکت با ✓ دهد و در اثر  ت 

تعهدات ]  وضعیت معامله و روابط فروشنده و خریدار صحیح است؟  ریزد. کدام گزینه در موردها به دریا می تقصیر شرکت یاد شده، صد تن از گندم

 [ 99ارشد 

 شود. معامله باقی است و زیان تلف بخشی از مبیع، به خریدار وارد می الف. 

 شود و خریدار حق فسخ مابقی بیع را ندارد.معامله نسبت به صد تن منفسخ می ب. 

 معامله باقی است و خریدار حق دارد فروشنده را ملزم به تسلیم صد تن گندم دیگر کند. ج. 

ض صفقه دارد. ی معامله نسبت به صد تن منفسخ مد.   شود و خریدار حق فسخ کل معامله را از باب تبعا

 که  کسی  به  یا  گردد  تأدیه  دارد  وکالت  او  طرف  از  که  کسی  به  داین شخص  به  باید  دینقانون مدنی: »  271« صحیح است. به استناد مادۀ  الف پاسخ: گزینۀ »

است تسلیم صورت گرفته و دین تأدیه شده است و در    نمایندۀ خریدار   شرکت حمل و نقل دریایی « طبق نظر دکتر مالکریمی چون  .دارد  را  قبض  حق  قانونا

 شود. معامله باقی است و زیان تلف بخشی از مبیع، به خریدار وارد می نتیجه 

 [ 98  وکالت] است؟ باطل اساسا زیر، عقود از یک کدام ✓

 . است شده انتقال از ممنوع قبال  مالک، سوی از که  شخصی توسط غیر، مال بیع. الف

 .است شده محول فروشنده به مبیع تحویل اجل تعیین طرفین، توافق طبق که بیعی. ب

 ناعادالنه شرایط با  الحاقی قرارداد. ج

 متوفی دیون پرداخت از قبل ماترک،   مجانی انتقال. د

  شده   محول  فروشنده  به   مبیع  تسلیم  اجل  که  «ب»  گزینه   فرض   در   است،  بطالن  موجب  بیع   در  مبیع  تحویل   اجل  تعیین  عدم.  است  صحیح  «ب»  گزینه:  پاسخ

 کنونی  حقوقی نظم در  مدنی  قانون  341 مادۀ 3 حاشیۀ. بود خواهد بیع بطالن موجب و نیست معین اجل است،

له یا زیان مسؤولیت ✓  [ 93دیده به تسهیم است؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریکدام یک از اشخاص زیر در مقابل متعهد 

 سفته
ً
 ای را صادر کرده باشند.الف. چند نفر که مجتمعا

م که در زمینه یی ادارهب. چند نفر قیا
ا
ی یا تفریط شده باشند.ی امور مول  علیه مرتکب تعدا

 نتقال گیرندگان موضوع بیمه، نسبت به پرداخت وجه بیمه.گذار و اج. وارثان بیمه

 در حین کار یا به مناسبت آن به شخص ثالثی ضرر وارد کرده باشند. 
ً
 د. چند نفر کارگر که مجتمعا

ر مساوی بین پرداخت به طو   مسؤولیتصادرکنندگان متعدد سند تجارتی، غیرتضامنی است و    مسؤولیتدرست است. طبق قاعده،    »الف«ی  پاسخ: گزینه

 صادرکنندگان، شرط شده باشد. مسؤولیتکه تضامنی بودن  شود؛ مگر اینها تقسیم میآن

 [ 97]وکالت کرمانشاه  به تضامن بدهکاران، چه حکمی دارد؟ توافق راجع ✓

 الف. چون تضامن خالف اصل است و موارد آن باید در قانون تصریح شود، صحیح نیست. 

 است.  ب. تنها در تضامن عرضی، صحیح

 ج. تنها در تضامن طولی، صحیح است. 

 د. صحیح است. 
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 درست است.   »د«ی قانون تجارت، گزینه  403 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 90کند؟ ]تعهدات سراسریدر فرض عدم امکان اجرای تعهد ایجادشده نسبت به مال  کلی، قرارداد موردنظر چه حکمی پیدا می ✓

 ی حیات آن با وضعیت  جدید  پیش آمده، ممکن نیست. گردد؛ زیرا امکان ادامهشده و خاتمه یافته تلقی میالف. عقد تمام

 شود که از همان ابتدای تشکیل قرارداد تعهد قابلیت اجرا نداشته است. گردد؛ زیرا کشف میب. عقد باطل می

ن  موضوع  قرارداد از بینج. عقد منفسخ می
 برود. گردد؛ زیرا این حالت شبیه موردی است که عین  معیا

ر تسلیم قابل فسخ است؛ زیرا در زمان تشکیل همه
ا

آن فراهم بوده و ناتوانی عارضی موجب عدم اجرای تعهد شده   صحتی ارکان د. عقد از طریق خیار تعذ

 است. 

قانون مدنی و این که مقدور بودن تسلیم مورد معامله یکی از شرایط عمومی صحت معامالت   370 مادۀهر دو درست هستند. طبق »د« و  »ج« ی پاسخ: گزینه

 است، وجود قدرت بر تسلیم در زمان مقرر برای اجرای تعهد شرط است.

 [ 92]تعهدات سراسری آور قراردادها در خصوص کدام دسته از عقود زیر قابل اعمال است؟ اثر الزام ✓

 زم الف. تنها در خصوص عقود ال 

 ی عقود، اعم از عقود الزم وجایز ب. کلیه 

 بینی نشده باشد.ج. تنها در خصوص عقود الزمی که در آن حق فسخ قرارداد، پیش

 د. تنها در خصوص عقود الزمی که به حکم قانون قابل فسخ نباشند. 

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 94قت شرط به معنای اصطالحی نیست و حقیقتی مبنایی دارد؟ ]تعهدات سراسریاز شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، کدام یک در حقی ✓

 الف. باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان

 ی متعهدبینی دگرگونی شرایط به وسیلهب. پیش

 ج. بقای قرارداد 

 د. فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

شرط نشده باشد، طرفین ملزم به بقای قرارداد هستند پس بقای قرارداد شرط به معنای اصطالحی  بقای قرارداد هرچند  درست است.  »ج«  ی  پاسخ: گزینه

 نیست و حقیقتی مبنایی دارد. 

ن نشده و اختیار زمان تسلیم نیز با متعهد   ✓ له نیست. متعهد به رغم گذشت مدتی از انعقاد قرارداد، به تعهد در قرارداد برای تسلیم مبیع، مدتی معیا

 [ 96وگاز سراسریاالصول، حکم مسئله چیست؟ ]دکتری حقوق نفتکند. علینمی خود عمل

 الف. متعهد، ضامن خسارات ناشی از تأخیر است.

 ب. زمان اجرای تعهد باید با توافق طرفین تعیین شود. 

 له است. ی متعهد  متعهد به جبران خسارات، منوط به مطالبه مسؤولیتج. 

 ی متعهد واگذار شده است. رای تعهد، به ارادهد. فرض بر این است که زمان اج

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]تعهدات آزاد  تعهدی که به قید مباشرت متعهد باشد: ✓

 شود.له منتفی میب. با وفات متعهد                       شود.الف. با وفات متعهد منتفی می

 های »الف« و »ب«گزینه د.  ی قائم مقامی است.ج. از استثناهای قاعده

 غیرقابل اجرا و   »الف« ی پاسخ: گزینه
ً
درست است. تعهد قائم به شخص بعد از فوت متعهد از محل ترکه قابل اجرا نیست؛ در نتیجه با فوت متعهد، تعهد، نوعا

 گردد. ساقط می

 [۹۵]دکتری حقوق خصوصی آزاد  ماهیت وفای به عهد کدام است؟  ✓

 عمل قضایی است. الف. در هر صورت، یک 

 ب. اگر سبب تملیک مال یا انتقال حقی به متعهدله باشد، یک عمل حقوقی یک طرفه است؛ در غیر این صورت یک عمل قضایی است.

 ج. اگر سبب تملیک مال یا انتقال حقی به متعهدله باشد، یک عمل قضایی است؛ در غیر این صورت، یک عمل حقوقی یک طرفه است. 

 عمل حقوقی یک طرفه است. د. در هر صورت یک
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 درست است.  »ب«پاسخ: گزینه ی 

 ممکن است ... باشد. ✓
ً
 [ ۹۱]تعهدات سراسری  اجرای تعهد بر طبق قاعده ... است و استثنائا

 قرارداد  – ب. ایقاع           عمل حقوقی            –الف. واقعه ی حقوقی 

 قیواقعه ی حقو  –د. عمل حقوقی            ایقا – ج. قرارداد 

 درست است. »الف«پاسخ: گزینه ی 

می  رضا از دوست خود به نام جعفر، تقاضای ده میلیون تومان قرض می کند. جعفر که به همان میزان از سینا طلبکار است، طی نامه ای از سینا   ✓

ماهیت عمل او چیست؟ ]ارشد حقوق خصوصی  خواهد که مبلغ مزبور را به رضا بپردازد. اگر سینا موافقت کند و مبلغ مزبور را به رضا بدهد،  

 [ ۹۷سراسری

 ب. ایفای دین       الف. قبول حواله    

 د. انتقال طلب     ج. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهدله   

 درست است.»ب« قانون مدنی، گزینه ی  ۲۷۲و   ۲۷۱پاسخ: طبق ماده ی  

را »ب«    از  »الف«  ، براساس اجرائیه ی دادگاه طلب»الف« ر، یکی از طلبکارانطلبکار است و از سوی دیگ»ب«  مبلغ ده میلیون تومان از    »الف« ✓

خصوصی   مبلغ مزبور را به قسمت اجرا بدهد، حکم قانونی آن چیست؟ »ب« به نفع خود توقیف می کند. در صورتی که  حقوق  ]ارشد 

 [ ۹۷سراسری

له است.   الف. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد 

 دو دین به میزان یادشده است. ب. تهاتر قضایی بین

 ی دین »ب« به »الف« است.ج. به منزله ی تأدیه 

 د. ایفای دین توسط ثالث است.

قانون مدنی ذکر شده( که سبب تأدیه ی دین به حاکم می شود توقیف شدن    ۲۷۳درست است. عامل دیگری )عالوه بر آنچه در ماده ی »ج« ی پاسخ: گزینه

 لث است، در این صورت مدیون باید براساس دستور حاکم طلب را به حاکم بدهد تا توسط حاکم به ثالث تسلیم گردد.  طلب نزد مدیون به سود ثا 

له نیز آن را بپذیرد، عنوان این عم ✓ له باشد و متعهد مال معین دیگری را تسلیم کند و متعهد  ق  به متعهد 
ا
ل حقوقی اگر مورد تعهد عین معین متعل

 [ ۹۳صوصی سراسری]دکتری حقوق خ  چیست؟ 

 ب. عقد غیرمعین        الف. صلح 

 د. تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع       ج. معاوضه یا بیع  

 درست است. »ج«  ی پاسخ: گزینه

مبلغی فق کنند که شرکت به جای آن،  ااگر شرکتی مطابق قرارداد تعهد به تسلیم یک دستگاه ماشین آالت معین داشته باشد و سپس طرفین تو  ✓

 [ ۹۶پول معادل قیمت روز آن دستگاه را پرداخت کند، توصیف حقوقی توافق مزبور چیست؟  ]دکتری حقوق خصوصی سراسری

 ب. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع    الف. تهاتر قراردادی   

 د. صلح دین        ج. معاوضه   

 درست است.»ج«  یپاسخ: گزینه

»ب« بدهکار است و مطابق توافق بعدی، شرکت »الف« متعهد می شود به   میلیارد ریال به شرکت  ۵لف« مبلغ  براساس قرارداد قبلی، شرکت »ا ✓

جای مبلغ مزبور، یک دستگاه کامیون معین خود را ظرف ده روز به شرکت »ب« تسلیم نماید و سند آن را نیز منتقل کند. ماهیت حقوقی توافق 

 [ ۹۶سری ]دکتری حقوق نفت وگاز سرا  اخیر چیست؟  

 ب. تهاتر قراردادی        الف. صلح دین   

 د. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع        ج. بیع   

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

 فردی از افراد کلی دیگری را تسلیم کند، آنچه به وقوع پیوسته چه نام د ✓
ً
ارد؟  چنانچه مورد تعهد، کلی باشد و طرفین توافق کنند متعهد، بعدا

 [ ۹۴]تعهدات سراسری 

 الف. تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع 
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 ی مال متفاوت با موضوع تعهد ب. ایفای تعهد به وسیله ی تأدیه

 ج. عقد معاوضه 

 د. عقد صلح

 درست است.  »ب«ی  قانون مدنی، گزینه ۲۷۵پاسخ: طبق ماده ی  

 [ ۹۷مورد تعهد، کدام مورد صحیح است؟ ]دکتری حقوق نفت و گاز سراسریدرخصوص ایفای تعهد با تسلیم موضوع متفاوت )عین معین ( با  ✓

ق به متعهد نبوده است، متعهد باید مثل یا قیمت آن را تأدیه کند.
ا
 الف. هرگاه کشف شود مال موضوع تسلیم، متعل

ق به متعهد نبوده است، تضمینات تعهد اصلی به قوت خود 
ا
 باقی است.ب. هرگاه کشف شود مال موضوع تسلیم، متعل

ل تسلیم  ج. چنین امری مستلزم توافق طرفین بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع است و تضمینات تعهد قبلی ساقط می شود، حتی اگر معلوم شود ما

ق به متعهد نبوده است.
ا
 شده متعل

له بوده است، تضمینات    کشف شود مال موضوع  د. در صورتی که تسلیم مال متفاوت با مورد تعهد، با توافق متعهد 
ً
تعهد اصلی ساقط می شود، حتی اگر بعدا

ق به متعهد نبوده است.
ا
 تسلیم، متعل

ق به متعهد نیست، تعهد    »ب«ی  پاسخ: گزینه
ا
درست است. در این خصوص هرگاه معلوم شود مال معینی که به جای موضوع تعهد تسلیم شده است، متعل

 بقای تعهد سابق اعتبار تضمین ها و وثیقه های این تعهد هم محفوظ است.سابق به قوت خود باقی می ماند، به دلیل 

 [ ۹۴]دکتری حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه صحیح نیست؟   ✓

ق به متعهدله، دارای وضع یکسانی است. 
ا
 الف. از حیث شرایط و ارکان اهلیت، تملیک مال به متعهدله، با تسلیم عین متعل

 متعهد در شرایط اکراهی دین را تادیه نماید، دعوای استرداد او مسموع است.  ب. در مورد ایفای دیون طبیعی، اگر

 ج. در مورد ایفای دیون قاضی، اگر متعهد در شرایط اکراهی دین را تادیه نماید، دعوای استرداد او مسموع نیست. 

 اصلی است.د. ایفای دین از جانب غیرمدیون بدون تحقق اشتباه، موجب سقوط تعهد از ذمه ی متعهد 

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

شخص ثالث تمایل دارد دین مدیون غائبی را که به وی دسترسی ندارد، بدون اذن وی پرداخت کند و در عین حال حق  مطالبه ی دین از مدیون  ✓

 [ ۹۷وصی سراسریرا برای خود محفوظ دارد. ثالث با چه اقدامی می تواند به هر دو هدف خود دست یابد؟ ]ارشد حقوق خص

 الف. اذن در پرداخت را از دادگاه تحصیل کند.

 ، قرارداد انتقال طلب را منعقد کند.داینب. با 

ع خود را به   اعالم کند.  داینج. هنگام ادای دین، قصد عدم تبرا

 د. هنگام پرداخت دین، بر طلبکار شرط کند که حق مراجعه به مدیون را داشته باشد. 

 درست است. »ب«ی  پاسخ: گزینه

شود؟  ✓ مسترد  باید  شخصی  چه  به  ثمن  شود،  فسخ  بیع  قرارداد  اگر  پردازد.  می  فروشنده  به  ثمن  بابت  را  او  بدهی  خریدار،  اذن  بدون  ثالث 

 [ ۹۶]دکتری حقوق نفت وگاز سراسری  

 ب. خریدار       الف. ثالث   

 د. ثالث، فقط در فرض رضایت خریدار      ج. ثالث یا خریدار   

 درست است.  »الف«ی   قانون مدنی، گزینه ۲۶۷ماده ی   پاسخ: طبق

 [ ۹۳]ارشد حقوق خصوصی سراسری ایفای دین به وسیله ی غیرمدیون ...  ✓

له موجب سقوط تعهد است.   الف. تنها با موافقت متعهد 

 ب. در صورت مخالفت متعهد موجب سقوط تعهد نیست. 

 ج. تنها با موافقت مدیون موجب سقوط تعهد است. 

 موجب سقوط تعهد است.د. 
ً
 مطلقا

« رخ داده است، چنانکه ماده ی    »د« ی   پاسخ: با مسامحه گزینه
ً
قانون مدنی داللت دارد، اگر    ۲۶7درست است. این مسامحه به علت درج عبارت »مطلقا

له، دخالت شخص ثالث برای اجرای تعهد   مجاز نیست. برای اجرای تعهد مباشرت مدیون قید شده باشد، بدون رضایت متعهد 
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  شخصی که دارای جنون ادواری است، به دیگری اذن می دهد، بدهی وی را به یک شرکت تجاری بپردازد. در صورتی که ثالث بدهی او را بپردازد،  ✓

 [ ۹۶]دکتری حقوق نفت وگاز سراسری  حکم قضیه چیست؟ 

 الف. پرداخت صحیح است و پرداخت کننده حق رجوع دارد. 

م پرداخت را تأیید کند، مال پرداخت شده قابل استرداد نیست.ب. اگر افاقه ی مدیون م  سلم نباشد، اما ولی یا قیا

 ی مدیون در زمان مسلم نباشد و پرداخت کننده نیز از حجر او آگاه نباشد، مال پرداخت شده، قابل استرداد است.ج. اگر افاقه 

 یز از حجر او آگاه باشد، مال پرداخت شده، قابل استرداد است.ی مدیون در زمان اذن محرز نشود و پرداخت کننده ند. اگر افاقه 

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه    ۱۲۱۳پاسخ: طبق ماده ی  

 [ ۹۲]تعهدات سراسری   کدام عبارت در خصوص وفای به عهد صحیح نیست؟  ✓

 الف. تسلیم دین به طلبکاری که اهلیت قبض ندارد، معتبر نیست. 

له معتبر است. ب. اگر مباشرت   متعهد در تعهد شرط شده باشد، انجام تعهد توسط دیگران فقط با اجازه ی متعهد 

 ج. وفای به عهد توسط غیرمدیون بدون اجازه مدیون، معتبر نیست.

 د. دادگاه تحت شرایطی می تواند حکم دهد که دیون حال به صورت اقساط پرداخت شود.

 درست است.  »ج«ی  مدنی، گزینهقانون  ۲۷۷و  ۲۶۷،۲۷۴پاسخ: طبق مواد 

 [ ۹۳]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام گزینه در مورد ایفای تعهد صحیح نیست؟  ✓

له و امتناع وی موجب برائت ذمه یمالف. تسل  ی متعهد نیست.مورد تعهد به دادگاه بدون مراجعه به متعهد 

له و هم به وکیل او دسترسی دارد، از نظر  له مقدم است. قانونی تأدیه ب. اگر متعهد هم به متعهد   ی دین به متعهد 

 ج. اگر مورد تعهد در رهن دیگری باشد، تسلیم آن بدون فک رهن سبب سقوط تعهد نیست. 

م تأدیه شود.   باید به ولی یا قیا
ً
له صغیر ممیز باشد، دین لزوما  د. اگر متعهد 

 ست است.در  »ب« ی قانون مدنی، گزینه  ۲۹۴و   ۲۷۱،۲۷۳،۲۷۴،۲۷۶ وادپاسخ: طبق م

له، مال  مورد  تعهد را به نماینده ✓ ی وی تحویل می دهد. اگر گیرنده، وکالت در قبض داشته باشد شخص متعهد با وجود دسترسی به شخص متعهد 

 [ ۹۶ی دارد؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریمسؤولیتو مال  مزبور نزد او تلف شود، آیا متعهد اصلی در این خصوص 

له، تحویل مورد  تعهد به نماینده جایز نبوده و متعهد در هر حال  الف. با  است.  مسؤولوجود دسترسی به شخص متعهد 

ی یا تفریط وکیل، متعهد   جبران خسارت وارده است. مسؤولب. در صورت تعدا

ی یا تفریط وکیل، متعهد   در صورت تعدا
ً
 ی ندارد. مسؤولیتج. صرفا

 ی ندارد. مسؤولیتد. در هر حال 

 درست است.   »د«ی  قانون مدنی، گزینه ۲۷۱خ: طبق ماده ی  پاس 

چیست؟  ✓ قضیه  حکم  شود،  تلف  او  ید  در  مال  و  باشد  ممیز  صغیر  له  متعهد  چنانچه  کند،  می  تسلیم  له  متعهد  به  را  تعهد  مورد  متعهد  شخص 

 [ ۹۷]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

 الف. در هر حال تعهد متعهد ساقط می شود.

 در صورتی که مورد تعهد کلی باشد، تعهد متعهد ساقط می شود. 
ً
 ب. صرفا

 در صورتی که مورد تعهد عین معین باشد، تعهد متعهد ساقط می شود.ج. ص 
ً
 رفا

له کماکان به قوت خود باقی است.  د. باتوجه به بی اعتباری تسلیم مورد تعهد به محجور تعهد متعهد 

 درست است. »الف«ی  قانون مدنی، گزینه ۱۲۱۵و  ۲۷۴پاسخ: طبق مواد 

ای دارد. مدیون بدون تعیین این  بدهی چهار و نیم میلیارد ریالی و چهار میلیارد ریالی به شرکت ترکیه شرکتی ایرانی براساس معامالت قبلی، دو   ✓

 کند. حکم قضیه چیست؟ ای واریز میمطلب که بابت کدام دین است، مبلغ یکصد هزار یورو از طریق صرافی به حساب طرف ترکیه

 [ ۹۶]دکتری حقوق نفت وگاز سراسری  

 ه اعتبار تبدیل موضوع است. الف. تبدیل تعهد ب

 ب. ایفای دین محسوب نمی شود و مدیون می تواند ارز  پرداختی را مسترد کند.

 ی طلبکار است.ج. با توجه به موافقت طلبکار، پرداخت صحیح است و تعیین دین پرداخت شده به اراده
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 ی مدیون است. به ارادهد. با توجه به موافقت طلبکار، پرداخت صحیح است و تعیین دین پرداخت شده 

 درست است.  »ب«ی قانون مدنی، گزینه  ۳۰۱و  ۲۷۵ موادپاسخ: طبق 

بفروشد و تحویل دهد. به فرض این که برنج ایرانی   تعهد کرده است که یک تن برنج ایرانی به شخص »ب«  شخص »الف« در مقابل شخص »ب« ✓

برنج   ص نوع درجه ای که باید تسلیم شود، مطلبی نیامده باشد، شخص »الف« درجه باشد و در قرارداد طرفین در خصو  ۳از حیث کیفیت دارای 

 [ ۹۳]تعهدات سراسری  بدهد؟  ی چند باید به شخص »ب«درجه

 تحویل بدهد.  ۲الف. باید درجه ی 

 ب. هر درجه ای که خواست، می تواند تحویل بدهد.

 تحویل بدهد.  ۳تا   ۱ج. تنها می تواند درجه ی 

 تحویل بدهد. ۴ی د. نمی تواند درجه  

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه ۲۷۹و  ۲۷۵پاسخ: طبق مواد 

 اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مال غیر را بدون اذن وی به طلبکار تسلیم کند، چه اثر حقوقی ای بر آن مترتب است؟ ]دکتری حقوق خصوصی  ✓

 [ ۹۶سراسری

 است.  مسؤولالف. تعهد ایفا نمی شود، اما فقط تأدیه کننده در برابر مالک مال 

ق مال به غیر، تأدیه کننده »متعهد« می تواند آن را استرداد کند. 
ا
 ب. در صورت اثبات تعل

 ج. تعهد ایفا نمی شود، اما طلبکار ملزم به رد مال به مالک یا تأدیه کننده »متعهد«است. 

 هستند.  مسؤولد. تعهد متعهد ساقط نمی شود و متعهد و طلبکار هر دو در برابر مالک 

درست است. طبق ظاهر پرسش تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی یا اذن مالک بوده است،   »د«ی قانون مدنی، گزینه   ۲۷۰پاسخ: طبق ماده ی 

 نی است و هر دو براساس مقررات غصب در برابر مالک ضامن هستند.ید متعهد و متصرف هر دو نسبت به مال تسلیم شده ضما

 [ ۹۶متعهد در مقام وفای به عهد، مال دیگری را که بدون مجوز در اختیار اوست، تادیه می کند. کدام مورد صحیح است؟ ]وکالت ✓

 وقی است.الف. وفای به عهد صحیح است و متعهد حق استرداد مال را دارد، زیرا وفای به عهد، واقعه حق

 ب. ایفای دین محقق نمی شود و متعهد هم حق استرداد مال را ندارد، زیرا وفای به عهد، عمل حقوقی است. 

 ج. وفای به عهد محقق نمی شود، ولی متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفای به عهد، عمل حقوقی است. 

 چون وفای به عهد، واقعه ی حقوقی است.  د. ایفای دین صحیح نیست، اما متعهد حق استرداد مال را دارد،

 ق.م وفای به عهد محقق نشده است.  270در فرض مورد پرسش به استناد مادۀ   درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه 

صوصی اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی را به متعهدله تسلیم نماید، با چه شرط یا شرایطی امکان استرداد آن، وجود دارد؟ ]ارشد حقوق خ ✓

 [ ۹۰آزاد

ق به غیر بوده است. 
ا
 الف. اثبات کند که مال، متعل

 ب. اثبات کند که مال غیر با مجوز قانونی در ید او بوده است.

له نداشته باشد.  ج. اثبات کند که اذن در تأدیه ی مال غیر به متعهد 

 د. همه ی موارد.

 درست است. »د«ی   قانون مدنی، گزینه ۲۷۰پاسخ: طبق ماده ی  

ی تولیدکننده، ص »الف«، ده تن کود شیمیایی از بازرگانی خریداری می کند و فروشنده متعهد می شود که ظرف دو ماه، مبیع را از کارخانهشخ ✓

شود، اما معلوم می شود که کودهای شیمیایی به علت تهیه و تسلیم کند. پس از تسلیم، خریدار آن را بین کشاورزان توزیع و کودها مصرف می

 [ ۹۶]وکالت   تولیدکننده معیوب بوده است. کدام مورد در خصوص حقوق شخص »الف« صحیح است؟  اهمال

 حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق خریدار، مطالبه
ً
 ی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوی فروشنده است.الف. اساسا

 التفاوت قیمت کاالی صحیح و معیوب وجود دارد. ی مابهکن نیست و فقط امکان مطالبهب. فسخ معامله به علت معیوب بودن کاال با توجه به مصرف آن مم

 ج. شخص »الف« حق دارد الزام فروشنده به تحویل کاالی سالم را درخواست کند. 

 ی سالم ممکن نیست. د. با توجه به عدم امکان استرداد کاالی معیوب به بایع، الزام فروشنده به تسلیم محموله
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عیب و منطبق با قرارداد را درخواست تواند از فروشنده تسلیم مصداق بیمبیع مال کلی است؛ در بیع مال کلی خریدار می   است.درست    »ج«ی   زینهپاسخ: گ

 کند

 [ ۹۳]تعهدات سراسری  کدام گزینه در خصوص تجدیدنظر در قرارداد صحیح است؟ ✓

 قرارداد را دارند. الف. طرفین قرارداد یا دادگاه حق تجدید نظر در  

 ی بیش از سه سال و پیمانکاری بیش از پنج سال صالحیت انحصاری با دادگاه است. ب. در قراردادهای اجاره 

 در برخی موارد خاص دادگاه نیز صالحیت دارد.
ً
 ج. تنها در صالحیت طرفین قرارداد است، ولی استثنائا

 طرفین قرارداد.د. در حقوق ایران پذیرفته نشده است؛ مگر توسط 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

در صورتی که متعهد بخواهد تعهد راجع به تسلیم گندم را زودتر از موعد تعیین شده ایفا نماید، کدام مورد صحیح است؟ ]ارشد حقوق خصوصی  ✓

 [ ۹۶سراسری

له ملزم به قبول آن است.  الف. متعهد 

له ملزم به قبول آن نیس   ت. ب. در هر حال، متعهد 

له ملزم به قبول آن نیست؛ مگر آن که تعیین مدت به سود متعهد باشد.  ج. متعهد 

له ملزم به قبول آن نیست؛ مگر آن که تعیین مدت به سود طرفین باشد.  د. متعهد 

له یا هر دو طرف تعهد باشد متعهد نمی   درست است.  »ج« ی  پاسخ: گزینه له را قبل  طر تواند به صورت یکاگر اجل به به سود متعهد  فه وعده را اسقاط و متعهد 

 از رسیدن موعد مقرر به قبول موضوع تعهد مجبور کند.

 در اثر بحران اقتصادی غیرقابل پیش بینی با شرایطی رو به رو می شود که ی لوازم فنی آن میپیمانکار متعهد به احداث یک واحد نیروگاه با تهیه
ً
شود و بعدا

]تعهدات  رسد. وضعیت قرارداد و روابط طرفین چگونه قابل تحلیل است؟  ابر مبلغی که در قرارداد معین شده بود، میی اجرای طرح به چند بر هزینه

 [ ۹۴آزاد

 الف. به رغم وضعیت پیش آمده، پیمانکار ملزم به اجرای تعهد است.

 شود.ب. قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن، خود به خود منفسخ می

له قابل تعدیل است.ج. قرارداد، ح  تی بدون موافقت متعهد 

له برای جبران شرایط حادث، قرارداد را فسخ کند.د. متعهد می  تواند در صورت عدم آمادگی متعهد 

 درست است.»د«  یپاسخ: گزینه

دین به متعهد مهلت بدهد، در  هرگاه خسارت تأخیر در انجام تعهد در قرارداد تصریح شود، مع ذلک دادگاه برای مهلت شش ماه پس از سر رسید  ✓

 [ ۹۳طول مدت اعطایی دادگاه، متعهد به پرداخت خسارت تاخیر ... ]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 ب. ملزم نیست.   الف. ملزم نیست، مگر این که دادگاه خالف آن را مقرر نماید.  

 د. ملزم است.     ج. ملزم است، مگر این که دادگاه خالف آن را مقرر نماید. 

 درست است.  »ب« ی قانون مدنی، گزینه  ۲۷۷ مادۀسخ: طبق پا

قرار اقساط می دهد، کدام گزینه صحیح است؟ ]دکتری حقوق  ✓ یا  ایفای تعهد، مهلت عادله  برای  از سر رسید دین  در مواردی که حاکم پس 

 [۹۵خصوصی آزاد

 ص دادن مهلت عادله یا قرار اقساط موافقت کند.الف. چنانچه وضعیت مدیون اقتضا کند، حاکم مکلف است با تقاضای مدیون در خصو 

 ، قرارداد و شرایط آن را نیز در نظر بگیرد. داینب. حاکم در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط عالوه بر وضعیت مدیون، باید وضعیت 

 . ج. تقاضای مهلت عادله یا قرار اقساط و موافقت با آن نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی دارد

 متعهد نسبت به خسارات مربوط به تأخیر در اجرای تعهد می باشد.  مسؤولیتد. موافقت حاکم با مهلت عادله یا قرار اقساط، رافع 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ ۹۲]تعهدات سراسری  در خصوص تعهدات پولی در حقوق ایران کدام گزینه است؟   ✓

 همسر خود دارد، تعهد پولی نیست. الف. دینی که شوهر بابت تامین نفقه ی 

 ب. خسارات ناشی از کاهش ارزش پول به طور مطلق، قابل جبران نیست. 
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 ج. طرفین قرارداد، اصوال نمی توانند در هنگام انعقاد قرارداد میزان خسارت تاخیر تادیه ی وجه نقد را با توافق مشخص کنند.

 قرارداد ایرانی و مقیم داخل کشور باشند، وجود ندارد.  د. امکان تعهد به پول خارجی در فرضی که هر دو طرف 

 درست است.  »الف« ی پاسخ: گزینه

 [ ۹۵مدعی ناتوانی در پرداخت است، کدام مورد صحیح است؟ ]دکتری سراسریمرتضی مبلغ ده میلیون تومان مدیون و  ✓

 است.  ینداالف. در صورتی که در عوض آن دین، مالی دریافت نکرده باشد، اثبات مالئت با  

 است. داینب. در صورتی که در عوض آن دین، مالی دریافت کرده باشد، اثبات مالئت با 

 است.  داینج. اعم از این که عوض دریافت کرده باشد یا خیر، اثبات مالئت با  

 د. اعم از این که عوض دریافت کرده باشد یا خیر، اصل بر مالئت است.

 مستند است.  ۱۳۹۴قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی  ۷این پرسش به ماده ی  درست است. پاسخ   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ ۹۲]دکتری حقوق خصوصی سراسری  ی اعطای مهلت عادله توسط دادگاه، صحیح است؟  کدام عبارت درباره ✓

 الف. مهلت عادله با درخواست اعسار متفاوت است.

 ب. اعطای مهلت عادله کاشف از وجود اعسار است. 

 ها راه ثبوت استحقاق مهلت عادله، اعسار است. ج. تن

 د. مهلت عادله همان درخواست اعسار است. 

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط به   مسؤول»... اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد،   ✓

 [۹۰ق.م( در این حکم، ]ارشد حقوق خصوصی آزاد ۲۷۸وده باشد« )ماده ی تقصیر شخص متعهد نب

له باشد.  الف. بحث قانون  ناظر به فرضی است که موضوع تعهد، تملیک مال به متعهد 

له باشد.   ب. بحث قانون ناظر به فرضی است که موضوع تعهد، تسلیم مال متعلق به متعهد 

 طور کلی است.  ج. بحث قانون، ناظر به ایفای تعهدات به

 د. بحث قانون ناظر به بازپس دادن مال موضوع قرض است.

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه 

له تحویل دهد، این اقدام به منزله ✓  [ ۹۰ی ... . ]دکتری حقوق خصوصی سراسریاگر متعهد برای اجرای تعهد خود چکی را به متعهد 

 آن حاصل می شود. ی متعهد با الف. تبدیل تعهد بوده و برائت ذمه 

 شود. ی با وصول وجه، حاصل میی وفای به عهد بوده و برائت ذمهب. مقدمه

 شود.ی متعهد با آن حاصل میج. وفای به عهد بوده و برائت ذمه 

 شود. ی متعهد با آن حاصل مید. انتقال طلب بوده و برائت ذمه

ی پرداخت است و وفای به عهد با وصول وجه  درست است.  صدور چک برای ایفای تعهد پولی، موجب تبدیل تعهد نیست. چک وسیله  »ب« ی  پاسخ: گزینه

 شود.آن حاصل می

شود که ده تن از آن الذمه فروخته می شود، پس از دریافت برنج ها توسط مشتری، معلوم میی یک، به صورت کلی مافیصد تن برنج طارم درجه ✓

 [ ۹۵]قضاوت  ی سه و معیوب است، کدام مورد صحیح است؟ از نوع درجه  ها

 ی سه، حق فسخ دارد. الف.  خریدار نسبت به ده تن برنج درجه

 تواند نسبت به ده تن برنج معیوب معامله را فسخ نموده یا ارش بگیرد.ب. خریدار می 

 ج. خریدار حق فسخ کل معامله را دارد. 

 ی یک تحویل دهد. نج طارم درجهد. فروشنده باید ده تن بر 

اند، فروشنده متعهد به تسلیم تمام  یک مصداق آن را کرده   و طرفین توافق بر تسلیم فرد درج   الذمه استچون مبیع کلی فی   درست است.  »د« ی  پاسخ: گزینه

صداق  خش مرتکب نقض عهد شده است و باید م شده درجۀ یک نباشد، متعهد نسبت به آن ب مبیع از فرد مورد توافق است، اگر بخشی از مصداق تسلیم

 فق را مسترد کند و مصداقی واجد وصف مقرر تسلیم کند. غیرمنطبق با اوصاف مورد توا
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کند، در صورتی که فروشنده عین معین، آن را بدون اذن قبلی خریدار به عنوان ایفای تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع به شخص ثالثی تسلیم می ✓

 [۹۷ف عین مزبور در ید ثالث، نسبت به قبض مزبور رضایت دهد، حکم قضیه چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریخریدار پس از تل

 ی بیع منفسخ است. الف. معامله

 ب. تعهد فروشنده به تسلیم مبیع، از زمان تسلیم مورد معامله به ثالث ایفا شده است. 

 مبیع باید به ثالث رجوع کند.   ج. بیع به قوت خود باقی است و خریدار برای مثل یا قیمت

له )خریدار( ایفا شده است.  د. تعهد فروشنده به تسلیم مبیع، از زمان حصول رضایت متعهد 

به عنوان پاسخ درست انتخاب شده است. در پرسش حاضر معلوم نیست تلف مستند به فعل ثالث است یا در اثر   »الف«ی   ی رسمی گزینهنامهپاسخ: در پاسخ

توان حکم به منفسخ شدن بیع داد، افزون بر این تصرف ثالث نسبت به مبیع تصرف ضمانی است، ارجی وقوع یافته؛ بنابراین به طور مطلق نمیی خحادثه

ر طو ی »الف« به ی خارجی باشد، متصرف ضامن مثل یا قیمت مال است. با توجه به نکات فوق انتخاب گزینهدر این حالت حتی اگر تلف مستند به حادثه 

 مطلق به عنوان پاسخ درست پرسش، صحیح نیست. 

شود. تعهد به شهری و تهرانی در حین سفر هوایی منعقد مییک در ازای مبلغ معلومی، بین بنکدار قائم  قرارداد فروش ده تن برنج طارم درجه ✓

 [ ۹۷وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت تسلیم مبیع، در کدام محل باید انجام شود؟  

 ب. محل وقوع مبیع     فروشنده    الف. اقامتگاه 

 کند.د. محلی که متعهد انتخاب می        ج. اقامتگاه خریدار  

 به عنوان پاسخ درست انتخاب شده است. »ب« ی ی رسمی گزینهنامهپاسخ: در پاسخ

ائن موجود منتفی باشد، مکان اجرای تعهد چنانچه در قرارداد فروش یک اتومبیل، توافق طرفین بر اجرای تعهد در محل وقوع  عقد با توجه به قر  ✓

 [۹۴]ارشد حقوق خانواده سراسری  فروشنده کدام است؟ 

 ب. محل انتخابی متعهد       جا واقع شده است. الف. محلی که مبیع در آن 

له    د. اقامتگاه متعهد        ج. اقامتگاه متعهد 

ضمنی محل اجرای تعهد را تعیین نکرده باشند و اجرای آن را در محل وقوع عقد با توجه به    اگر طرفین با توافق صریح یا درست است.  »الف«    یپاسخ: گزینه

 ، اجرا شود.شرایط و اوضواع و احوال منتفی باشد، تعهد باید در محلی که مال در آنجا واقع شده است

 [ ۹۶]ارشد تعهدات سراسری ی تسلیم یا ردا مال، صحیح نیست؟ کدام مورد در خصوص هزینه  ✓

 ی مستودع است. ی ردا مال مورد  ودیعه، به عهدهالف. هزینه 

 ی مستعیر است. ی ردا مال مورد  عاریه، به عهدهب. هزینه

 هزینه 
ً
 ی متعهد است.ی انجام هر تعهدی، بر عهده ج. اصوال

 ی موجر است. سلیم عین مستأجره به مستأجر، بر عهده ی تد. هزینه 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  ۶۳۴ مادۀپاسخ: طبق 

 [ ۹۳]تعهدات سراسری ای بین مدیونیت و التزام به تأدیه وجود دارد؟  چه رابطه ✓

 الف. هر شخصی که ملتزم به تأدیه است، مدیون نیز هست. 

 باشد، اما نه مدیون باشد، نه ملتزم به پرداخت.ب. ممکن است شخص متعهد 

 ج. ممکن است شخص ملتزم به تأدیه باشد، اما مدیون نباشد.

 د. ممکن است شخص مدیون باشد، ولی ملتزم به تأدیه نباشد. 

فته و این تفکیک، منشأ آثار حقوقی مختلفی  هر دو درست هستند. قانون مدنی امکان جدا شدن مدیونیت از التزام به تأدیه را پذیر   »د«و    »ج«پاسخ: گزینه های  

ی این دین  قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته، شخص مدیون است، ولی التزام حقوقی به تأدیه  ۲۶۶  مادۀ واقع شده است؛ در دین طبیعی که به موجب  

له دین  طبیعی نمی این ماده بر امکان مدیون بودن، بدون در هر صورت   اه بخواهد،  تواند الزام مدیون  طبیعی به پرداخت را از دادگندارد؛ در نتیجه، متعهد 

   ۷۲۳  مادۀوجود التزام به تأدیه داللت دارد؛ متقاباًل امکان وجود التزام به تأدیه بدون مدیونیت نیز در قانون مدنی پذیرفته شده است. در  
ً
قانون مدنی صراحتا

ی دین دیگری شود و تعلیق این التزام باطل که خود را مدیون کند، فقط ملتزم به تأدیهکسی بدون آنالتزام به تأدیه از دین تفکیک و پذیرفته شده است که 

 نیست. 
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ی طلب که »الف« علیه »ب« مطرح کرده است، دادگاه بر مبنای سوگند، حکم بر بی حقی  »الف« صادر کرده است. »الف«  در دعوای مطالبه  ✓

 طرح دعوا می دارد که به زودی برای گرفتن طلاعالم می 
ً
کند. »ب« برای جلوگیری از درگیر شدن در دعوایی جدید،  ب  مورد ادعای خویش، مجددا

 می مبلغ مورد ادعای »الف« را به او می
ً
شود و از شده استناد کند، از این رو پشیمان میتوانسته به ایراد امر قضاوت فهمد که می پردازد، اما بعدا

 [ ۹۷]وکالت کرمانشاه ی حکم دادگاه چه خواهد بود؟  کند. نتیجهشده را می مبلغ پرداختطریق دادگاه، تقاضای استرداد 

 دهد. الف. تنها اگر »ب« ثابت کند که جهل موضوعی داشته است، دادگاه حکم به استرداد می

 دهد.ب. تنها اگر »ب« ثابت کند که جهل حکمی داشته است، دادگاه حکم به استرداد می 

 دهد.استرداد نمی  ج. دادگاه حکم به

 د. دادگاه حکم به استرداد خواهد داد.

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  ۲۶۶  مادۀپاسخ: با توجه به 

 [ ۹۴]تعهدات سراسری  گیرد، کدام مورد صحیح است؟در موردی که ایفای دین از جانب غیرمدیون انجام می  ✓

 اخالق، به تنهایی برای رجوع به مدیون کافی نیست.  الف. ناگزیری از پرداخت دین دیگری به حکم قانون یا

 شده، دین انتقال گیرنده بوده نه دین  مدیون اصلی.گیرد، آنچه پرداختدهد و در برابر آن مالی می ب. در موردی که طلبکار، تعهد را به دیگری انتقال می 

ع باشد، پرداخت کننده حق مراجعه به   مدیون را دارد. ج. هر جا که پرداخت بدون قصد تبرا

 شود، اذن در تأدیه نیز ضرورت دارد. د. چنانچه پرداخت کننده به اذن مدیون، ضامن او  

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه  ۲۶۷ مادۀپاسخ: طبق 

ایفای دین  خود و  ی  حسن به سعید مبلغ یک میلیون تومان بدهکار است و سعید نیز همین مبلغ را به احمد بدهکار است. اگر حسن به انگیزه ✓

 [ ۹۱]قضاوت  سعید، مبلغ مزبور را به احمد بدهد، کدام وضعیت حقوقی را خواهد داشت؟  

 شود. شود و در صورت رضایت سعید، موجب سقوط تعهد و دین حسن می الف. نسبت به طلب احمد، معتبر و موجب سقوط آن می

 شود.سعید می ب. موجب تهاتر قهری بین دین حسن به سعید و طلب احمد از 

 تواند آن را استرداد کند.ج. غیرمعتبر است و حسن نیز می

 شود.د. معتبر است و موجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دین می 

 درست است. »الف«  ی  گزینه قانون مدنی،  267بر اساس مادۀ  پاسخ:

 حق مطالبه  ✓
ً
له قانونا خود آن را ایفا کند، دعوای استرداد او مسموع ...«. ]ارشد حقوق  ... اگر متعهد به میل    »در مورد تعهداتی که برای متعهد 

 [۹۰خصوصی آزاد

 باشد، نخواهد بود. ب. نمی     باشد، خواهد بود. الف. می 

 باشد، نخواهد بود.د. می      باشد، خواهد بود.  ج. نمی

 متن  شتباه صورت گرفته و دلیل این اشتباه بخاطر تنظیمهای این پرسش اهر دو درست هستند. در نگارش گزینه  »د«و    »ب«های  پاسخ: گزینه
ً
  مادۀ شان صرفا

    ق.م:»  266بر اساس مادۀ    قانون مدنی در نظر گرفته شده است و به سایر ابعاد موضوع دقت نشده است.  ۲۶۶
ً
در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا

 د.«بو  عوی استرداد او مسموع نخواهدباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دحق مطالبه نمی

تواند ی مدیون است. آیا شخص مزبور می»الف«  مبلغ یکصد میلیون ریال به طور حال و یکصد میلیون ریال به طور موجل در برابر دادن وثیقه ✓

 [۹۵ی خود را آزاد کند؟  ]دکتری حقوق خصوصی آزادصد میلیون ریال را بابت دین دارای وثیقه بپردازد و وثیقه مبلغ یک

 الف. مبلغ پرداختی فقط بابت دین بدون وثیقه قابل احتساب است. 

 رضایت دهد.  داینب. مبلغ پرداختی قابل احتساب بابت دین دارای وثیقه است، اگر 

 پرداختی بابت دین دارای وثیقه قابل احتساب است، اگر شرط مدت در دین مؤجل به سود مدیون باشد. ج. مبلغ 

 باشد. داین د. مبلغ پرداختی بابت دین دارای وثیقه قابل احتساب است، اگر شرط مدت در دین مؤجل به نفع 

 درست است.  »ج« ی  پاسخ: گزینه

تواند پرداخت بدهی حال یلیون تومان بدهی موجل با وثیقه به علی مدیون است. آیا حسین میحسین مبلغ ده میلیون تومان بدهی حال و ده م ✓

 [ ۹۶را به تأخیر انداخته و ده میلیون تومان بابت دین دارای وثیقه بپردازد و وثیقه را آزاد کند؟ ]ارشد تعهدات سراسری

 الف. در هر حال، بابت دین مؤجل دارای وثیقه قابل احتساب است. 
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 بابت دین حال قابل احتساب است. ب. 
ً
 مبلغ ده میلیون تومان صرفا

 با رضایت ج. پرداخت دین مؤجل قبل از بدهی حال
ً
 پذیر است.امکان  داینشده، صرفا

 د. مبلغ ده میلیون تومان بابت دین مؤجل دارای وثیقه قابل احتساب است، در صورتی که قید اجل به نفع مدیون باشد. 

تواند به صورت یک طرفه وعده را ساقط و دین را تأدیه کند، رضایت بستانکار برای درست است. اگر مهلت به سود بدهکار باشد، او می  »د«ی  پاسخ: گزینه

 اسقاط وعده شرط نیست. 

ار خود بدهد،  اگر شخصی دیون متعدد با مبالغ نابرابر به دیگری داشته باشدکه همگی حال شده باشند، در صورتی که بدهکار مبلغی را به طلبک ✓

 [ ۹۴]تعهدات سراسری شود؟  مبلغ تأدیه شده بابت کدام دین محسوب می

م بوده است.    الف. سررسید آن مقدم بوده است.     ب. تاریخ ایجاد آن مقدا

 د. تشخیص آن با مدیون است.       ج. دینی که با آن برابر است.  

د با مقادیر نابرابر به یک   ۲۷۷  مادۀ ی مندرج در درست است. طبق قاعده »ج«ی  پاسخ: با مسامحه گزینه  دارد،    داینقانون مدنی، وقتی مدیون، دیون متعدا

ی خود به خود، به دینی که مبلغ آن با مقدار تأدیه  تواند از اختیار تخصیص پرداخت به یکی از دیون استفاده کند. در نتیجه در فرض مورد پرسش، تأدیهنمی

 کند.ه برابر است، اختصاص پیدا میشد

گردد مستأجر در موعد معادل قسط  در عقد اجاره به شرط تملیک شرط شده که عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره موجب انفساخ عقد می ✓

بابت همان دین محسوب  که مستأجر دین دیگری نیز به موجر داشته، موجر مبلغ دریافتی راپردازد ولی با توجه به اینشده به موجر می تعیین

 [ ۹۷بها پرداخت نشده اجاره به شرط تملیک منفسخ شده است؛ به نظر شما:  ]سردفتریکند و معتقد است چون قسط اجارهمی 

 الف. حق با موجر است.

 ب. حق با مستأجر است. 

 شده است. شود که کدام دین پرداختج. با قرعه تعیین می

 ین پرداخت شده است.کند که کدام د د. دادگاه تعیین می 

 درست است. « ب»ی قانون مدنی، گزینه۲۸۲مادۀپاسخ: طبق 

 فروخته شده است، بیع فضولی را با اصیل اقاله کرده است، کدام مورد، بیانگر اثر اقاله است؟ ]ارشد حقوق خصوص  ✓
ً
ی  مالکی که مال وی فضولتا

 [ ۹۷سراسری

 ی فضولی هب. ردا ضمنی معامل     الف. تنفیذ ضمنی بیع فضولی   

 د. اقاله باطل و فاقد اثر است.     تاثیر است.  ج. اقاله، در بیع فضولی بی 

شود، این عقد بالفاصله بعد  ی تنفیذ ضمنی آن توسط مالک است و سبب نفوذ عقد فضولی می درست است. اقاله بیع فضولی به منزله »الف«  ی پاسخ: گزینه

 شود. از نافذ شدن، در اثر اقاله منحل می

 
 (: 288تا   283)مواد   سبب دوم: اقاله

 اقاله سبب سقوط تعهد نیست. وفای به عهد و اقاله هیچکدام سبب سقوط تعهد نیستند. 
درنتیجه اقاله تعهدات از بین  عقدی منعقد کردیم مثاًل قرارداد اجاره، بیع و ... در نتیجۀ این عقد تعهداتی بر عهدۀ ما قرار داده شده و سپس آن را اقاله کردیم، و  

 کند. به گذشته سرایت نمیرود، چون عقد منشأ تعهد از بین رفته است. اثر اقاله از تاریخ اقاله است، اقاله می
توانیم فسخ کنیم و با توافق  اقاله توافق طرفین است بر انحالل عقد الزم که معادل »تفاسخ« است، انحالل عقد جایز نیاز به اقاله ندارد در عقد الزم است که نمی

 کنیم. اقاله می
 شود. ه یک طرف اقاله نمیتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. هیچ عقدی به ارادبعد از معامله طرفین می – 283ماده 
ت عقدی دارد بنابراین محتاج توافق هر دو طرف است. : هر اقاله1نکته   ای ماهیِّ
 شود که داللت بر به هم زدن معامله کند. اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می – 284ماده 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

206 

ناظر بر »برخی آثار عقد« باشد. مثال: با شما قرارداد اجاره منعقد کردم قبل از شروع   : ممکن است اقاله ناظر بر »تمام عقد« باشد یعنی عقد را زایل کند یا  3نکته  
ت، آن را اقاله می   30ساعت اصول درس بدهم و    20ساعت مدنی درس بدهم    100کنیم تمام آثار عقد را اقاله کردیم یا اینکه یک قراردادی با شما دارم که  مدِّ

 ق.م.(.   285کنیم )ماده الزحمه خود را دارد؛ حال، قسمت  تعهد  مربوط به تدریس  حقوق  تجارت را اقاله میساعت تجارت درس بدهم، هرکدام هم حقِّ 
 موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.  – 285ماده 
ست تعهدی هم در این میان ساقط شود که این ربطی به اقاله ندارد. اقاله  : اقاله سبب انحالل عقد است. حال فرض کنید عقد که منحل شد: ممکن ا4نکته  

کند و وقتی عقد منحل شد، عوضین باید سر جای خود برگردد. اگر در اقاله شرط شود که عوضین کم یا زیاد بشود، شرط خالف مقتضای اقاله عقد را منحل می
دیم یعنی »مقتضای ذات«، و شرط خالف مقتضای ذات، باطل و مبطل است؛ یعنی هم خود باطل است  است )قباًل گفتیم که هر وقت مقتضای بدون  پسوند را دی

 کند.( و هم عقد را باطل می
شود باید عوضین همان طوری که هست برگردد؛ یعنی مقتضای اقاله این است که عوضین دوباره به مالکین پیش از عقد برگردد.  : وقتی عقد منحل می5نکته  

َوضین کم یا زیاد شود این شرط خالف مقتضای اقاله است یعنی هم شرط و هم اقاله باطل است؛ زیرا اقاله قالب تملیکی نیست بلکه قاگر شرط شو الب  د که ع 
 انحاللی است. 

میلیون   60دهم« که من هم می میلیون بده ماشین را 60گوید: »آیی اقاله کنیم؟ و طرف میگویم میمیلیون. حال به طرفم می 50مثال: من ماشینم را فروختم 
 توان اقاله کرد. توان اقاله کرد ولی اقاله را نمیگیرم؛ این یک عقد جدید است. عقد را میدهم و ماشین را میمی

 اگر شرط جنبۀ فرعی داشته باشد )جزئی باشد( و عرفًا به عوضین کاری نداشته باشد، اقاله و شرط درست است. 
گویم  میلیون« حال می  50میلیون تومان جزئی است. مثاًل »ماشین را فروختم    50تومان در مقابل    10,000تومان است که    10,000مثال: یک کتاب قانون  

 شود یک کتاب قانون به من بدهید«؟ این جزئی است و ایرادی ندارد. گوید: »پذیرفتم ولی میآیید اقاله کنیم« فرض کنید می»می
ای وجود ندارد که فسخ یا اقاله شود و اقاله یا  برد و بعد از اقاله دیگر رابطهشود؛ زیرا اقاله رابطه حقوقی پیشین را از بین مینمی  : اقاله خودش فسخ و اقاله6نکته 

 فسخ مربوط به یک رابطه »موجود« است نه معدوم. 
ه. شود که عبارت: برخی عقود اقاله نمی7نکته   اند از عقد نکاح، وقف، عقد ضمان نقل ذمِّ

ن، فوت، لعان.  بینی شده که نکاح با آنها منحل میح: عناوین  انحاللی  نکاح جنبۀ حصری دارد یعنی عناوین مشخصی پیشنکا شود = طالق، فسخ در موارد معیِّ
 طل است. بینی نشده است، به عبارت دیگر اقالۀ نکاح با دوام  نکاح منافات دارد، در نتیجه اقالۀ نکاح بادر بین این عناوین، اقاله پیش

ت  خود به طور دائم. در وقف، مال به مالکیِّ  ت کس دیگری  وقف: مبتنی بر خیرخواهی و غیر خواهی است. لذا وقف، حبس مال است یعنی اخراج مال از مالکیِّ
ت به طور دائم  آید و فقط منافع به جریان میهم در نمی است منافات دارد. در نتیجه، اقالۀ وقف باطل  افتد. اقاله با بنیاد وقف و اساس  وقف که اخراج مال از مالکیِّ

 است. 
ه: غیر نافذ است یعنی اگر مدیون اصلی، این اقاله را تنفیذ کند اشکالی ندارد. چرا غیر نافذ است؟ زیرا موجب  مد ساختن  مجدد  مدیون   یوناقالۀ ضمان  نقل  ذمِّ

سبیکه او بری گردیده بود و اقاله این عقد با اشود درحالیاصلی می  ق.م.(.  684بودن  قراردادها منافات دارد )ماده  صل  ن 
ه  –  684ماده   َله، و شخص ثالث  ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون  عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمِّ

 گویند. َعنه یا مدیون اصلی میرا مضمون  
 توضیح داده شود: دو زیرنویس هست که باید

واقع    معامله با خودشود؛ یعنی اقاله به وسیلۀ  شود. اینجا ایقاع یعنی واقع کردن )باب افعال( یعنی اقاله به واقع کردن  مأذون واقع نمیاقاله به ایقاع  مأذون واقع نمی
یم هر موقع خواستی از طرف من اذن داری با خودت اقاله کنی که این  گو دهم )ایقاع مأذون( میایم و من به شما اذن میشود. مثاًل من و شما عقدی بستهنمی

 توانند به شخص ثالثی اذن دهند که از طرف آنها اقاله کند. شود. همچنین طرفین نمیاقاله محسوب نمی
تلف یکی از عوضین یا هر دو« مانع اقاله  گفت: » ق.م تلف شدن  عوضین، مانع اقاله نیست. ماده گفته »یکی از عوضین« بهتر بود می  286: طبق ماده  8نکته  

 نیست؛ یعنی اگر ماشینم را به تو فروختم و تلف شد )وجود تلف یکی از عوضین(، مانع اقاله نیست. 
می  تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قی  -  286ماده  

 شود. بودن داده می
 دو نوع تلف داریم:
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 . تلف واقعی: یعنی مال از بین برود. مثاًل ماشین را خریدم و آتش گرفت. 1
 ی ملک  تو نیست.. تلف حکمی: یعنی مال از مالکیت  مالک خارج شود. فرض کنید ماشین را خریدید و به یک نفر فروختید، هبه کردید؛ یعنی مال موجود است ول2

 گویند. قاله به جای چیزی که تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهیم. به مثل یا قیمت بدل میموقع ا
َوض  تلف َوض  تلف )ع  دهیم نه قیمت زمان عقد و نه قیمت زمان تلف و نه قیمت زمان اداء. ولی  شده( قیمی باشد موقع اقاله قیمت زمان اقاله را مینکته: اگر ع 

 شود )ثمن ارزش قراردادی و قیمت ارزش واقعی است(. دهیم. بین دو ارزش ثمن و قیمت تا جایی که ممکن است تهاتر میمثل را میاگر مثلی باشد فقط  
شود. ماده تأکید کرده است: تلف عوضین مانع اقاله  از مالک این ماده )یعنی چیزی مشابه آن را نگفته، مالک یعنی علت حکم( در مورد فسخ هم استفاده می

 ست پس تلف عوضین مانع فسخ هم نیست. در اینجا هم قیمت زمان فسخ است. نی
 گویند. . همۀ این مواد یک چیز را می819و  804و   459: که به سه ماده دیگر هم ارتباط دارد، مواد 287ماده 
کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت    شود مال نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می  -  287ماده  

 شود. متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می
شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر  در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع، ملک مشتری می  -  459ماده  

گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ  ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میشده است عمل  
 مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. 

 به اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. در صورت رجوع واهب نماآت عین موهو -  804ماده 
شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی  نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می  -  819ماده  

 د. تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کن مشتری می
 نماء یعنی منافع. 

ود«  در حقوق مدنی غیر از سود است، »سود« اصطالح علم اقتصاد است، ما در حقوق مدنی فقط در یک مورد سود داریم و آن هم عقد مضاربه است. »س  منافع 
ونت خانه،  شده از خود مال است. مثل شیر حیوان، چاقی حیوان، رشد درخت، سکارزش اضافی حاصل از تجارت است. منفعت اصاًل سود نیست بلکه ارزش  زاده

 سوارشدن ماشین. 
 شود. شود. میوه درخت را اگر نچینیم خراب میخصوصیت این منافع این است که نوعًا، نه )مطلقًا( اگر استفاده نشد تلف می

 دو نوع منفعت داریم: 
 . منافع منفصل 1
 . منافع متصل 2

 شیر حیوان و میوۀ درخت. تفکیک از عین( مانند شود )قابلمنافع منفصل منافعی است که از مال جدا می
 شود )غیرقابل تفکیک از عین( مثل رشد درخت و چاق شدن حیوان. منافع متصل از مال جدا نمی

گردد؛ یعنی اگر قیمت مال باال  مال خریدار است. منافع متصل به فروشنده برمی  تا روز اقالهباال رفتن قیمت مال در بازار: وقتی که عقد اقاله شد، منافع منفصل  
 ود به نفع فروشنده است. بر 

ق به کیست باید ببینیم اصل مال مت ت تابع اصل مال است؛ بنابراین برای تشخیص اینکه ببینیم منفعت یک مال متعلِّ ق به چه کسی  قاعده: منافع در مالکیِّ علِّ
 است. 

رف  انعقاد  عقد  بیع، منافع چه منفصل و چه متصل متعلق به خریدار است زیرا منافع در ما لکیت تابع اصل مال است و اصل مال از لحظۀ انعقاد بیع متعلق به  به ص 
تفکیک نیست در  ها را چیده. منافع متصل هم در حقیقت مال او بوده اما چون از مال، قابلخریدار است؛ اما خریدار منافع منفصل را جدا کرده است؛ مثاًل میوه

ت بایع برمی ق.م.( بایع مصالحتًا باید عوض این    288آیا منافعی که در اثر عمل مشتری ایجاد شده عوضی دارد؟ بله )ماده  گردد.  نتیجه پس از اقاله قهرًا به مالکیِّ
 منافع را بدهد. 

 : 288ماده 
 این ماده یک فرض را گفته و فرض عکس آن را نگفته است.
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شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است  اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن    -  288ماده  
 مستحق خواهد بود. 

تواند بگیرد؛ یعنی جزء منافع متصل نیست چون  رود؛ در این صورت، موقع اقاله این قیمت را میکند که قیمت مال باال میفرض اول: خریدار در مبیع تصرفاتی می
 تصرف کرده است. 

میلیون تومان شد. مهم نیست چقدر هزینه کردیم یا چقدر اجرت    60میلیون تومان و تصرفاتی کردیم که ارزش ماشین    50شین را خریدیم  مثال: فرض کنید ما
 تواند موقع اقاله بگیرد.دادیم. این قیمت را می

 دهد. ت را هم میدهد و کمبود قیمفرض دوم: خریدار تصرفاتی کرده که قیمت مال پایین آمده که موقع اقاله مال را می
 میلیون تومان.   10دهیم بعالوۀ میلیون. در موقع اقاله ماشین را می 40میلیون و با آن تصادف کردیم که ماشین شده   50مثال: ماشین را خریدیم  

دی توسط شرکت، کند. چنانچه پس از انجام تعهدات قراردادر قراردادی یک شرکت ساختمانی تعهد به ساخت سه واحد آپارتمان برای ناصر می ✓

 [99دکترای حقوق خصوصی ] قرارداد اقاله شود، کدام مورد در خصوص روابط طرفین صحیح است؟

 اقاله سالبه به انتفای موضوع و باطل است.الف. 

ی را دارد.اقاله صحیح و شرکت استحقاق اجرتب.   المسما

 المثل زمان عقد را دارد. اقاله صحیح و شرکت استحقاق اجرتج. 

 المثل زمان اقاله را دارد.اقاله صحیح و شرکت استحقاق اجرتد. 

 کنند«  تفاسخ و  اقاله را آن تراضی به توانندمی  طرفین معامله از بعدقانون مدنی: » 283به استناد مادۀ   « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

شود نه در المثل می اند اقاله صحیح است و شرکت در زمان اقاله مستحق اجرت کرده طرفین به تراضی قرارداد را اقاله    و مطابق نظر دکتر مالکریمی چون 

 زمان عقد. 

 [ 99تعهدات ارشد ] ؟نیست در کدام مورد، اقاله نافذ و معتبر ✓

 اقاله نسبت به قسمتی از مورد عقد واقع شود.الف. 

 قرارداد کتبی با توافق شفاهی طرفین اقاله شود.ب. 

 افزایش یا کاهش یکی از عوضین شرط شود. در صورتی که موجب ج. 

ه فروشنده را نسبت به بخشی از ثمن ابراء کند. د.   پس از اقاله، خریدار ذما

« صحیح است. مطابق نظر دکتر مالکریمی در اقاله عوضین اصلی معامله نباید تغییر کنند یا کم و زیاد شوند؛ در غیر این صورت عمل  جپاسخ: گزینۀ »

 گرفته، اقاله نیست و یک معاملۀ جدید است.صورت 

 [ 98]مشاوران حقوقی  شود. فروشنده مستحق چه چیزی است؟شده به نان، عقد بیع اقاله می پس از تبدیل آرد فروخته  ✓

 الف. مقدار آردی که فروخته است. 

 ب. فروشنده به مقدار قیمت آرد، در نان تولیدشده شریک خریدار است.

 شنده است و وی باید اجرت پختن آن را به خریدار بدهد. ج. نان متعلق به فرو

 د. نان متعلق به خریدار است و فروشنده مستحق قیمت آن است. 

 « صحیح است. الف گزینۀ » 286پاسخ: به استناد مادۀ 

ت مثل آن در صورت مثلی بودن و قانون مدنی: »تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای ]به جای[ آن چیزی که تلف شده اس   286مادۀ  

 « .شودصورت قیمتی بودن داده می قیمت آن در 

 [ 94]وکالت کدام مورد در خصوص اسباب انحالل قرارداد صحیح است؟ ✓

 ی قرارداد، مطابق قاعده نیست.الف. امکان اقاله

 ب. بطالن قرارداد جزو اسباب انحالل قرارداد است.

 خالف قاعده نیست. ج. امکان فسخ قرارداد در عقود الزم،

 د. انفساخ قرارداد، قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست. 

 انفساخ ممکن است به حکم قانون یا تراضی طرفین محقق شود مانند: شرط فاسخدرست است.   »د«ی پاسخ: گزینه
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به حالتی برگردانند که گویی اصاًل عقدی بوجود نیامده است؟توانند با ابطال قرارداد، ماهیت و آثار عقد و روابط خود را  آیا طرفین قرارداد می ✓

 [ 94]تعهدات آزاد 

 توانند. ب. فقط در قراردادهای مستمر می   توانند. الف. فقط در قراردادهای آنی می

 نمی
ً
 می    توانند. ج. مطلقا

ً
 توانند.د. مطلقا

فاسخ قرارداد را به طرفین معامله اجازه داده است ولی اثر اقاله ناظر به آینده است و آثار  اقاله و ت 283 مادۀ درست است. قانون مدنی در  »ج« ی پاسخ: گزینه

پذیر  دهد؛ بنابراین، باطل کردن عقدی که به صورت صحیح و نافذ انشا شده است، با تراضی و توافق طرفین امکانی عقد را تحت تأثیر قرار نمیگذشته

 نیست. 

کند، متعاقب این کند. احمد همین اتومبیل را به جمشید صلح میفروشد، مرتضی آن را به احمد منتقل میجمشید اتومبیلی را به مرتضی می  ✓

 [ 95شود، کدام مورد صحیح است؟ ]قضاوتوانتقاالت، قرارداد بیع بین جمشید و مرتضی اقاله مینقل

 الف. مرتضی ملزم به دادن مثل اتومبیل یا قیمت آن به جمشید است.

 رود. ی اول، از بین میی معاملهل اتومبیل از مرتضی به احمد، حق اقاله ب. با انتقا

 ج. مرتضی ملزم است اتومبیل را به جمشید مسترد کند.

 د. مرتضی متعهد به پرداخت قیمت اتومبیل به جمشید است. 

 اثری بر عقد صلح ندارد.  طبق فرض سوال اقاله شدن بیعدرست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 به احمد بفروشد، اقالههر گاه   ✓
ً
ی عقد بیع بین حسن و حسین، چه حکمی حسن یک تخته فرش را به حسین بفروشد و حسین نیز آن را متعاقبا

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت دارد و اثر آن چیست؟

 شود. الف. صحیح است و معامله با احمد باطل می

 اطل است. ب. منوط به رضایت احمد است و در غیر این صورت ب

 ج. صحیح است و حسین باید فرش را از احمد گرفته و به حسن تحویل دهد.

 د. صحیح است و حسین باید حسب مورد، مثل یا قیمت فرش را به حسن بدهد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری ی اقاله و فسخ اقاله چه حکمی دارد؟ اقاله ✓

 ی آن صحیح است. ، ولی اقالهالف. فسخ اقاله باطل

 ی اقاله باطل، ولی فسخ آن صحیح است. ب. اقاله

 ج. هر دو صحیح است. 

 د. هر دو باطل است.

 ی آن هر دو باطل اند. درست است. قرارداد  اقاله، نه قابل فسخ است و نه قابل اقاله؛ درنتیجه و فسخ و اقاله   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]قضاوت   نیست؟ کدام مورد، از مختصات اقاله،  ✓

 توان اقاله کرد. ب. اقاله را نمی    توان فسخ کرد. الف. آن را نمی

اث طرفین معامله، می   ج. در آن، حق شفعه وجود ندارد.   توانند آن را اقاله کنند.د. ورا

ی قرارداد برخالف خیار فسخ، حق نیست تا به  شود؛ زیرا اختیار اقاله درست است. بعد از فوت هر یک از طرفین، عقد غیرقابل اقاله می  »د« ی  پاسخ: گزینه

 ی صاحب آن در حفظ یا اسقاط آن دخالتی ندارد. وارثان  متوفی انتقال یابد، اختیار اقاله کردن مانند اختیار خرید و فروش مال، حکم است و اراده

 [94]ارشد حقوق خصوصی آزاد های ذیل صحیح است؟کدام یک از گزینه ✓

 توان اقاله کرد. ب. اقاله را نمی   ی وقف خاص، جایز است.الف. اقاله

 د. رجوع از فسخ، قابل اقاله است.   ی تهاتر قهری ممکن است.ج. اقاله

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

 [ 94ی بیع اول، اقاله و بیع دوم چه حکمی دارند؟ ]وکالتفروشد، در صورت اقاله ه شخص ثالثی میبعد از وقوع بیع، خریدار، مبیع را ب 

 ب. اقاله و بیع دوم هر دو صحیح است.    شود و بیع دوم صحیح است. الف. باطل می

 شود. د. اقاله صحیح است و بیع دوم منفسخ می   شود.ج. اقاله صحیح است و بیع دوم باطل می
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ق.م اقاله و بیع دوم هر دو صحیح است. بیع دوم قبل از اقاله و زمانی که خریدار مالک مبیع بوده است   286طبق مادۀ    درست است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه

 منعقد گردیده است و معامله صحیح و نافذ است. انتقال مالکیت مورد معاملۀ بیع اول، مانع اقالۀ آن نیست. 

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری  ه، صحیح است؟ی اقالکدام مورد درباره ✓

 کند.الف. تملیک مال به طرف معامله، برای جلب رضایت او و انشای اقاله، اقاله را بی اعتبار می

 ب. اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن، ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد، خالف مقتضای اقاله است.

 رد.توان اقاله کج. عقد ضمان را می

 شود.د. رکن اصلی اقاله، تراضی دو طرف به هنگام وقوع آن است و به ایقاع مأذون واقع نمی

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  283 مادۀپاسخ: طبق 

هزار    40جیر  المثل عمل اکه اجرتشود، درحالیهزار تومان منعقد می  50ای راجع به انجام کار معین در روز مشخص با اجرت  قرارداد اجاره ✓

حقوق   ی قرارداد اجاره، صحیح است؟تومان است، در صورتی که اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، کدام مورد در خصوص اقاله ]دکتری 

 [ 97خصوصی سراسری

 الف. اقاله صحیح نیست، چون مورد اقاله باید مال عینی باشد. 

 هزار تومان است. 50ب. اقاله ممکن است و اجیر مستحق 

 هزار تومان است. 40. اقاله ممکن است و اجیر مستحق ج

 د. اقاله صحیح نیست، چون عمل مورد اجاره، انجام شده و قابل استرداد نیست.

ا که اجیر عمل مورد تعهد ر ی قرارداد نیست؛ در فرض مورد پرسش با وجود ایندرست است. اجرا شدن تعهدات ناشی از عقد، مانع اقاله »ج« ی پاسخ: گزینه

المثل عمل را به اجیر بپردازد، اگر اجیر  توانند عقد را اقاله کنند، در این صورت به دلیل اقاله شدن قرارداد، کارفرما باید اجرتانجام داده است، طرفین می

 گیرد.کنند، تهاتر صورت میدل میشود بعد از اقاله شدن عقد، بین دو دین تا حدی که با هم معا المسمی را دریافت کرده باشد متعهد به رد آن میاجرت

 [ 97]ارشد تعهدات سراسری در خصوص اقاله عقد عهدی، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 توان اقاله کرد.الف. عقد عهدی را نمی

 شود.ب. فقط تعهدات قائم به شخص ساقط می

 له پرداخت شود.ی تعهدات باید به متعهد  المثل همهج. اجرت

 تعهدات  اجرا شده باید به ایفا کننده پرداخت شود.المثل د. اجرت

 درست است. عقود عهدی قابل اقاله هستند.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 95شود؟ ]دکتری حقوق خصوصی آزاددر کدام مورد پس از اقاله قیمت مورد معامله به مالک پیش از عقد داده می ✓

 ان آن را پیوند زده است. الف. مورد معامله باغی بوده که پس از بیع خریدار درخت

 ی مالک پس از عقد به صورت نخ در آمده است.ب. مورد معامله مقداری پنبه بوده و به وسیله

 ج. مورد معامله چای خارجی بوده خریدار آن را با مقداری چای ایرانی خود مخلوط کرده است.

 شده است.  آالتد. مورد معامله مقداری آهن بوده که در کارخانه تبدیل به ماشین

 درست است.  »د«ی  با مسامحه، گزینه ق.م 288طبق مادۀ  پاسخ:

کند. در صورتی که این تغییر تلف حکمی نباشد، در خصوص اقاله، کدام خریدار یک قطعه شمش طال، آن را به چند قطعه گردنبند تبدیل می ✓

 [ 96]وکالت مورد صحیح است؟

 الف. خریدار مستحق دریافت افزایش قیمت است. 

 ب. این تغییرات، مانع اقاله است.

 ج. خریدار پس از اقاله، نسبت به افزایش قیمت با بایع، مالکیت مشاعی در عین خواهد داشت. 

 د. ازدیاد قیمت ناشی از عمل خریدار، از جمله نمائات متصله تلقی و متعلق به بایع است.

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  288 مادۀپاسخ: طبق 
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کند و آن را با یک تن چای مرغوب به ارزش هر کیلو دویست هزار ریال  می  صی یک تن  چای به ارزش هر کیلو یکصد هزار ریال خریداریشخ ✓

ی عقد  شود. اگر طرفین معامله بر اقاله کند و در نتیجه این عمل او، ارزش هر کیلو چای مخلوط شده یک صد و پنجاه هزار ریال میمخلوط می

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  توافق کنند، حکم قضیه چیست؟بیع 

 الف. عین مبیع قابل استرداد نیست و خریدار باید بدل آن را مسترد کند. 

 ب. آنچه واقع شده به هیچ وجه اقاله نیست، بلکه قرارداد جدیدی است که تابع توافق طرفین است. 

 ی قیمت یک تن چای است.ی اضافهمستحق مطالبه  شود و خریدارج. مبیع »به میزان یک تن« مسترد می

 کنند.د. فروشنده و خریدار به ترتیب به نسبت یک سوم و دو سوم در مجموع چای مخلوط، شرکت پیدا می

ع دو مال به  شود، شراکت خریدار و فروشنده در مجمو اقاله سبب به وجود آمدن عقد شرکت بین خریدار و فروشنده می  درست است.  »د«ی  پاسخ: گزینه

 نسبت یک سوم و دو سوم است. 

کنند که به جای ده تن گندم، ده تن ذرت که ارزش آن ده و نیم پس از فروش ده تن گندم به مبلغ ده میلیون تومان، خریدار و فروشنده توافق می ✓

اقاله  صورت  در  شود.  داده  تحویل  خریدار  به  است،  تومان  فروشنده  میلیون  طرفین،  توسط  بیع  عقد  است؟ ی  چیزی  چه  دریافت  مستحق 

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

 ب. ده میلیون تومان وجه نقد        الف. ده تن ذرت 

 د. ده و نیم میلیون تومان وجه نقد       ج. ده تن گندم

که تعهد تسلیم ده تن ذرت با توافق بر تبدیل تعهد  ی بیع خریدار باید ده تن گندم به فروشنده برگرداند، نظر به این درست است. با اقاله »ج«ی پاسخ: گزینه

 شود. ی بیع سبب ملتزم شدن مشتری به تحویل ده تن ذرت نمیی فروشنده قرار گرفته است و در عقد بیع موضوع معامله نیست، اقالهبه عهده

کنند. هر گاه افزایش قیمت ی عقد بیع توافق میهکند و سپس طرفین بر اقالی عمل خریدار، قیمت کاالی مورد معامله افزایش پیدا میدر نتیجه ✓

 [ 97وگاز سراسریی عمل خریدار بوده باشد، حکم قضیه چیست؟ ]دکتری حقوق نفتی تغییر عرفی ماهیت مورد معامله به واسطه در نتیجه

 کند. شود و حسب مورد، خریدار، مثل یا قیمت آن در زمان اقاله را پرداخت میالف. مبیع مسترد نمی

 ی قیمتی است که به سبب عمل او ایجاد شده است.ی اضافهشود و خریدار مستحق مطالبهب. مبیع مسترد می

 هیچ وجه اقاله نیست، بلکه قرارداد جدیدی است که تابع توافق ظرفین است. ج. آنچه واقع شده به

 .شودشود، اما خریدار به نسبت افزایش قیمت، در مال شریک مید. مبیع مسترد می

ی تلف شدن مبیع است. اگر بعد از تلف شدن مبیع،  درست است. تغییر یافتن ماهیت عرفی مبیع در اثر تصرفات مشتری به منزله   »الف« ی  پاسخ: گزینه

 طرفین بیع را اقاله کنند، مشتری باید حسب مورد مثل یا قیمت مبیع را به فروشنده رد کند. 

دهد که موجب افزایش قیمت آپارتمان کند و با صرف مبلغ ده میلیون تومان در آن تعمیراتی انجام میمیشخصی از دیگری آپارتمانی خریداری  ✓

ی خرید آپارتمان اقاله شود، خریدار چه استحقاقی دارد؟ ]ارشد حقوق خصوصی شود. در صورتی که معاملهبه میزان بیست میلیون تومان می 

 [ 96سراسری

 بلغ ده میلیون تومانی مالف. استرداد ثمن به عالوه

 ی مبلغ بیست میلیون تومانب. استرداد ثمن به عالوه

 المثل عملج. استرداد ثمن و اجرت

 د. فقط استرداد ثمن

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه  288 مادۀپاسخ: طبق 

 براکند که آپارتمان را م در ضمن قرارداد فروش آپارتمانی، مشتری بر بایع شرط می ✓
ً
میر آن یک صد میلیون تومان هزینه  ی او تعمیر کند. اگر تعجانا

 [ 96ی بیع، تکلیف بایع کدام است؟ ]ارشد تعهدات سراسریداشته اما هفتاد میلیون ریال به ارزش آپارتمان افزوده شده باشد، در صورت اقاله

 ب. ردا ثمن با کسر یک صد میلیون ریال      الف. فقط ردا ثمن 

 د. ردا ثمن با کسر سی میلیون ریال   هفتاد میلیون ریالج. ردا ثمن با کسر 

 درست است.    »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 91ی منافع و نمائات مبیع چگونه است؟  ]ارشد حقوق خصوصی سراسریی عقد بیع، حکم قانون مدنی دربارهدر صورت فسخ یا اقاله ✓

 شود.ستنباط میی فسخ وجود ندارد و از وحدت مالک با اقاله االف. نصی درباره 
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 شود.ی اقاله وجود ندارد و از وحدت مالک با فسخ استنباط میب. نصی درباره

 ی فسخ و اقاله حکم جداگانه دارد. ج. قانون مدنی درباره

 شود .ی فضولی استنباط مییک وجود ندارد و از وحدت مالک با معامله  ی هیچد. نصی درباره 

 درست است.  »الف«ی گزینهقانون مدنی،   287 مادۀپاسخ: طبق 

ی مورد نیاز یک شرکت تولیدی را هر ماهه تهیه و به قیمت روز به شرکت بفروشد شود، ظرف سه سال، پنبهبه موجب قرارداد، بازرگانی متعهد می ✓

ماه، قرارداد اصلی با توافق طرفین اقاله  ی خود را فقط از او خریداری کند. اگر بعد از شش رد نیاز کارخانهو ی مشود، پنبه شرکت نیز متعهد میو 

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شود، اثر اقاله چیست؟

 ی قرارداد و سقوط تعهدات طرفینالف. خاتمه

 ی قرارداد و سقوط تعهدات و استرداد عوضین ب. خاتمه

 های تحویلی و استرداد ثمنی قرارداد و استرداد مثل پنبهج. خاتمه

 های تحویلی به قیمت روز اقاله و استرداد ثمن پرداختی قرارداد و پرداخت قیمت پنبهی  د. خاتمه

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 

 (: 291تا   289)مواد    سبب سوم: ابراء
 نماید. از حقِّ خود به اختیار َصرف  نظر می داینابراء عبارت از این است که  -  289ماده 

ام، من در مقابل   هزار تومان بدهکار شده  100اید و من هم  ام یا مثاًل شما به من درس دادههزار تومان بدهکار شده  100به شما  در نتیجه انعقاد یک قرارداد من  
ه من ابراء می ه دارم حال شما طلبکار هستید و به اختیار خود آن دین را از ذمِّ نتیجه من دیگر    کنید درکنید؛ یعنی آن دین را از عالم حقوق زایل میشما اشتغال ذمِّ

مدیون    تواند از طلبی که بر عهدهی میدایناست و چون ایقاع است اراده مدیون در آن تأثیر ندارد. هر    داینمدیون نیستم و در نتیجه تعهدی ندارم. ابراء فعل حقوقی  
ی که بر عهده من قرار بگیدارد َصرف    رد دین است. چه پول باشد چه کاال. نظر کند یعنی آن را از عاَلم  حقوق ساقط کند. هر مال کلِّ

خواهد. ارادۀ  کننده( است بنابراین فقط اهلیت طلبکار را میابراء  –   داینابراء، ایقاع است؛ یعنی فقط به ارادۀ طلبکار )  290ابراء سبب سقوط تعهد است. طبق ماده  
 توان ابراء نمود. م میشونده( الزم نیست یعنی محجور را هبدهکار دخالت ندارد، اهلیت بدهکار )ابراء

  هبۀ طلب به مدیونبا  ابراء  ابراء تملیک نیست بلکه اسقاط است. تملیک عقد است و محتاج ارادۀ طرف مقابل است. ابراء اسقاط حقِّ دینی از عاَلم اعتبار است.  
 است لذا ارادۀ طرف  مقابل شرط نیست. تفاوت دارد، هبه طلب به مدیون عقد است لذا محتاج ارادۀ طرف  مقابل است. ابراء عقد نیست ایقاع 

ه است. درحالیفیابراء مستقیمًا اسقاط ما ت مافیکه هبه طلب به مدیون معالذمِّ ه طلب، موجب سقوط دین است. ابراء اکراهی،  الواسطه و از طریق مالکیِّ الذمِّ
 باطل است. ابراء غیر نافذ نداریم. 

 در ایقاعات نیز جز در مورد طالق، اکراه باعث عدم نفوذ است نه بطالن.  البته استاد مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند
ق اعراض است نه ابراء. 1نکته  ق ابراء باید »دین« باشد نه »عین«، عین متعلَّ  : متعلِّ
ییعنی دین  : 2نکته  ه است که چهار شرط دارد:  مال کلِّ  که در ذمِّ

 جنبه مالی دارد )یعنی ارزش مالی دارد(.  (1
ی است.  (2  کلِّ
ه باشد تا او مدیون شناخته شود تا ابراء (3  کردن  وی معنی داشته باشد. باید در ذمِّ
 مشروع هم باشد؛ زیرا دین نامشروع وجود قانونی ندارد. مثل دین ناشی از قمار.  (4

 تری هم وجود دارد: در ابراء یک شرط اضافه
 باشد.  باید آزاد هم باشد )در توقیف نباشد( یعنی به نفع شخص ثالثی توقیف نشده (5

 های ابراء با اعراض: : تفاوت3نکته 
 . عیناست اما اعراض ناظر بر  دینابراء ناظر بر   (1
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ک آن مال بر هر کس مباح است از  ابراء اسقاط  دین است و دین دیگر در عالم حقوق وجود ندارد ولی اعراض موجب ایجاد اباحه می (2 شود یعنی تملِّ
 قاعدۀ َسبق هرکس زودتر عین را تملِّک کند مالک است. کننده و با توجه به جمله برخورد  اعراض

ت اسقاطی دارد و لذا الزم است. 4نکته   : ابراء ماهیِّ
 : در ابراء شرط عوض امکان ندارد. به دو دلیل: 5نکته 

حه است؛ بنابراین علم اجمالی  گیرد. از آنجا که ابراء مجانی است مبتنی بر مسامکند چیزی نمیابراء ایقاع مجانی است؛ یعنی وقتی طلبکار ایقاع می (1
عی است. در آن کافی است؛ یعنی طلبکار اگر نداند چقدر طلب دارد می  تواند ابراء کند و بدهکار بری شود. ابراء ماهیتًا رایگان و ایقاع  َتَبرُّ

َوض بگذاریم. حال، ابراء با اینکه ایقاع است میدر عقود مجانی می (2 کند و  وض گذاشت که حالت عقدی پیدا میتوان در آن شرط عتوانستیم شرط ع 
ض نمی ق شرط قبول میایرادی ندارد و ابراء را معوِّ َوضی را در یک عقد مورد توافق قرار داد مثل  خواهد. البته میکند؛ اما تحقِّ توان قباًل )قبل از ابراء( ع 

 د ابراء قرار نگرفته است. اینکه مالی هبه شود سپس بر مبنای آن ابراء صورت گیرد؛ یعنی آن عوض در متن خو
ت ایقاعی دارد مع ماتی و پیشاپیش مالی را به ابراءالوصف میبه عبارت دیگر: هر چند ابراء ماهیِّ کننده هبه کرد و سپس بر مبنای قبول  توان به طور مقدِّ

لع و م  آن هبه، ابراء باز هم به شکل ایقاعی و یک گونه  بارات که آنها هم جنبه ایقاعی دارند به همینجانبه صورت بگیرد آن چنانکه در مورد طالق  خ 
 کنیم. عمل می

ت است. ابراءکند و از حقوق خود به طور رایگان میکننده باید اهلیت استیفاء داشته باشد؛ زیرا در مال  خود دخالت میابراء کردن از جانب  گذرد بنابراین محتاج اهلیِّ
 ق.م.(.  290کلیۀ محجورین باطل است )ماده 

 برای ابراء اهلیت داشته باشد.  َلهشود که متعهد  ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می -  290اده م
( ابراء  َمیت در واقع یعنی ابراء  ترکه. در حقوق ایران ترکه شخصیت حقوقی دارد. پس چون ترکۀ شخصیت حقوقی  291بودن بدهکار هم الزم نیست )ماده  حتی زنده
 ابراء نمود. توان آن را دارد، می

 ابراء ذمۀ َمیت از دین صحیح است.  -  291ماده 
ه  اساساً   میت است زیرا میت  ۀصورتًا ابراء ذمِّ   ،میت   ۀ: ابراء ذمِّ 1نکته   اث ذمِّ ۀ ورِّ   میت در حقیقت ابراء    ۀ ذمِّ   ترکه را قبول کرده باشند ابراء    ،ای ندارد، اگر ورِّ اث  ذمِّ

 که طلبکار به ترکه دارد.   یعی اعراض است. اعراض از حقوق عینمیت در حقیقت نو   ۀذمِّ  ابراء  ترکه را قبول نکرده باشند  ،اث است و اگر ورِّ 
ق هم می2نکته  ق بالاشکال است؛ زیرا ایقاع معلِّ ز است. : ابراء  معلِّ َنجَّ  توانیم داشته باشیم فقط طالق است که ایقاع م 

ق شرط قبول میخود ابراء قبول نمی که ابراء ایقاع است در نتیجه آنچه در مورد عوض گفتیم در اینجا  شرط ماهیت عقدی دارد. حال آنخواهد؛ زیرا  خواهد اما تحقِّ
ماتی درباره آن شرط توافق کرد و سپس بر مبنای آن ابراء صورت بگیرد. هم صادق است یعنی می  توان به طور پیشاپیش و مقدِّ

 خواهد. و اراده میشرط  ضمن  ایقاع هم داریم. ایقاع با یک اراده است ولی شرط د
ق میمثال: من از شما ده میلیون تومان طلب دارم و می شود و اگر  گویم: »شما را ابراء کردم به شرط اینکه یک کتاب به من بدهید«. اگر قبول کردید شرط محقِّ

ق نمینپذیرفتید ابراء واقع شده ولی شرط  ممتنع می توان فسخ کرد یا نه، اختالف است؛ اما نظری که گفته  ا میشود(؛ حال شرط ممتنع است، آیا ابراء ر شود )محقِّ
 تر است. شود ابراء را برگرداند، قویاست نمی

 ناپذیر است. نکته: ابراء، ایقاع الزم است یعنی برگشت
رده  ییات نمین رفته ح یز از بیکه چچنانگردد« همیشده باز نم قاعده: گفته »الساقط و ال یعود« یعنی »حقِّ ساقط رده و چون از بین ب  ابد«. ابراء، دین را از بین ب 

 گردد. دیگر بر نمی
اند.  یم که اینها هم تابع دیننکته: ابراء ایقاع تبعی است )یعنی تابع وجود دین است(. باید دینی وجود داشته باشد تا ابراء صورت بگیرد. چهار تا عقد َتَبعی هم دار 

 ضمان، حواله، کفالت، رهن. 
 

که دین موضوع ابراء در زمان ابراء در توقیف و بازداشت بوده است یا نه، حکم ابراء چیست؟کند. در صورت تردید در ایندیگری را ابراء میشخصی،   ✓

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری 

 در فرض اثبات عدم بازداشت     الف. صحیح
ً
 ب. صحیح، صرفا

 در فرض اثبات بازداش       ج. باطل
ً
 ت د. باطل، صرفا
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فوق عقد یا ایقاعی که در    مادۀقانون مدنی هستند. بر اساس    223ی صحت موضوع  درست است. ایقاعات از جمله ابراء تابع قاعده  »الف«ی  پاسخ: گزینه

سبب تردید در وقوع  که اثبات گردد باطل است. تردید نسبت به توقیف یا آزاد بودن دین موضوع ابراء  ظاهر واقع شده است، محمول بر صحت است مگر این

 شود.ی صحت دفع میظاهری ایقاع نیست و با قاعده

احمد یک دستگاه تلویزیون  دست  دوم به حسین عاریه داده است. اگر وی با تصمیم یک جانبه بخواهد آن را پس نگیرد، کدام یک از اعمال  ✓

 [ 96حقوقی زیر، مناسب است؟ ]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف

 د. اعراض   ج. ابراء   تملیک یک جانبه ب.   الف. بخشش

 شود. درست است. ابراء سبب سقوط حق دینی است، حق عینی مالکیت با اعراض زایل می  »د«ی پاسخ: گزینه

ت؟کند، حکم قضیه چیسسکه بهار آزادی و یک دانگ از منزل مسکونی شوهر است. زن پس از نزدیکی، مرد را از مهریه ابراء می  200ی زنی  مهریه ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

 ها و یک دانگ منزل را ندارد؛ زیرا ابراء قابل رجوع نیست. الف. زن حق رجوع به سکه

 ها را ندارد، ولی یک دانگ منزل همچنان در مالکیت زوجه است. ب. زن حق رجوع به سکه

 ین صورت حق رجوع ندارد.ج. زن در صورت وقوع طالق حق رجوع به آنچه ابراء کرده را دارد و در غیر ا

 که پس از ابراء، مرد یک دانگ را منتقل نکرده باشد.ها را ندارد، ولی حق رجوع به یک دانگ را دارد، به شرط ایند. زن حق رجوع به سکه

وع عقد نکاح سهم مشاع عین ی زن عین کلی و قسمتی از آن سهم مشاع از مالکیت عین معین است، با وقدرست است. بخشی از مهریه  »ب« ی  پاسخ: گزینه

ی زوج توسط زوجه، شود، بنابراین با ابراء ذمهمعین به ملکیت زن وارد شده است. ابراء سبب سقوط حق دینی است، موجب زوال حق عینی مالکیت نمی

 ین محفوظ است.شود، منتها مالکیت زن نسبت به سهم مشاع از عین معتعهد مرد به پرداخت دویست عدد سکه بهار آزادی ساقط می

 [ 91]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ی سقوط حق دینی است نه عینی. الف. ابراء ویژه

 شود.ب. شرط عوض در ابراء، باعث بطالن آن می

 له بدهکار دارد. ج. وصیت به ابراء نیاز به قبول موصی

 د. ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، باطل است. 

 ست. درست ا  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 93چنانچه کسی به فرزند خود بگوید از طلب خود صرف نظر کردم؛ اگر در کنکور امسال قبول شوی: ]دکتری حقوق خصوصی آزاد ✓

 الف. چون ابراء به طور معلق واقع شده، باطل و بال اثر است. 

 شود. علیه برئ میی مدیون از هنگام تحقق معلق  ب. ابراء صحیح است و ذمه

 شود.ی مدیون از زمان انشای ابراء برئ میعلیه، ذمه صحیح است و پس از تحقق معلق  ج. ابراء 

 گردد.  ی او مستقر میعلیه، دین بر ذمهشود. در صورت عدم تحقق معلق  ی مدیون بالفاصله برئ مید. ابراء صحیح است و ذمه

ق صحی  »ب« ی  پاسخ: گزینه
ا
ق مانند عقود  معل

ا
ها در قانون تصریح شده و  هایی که ممنوعیت تعلیق آنح و نافذ هستند؛ مگر ایقاعدرست است. ایقاعات معل

 هیچ یک از دو گروه فوق نیست. ء صورت فوری انشا شوند. ابراء جز همچنین ایقاعاتی که باید به

 [ 93]قضاوت  کدام مورد در خصوص ابراء صحیح است؟ ✓

 دارد. له »بدهکار« نالف. وصیت به ابراء، نیاز به قبول موصی

ض می  کند.ب. شرط عوض در ابراء آن را معوا

 ج. ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است، نافذ نیست. 

 کند.د. شرط عوض در ابراء، آن را باطل می

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد  کدام گزینه نادرست نیست؟ ✓

ق 
ا
 حق شخص ثالث قرار گرفته، نفوذ حقوقی ندارد.الف. ابراء مدیون از دینی که متعل

ق، یکسانند.ب. ابراء و اعراض، به لحاظ ماهیت ایقاعی
ا
 شان، از حیث متعل

 الذمه، از حیث ماهیت حقوقی، یکسانند. ج. ابراء و مالکیت مافی
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 ی دین به مدیون، از حیث ماهیت حقوقی یکسانند. د. ابراء و هبه

 شود.. طلبی که به سود شخص ثالث توقیف شده است، با ابراء ساقط نمیدرست است  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]قضاوت  کدام مورد در خصوص ابراء صحیح است؟ ✓

ق حق ثالث قرار گرفته هم می
ا
 توان ابراء کرد. الف. دینی را که متعل

 ب. در ابراء اهلیت مدیون شرط نیست. 

 توان ابراء نمود.ج. حق عینی را می

 یت صحیح نیست. ی مد. ابراء ذمه

خالتی ندارد؛  دی مدیون در وقوع ابراء  ت. ارادهله شرط اس قانون مدنی، برای صحت ابراء اهلیت متعهد    290  مادۀ درست است. طبق    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 بنابراین اهلیت مدیون برای صحت ابراء شرط نیست. 

 [ 94له، کدام مرد صحیح است؟ ]قضاوت« از سوی مضمون  ی طلب به اوی ضامن« و »هبهدر خصوص تفاوت بین ماهیت »ابرای ذمه ✓

 عنه را ندارد.ضامن از بین رفته و او امکان رجوع به مضمون   مسؤولیتالف. در هر دو صورت 

 به میزان بدهی مضمون  ب. امکان رجوع ضامن به مضمون  
ً
طلب حتی به میزانی   یعنه و در هبهعنه در هر دو فرض وجود دارد با این تفاوت که در ابراء صرفا

 بیش از مقدار دین امکان رجوع دارد.

له از بین او را در مقابل مضمون    مسؤولیتالذمه،  ی مالکیت مافیی طلب به واسطهعنه نیست، اما هبهج. اگر ذمه ابراء شود، ضامن قادر به رجوع به مضمون  

 آورد.عنه را فراهم میبرده و امکان رجوع ضامن به مضمون  

عنه ی ماهیت ضمان در قانون مدنی مبتنی بر نقل ذمه، امکان رجوع مجدد ضامن به مضمون  ی طلب به ضامن ممکن است، اما به واسطهگرچه ابراء و هبهد. ا

 له خواهد بود.ی ضامن، موجب برائت او مقابل مضمون  وجود نخواهد داشت. در عین حال تنها ابرای ذمه 

 درست است.  »ج«ی  ن مدنی،گزینهقانو   712و  719پاسخ: طبق مواد 

 
 [ 91]تعهدات آزاد دین بازداشت شده: ✓

 الف. قابل ابراء است. 

 ب. قابل ابراء نیست. 

 ج. اگر علم تفصیلی به میزان آن وجود داشته باشد، قابل ابراء است. 

 و مدیون قابل ابراء است.  دایند. فقط با توافق 

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری خصوص ابراء صحیح است؟کدام مورد در  ✓

 الف. علم ابراءکننده به وجود دین، الزم است.

 ب. موضوع ابراء همیشه کلی است.

 له »بدهکار« شرط است.ج. در وصیت به ابراء، قبول موصی 

 د. ابراء صغیر ممیز و سفیه، غیرنافذ است.

 پوشی از مال معین باید از آن اعراض کرد. شود که موضوع آن کلی است، در مورد چشمط تعهدی می ابرا موجب سقو درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

الذمه کند، آیا سامان  اگر سامان در ازای اجرت معلوم و معین، متعهد به نقاشی ساختمان علی شود و سپس علی او را نسبت به انجام تعهد برئ ✓

 [ 91]قضاوت  تواند اجرت خود را مطالبه کند؟می

 الف. بلی، بر مبنای عدالت معاوضی، اگر تعهد خود را انجام دهد.

 شود. ب. بلی، چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراءکننده نمی

 ج. خیر، اگر راضی به ابراء شده باشد.

 د. خیر، چون ابراء موجب سقوط تعهد است. 

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه
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ند که وی طلبی را که از برادر بایع دارد، ابراء نماید و مشتری هم با قبول شرط، دین مدیون را ابراء  چنانچه در عقد بیع، بایع بر مشتری شرط ک ✓

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد نماید و سپس بایع، عقد بیع را فسخ کند، وضع ابراء و دین موضوع ابراء از چه قرار است؟

 الف. ابراء قابل فسخ است. 

 باطل بوده است.شود که ابراء ب. کشف می

 صورت گرفته و دین قابل اعاده بر ذمه
ً
 ی مدیون نیست.ج. ابراء صحیحا

 د. ابراء صحیح است، ولی بایع باید معادل دین مورد ابراء را از باب جبران خسارت به مشتری بدهد. 

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

 [ 96]قضاوت  کدام مورد صحیح نیست؟ ✓

 ب. حق سکنی برای معدوم به تبع موجود   ه تبع موجودالف. حبس مؤید برای معدوم ب

 د. وصیت برای معدوم، به تبع موجود    ج. وقف برای معدوم به تبع موجود 

قانون مدنی    69و    45درست است. ایجاد حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود و وقف برای معدوم به تبع موجود به ترتیب طبق مواد  »د«  ی  پاسخ: گزینه

 قانون مدنی، وصیت برای معدوم به تبع موجد باطل است.  850  مادۀاست، ولی طبق صحیح 

 [ 96]قضاوت  در صورت وجود چند ضمانت تضامنی نسبت به یک دین کدام مورد صحیح است؟  ✓

 شود.عنه برئ میی مضمون  الف. با ابراء نخستین ضامن، ذمه

 شود.عنه سبب بری شدن تمام ضامنان میب. ابراء مضمون  

 شود.ج. ابراء هر یک از ضامنان، موجب ابراء ضامنان پیش از او می

 شود.  عنه برئ میی مضمون  د. با ابراء آخرین ضامن، ذمه 

ها ی ضامنعنه ساقط گردد همهعنه است هرگاه تعهد مضمون  ها در ضمانت تضامنی تابع تعهد مضمون  ضامن مسؤولیتدرست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 شوند.برئ می

 

 (: 293تا   292)مواد  سبب چهارم: تبدیل تعهد 
ردیم که به جای آن، من  با قراردادی که منعقد کرده بودیم من متعهد بودم به شما یک تن آهن تولید فالن کارخانه را تحویل دهم بعدًا طی قرارداد دیگری توافق ک

اد قرارداد دوم تعهد آن محمولۀ آهن از بین رفته است. لذا تبدیل تعهد هم نسبت به تعهد  تن عدس تحویل دهم، آن موضوع، تبدیل به این موضوع شد. با انعق 20
 پیشین از موارد سقوط تعهدات است.

ت قراردادی دارد( و این عقد دو تا اثر دارد. یک اثرش سقوط تعهد موجود )سابق( و دیگری ایجاد تعهد جدید اس و  ت. یک تعهد داریم تبدیل تعهد عقد است )ماهیِّ
سبب پیدایش  است و در نتیجه    سبب سقوط تعهدکنیم از بین برود و یک تعهدی که مایلیم به جایش بیاید. این را تبدیل تعهد گویند. پس تبدیل تعهد  توافق می

فق کردم به جای آن یک تن  هم از جانب طرفین قرارداد سابق هست. به موجب یک قراردادی متعهد بودم به شما یک تن عدس بدهم در قرارداد جدیدی توا   تعهد
 عدس، دو دستگاه ماشین مزدا صفر بدهم پس در تبدیل تعهد دو قرارداد مطرح است: قرارداد سابق، قرارداد جدید. 

ت قراردادی دارد، یعنی به اراده یک طرف تبدیل تعهد صورت نمی1نکته   گیرد و اراده هر دو طرف الزم است. : هر تبدیل تعهدی ماهیِّ
 عدم تبدیل تعهد است زیرا اصل بقای عقد است چون اصل لزوم عقد است بنابراین هر تبدیل تعهدی نیازمند اثبات است  : اصل،2نکته 
 : در هر تبدیل تعهد، ایجاد شدن  تعهد  جدید با زوال  تعهد  سابق مالزمه دارد. لذا: 3نکته 

میلیون    100ام  خودی خود درست بوده باشد. مثال: من به موجب ربا متعهد بودهاگر تعهد سابق باطل بوده باشد تعهد جدید هم باطل است ولو به   (1
متر پارچه بدهم که به خودی خود درست است اما از آنجا که تابع  دینی   10,000کنیم به اینکه من به شما  تومان به شما بپردازم بعد آن دین را تبدیل می

 تعهد هم باطل است.است که از لحاظ منشأ باطل است، در نتیجه تبدیل 
 شود که تعهد سابق زایل نشده است در حقیقت ایجاد تعهد جدید با زوال تعهد سابق مالزمه دارد. اگر تعهد جدید باطل بوده باشد کشف می (2

سم است؛ یعنی قسم سوم و چهارم واقعًا تبدیل تعهد نیستند: 4نکته  سم است ولی واقعًا دو ق   : تبدیل تعهد ظاهرًا چهار ق 
شود.  شود و به موجب آن موضوع تعهد عوض میَله )طلبکار( بسته میاین عقد بین متعهد )بدهکار( و متعهد  بدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد:  . ت1

 کنیم که به جای گندم، برنج بدهیم. مثاًل من به شما گندم بدهکارم )اینجا مقدار مهم نیست( حال ما توافق می
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 طاقه از فالن پارچه بدهم.  10قرارداد اول متعهد بودم دو شاخه تیرآهن تحویل دهم در قرارداد جدید متعهدم یا مثاًل در 
َله بسته می. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد )یا منشأ تعهد(2 شود  شود و به موجب آن سبب تعهد هم عوض می: این عقد بین متعهد و متعهد 

شود. مثاًل مستأجری به مؤجر ده میلیون بدهکار است و سبب این  شود. فایدۀ عوض شدن سبب این است که قانون هم عوض میبدون اینکه موضوع َعَوض ب
  گوید: »مؤجر بیا توافق کنیم من این ده میلیون را کهخواهد در َرَود و میتعهد عقد اجاره است. اجاره یک سری احکام دارد که مستأجر از این احکام و قوانین می

گه آن مبلغ را به من قرض بده« اگر پذیرفته شود در  بابت اجاره بدهکارم فعاًل ندهم ولی از این به بعد به عنوان قرض بر عهدۀ من باشد یا به عبارت دیگر بهش می
 ق.م.(.   292)ماده شود این صورت من باز هم به شما بدهکار هستم اما این بدهی ناشی از عقد قرض است نه اجاره؛ پس احکام قرض جاری می

 این دو نوع تبدیل تعهد همان تبدیل تعهدهای واقعی هستند. 
تضمیناتی که برای تعهد سابق داده شده است مثل وجه التزام، رهن؛    293تبدیل تعهد نیستند( طبق ماده    4و    3نکته: در تبدیل تعهد )همین دو نوع، چون نوع  

گیرند مگر اینکه شرط شده باشد. البته دکتر کاتوزیان  رود و به تعهد جدید هم تعلق نمید( چون خود تعهد از بین میرون شوند )از بین میبعد از تبدیل تعهد فک می
ناظر به انتقال دین و انتقال   292ماده   3و  2در مفهوم حقوق رومی در حقوق ایران پذیرفته شده و بندهای  داینمعتقدند که: تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون و 

 ب است که در لسان قانون مدنی از اقسام تبدیل تعهد دانسته شده است. طل
ق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتًا شرط کرده باشند.  -  293ماده   در تبدیل تعهد، تضمینات  تعهد  سابق به تعهد الحق تعلِّ

 آمده است. 292مادۀ   1اند در بند  این دو نوع تبدیل تعهد که تبدیل تعهد واقعی 
 شود: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می -  292ماده 

َله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم  -  1 شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد  مقام آن میوقتی که متعهد و متعهد 
 شود. اصلی بری می

 َله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. تعهد  وقتی که شخص ثالث با رضایت م - 2
َله مافی - 3  الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. وقتی که متعهد 

با ایراد همراه   292ماده    3و    2: در تبدیل تعهد، تعهد دوم همواره یک تعهد جدید است اگر چه مشابه تعهد سابق باشد از این لحاظ نوشتارهای بندهای  1نکته  
 است. 

َله بود اما در این دو مورد )2( و )1: در موارد ) . تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد3 آید  ( شخص ثالث است. شخص ثالثی می4و    3( عقد بین متعهد و متعهد 
َله و می َله هم قبول میگوید: من به جای متعهد، دینش را ادا میپیش متعهد  گویند )که از حقوق  به اعتبار تبدیل متعهد می کند که این را تبدیل تعهدکنم. متعهد 

 (. 292ماده   2فرانسه آمده است( و این همان عقد ضمان خودمان است؛ یعنی در واقع انتقال دین است )بند 
کند. اراده دو نفر الزم است.    شود دین را اداءمتعهد  قرارداد  سابق آقای الف است در قرارداد جدید، شخص ثالثی )نسبت به قرارداد سابق( به نام ب متعهد می

 َله و متعهد جدید. متعهد  
 نکته: در حقوق ایران برای انتقال دین دو مصداق بیشتر نداریم: 

 . عقد ضمان 1
 . عقد حواله 2

ی بر انتقال دین است تضمینات  رود. در دو عقد ضمان و حواله که مبتن شود، تضمیناتش از بین میرود و منتقل مینکته: در انتقال دین با اینکه دین از بین نمی
 رود. از بین می

ه )تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد  .  4
َ
گوید: »طلبی که از متعهد دارم مال شما«. این هم انتقال طلب  رود میَله )طلبکار( سراغ ثالث می: متعهد  (داینل

َله  در انتقال طلب )در این ماده(، رضایت  بدهکار شرط نیست یعنی عقد بین متعهد    است(. انتقال طلب  3است و شماره  انتقال دین 2: شماره 292است )در ماده 
 شود. و ثالث بسته می

له جدید. )آیا  له سابق، متعهد، متعهدَله  قرارداد  جدید  ب است که اراده هر سه طرف برای تبدیل تعهد الزم است. متعهدَله  قرارداد  سابق الف است، متعهد  متعهد  
 ض را فهمیدید!؟( تناق 

شود گفت نوعی  (. ولی یک استثناء هم دارد. استثناء در انتقال اسناد تجاری است و می746ماده    5رود )بند  نکته: در انتقال طلب، تضمینات طلب از بین می
 ق.ت(. یا مثاًل کفیل یک نوع تضمین است.   249رود )ماده  انتقال طلب است و در آنها تضمینات از بین نمی
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 شود: ... »در موارد ذیل کفیل بری می -  746ده ما
 َله به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.«در صورتی که حقِّ مکفول   - 5

ها در مقابل دارندۀ برات مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و  دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسبرات  – ق.ت    249ماده  
دهنده و  ها نسبت به براتک از ظهرنویستواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفردًا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعًا رجوع نماید. همین حق را هر ی اعتراض می

کنندۀ دعوی ملزم  ین برات نیست، اقامهمسؤولین موجب اسقاط حقِّ رجوع به سایر  مسؤولهای ماقبل خود دارد. اقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از  ظهرنویس
َعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از  حال  دهنده یا م  نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت  برات

 او ضمانت نموده است. 
 

 [ 91]تعهدات آزاد تبدیل تعهد: ✓

 ب. ماهیت ایقاعی دارد.     الف. ماهیت قراردادی دارد. 

 د. ماهیت مختلط و اخباری دارد.     ی حقوقی است.ج. واقعه

 قرارداد است و با مشارکت دو یا چند اراده واقع می درست است. تبد »الف« ی پاسخ: گزینه
ً
شود. منتها منشأ تعهدی که موضوع  قرارداد  تبدیل  یل تعهد ماهیتا

تواند  ی حقوقی  اتالف یا تسبیب ایجاد شده است، میی حقوقی باشد؛ برای مثال، تعهدی که از واقعهگیرد، ممکن است عمل حقوقی یا واقعهتعهد قرار می

 ل تعهد ساقط گردد. با تبدی

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری  است؟   صحیح در خصوص »انتقال دین« و »انتقال طلب« کدام گزینه ✓

 ها از طریق قرارداد، قابل انتقال نیست. الف. برخی از طلب

 ی دیون و طلبب. در صورت انتقال قرارداد معوض، کلیه
 

 یابد.الیه انتقال میهای ناشی از آن به منتقل

 گاه رضایت مدیون شرط نیست. . انتقال دین همیشه نیازمند رضایت طلبکار است، اما در انتقال طلب هیچج

 گیرد هم انتقال دین.د. در عقد حواله همیشه هم انتقال طلب صورت می

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شود؟ کدام عبارت »تبدیل تعهد« محسوب می ✓

 ف. تغییر یکصد دالر بابت ثمن معامله به یک میلیون و پانصد هزار ریالال

 ب. تغییر جبران خسارت از رد عین به دادن بدل 

 ج. تغییر اجل پرداخت و موعد اجرای تعهد 

 د. کاستن از میزان ثمن یا افزودن به آن

دهند، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع اتفاق   موضوع تعهد را تغییر میله با توافق، نوع  پول  درست است. وقتی متعهد و متعهد    »الف«ی  پاسخ: گزینه

 که با تغییر نوع پول، مبلغ دین نیز تغییر یابد یا ثابت باقی بماند. افتد؛ اعم از اینمی

 [ 94صوصی سراسریشود؟ ]ارشد حقوق خهای ذیل در خصوص تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد، صحیح محسوب میکدام یک از گزینه ✓

 الف. در ردیف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.

 است. داینب. در ردیف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل 

 ج. در ردیف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع است. 

 د. نوع خاص و مستقلی از تبدیل تعهد است. 

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی و تعهدات سراسری تعهد« نیست؟کدام عبارت »تبدیل  ✓

 الف. تحویل گندم به جای برنج  موضوع  قرارداد.

 له به ثالث.ی موضوع قرارداد با رضایت متعهد  ب. تحویل پارچه

 ج. ایفای دین بدون رضای مدیون توسط شخص ثالث. 

 االجاره در دست مستأجر.لبها نسبت به وجوه ماد. جایگزینی عنوان قرض به جای عنوان اجاره
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تبدیل تعهد نیست.در این فرض رضایت  ق.م    267ایفای دین توسط شخص ثالث با اذن یا بدون اذن مدیون طبق مادۀ  درست است.    »ج« ی  پاسخ: گزینه

له الزم نیست، ولی در تبدیل تعهد و تحقق آن مشارکت دو ارادۀ انشایی الزم است.  متعهد و متهد 

به شرکت »ب« بدهکار است. در قرارداد دیگری، شرکت   97/ 3/ 10خرید کاال، مبلغ یکصد میلیون تومان با موعد پرداخت  شرکت »الف« بابت   ✓

کنند که شرکت »ب« به به شرکت »الف« تحویل دهد. سپس دو شرکت توافق می  97/ 20/2شود که  یک تن مواد اولیه در تاریخ »ب« متعهد می

 [ 97]ارشد تعهدات سراسری میلیون تومان پرداخت کند. ماهیت حقوقی توافق اخیر چیست؟ جای یک تن مواد اولیه، مبلغ یکصد

 ب. تهاتر قراردادی     الف. تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع 

 د. تهاتر قهری       ج. معاوضه 

جب وقوع تهاتر بین دو دین پولی بین دو شرکت توافق دو شرکت برای تبدیل تعهد تسلیم مواد اولیه به دین پولی، مو درست است.  »الف«  ی  پاسخ: گزینه

 تبدیل تعهد با تبدیل موضوع تعهد است.نمی
ً
 شود، آنچه واقع شده صرفا

حاظ  هرگاه طلبکار، شخصی را به بدهکار معرفی کند و به او بگوید: »طلب مرا به این شخص بپرداز.« و بدهکار هم این درخواست را بپذیرد، به ل ✓

 [ 95شود؟ ]تعهدات سراسرییجاد میای احقوقی، چه رابطه

 الف. انتقال طلب 

 ب. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد

 له  ج. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد  

 که قصد طرفین بر تبدیل تعهد، احراز شود.د. نمایندگی در وصول؛ مگر این

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

گیرد. در صورتی شود و اتومبیل معین  خریدار به عنوان رهن  ثمن در اختیار فروشنده قرار میسیه منعقد میطور نبه فروش خانه بهقراردادی راجع ✓

که فروشنده، شخص ثالثی را به خریدارمعرفی کند تا مبلغ ثمن را به وی پرداخت کند، رهن اتومبیل پیش از پرداخت وجه مذکور به ثالث چه 

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری  وضعیتی دارد؟ 

 ی خریدار بریء شده است. شود، چون ذمهالف. رهن منفکا می

 شود، چون تبدیل تعهد صورت گرفته است. ب. رهن منفکا می

 ج. رهن باقی است، چون قصد فروشنده در مورد تبدیل تعهد محرز نیست.  

 د. رهن توسط خریدار قابل فسخ است، چون بقای رهن به ضرر اوست.

 درست است.   »ج«ی ون مدنی، گزینهقان  293 مادۀپاسخ: طبق 

ی دیگری، همان مبلغ را به جعفر بدهکار است. در  شود و حسین نیز بابت معاملهحسن بابت خرید یک دستگاه اتومبیل به حسین بدهکار می ✓

چیس  اخیر  توافق  ماهیت  بپردازد،  وی  به  را  حسین  بدهی  کند  تعهد  جعفر  برابر  در  حسن  دیگری،  قرارداد  در  که  تعهدات صورتی  ]ارشد  ت؟ 

 [ 97سراسری

 له ب. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد      الف. پرداخت دین توسط ثالث 

 د. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد     ج. ضمانت

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

بدهی تحت فشار قرار داده است. در  شخص »الف« به شخص »ب« بدهکار است. طلبکار )شخص ب( ، بدهکار )شخص الف(، را برای پرداخت   ✓

یا   شخصی  چه  رضایت  صورت  این  در  گردد،  بدهکار  بدهی  پرداخت  به  متعهد  طلبکار  مقابل  در  شود  »ج« حاضر  شخص  چنانچه  قضیه،  این 

 [ 91]وکالت   اشخاصی ضروری است؟

 الف. رضایت طلبکار )شخص ب( ضروری است.

 ب. رضایت بدهکار )شخص الف( ضروری است.

 ایت بدهکار )شخص الف( و هم رضایت طلبکار )شخص ب( ضروری است. ج. هم رض

 کدام از بدهکار )شخص الف( و طلبکار )شخص ب( الزم نیست. د. رضایت هیچ

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  292 مادۀ  2پاسخ: طبق بند 

 [ 95کند. این توافق چه حکمی دارد؟ ]قضاوتله تسلیم میمضمون  پس از عقد ضمان، با توافق طرفین، ضامن مالی به غیر جنس  دین، به  ✓
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 عنه به آن رضایت دهد.  الف. باطل است، حتی اگر مضمون  

 عنه به آن رضایت دهد.   که مضمون  ب. باطل است، مگر این

 شود.ج. صحیح است و معاوضه محسوب می

 شود. د. صحیح است و تبدیل تعهد محسوب می

 درست است. چنین ضمانتی صحیح و معتبر است و در بطن خود متضمن توافق بر تبدیل تعهد یا تبدیل موضوع تعهد است.   »د«ی پاسخ: گزینه

رود. در صورتی که پس  که آن را در جای محفوظی قرار داده بود، به سرقت میگیرد و در حالیخانمی گردنبند طالی آنتیک دوستش را عاریه می ✓

د، با مالک آن تعهد و توافق نماید که ظرف ده ماه آینده یکصد سکه بهار آزادی را به جای گردنبند مفقودشده به او  از نومیدی از یافتن گردنبن

 [ 96بدهد، ماهیت حقوقی این توافق چیست؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 ب. تبدیل تعهد      الف. معاوضه 

 و زمان پرداخت خسارت د. صرف توافق برای میزان   ج. بیع عین معین با ثمن کلی در ذمه 

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه نادرست است؟ ✓

 الف. در تبدیل تعهد، صحت و تشکیل تعهد جدید، با صحت و زوال تعهد سابق مالزمه دارد. 

 ه تعهد سابق باطل باشد یا صحیح.کب. در تبدیل تعهد، تشکیل تعهد جدید با زوال تعهد سابق مالزمه دارد، اعم از این

 به معنی صحت تعهد سابق است. 
ً
 ج. در تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشأ و سبب، تشکیل تعهد جدید، لزوما

 نطبق نیست. قانون مدنی مشعر بر آن است، از نظر تحلیلی با تبدیل تعهد م  292  مادۀ  3له، که بند  ی متعهد به دیگری از جانب متعهد  الذمه د. انتقال مافی

برای اینکه تبدیل تعهد به طور صحیح واقع شود، باید تعهد سابق صحیح و معتبر باشد، اگر بعد از توافق تبدیل تعهد معلوم  درست است.    »ب« ی  پاسخ: گزینه

 شود.شود که تعهد سابق  باطل است تبدیل تعهد واقع نمی

 [ 95نک و صاحب حساب با کدام مورد انطباق دارد؟  ]دکتری حقوق خصوصی آزادانداز با توافق باانتقال موجودی حساب جاری به حساب پس ✓

 ب. تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد  الف. تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشأ تعهد 

 له د. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد     ج. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد

درست است. منشأ تعهد بانک به پرداخت مبلغ موجود، قرارداد حساب جاری است؛ چنانچه با توافق بانک و صاحب حساب، مبلغ    »الف« ی  پاسخ: گزینه

کند و  موجود در حساب جاری به حساب دیگری منتقل شود، منشأ تعهد بانک به پرداخت مبلغ موردنظر از حساب جاری به حساب جدید تغییر پیدا می

 شود.ار تبدیل منشأ تعهد محقق میتبدیل تعهد به اعتب

له قبول کند که دین متعهد را ادا کند.« با کدام عمل دارد: »وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد  قانون مدنی که مقرر می  292  مادۀ  2بند   ✓

 [ 96وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت حقوقی در ایران منطبق است؟  

 ب. حواله     الف. حواله و ضمان 

 د. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد     مدنی ج. ضمان 

 درست است.  »الف« ی پاسخ: گزینه

فروشنده که بر اساس قرارداد بیع متعهد بوده خودروی سمند معینی را تسلیم کند، با رضایت خریدار، به جای آن، یک خودروی پژو را تحویل  ✓

 [ 97حقوق خصوصی سراسری گیرد؟  ]ارشددهد. بین  طرفین، کدام عمل حقوقی صورت میمی

 ب. تهاتر       الف. معاوضه 

 د. تبدیل تعهد به لحاظ تبدیل موضوع    ج. ایقاع از نوع تأدیه به غیرجنس

الکیت مشتری درآید، با این توافق مالکیت به اگر بایع و مشتری تراضی کنند به جای مبیع عین معین، مال دیگری به م  درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

شود، فلذا باید بین طرفین عقد  آید. چون مبیع عین معین است این اثر از تبدیل تعهد حاصل نمی شود و مال دوم به ملکیت مشتری درمی ع اعاده می بای

ک ایجاد شود، در بین گزینه
ا
ل م   های پرسش معاوضه دارای اثر تملیکی است. م 

 [ 92]تعهدات آزاد در کدام مورد تضمینات تعهد سابق همچنان باقی است؟  ✓

 د. ضمان   ج. حواله   ب. تبدیل تعهد    الف. انتقال سفته 
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های سابق  تعهد   درست است. طبق مقررات و اصول حاکم بر اسناد تجارتی، بعد از انتقال سند تجارتی از طریق ظهرنویسی، تضمین  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 اقی خواهند ماند. شوند و به سود انتقال گیرنده، بناشی از سند ساقط نمی

ی عین مستأجره  بهای یک سالهشخص »الف« به صورت تضامنی از شخص »ب« )مستأجر( در مقابل شخص »ج« )موجر( نسبت به پرداخت اجاره ✓

ی  بهای مذکور به صورت وام نزد مستأجر باشد. در این صورت تعهد تضامنکنند که اجارهضمانت کرده است. موجر و مستأجر با هم  توافق می

 [ 93کند؟] ارشدحقوق خصوصی و تعهدات سراسریشخص »الف« چه وضعیتی پیدا می

 است.  مسؤولالف. شخص »الف« همچنان  

که موجر و مستأجر در توافق اعطای وام به صراحت شرط کرده باشند که تعهد شخص »الف« به قوت  ی شخص »الف« بریء خواهد شد؛ مگر اینب. ذمه 

 خود باقی است.

 پرداخت است، اما حق مراجعه به شخص »ب« را دارد.  مسؤولهمچنان   ج. شخص »الف«

 است که به این توافق رضایت داده باشد.  مسؤولد. شخص »الف« تنها در صورتی 

 درست است.  »د« ی پاسخ: گزینه

ذکور به مدت سه ماه به عنوان قرض  کنند که مبلغ مای به مبلغ ده میلیون تومان و قبل از پرداخت ثمن حال، طرفین توافق میپس از فروش خانه ✓

ی خریدار باقی بماند. در قرارداد بیع شرط شده است، در صورت عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ دارد. اگر خریدار در پرداخت در ذمه

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  مبلغ مذکور کوتاهی ورزد، کدام مورد در اختیار فروشنده است؟

 تبدیل تعهد، به منظور استفاده از خیار تأخیر ثمنالف. فسخ قرارداد 

 ب. استفاده از خیار تأخیر ثمن، در صورت وجود شرایط آن 

ق 
ا
 ج. فسخ قرارداد بیع به استناد خیار شرط معل

 د. الزام خریدار به پرداخت مبلغ قرض

 که ثمن نزد خریدار قرض باقی بماند، تبدیل تعهد با تبدیل منشأ تعهد است. درست است. توافق طرفین عقد بیع مبنی بر این  »د«ی پاسخ: گزینه

 

 : ( 299تا   294تهاتر )مواد  سبب پنجم: 
دهم و شما هم  نید. من دینم را نمیشود. فرض کنید من به شما مدیون هستم و شما هم به من مدیوتهاتر یعنی دو نفر به هم مدیون هستند هر دو دین ساقط می

نمایند؛ به این صورت که اگر  شود( تا کجا ممکن است؟ تا جایی که با هم برابری میشود )هر دو ساقط میدهید. پس طلبکاری و بدهکاری  متقابل ساقط مینمی
میلیون تومان بدهکارید؛ اگر دو دین هم اندازه    20کارم شما هم به من  میلیون تومان بده  20کنند، من به شما  دو دین هم اندازه باشند تمامًا با هم برابری می

تر. پس تهاتر سبب  سقوط  متقابل  دو دین )تعهد( است. تهاتر، عمل حقوقی نیست واقعۀ حقوقی  قهری است یعنی بدون اینکه اراده کنیم  نباشند به اندازه دین پایین
 است.  شود. وفای به عهد واقعۀ حقوقی ارادیواقع می

ق تهاتر یک رکن اصلی الزم است با چند شرط. رکن تهاتر )سبب اصلی آن( در ماده   آمده است که عبارت است از تقابل دو دین؛ یعنی دو دین باید    294برای تحقِّ
تید. اگر من به شما بدهکار باشم و شما  در مقابل هم باشند. دو نفر باشند و دو تا دین در مقابل هم. فرض کنید من به شما بدهکارم و شما هم به من بدهکار هس

 شود. در تهاتر باید دو نفر باشند.به آقای الف بدهکار باشید این تهاتر نمی
 شود سه نفر. مثال: شما به یک شرکت تجاری بدهکارید و از یکی از شرکاء طلبکارید. شرکت یک شخص است و شریک یک شخص این می

 شود. مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میوقتی دو نفر در   -  294ماده 
 . 299آمده و یکی در ماده  296تهاتر چهار شرط دارد. سه شرط در مادۀ 

حاد  ز تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می -  296ماده   مان و مکان  تأدیه ولو به اختالف سبب. شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتِّ
ف شده  در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص  ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقی  -  299ماده  

 د  تهاتر از تأدیۀ مال توقیف شده امتناع کند. تواند به استناخود طلبکار گردد دیگر نمی داینباشد و مدیون بعد از این توقیف از 
 . وحدت موضوع یا جنس  دو دین 1
 . وحدت زمان  تأدیۀ دو دین 2
 . وحدت مکان  تأدیۀ دو دین 3
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 . آزاد بودن دو دین 4
 

ه من باشد زیرا موضوع تهاتر  1 »دین« است نه عین؛ بنابراین اگر من  . وحدت موضوع یا جنس دو دین: اواًل دو دین وجود داشته باشد یعنی امری و چیزی در ذمِّ
ن    8تومان بدهکارم و شما به من    10به شما   تومان بدهکارید اینها دین هستند. در اینجا زمینه تهاتر وجود دارد. ولی مثاًل من اگر قرار باشد به شما تلویزیون معیِّ

ن دین  ن بدهید به جهت اینکه این تلویزیون معیِّ  نیست قابل تهاتر نیست. تهاتر مربوط به دیون است نه تعهد به تسلیم اعیان. بدهم و شما هم تلویزیون معیِّ
ی است. فرض کنید من به شما هزار کیلو برنج به طور کلی بدهکارم و شما هم هزار کیلو برنج به من به  گذار میثانیًا بهتر بود قانون گفت تهاتر فقط بین دو دین  کلِّ

ی باشد. شود تهاتطور کلی بدهکارید و این می  ر که باید اوصاف آن دو هم کلِّ
ا بدهکارم و شما هم یک  . وحدت زمان تأدیۀ دو دین: دو دین یا باید هر دو حال باشد یا باید هر دو مؤجل  در یک تاریخ باشند. مثاًل من یک میلیون تومان به شم2

کنیم تا آن تاریخ برسد؛ قبل از اینکه آن تاریخ برسد  و در یک تاریخ بود، صبر نمی  شوند. اگر هر دو دین مؤجل میلیون تومان به من بدهکارید، حال هر دو تهاتر می
 شوند. تهاتر می

گیرد زیرا زمان در ارزش  دین تأثیر دارد. وحدت   دی اداء کنید در اینجا تهاتر صورت نمی  14فروردین باید اداء کنم و شما باید به من    5مثال: اگر من دین خود را  
 ورد نظر است نه زمان ایجاد. زمان  اداء م

شما بدهکارم و در تهران  . وحدت مکان تأدیۀ دو دین: برای اینکه بین دو دین تهاتر بشود باید محلِّ تأدیۀ آنها یکجا باشد )مکان ایفاء دو دین یکی باشد(. من به3
و دیگر محله و منطقه مهم نیست. اگر قرار است من دین را در تبریز اداء کنم   شود باید تعهدم را بدهم؛ شما هم بدهکارید و باید برنج را در تهران بدهید، تهاتر می

 گیرد. و شما در بندر انزلی تهاتر صورت نمی
 خواهد: تهاتر دو تا شرط را نمی

شدن الزم نیست شما    : در تهاتر، وحدت  سبب  دو دین الزم نیست؛ یعنی اگر من شیشۀ پنجره شما را شکستم برای بدهکار وحدت سبب )منشأ( دو دین.  1
اخت نشده یا  شیشه پنجره من را بشکنید و بدهکار شوید. وحدت منشأ و یا وحدت سبب، شرط تهاتر نیست چه رابطه قراردادی باشد مثل خریدی که ثمن آن پرد

ن ناشی از بیع است و یک دین ناشی از اجاره و  کند. مثاًل یک دیای که پرداخت نشده و یا ضمانت قهری باشد مثل اتالف و یا غصب مال، فرقی نمیاالجارهمال
 شود. اینجا تهاتر واقع می

شود  : من یک میلیون به شما بدهکارم و شما دو میلیون به من بدهکارید. یک میلیون من با یک میلیون از دو میلیون  شما تهاتر میوحدت میزان دو دین.  2
 ق.م(.  296ماند )ماده  و یک میلیون می

 شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختالف سبب. اتر فقط در مورد دو دینی حاصل میته -  296ماده 
گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن  واحد  تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می  -  295ماده  
 شوند. طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری مینماید بهای که با هم معادله مین شدند هر دو دین تا اندازهمدیو

 ق.م: 299. آزاد بودن دو دین: ماده  4
شرط دیگر را برای تهاتر گفته است و آن این است یک    299سه شرط را برای تهاتر گفته است: »وحدت موضوع، وحدت مکان و وحدت زمان«؛ مادۀ    296مادۀ  

شود توقیف  آید. این نکته الزم به ذکر است که دین را هم میکه هر دو دین باید آزاد باشند. هر گاه یکی از دو دین به نفع ثالثی توقیف شده باشد تهاتر به وجود نمی
 شود. دو نفر باشند، تهاتر نمی شوند و برای تهاتر باید کرد و چون در اینجا طرفین، سه نفر می

گیرد که هر دو دین آزاد باشند یعنی توقیف نشده باشند. لذا اگر طلب  شما به من مدیون هستید و من هم به شما مدیونم. بین این دو دین زمانی تهاتر صورت می
ه شما از جانب طلبکار من توقیف شده باشد، آنگاه شما از من طلبکار شوید، بین   گیرد، زیرا درست است که طلبکاری و  این دو دین تهاتر صورت نمیمن در ذمِّ

ه شما دارم توقیف است. طلب من متعلق  حقِّ  بدهکاری وجود دارد )البته با شرایط  پیش ه من دارید آزاد است اما طلبی که من ذمِّ گفته( ولی طلبی که شما در ذمِّ
واحد طلبکار و بدهکار شویم با وحدت زمان و مکان، تهاتر در همان لحظه صورت گرفته است.  شما درآن  شود؛ اما اگر من باشخص  ثالث است؛ بنابراین تهاتر نمی

ه شما ساقط شده است دیگر   طلبی وجود ندارد  در نتیجه اگر طلبکار من به سراغ شما بیاید و درصدد باشد طلب مرا در عهده شما توقیف کند چون طلب من در ذمِّ
 که بتوان توقیف کرد. 
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گویند: »به صورت رهن کامل« و این غلط ای بدهد )مردم میمیلیون داده به مالک بدون اینکه اجاره  80ای را اجاره کرده، به این صورت که  ل: یک آقایی خانهمثا 
واهد یکی از اموال آقا را توقیف کند،  خاش را از طریق دادگاه مطالبه نموده است و میاست، بین مردم »رهن  کامل« جای »اجاره« رایج است(. خانم  این آقا مهریه

خانه  کند. اجرای احکام یک نامه به صاحبالحسنه یا ودیعه( است و آن را به اجرای احکام معرفی میشناسد همین پول  پیش )یا قرضتنها پولی که از آقا می
ر واقع، این یک دین است که به نفع ثالث )خانم( توقیف شده است. به این مورد،  میلیون را به آقا ندهید و باید به خانم این آقا بدهید. د   80دهد که این  )موجر( می

خانه به هر دلیلی  (؛ فرض کنید بعد از این توقیف، صاحب1356به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال    87گویند )مواد  توقیف  طلب نزد شخص ثالث می
میلیونی که بدهکار بود باید به خانم بدهد و طلبش را از آقا بگیرد. در    80شود چون  واهیم بگوییم: تهاتر نمیخشود و میمیلیون از آقا )مستأجر( طلبکار می  80

 ق.م.(.   299دهد )ماده شوند و تهاتر رخ نمیاین حالت هم طرفین سه نفر می
ه ضامن ن له به مضموناگر بعد از عقد ضمان، مضمون – 297ماده   خواهد شد. عنه مدیون شود موجب فراغ ذمِّ

ه است یعنی به محض اینکه ضامن از مدیون اصلی ضمانت کرد مدیون اصلی بری می شود و دین به عهدۀ ضامن  ضمان در حقوق مدنی ما مبتنی بر نقل ذمِّ
ه(. منتقل می ه به ذمِّ  شود )نقل ذمِّ

 شود. شود و ضامن بدهکار میشود با انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری میله طلبکار است، حاال عقد ضمان منعقد میمضمون
به مضمونسپس مضمون بدهکار میله  رابطه حقوقی  در یک  نمیعنه  تهاتر صورت  بدهکاری  و  دو طلبکاری  این  بین  بدهکاری،  شود  و  زیرا طلبکاری  گیرد؛ 

 عنه بدهکار است. له از ضامن طلبکار است ولی به مضمون»متقابل« نیست، یعنی مضمون
ت طرفین 1نکته   شرط وقوع تهاتر بین طرفین نیست زیرا تهاتر، واقعۀ حقوقی  قهری است. : اهلیِّ
 توانند شرط کنند تهاتر صورت نگیرد؛ تهاتر قاعده آمره نیست. : دو طرف می2نکته 
 کند. ه جلوگیری میهای مکرر و خطر احتمالی حمل و نقل مال  موضوع  تأدیهای مکرر و صرف هزینه: ارزش تهاتر در این است که از رفت و آمد3نکته 

 اقسام تهاتر: 
شود. ولی به مناسبت  که من و شما در مقابل هم بدهکار شدیم چه ما بخواهیم چه نخواهیم تهاتر واقع میالواقع قهری است؛ یعنی همینتهاتر فی 259طبق ماده  

سم تهاتر وجود دارد که انگار قهری    های دیگری از تهاتر همتوان از نظر آموزشی صورتدخالت ارادۀ طرفین یا ارادۀ دادگاه می در نظر گرفت. با این وجود، سه ق 
 بینیم که قهری است؛ اما این سه قسم:نیست؛ اما اگر دقت کنیم می

 . تهاتر قراردادی: 1
شرطی که وجود ندارد را به وجود    کنند و آندهد و طرفین )با دو اراده( توافق میتهاتر قراردادی جایی است که یکی از شرایط تهاتر نیست پس تهاتر رخ نمی

دانید  دهد که باید گفت تهاتر قهری است. مثال: من به شما گندم بدهکارم و شما به من برنج بدهکارید؛ میآورند؛ در واقع، شرط که ظاهر شد تهاتر قهرًا رخ میمی
کنیم من به جای گندم برنج بدهم )تبدیل تعهد( در اینجا تهاتر واقع  ق میخواهیم تهاتر بشود، بنابراین توافشود )مخالف بودن جنس(. حال میتهاتر واقع نمی

گویند قراردادی چرا که این امر مستلزم توافق  کنیم به محمولۀ گندم در مقابل محمولۀ برنج تهاتر شده محسوب شود. از این جهت میدر واقع توافق می شود.می
 طرفین است. 

آورند و بعدًا که  کنند و آن شرط را به وجود میقراردادی چیست؟ پاسخ این است: جایی که شرایط تهاتر وجود ندارد و طرفین توافق میاگر پرسیدند منظور از تهاتر 
 آید. شرط کامل شد به طور قهری تهاتر به وجود می

 . تهاتر قضائی: 2
(. من به شما بدهکارم و دینم را هم قبول دارم؛ شما هم به من بدهکارید ولی  تهاتر قضایی جایی است که یکی از دو دین محلِّ نزاع است )بر سر آن اختالف است 

تی آن دینی را که  تان را قبول ندارید. پس در واقع دو دین وجود دارد ولی یک نفر دینش را قبول ندارد؛ فرض کنید این دو به دادگاه میدین روند و دادگاه بعد از مدِّ
اند در حالی که رأی دادگاه اعالمی است و نه تأسیسی. فرض کنید  دهد. این را تهاتر قضائی گفتهه تهاترش با دین دیگر میکند و حکم ب اختالفی بود احراز می

رخ داده است و در واقع    1396دهد، که تهاتر سال  رأی می  1398رویم دادگاه در سال  به دادگاه می  1397است و ما در حال  حاضر اختالف داریم،    1396سال  
 شود تهاتر قباًل به صورت قهری رخ داده است و دادگاه آن را اعالم نموده است. کند. معلوم میآن را اعالم می 1398ه سال دادگا

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

224 

شود و ادعای طلبکاری متقابل  میلیون. از جانب آن شخص دادخواست متقابل داده می  150ادعای طلبکاری از جانب یک شخص به دیگری وجود دارد به مبلغ  
میلیون تومان ادعای خواهان   150کند که از  ها احراز میحسابکند کارشناس با بررسی دفاتر و صورتدگاه برای احراز واقع، امر را به کارشناس ارجاع میشود دامی

ت. حال چون در اینجا  میلیون اس  6میلیون ادعای طلبکاری خواهان دعوی متقابل، طلبکاری وی در حقیقت  12میلیون تومان است و از    7اصلی، طلبکاری وی 
کند و به  کنند تهاتر صورت گرفته است و چون این امر را کارشناس احراز میطلبکاری و بدهکاری متقابل وجود دارد بین این دو دین تا جایی که با هم معامله می

 گیرد. کند، تا اینجا هم تهاتر صورت میعالم میکند و اکند و دادگاه هم رأی  صادرۀ طرفین را در حدود تهاتر فاقد حق اعالم میدادگاه گزارش می
 دکتر کاتوزیان معتقد بودند به جای واژۀ تهاتر قضائی باید گفته شود: اعالم  قضائی  تهاتر  قهری. 

 . تهاتر ایقاعی: 3
آید. پس در واقع این تهاتر یک نوع تهاتر  وجود می  تهاتر ایقاعی شبیه تهاتر قراردادی است یعنی یکی از شرایط تهاتر نیست ولی این شرطی که نیست با یک اراده به

گوییم. تهاتر ایقاعی دو مورد دارد: یک مورد راجع به زمان و یک مورد  طرف باشد این تهاتر را ایقاعی میکردن زمینۀ تهاتر صرفًا به ارادۀ یکقهری است. اگر فراهم
 هم راجع به مکان. 

شود. حال آن مدیونی که دینش مؤجل است  دانیم در این صورت تهاتر واقع نمیدین حال است و یک دین مؤجل؛ می: یک اختالف زمان تأدیه دو دینمورد اول، 
 گذرد )یعنی با یک اراده(. از اجل می

شود. آن  دین، حال میدهم، یعنی  تواند از اجل بگذرد. مثاًل من باید پول شما را شش ماه دیگر بدهم االن میقاعده: معمواًل مدیونی که دینش مؤجل است می
 کند. شود فقط دین  مؤجل را حال مییک اراده باعث تهاتر نمی

: فرض کنید من باید برنج را در تهران به شما بدهم و شما باید برنج را در شیراز به من بدهید )با این فرض که دو طرف تهران  اختالف مکان تأدیه دو دینمورد دوم،  
دهد چون مکان  تأدیه مختلف است )وحدت مکان وجود ندارد(. اینجا به دو صورت تهاتر ممکن است رخ بدهد. یکی ایقاعی  نمیهستیم( در این صورت، تهاتر رخ  

 رسد قراردادی باشد. است و یکی به نظر می
ش بگذرد( و در این صورت مکاگذرد )هر صاحب حق میصورت اول: آن طرفی که مکان به سودش است از سودش می شود و تهاتر رخ  ها یکی مینتواند از حقِّ

که گفتم برنج را شما  دهد. من برنج را باید تهران به شما بدهم و شما باید شیراز به من بدهید )با این فرض که هر دو تهران هستیم(. من حتمًا یک نفعی دارم  می
دهد )من از  شود و تهاتر رخ میدهید؛ در این صورت، مکان، یکی میخواهد در شیراز تحویل بدهید، همان در تهران ب گویم نمیدر شیراز به من بدهید. حال می

م که شیراز بگیرم صرف  ق.م.(.  298کنم(؛ با ارادۀ من وحدت مکان هم ظاهر شد پس این حالت، ایقاعی است یعنی با یک اراده است )ماده نظر میحقِّ
قل  موضوع  دین تا آن مکان را بدهد و وقتی که مخارج را پرداخت و طرف قبول کرد دو  صورت دوم: آن طرفی که مکان به زیان اوست بیاید و مخارج مربوط به ن

توانم  گوید: »میشود؛ پس در این صورت قراردادی است. من باید برنج را در تهران بدهم و شما باید برنج را شیراز بدهید. کسی که مکان به زیان او است میاراده می
گویم: »به خاطر اینکه اگر شما برنج را تهران بدهید من باید آن را به شیراز بفرستم و این برای من هزینه گویم: »خیر«، در ادامه میبرنج را تهران بدهم؟« من می

باید برنج را در   گیرم. حال شمادهید و من هم هزینه را میدهم« در این حالت، شما ابتدا هزینه را میگویید: »من هزینۀ نقل را میدارد«. در این صورت، شما می
 ق.م(.  298شود )ماده  تهران تحویل بدهید که تهاتر می

ِّ دیگر یا به  »اگر فقط محلِّ تأدیۀ دینین، مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می  -  298ماده  
ی به محل  شود که با تأدیۀ مخارج مربوط به نقل  موضوع  قرض از محلِّ

ن  را ساقط نمایند.«  نحوی از انحاء، طرفین حقِّ تأدیه در محلِّ معیِّ
 چند نکته راجع به تهاتر: 

آ.د.م(. استناد ذینفع چون کاشف است با قهری    2تواند به تهاتر رأی بدهد مگر اینکه ذینفع به آن استناد کند )ماده  ( با اینکه تهاتر، قهری است دادگاه نمی1نکته )
 بودن تهاتر منافاتی ندارد پس تهاتر قهری است. 

کردن روابط افراد است بنابراین  قواعد تهاتر، امری نیست، تکمیلی است. مربوط به نظم عمومی نیست و مربوط به حقوق افراد است. تهاتر برای ساده(  2نکته )
 توانند از تهاتر انصراف حاصل کنند که این را انصراف از تهاتر گویند. طرفین می

متفاوت باشد مثل برج طارم در مقابل برنج هندی و این تفاوت وصف موجب تفاوت در قیمت آن دو جنس  ( اگر جنس دو دین یکی باشد ولی اوصاف آنها 3نکته )
 گیرد. بگردد تهاتر صورت نمی

ق4نکته ) ق قبل از حصول معلِّ ین  معلِّ ز با د  َنجَّ ین  م  قعلیه تهاتر نمی( د   علیه تحقق دین محرز نیست. شود زیرا قبل از حصول معلِّ
 دن دین مانع تهاتر نیست مشروط بر اینکه اجل  هر دو دین یکی باشد. ( مؤجل بو5نکته )

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

225 

 رسد زیرا واقعۀ حقوقی قهری است. ( تهاتر به ارث نمی6نکته )
ه هم تهاتر صورت می7نکته ) ر این  گیرد، دله تهاتر صورت میعنه از مضمون  عنه با طلب مضمون  له از مضمون  گیرد. )بین طلب  مضمون  ( در ضمان ضم ِّ ذمِّ

 شود.( صورت، ضامن آزاد و بری می
 [99دکترای حقوق خصوصی ] با توجه به متن زیر کدام فرض با موازین قانونی منطبق است؟ ✓

کند هرکس آن را نقاشی کند مبلغ ده میلیون ریال اش اعالم می »ابراهیم که مبلغ ده میلیون ریال از ناصر طلبکار است. بدون تعیین مساحت خانه 

عل به   پذیرد.« پردازد. ناصر که نقاش است آن ایجاب را می او می ج 

 شود.پس از شروع نقاشی توسط ناصر، تهاتر حاصل می الف. 

 شود. پس از انجام نقاشی توسط ناصر، تهاتر انجام می ب. 

 شود. با پذیرش نقاشی از سوی ناصر، تهاتر حاصل می ج. 

 د. مانجعاله، باطل و دین ناصر به ابراهیم باقی می د. 

  در   که طریقی یکدیگربه به هاآن  دیون بین باشند مدیون  یکدیگر  مقابل در   نفر دو  وقتیقانون مدنی: »  294به استناد مادۀ   « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

 « .شودمی حاصل تهاتر است مقرر  ذیل مواد

ۀ ابراهیم مستقرشده و تهاتر انجام می مطابق نظر دکتر مالکریمی بعد از انجام نقاشی توسط ناصر سبب دین ایجاد شده و   شود دین بر ذما

ریال از این طلب به نفع یاسر ) طلبکار حمید( توقیف شده است.    200,000,000ریال از احمد طلبکار است که مبلغ    500,000,000حمید مبلغ   ✓

 احمد مبلغ  
ً
 [ 99تعهدات ارشد ] د چگونه است؟و احم حمید ه وقوع تهاتر بین طلبشود. نحو ریال از حمید طلبکار می  500,000,000متعاقبا

 شود. ریال تهاتر واقع می   500,000,000تا مبلغ الف. 

 شود. ریال تهاتر واقع می  300,000,000تا مبلغ ب. 

 شود. ریال تهاتر واقع می   200,000,000تا مبلغ ج. 

 شود. تهاتر واقع نمی د. 

تا    ریال از این طلب به نفع یاسر ) طلبکار حمید( توقیف شده است  200,000,000مبلغ  « صحیح است.طبق نظر دکتر مالکریمی چون  بپاسخ: گزینۀ »

 شود.ریال تهاتر واقع می  300,000,000مبلغ 

، عیب برق ساختمان را به هاهای آب ساختمان را تعمیر کند، قبل از تعمیر لوله هزار تومان متعهد شده است لوله   200شخصی که با دریافت   ✓

هزار تومان است. در صورتی که شخص مذکور به دلیل اختالف با مالک از انجام کار    200کند و هزینه انجام این کار  دستور مالک برطرف می 

ق ساقط شود، بین طرفین ها به ازای هزینه برطرف کردن عیب برها منصرف شود و با مالک توافق کند که تعهد وی در مورد تعمیر لوله تعمیر لوله 

 [ 99تعهدات ارشد ] گیرد؟چه عمل حقوقی صورت می

 بیعالف. 

 تهاتر ب. 

 ابراء ج. 

 تبدیل تعهد د. 

  گردد می حاصل  نمایند تراضی موضوع این در طرفین که این بدون و است قهری تهاترقانون مدنی: » 295« صحیح است. به استناد مادۀ بپاسخ: گزینۀ »

  و  شده  طرف  بر  تهاتر  طور  به  نمایدمی   معادله   هم  با  که  ایاندازه   تا  دین  دو  هر  شدند  مدیون  واحد  آن  در  یکدیگر  مقابل   در  نفر  دو  که  این  محض  به  این  بر  بنا

 « . شوندمی  بری  یکدیگر  مقابل در آن مقدار به طرفین

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد کدام یک از موارد زیر، جزو شرایط تهاتر نیست؟ ✓

 ب. وحدت سبب دو دین      الف. وحدت موضوع دو دین 

 د. وحدت مکان تأدیه     ج. وحدت زمان تأدیه 

 درست است.  »ب«ی قانون مدنی،گزینه  296 مادۀپاسخ: طبق 
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تولیدی  شده هر کدام به مبلغ پانصد میلیون ریال به شرکت »ب« دارد که بابت بدهی اول، یک دستگاه ماشین آالت شرکت »الف« دو بدهی حال ✓

ی طلب شرکت »ب« قرار گرفته است. اگر شرکت »الف« بابت فروش محصوالت حود پانصد  و بابت بدهی دوم، یک دستگاه سواری، در وثیقه

]دکتری   میلیون ریال از شرکت »ب« طلبکار شود و در صورتی که ثمن معامله حال باشد، کدام مورد در خصوص امکان تهاتر صحیح است؟  

 [ 97سریحقوق خصوصی سرا

 شود.ی شرکت »الف« تهاتر واقع میالف. با اراده

 شود.ی شرکت »ب« تهاتر واقع میب. با اراده

 شود، مگر با توافق طرفین.ج. تهاتر واقع نمی

 واقع می
ً
 شود.د. به میزان پانصد میلیون ریال، تهاتر قهرا

ق.م اگر شخصی دو طلب و یک دین نسبت به دیگری   282است، بر اساس مالک مادۀ    ایط وقوع تهاتر تقابل دو دیناز شر درست است.    »الف«ی  پاسخ: گزینه

طرفی که دو بدهی دارد، باید یکی از دیون را برای تهاتر  ،  شود، مگر اینکه برای وقوع تهاترداشته باشد تهاتر به دلیل فقدان شرط تقابل بین دیون واقع نمی

 انتخاب کند 

میلیون تومان به رضا بدهکار باشد و به موجب اجرائیه دادگاه، مبلغ دین به سود بانک بازداشت شده باشد و سپس در  هرگاه جعفر مبلغ پنج   ✓

]ارشد حقوق خصوصی   ی دیگری، جعفر مبلغ پنج میلیون تومان از رضا طلبکار شود، کدام مورد در خصوص وضعیت دو دین، صحیح است؟معامله 

 [ 97سراسری

 ب. تحقق تهاتر قضایی     الف. عدم تحقق تهاتر 

له      ج. تحقق تهاتر قهری   د. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد 

 درست است.  »الف«ی قانون مدنی، گزینه  299 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 93]قضاوت  کدام مورد، صحیح است؟ ✓

 رود.الف. الف. دین مربوط به انفاق در اثر تهاتر از بین نمی

 ی ضامن خواهد شد. عنه مدیون شود، موجب فراق ذمهله به مضمون  ب. اگر بعد از ضمان، مضمون  

 شود.ج. دینی که دادگاه بابت آن به مدیون مهلت عادله داده است، با دین حال تهاتر نمی

 تواند آن دو را تهاتر کند. د. دادگاه همین که بر وجود دو طلب متقابل آگاه شد، پیش از استناد یکی از دو طرف  دعوی، می

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

ق به شخص »ب« را غصب کرده و شخص »ب« مبلغ یک میلیون ✓
ا
ریال به شخص »الف« بدهکار است، در صورتی که  شخص »الف« تلویزیون متعل

 [ 90تلویزیون یک میلیون ریال ارزش داشته باشد: ]قضاوت

 حاصل می
ً
 شود.الف. تهاتر قهرا

 . تهاتر ممکن است.ب

 ج. امکان تهاتر در این حالت وجود ندارد. 

 شود که سر رسید دین حاصل و یا دین حال باشد.د. تهاتر در صورتی واقع می

ین برای وقوع تهاتر موضوع هر دو مال، باید مال کلی باشد؛ در حالی که تعهد شخص »الف« در برابر شخص »ب« تسلیم ع  درست است.  «ج»ی  پاسخ: گزینه

ی تلویزیون غصب شده است که مال عین معین است و در مقابل، تعهد شخص »ب« در برابر شخص »الف« پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد است که کل

 شود. شود. بنابراین تهاتر حاصل نمیمحسوب می 

د مبلغ پنجاه میلیون ریال از احمد طلبکار است. اگر محمود به نحو تضامنی از احمد ضم ✓  به سبب معاملهمحما
ً
ی دیگری، محمد  انت کرده و بعدا

]تعهدات  شود؟ ی دو دین یکسان باشد، کدام یک از موارد زیر محقق میبه همان میزان به محمود بدهکار شود، در فرضی که زمان تأدیه

 [ 95سراسری

 الذمه برای محمود و سقوط دین و طلبالف. مالکیت مافی

 فقت محمود با تهاتر ب. تهاتر قراردادی، در صورت موا

 ج. تهاتر قراردادی، در صورت موافقت محمد با تهاتر 

 د. تهاتر قهری و سقوط دو دین 
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شود و ضامن برائت پیدا  له، تعهد ضامن با تهاتر ساقط میی ضامن و مضمون  درست است. در صورت اجتماع شرایط تهاتر قهری در رابطه »د«  ی  پاسخ: گزینه

 کند.می

 [ 91]تعهدات آزاد  ن:آزاد بودن دو دی ✓

 ب. از شرایط تهاتر قهری نیست.    الف. از شرایط تهاتر است.

 د. فقط از شرایط تهاتر ایقاعی است.  ج. فقط یکی از شرایط تهاتر قراردادی است. 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  299 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 94وگاز سراسریحقوق نف]دکتری  در خصوص تهاتر، کدام مورد صحیح است؟ ✓

ق، قابل تهاتر هستند.ن الف. دین مؤجل و دی
ا
 معل

ق، قابل تهاتر نیستند. 
ا
 ب. دین مؤجل و دین معل

ق قابل تهاتر نیست.
ا
 ج. دین مؤجل قابل تهاتر است، ولی دین معل

ق قابل تهاتر است، ولی دین مؤجل قابل تهاتر نیست.
ا
 د. دین معل

ی  ی دیون است؛ بنابراین، اگر دو دین مؤجل با وعدهاست. وجود اجل مانع تهاتر قهری دو دین نیست، مهم وحدت زمان تأدیهدرست  »ج«  ی  پاسخ: گزینه

ق  یکسان وجود داشته باشند، در صورت اجتماع سایر شرایط تهاتر قهری، دو دین با تهاتر ساقط می
ا
ق تا وقتی که معل

ا
علیه وقوع نیافته شوند، منتها دیون معل

 شوند. نمیواقع ست، تهاتر ا

دارد او هم تلویزیون مرا بدون اجازه برده و  کند و خریدار هم اظهار می فروشنده، ثمن موبایل به قیمت یک میلیون تومان را از خریدار مطالبه می ✓

نمی مو پس  کدام  باشند،  داشته  قبول  را  یکدیگر  ادعای  نفر  دو  هر  اگر  است.  تومان  میلیون  دو  آن  قیمت  و  است؟ دهد  صحیح  رد 

 [ 94]قضاوت  

 شود.الف. تهاتر حاصل نمی

 شود.ب. چون جنس دو دین یکی است، تهاتر حاصل می

 شود.ج. هرچند سبب آن متفاوت است، ولی تهاتر حاصل می

 شود، چون در تهاتر تساوی در میزان دین شرط است. د. تهاتر حاصل نمی

 شود. کلی نیست و رد تلویزیون تعهد به رد عین معین است تهاتر حاصل نمیتعهدات هر دو چون  درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام گزینه در خصوص تهاتر صحیح است؟ ✓

 ی ضامن از باب تهاتر برئ خواهد شد.عنه مدیون شود، ضمهله به مضمون  الف. اگر بر از عقد ضمان، مضمون  

 کند با بدهی دولت به آنان حتی در صورت داشتن شرایط الزم طبق قانون مدنی، تهاتر نخواهد شد.مالیات پیدا می ب. طلبی که دولت از اشخاص بابت

شده به حساب با طلب مؤجل بانک  تواند شرط کند که مبلغ ریختهبندد، بانک نمیج. در قرارداد حساب جاری که بانک پس از اعطای اعتبار با مشتری می

 تهاتر شود.

ل ارزش  شخصی متعهد باشد که به دیگری مبلغ یکصد هزار ریال بپردازد و متقاباًل دیگری نیز متعهد باشد که قطعه فرش معینی را که یکصد هزار ریاد. اگر 

 دارد، تسلیم کند، بین دو دین تهاتر خواهد شد.

 هیچ قانونی ذکر نشده است، قابل استناد و اجرا نیست.  تهاتر دیون و مطالبات اشخاص و دولت در برابر هم چون دردرست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

طور قانونی توقیف شده باشد، چنین طلبی: ]دکتری حقوق خصوصی  کار، بهطلب داینی مدیون، از جانب شخص  چنانچه طلب شخص در ذمه ✓

 [ 94آزاد

 گیرد، نه موضوع ابراء. الف. نه موضوع تهاتر قرار می

 گیرد.یرد، ولی موضوع ابراء قرار نمیتواند موضوع تهاتر قرار گب. می

 گیرد. تواند موضوع ابراء قرار گیرد، ولی موضوع تهاتر قرار نمیج. می

ق ابراء قرار گیرد و چنانچه مدیون پس از توقیف، از  نسبت به آن دین اسقاط حق نماید، دین در این صورت می  دایند. اگر  
ا
خود طلبکار    داینتواند متعل

 گیرد.گردد، با شرط وحدت جنس، زمان و مکان، موضوع تهاتر هم قرار می 

، اثر این اسباب باید توانند موجب سقوط تعهدی شوند که به نفع دیگری توقیف شده استیک نمیدرست است.  تهاتر یا ابراء، هیچ  »الف« ی  پاسخ: گزینه

 محدود به طرفین  تعهد باشد و حقوق قانونی  اشخاص  ثالث را نباید ضایع کنند. 
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بهای  شود و پس از توقف، بابت دو ماه اجارهبافت، مبلغ هشتاد میلیون ریال از آقای »الف« طلبکار میتاجری بابت فروش یک تخته فرش دست ✓

شود.اگر هنوز حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه صادر نشده باشد،  به آقای »الف« بدهکار می  ی محل تجارت خود، به همان میزانمغازه

 [ 95]تعهدات سراسری پذیر است؟ کدام فرض به لحاظ قانونی امکان

 ی مبلغ ثمن توسط تاجرب. مطالبه     الف. تهاتر قهری 

 قت مدیر تصفیهد. تهاتر قضایی با مواف                      ج. تهاتر قراردادی 

 درست است. »ب« ی قانون تجارت، گزینه   423 مادۀ  2پاسخ: طبق بند 

  احمد به جواد بدهکار است و جواد نیز دیون متعددی از همان جنس به احمد دارد. در صورتی که سر رسید دیون  دو طرف فرا رسیده باشد، نوع  ✓

 [ 96راسریوگاز س ]دکتری حقوق نفت شود، چگونه است؟تهاتری که واقع می

 د. قهری                              ج. قضایی                      ب. قراردادی           ی جوادالف. ایقاعی و به اراده

چون به چون جواد که چند دین دارد باید از بین دیون، یکی را جهت تهاتر با دین طرف مقابل انتخاب کند، و این عمل  درست است.  »الف«  ی  پاسخ: گزینه

 باشد.ارادۀ جواد بستگی دارد تهاتر ایقاعی می 

له، یک شرکت خدمات مهندسی، احداث یک ساختمان ویالیی را در برابر مبلغی که دریافت داشته است، تعهد می ✓ کند و سپس به دستور متعهد 

ق به وی را اجرا می
ا
ق کنند که تعهد ساخت ویال، در برابر انجام عملیات کند. در صورتی که طرفین توافعملیات احداث یک سوله در کارخانه متعل

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت  احداث سوله ساقط شود، ماهیت حقوقی این توافق چیست؟

ض   د. تبدیل تعهد   ج. تهاتر قراردادی   ب. مصالحه   الف. ابراء معوا

ی »ب« مرجح است. در ارتباط با این دو  وجود انتخاب گزینه  نده است. با ایاب ش خبه عنوان پاسخ درست انت »ج«  ی  ی رسمی گزینهنامهپاسخ: در پاسخ

توان تهاتر قراردادی توصیف کرد. تعهد، دو شخص مختلف در برابر هم تعهدات متقابل ندارند تا امکان وقوع تهاتر فراهم آید؛ در نتیجه توافق طرفین را نمی

آن باید دو دین وجود داشته باشند؛ در فرض مورد پرسش تعهد ساخت سوله در کارخانه اجرا شده، با    افزون براین تهاتر سبب سقوط تعهد است برای وقوع 

ی متعهد نیست و یک تعهد بیشتر وجود ندارد که همان احداث  اجرا شدن، این تعهد ساقط شده است، در زمان توافق طرفین تعهد ساخت سوله بر عهده

 ساختمان ویالیی است. 

ایرانی به حسین بدهکار است و حسین هم مقدار بیست تن عدس به او بدهکار است. اگر طرفین در دادگاه توافق کنند بیست  احمد ده تن برنج  ✓

]تعهدات  تن عدس به جای ده تن برنج باشد و بدهی و ادعایی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، به لحاظ حقوقی چه اتفاقی افتاده است؟

 [ 95سراسری

 ب. تهاتر قراردادی       الف. تهاتر قضایی 

 د. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع     ی دو دین ج. معاوضه 

قانون مدنی، اگر جنس دو دین متفاوت باشد و با وجود این اختالف دو طرف توافق کنند که    296  مادۀ درست است. طبق  »ب« ی  پاسخ: با مسامحه گزینه

 ر قراردادی است.بین دیون تهاتر وقوع یابد، تهاتر، از نوع تهات

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  در خصوص تهاتر قهری، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 الف. اتحاد سبب و سنخ دو دین، شرط است. 

 ب. قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از آثار آن، تعارض ندارد. 

 ج. الزم است که دو دین از آغاز ایجاد، حال یا دارای موعد یکسان باشد.

 شود. ی اعمال خیار دارد، تهاتر ایجاد میطلب محقق یکی از دو طرف، با دین که طرف دیگر حق ایجاد آن را به وسیلهد. بین 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

نفت شود. در صورت وحدت موضوع تعهد، کدام مورد صحیح است؟له طلبکار مییکی از متعهدین تضامنی از متعهد   ✓ حقوق  وگاز ]دکتری 

 [ 96سراسری

 تواند به آن استناد کند. الف. فقط متعهد مورد نظر می

 توانند به آن استناد کنند. بو فقط متعهد مورد نظر و متعهد اصلی می

 توانند به آن استناد کنند. نیز می ج. اگر شرایط تهاتر قهری وجود داشته باشد، سایر متعهدین

 توانند به آن استناد کنند.استناد کند، سایر متعهدین نیز مید. فقط در صورتی که متعهد مورد نظر به تهاتر 
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 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

اث وی پنج فرزند پسر هستند، در حساب بانکی وی مبلغ چهارصد هزار تومان بوده است و یک از پسرها مبلغ صد هزار تو  ✓ مان جواد فوت نموده و ورا

 [ 96]مشاوران حقوقی ی نداشته است. به پدرش بدهکار بوده است. جواد ماترک دیگر

 رسد. الف. به هر یک از پسرها صد هزار تومان می

 رسد. ب. به هر یک از پسرها غیر از پسر بدهکار صد هزار تومان می

 رسد. ج. به هر یک از پسرها هشتاد هزار تومان می

 رسد. د. به هر یک از پسرها غیر از پسر بدهکار هشتاد هزار تومان می

 درست است.   »ب«ی پاسخ: گزینه

 

 : (300ماده ) الذمۀ مالکیت مافیسبب ششم: 
ه« یعنی عهده؛ »مافیمالکیت ما فی ه )»ذمِّ ه قرار نمیالذمِّ گیرد( مالکیت  گیرد، عین در تصرف قرار میالذمه« یعنی آنچه بر عهده است و آن یعنی دین. عین در ذمِّ

ه یعنی مدیون، آن دین را کهفیما ه  الذمِّ اش قرار دارد به هر طریقی مالک شود؛ یعنی دو عنوان  طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع بشود و این از لحاظ عملی  در ذمِّ
شود و سبب سقوط تعهد است. ماهیتش هم مثل تهاتر، واقعۀ حقوقی قهری است؛ یعنی یک نفر از خودش طلبکار  امکان ندارد و چون امکان ندارد دین ساقط می

الذمه دو مورد دارد یک مورد ناشی از ارث )منشأ قهری( است و یک مورد ناشی  رود. مالکیت مافیبه خودش بدهکار است و در این صورت، دین از بین میاست و  
 از عقد )منشأ ارادی(: 

ث، طلب به وارث می ث بدهکار است. بعد از فوت  مورِّ شود. طلب از طلبکار  االرث ساقط مینسبت  سهم  رسد. دین  وارث البته بهمورد اول؛ »ارث«: وارث به مورِّ
 شود. رسید به بدهکار که دو عنوان در بدهکار جمع می

رسد با فرض اینکه  کند و تمام اموالش به پسر میمیلیون به پدر بدهکار است. حال، پدر فوت می  10( پسری تنها وارث پدر است )یک پسر و پدر(، این پسر  1مثال ) 
میلیون را به خودش بدهد که دیگر    10رسد. طلب از طلبکار به بدهکار رسید حال پسر باید  میلیونی به پسر می  10هی نداشته باشد این طلب  پدر هیچ دین یا بد

 کند. این کار را نمی
شود )یعنی اموالش بین  نی نصف میمیلیو  10میرد. در این صورت طلب  میلیون به پدر بدهکار است؛ فرض کنید پدر می 10( دو پسر و پدر: یکی از پسرها  2مثال )

میلیون    5میلیون تومان به او رسید، پس    5میلیون بدهکار بود و    10دانیم پسر اول  رسد و نصفش به پسر دوم؛ میشود( و نصف به پسر اول میدو پسر نصف می
 رادرش بدهد. میلیون تومان بقیه را باید به ب 5رود و  الذمه از بین میتومان دینش به سبب مالکیت مافی

بندد که طلبش را به بدهکار منتقل کند )طلب از طلبکار به بدهکار رسید( این کار به وسیلۀ عقد واقع شد و اینجا هم  مورد دوم عقد: طلبکار با بدهکار قرارداد می
 (. 806دهد و این را هبۀ طلب به مدیون گویند )ماده الذمه رخ میمالکیت مافی

 لب خود را به مدیون ببخشد حقِّ رجوع ندارد. ط داینهرگاه  -  806ماده 
ه، صلح  طلب یا هبۀ طلب به مدیون است. دین که از حقوق  منشاء  ارادی  مالکیت  مافی تواند به مدیون هبه شود یا صلح شود در هر دو با تملیک   است می  داینالذمِّ
 شود. و مدیون در یک نفر جمع می دایندین به خود  مدیون عنوان 

دهکار  دهید و در این صورت، طلب  طلبکار به بمیلیون تومان. فردا همان چک را به مناسبتی به او هدیه می  100مثال: شما از دوستتان یک چک دارید به مبلغ  
شود ولی هبۀ طلب به مدیون عقد است و مدیون باید قبول کند تا دینش بری  رسید؛ این حالت، با ابراء فرق دارد. ابراء ایقاع است فقط با ارادۀ طلبکار ایجاد می

 شود.
 

 آن را از طرف متعهد   ✓
ً
له به آن راضی شود،  له قبض  در صورتی که متعهد، مال مورد تعهد را به شخص ثالث تسلیم و ثالث، فضولتا کند و سپس متعهد 

 [ 97]قضاوت  زمان تحقق وفای به عهد کدام است؟

 له الف. زمان حصول رضایت متعهد  

له  ن بوده، از زمان تسلیم و اگر مال کلی بوده، از زمان رضایت متعهد   ب. اگر مورد تعهد عین معیا

له ج. اگر مورد تعهد مال کلی بوده، از زمان تسلیم و اگر عین   معین بوده، از زمان رضایت متعهد 
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 د. زمان تسلیم

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه  271 مادۀپاسخ: طبق 

له، شخص متعهد به جای »مورد تعهد« مال دیگری تأدیه کند یا تعهد کند مال دیگری به غیر از آنچه   ✓ موضوع در صورتی که با توافق و رضایت متعهد 

 [ 97]قضاوت  صیف حقوقی توافق مزبور چیست؟تعهد است، تأدیه کند، تو 

 الف. اگر مورد تعهد قبلی عین معین باشد، توافق جدید در هر دو فرض، معاوضه است.

 ب. اگر مورد تعهد قبلی مال کلی باشد، توافق جدیدی در هر دو فرض، تبدیل تعهد است.

 ر و در فرض دوم تبدیل تعهد است.ج. اگر مورد تعهد قبلی عین معین باشد، توافق جدید در فرض اول، تهات

 د. در فرض اول، تهاتر است و در فرض دوم، تبدیل تعهد   

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ق به غیر باشد، کدام مورد در خصوص این  شخص »الف« اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص »ب« می  ✓
ا
فروشد. اگر اتومبیل مذکور متعل

 [ 97کالت]و  معامله، صحیح است؟ 

 الف. در هر حال غیرنافذ است.

 شود.ب. غیرنافذ است و تنها با تنفیذ »الف« معتبر می

 شود.ج. غیرنافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می

 د.اگر معلوم شود »الف« از صاحب مال وکالت داشته، معتبر است.

 درست است.    »الف«ی پاسخ: گزینه

له صحیح است؟ ]وکالتدر صورتی که از نقض تعهد ق ✓  [ 97راردادی، خسارتی وارد شده باشد، کدام مورد در خصوص اختیار متعهد 

 النفع را  دارد. ی عدمالف. در صورت اثبات، حق مطالبه 

 ب. حق مطالبه توأم خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد.

 أخیر در انجام تعهد را دارد. ی خسارت تج. پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه

 حقی ندارد.د. فقط حق مطالبه
ً
 ی خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده، مطلقا

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 

 4 مدنی حقوق: چهارم بخش
ضامن است. این قاعدۀ عادالنه از دیرباز وجود داشته  گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا  در هر مورد که شخص، موظف به جبران خسارت دیگری است می

د آمده است ناروا  است که »هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که »اضرار به غیر« به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وار 
 و نامتعارف جلوه کند.« 

 : مسؤولیت مدنی
رد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که  الزامی که برای هر شخص وجود دا 

راَر فی   1مادۀ    االسالم« تعبیر شده است. این قاعده بدین معنا است که در اسالم هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. در در فقه از آن به قاعده »ال َضَرَر وال ض 
ی در اثر تقصیر،  احتیاطی بی عمدًا یا در نتیجۀمسؤولیت مدنی، موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس  قانون ای که موجب ضرر مادی  لطمهو به طور کلِّ

 باشد. شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می به دیگری یا معنوی
 : تفاوت مسؤولیت مدنی و مسؤولیت اخالقی

توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد؛  مسؤول است و مسؤولیتش جنبۀ درونی دارد و نمی از لحاظ اخالقی در مسؤولیت اخالقی، هر کس دیگری را متأثر کند  -1
ین است؛ بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند. دارد و سبب ای   ضمانت اجراییاما مسؤولیت مدنی   جاد د 
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های دیگه اوون کار رو ناشایست  شرط نیست )همین که وجدان  اوون بابا درد بگیره! یا وجدان  آدم  ورود ضرروت دیگر آن است که در مسؤولیت اخالقی  تفا  -2
ق مسؤولیت است )اگر خاطرتان باشد در مدنی سه گفتیم در »مسؤولیت   بدونه، اوون شخص، مسؤول است( ولی در مسؤولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان تحقِّ

ق ضرر نیست. خواستیم(. تکرار میقراردادی« هم ورود ضرر، ضروری است و آن را می ق مسؤولیت اخالقی منوط به تحقِّ  کنم: تحقِّ
مدنی است.   شود لیکن فاقد مسؤولیتهمچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. در بسیاری از موارد در نتیجۀ خطای انسان، مسؤولیت اخالقی ایجاد می -3

ؤولیت اخالقی  به عبارتی در بسیاری از موارد، پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسؤولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مس
 غیرعادالنه است. 

در مسؤولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت  در مسؤولیت اخالقی برای اینکه شخص را مسؤول اخالقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما    -4
کنیم اما در مسؤولیت  نیست. نکنۀ مهم: مسؤولیت اخالقی همواره مبتنی بر تقصیر است به عبارت دیگر همیشه در مسؤولیت اخالقی نظریۀ تقصیر را قبول می

 مدنی گاهی نظریه تقصیر است و گاهی نیست.  
رف  ورود  ضرر، موجبات جبران خسارت را فراهم می  جنبه نوعیته و مسؤولیت مدنی  داش  جنبه شخصیمسؤولیت اخالقی    -5 کند. به فرض  مثال در  دارد و ص 

 که ممکن است کارفرما مقصر نباشد. بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالی
 لیت اخالقی میان درجۀ تقصیر و میزان مسؤولیت تناسب وجود دارد در حالی که در مسؤولیت مدنی اصواًل تناسب وجود ندارد. تفاوت مهم: در مسؤو  -6

 تفاوت مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری: 
یا قوانین  خاص  دیگر را مبینیتعریف مسؤولیت کیفری: هر کس یکی از أفعال مجرمانه پیش رتکب شود برابر قانون، مسؤول  شده در قانون مجازات اسالمی 

 کیفری است. در مسؤولیت کیفری، اصل، غیر قابل گذشت بودن جرم است. 
بینی شده باشد اما در مسؤولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل،  شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیشمسؤولیت کیفری وقتی ایجاد می  -1

رف  ورو تر از  شود برای طرف، جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف، محدودۀ مسؤولیت مدنی بسیار گستردهد  خسارت باعث میجرم تلقی نشده باشد ص 
 احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران کند. مباالتی و بیمسؤولیت کیفری است؛ اینجوری که: هر کس بر خالف حق و در اثر بی

دیده است و کاری به دیگر افراد  جامعه ندارد اما در مسؤولیت کیفری هدف یک  دنی صرفًا جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیانهدف مسؤولیت م  - 2
ت و عدالت در جامعه است. هدف از مسؤولیت مدنی »جبران خسارت زیان دیده«  شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصالح فرد و ایجاد نظم و امنیِّ

ولی   نشان میاست،  برابر مجرمان  در  است که جامعه  دفاعی  یا  کیفری( »واکنش  نیممجازات )در مسؤولیت  این،  کنار   در  البته  به حفظ حقوق  دهد«  نگاهی 
 دهند. های کیفری »جبران خسارت زیاندیده از جرم« را با »مجازات« حکم میخصوصی هم دارد؛ یعنی مثاًل بعضًا دادگاه

ای از أفعال، مسؤولیت کیفری وجود دارد ولی مسؤولیت مدنی وجود ندارد )مانند جاسوسی،  مسؤولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره  قلمرو مسؤولیت مدنی و  -3
؛ یا  ای از موارد هم مسؤولیت مدنی وجود دارد ولی مسؤولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشۀ همسایه به صورت غیرعمدیجرائم سیاسی، ولگردی( و در پاره

بل بزنه و به َتَبع  آن زیانی به همسایه برسد؛ در این حالت چون خارج از حدود متعارف عمل کرده از لحاظ مدنی مسؤول است اما  ط یک نفر در ملک  خودش  مثالً 
 از لحاظ کیفری نه. 

 لیت مدنی شرط نیست. تفاوت مهم: در مسؤولیت کیفری شرایط عمومی تکلیف مانند مانند عقل و بلوغ و رشد شرط است اما در مسؤو  -4
 تفاوت مهم دیگر: شرط تحقق مسؤولیت کیفری عمومًا علم و عمد است اما شرط تحقق مسؤولیت مدنی اصواًل تقصیر است.  -5
ت تناسب  زاتفاوت مهم دیگر: در مسؤولیت کیفری، تناسب وجود دارد اما در مسؤولیت مدنی تناسب وجود ندارد. در مسؤولیت کیفری اصواًل بین جرم و مجا  -6

 ید. وجود دارد )مانند مسؤولیت اخالقی( اما در مسؤولیت مدنی تناسب وجود ندارد، یعنی مثاًل ممکنه از خطایی کوچک، زیانی گسترده به وجود آ
 : تفاوت »مسؤولیت مدنی« )یا همون »مسؤولیت  قهری«( و »مسؤولیت قراردادی«

. غیر قراردادی )قهری(. مسؤولیت قراردادی مسؤولیتی است که به واسطۀ قرارداد تنظیمی بین یک  2. قراردادی؛  1دانیم که مسؤولیت مدنی دو جور است:  می
شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده اما در مسؤولیت   یا چند طرف  قرارداد و دیگر طرف  قرارداد ایجاد می

گن: »قهری« چون در نتیجۀ تخلف از  قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم، طرف، مسؤول است )اصاًل واسه همین بهش می مدنی  غیرقراردادی، وجود
تونه »خسارت عدم  »ارادۀ طرفین« که همون قرارداد باشه نیست(. پس اگر قراردادی وجود داشت و طرف، تعهد  ناشی از قرارداد رو انجام نداد، طرف  مقابل می

َله »مسؤولیت قراردادی« است. ا  نجام تعهد« بگیره و اسم  مسؤولیت  متعهد در مقابل  متعهد 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

232 

  ادی( معمواًل، اثبات تقصیر نکتۀ مهم: در مسؤولیت قراردادی اصواًل اثبات نقض قرارداد کافی است ولی اثبات تقصیر الزم نیست اما در مسؤولیت مدنی )غیرقرارد
کند اما در ضمان قهری )مسؤولیت غیرقراردادی یا الزامات خارج از قرارداد( به  ردادی، اثبات  عهدشکنی  خواندۀ دعوا کفایت میالزم است. پس: در مسؤولیت قرا

 طور معمول باید ثابت شود که مسؤول، مرتکب تقصیر شده است. 
گفتیم: مسؤولیت قراردادی خیلی با مسؤولیت قهری شباهت دارد  )مسؤولیت قراردادی( می  3ای بگوییم: ما در مدنی  قبل از ورود به بحث اصلی، یک مقدمه

د هست و در دیگری نیست.«  درصد شبیه هستند اال در مورد اینکه در یکی قراردا  99گفتند: »این دو با هم  مرحوم کاتوزیان هم »نظر وحدت« را قبول داشتند و می
دارد، مسؤولیت تضامنی  مثاًل در مسؤولیت قراردادی اصل بر مسؤولیت تضامنی نیست مثاًل اگر پنج نفر به شما خسارت زدند و بین شما و آن چند نفر قرارداد وجود  

باید وارد شود، در مسؤولیت قهری هم ضرر باید وارد    خالف  اصل است. در مسؤولیت قهری هم مسؤولیت تضامنی خالف اصل است. در مسؤولیت قراردادی ضرر
 شود.  

است باید اهلیت   نکتۀ مهم: از نظر اهلیت، مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری متفاوت است. در مسؤولیت قراردادی، از آنجا که وجود رابطۀ قراردادی شرط  
هلیت الزم نیست، یعنی محجورین هم ممکن است طبق نظریۀ تقصیر  نوعی مسؤول باشند.  قراردادی وجود داشته باشد اما در مسؤولیت قهری در حقوق ایران ا
 هایی که اشاره شد. پس مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری، وحدت دارند اال تفاوت

ر اینجاها مسؤولیت قراردادی است؟ به عبارت  در قانون مدنی که دور بزنیم در جاهایی آمده است »قرارداد« یا »عقد« و طرف متعهد است که خسارت را بدهد؛ آیا د
 کنیم( دیگر آیا دعوای خسارت باید مستند به مسؤولیت قهری اقامه شود یا مسؤولیت قراردادی؟ )چند مورد را برای تشحیذ  ذهنتان بیان می

عیر مسؤول    قانون مدنی در باب  عقد عاریه است، پس عاریه، عقد است: »هرگاه مال عاریه دارای عیوبی  639ماده   سَتعیر تولید خسارتی کند م  باشد که برای م 
گویید »مسبب« یعنی بریم سراغ مسؤولیت مدنی )غیر قراردادی( اما از آنجایی که  محسوب شود.« وقتی می  مسببعرفًا  خسارت وارده نخواهد بود مگر این که  

 کنیم؟عاریه، عقد است باید به سراغ مدنی سه )مسؤولیت قراردادی( برویم؛ چه 
گوید: »هرگاه از تقصیر وکیل  گوییم عقد، مسؤولیت، قراردادی است. این ماده میقانون مدنی در مبحث عقد وکالت است و مشخص است که وقتی می  666ماده  

اال آیا زیاندیده به  گوید »مسبب« یعنی مسؤولیت مدنی. حگردد مسؤول خواهد بود.« وقتی میآن محسوب می مسببخسارتی به موکل متوجه شود که عرفًا وکیل  
 خاطر واژۀ مسبب باید دعوای خسارت را از باب مسؤولیت مدنی مطرح کند یا قراردادی مطرح کند چون عقد است؟ 

 : برخی مصادیق  مشتبه
اگر خوب باشد  گوید: »گیرد که معاینه کند، و این شخص میمسؤولیت  خواهان  معامله )أخذ بالسوم(: أخذ بالسوم این است که یك نفر مالی را می .1

گویم: »آن  روم میخرم«. کسی که مال را گرفته آخذ بالسوم گویند. مثاًل من  مالکریمی به یک فروشگاه موبایل فروشی میخرم و اگر بد بود نمیمی
فته و میگیرم که ببینم از دستم میدهید ببینم« هنوز نخریدما! میگوشی را به من می رت، قراردادی است یا غیر  شکنه! حال سؤال این است: خساا 

ر اینجا  قراردادی )مدنی(؟ مسؤولیت  کسی که ضرر زده ناشی از قرارداد است، زیرا خواهان با توافق  مالک، مال را به تصرف خویش در آورده است. د
 تواند به من رجوع کند.  مالک بر مبنای مسؤولیت قراردادی می

گوییم فالنی ضامن  َدَرک است، ضامن است که چه چیزهایی را بدهد؟ مبیع )عین( و  (: وقتی می391و    390،  362مسؤولیت ناشی از ضمان َدَرک )  .2
گوییم فالنی مسؤول است؛ چه جور مسؤول است؟ قراردادی یا قهری؟ سه ماده خسارات ناشی از بطالن  معامله را نیز باید بدهد. در ضمان َدَرک می

ضمان درک از    362یش قراردادیه! طبق نظر دکتر کاتوزیان )که البته مخالفان  مشهور  زیادی دارد( مادۀ  داریم راجع به ضمان َدَرک دوتاش قهریه، یک
گوید: قرارداد باطل است و مسؤولیت  قراردادی، منتفی است. برای رفع  تعارض  این مواد باید دو حالت را می  391و    390گوید و  قرارداد  صحیح را می

بوط به برگرداندن  مال: این تعهد )تعهد به برگرداندن( ناشی از قانون است، چون قرارداد باطل است و قاعدۀ ید اقتضا  . مسؤولیت مر 1تفکیک کرد:  
. مسؤولیت مربوط به جبران خسارت ناشی از بطالن قرارداد: چون توافق  ضمنی  طرفین  معامله  2اش برگرداَند؛  دارد که گیرنده، مال را به مالک  قانونی

اند که اگر مبیع یا ثمن به دست  مشتری یا بایع نرسد یا متعلق به ثالث باشد طرف  مقصر،  به دست آوردن عوضین است پس حتمًا توافق کردهمبنی بر  
 خسارت وارده به طرف  دیگر را جبران نماید و این قرارداد  ضمنی، مستقل از قرارداد  اصلی است که حکم به بطالن  آن شده است. 

ناشی   .3 مواد  مسؤولیت  متن   در  اینکه  با  انی:  مجِّ قراردادهای  می  666و    639از  نشان  ظاهرًا  و  شده  برده  کار  به  »مسبب«  مسؤولیت،  واژۀ  که  دهد 
 غیرقراردادی است اما طبق نظر  غالب، مسؤولیت، قراردادی است.  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

233 

خسارتی به شما وارد شود مثاًل من به شما هواپیما فروختم  مسؤولیت ناشی از عیب کاال یا نقص اطالعات: اگر من کاالیی را به شما ناقص تحویل دهم و   .4
رت شما  اما به شما یاد ندادم که چطور با فالن قسمتش کار کنی، شما هم رفتید به آن قسمت از هواپیما دست زدید و به شما خسارت خورده است. خسا

 قراردادی است یا مدنی؟ قراردادی. 
   بحث  »برخی مصادیق  مشتبه« تمام شد.    

دادی باشد به آن  وجه التزام، شرط کیفری نیست. ما وجه التزام، را هم در مسؤولیت قراردادی داشتیم و هم در مسؤولیت قهری. اگر این در مسؤولیت غیر قرار 
توانست مقدار آن را کم و زیاد  »شرط کیفری« گویند در مسؤولیت قراردادی باشد به آن »وجه التزام« گویند. در وجه التزام که در مدنی سه خواندیم قاضی نمی

ها بر روی  ه فرانسویکند. مادۀ مربوط به وجه التزام از حقوق فرانسه گرفته شده، حقوق فرانسه این ماده را اصالح کرد اما ما آن را اصالح نکردیم. اصالحی ک
تواند آن را کم و زیاد کند.« اما ما هنوز این اصالح را  ضرر کم بود، قاضی میماده انجام دادند این طوری بود که گفتند »آقا! اگر ما وجه التزام خیلی باال بود ولی  

تواند خسارت را کم و زیاد کند.  ای نداریم، قاضی مینکردیم. این ماده در مدنی سه آمده و اسمش وجه التزام است اما از اوونجایی که راجع به شرط کیفری ماده
   پس شرط کیفری با وجه التزام فرق دارد. 

در واقع مبنای مسؤولیت مدنی چیست؟ به عبارت بهتر، چرا شخصی در مقابل  دیگری مسؤول     بینی شده است؟مسؤول مدنی پیشدر نظام حقوقی ما    چرا:  سؤال
 شود؟ جبران  خسارت می

 در این باره دو نظریه مطرح است: 
توانیم مسؤول بشناسیم که مرتکب  بتنی بر تقصیر است و فقط کسی را میطبق این نظریه، مسؤولیت مدنی م   الف( نظریه تقصیر  سنتی )تقصیر شخصی(:

ون این تقصیر  تقصیر شده باشد و اثبات تقصیر با زیاندیده است. مبنای این نظریه بر این است که: »شخص، مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسؤول مدنی است چ
 .1رت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجۀ فعل  زیانبار  مقصر زیانی به وی وارد شده است« دیده شده است. متضرر، مدعی  خساباعث ورود خسارت به زیان

 ایرادات این نظریه:
متضرر شده است.    احتمال داشت متضرر نتواند ثابت کند که ضرری از ناحیۀ طرف  دیگر به او وارد شده است و یا در این صورت و در نتیجۀ تقصیر  فاعل  فعل، - 1

ه  کارفرما نبود. احتیاطی  خود یا دیگری، آسیب میدر مورد روابط کارگر و کارفرما، اگه کارگری در هنگام کار، در اثر بیمثاًل   دید، تقصیر متوجِّ
 مطابق این نظریه، در حوادث رانندگی، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر  راننده بسیار مشکل بود.    -2

 تعدیل  نظریۀ تقصیر از دو جهت: حل برای رفع عیوب فوق و  راه
های قراردادی« به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطۀ قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد  حل »گسترش مسؤولیتعلمای حقوق برای این مشکل راه - 1

من  حفظ ایمنی کاال و مسافران بدونند تا اگه کسی از این راه زیان  ضا   به موجب قرارداداند. مثاًل پیروان نظریۀ تقصیر، سعی کردند تا متصدی حمل و نقل را  کرده
 دید مجبور به اثبات  تقصیر  متصدی  نباشه. 

ِّ این مشکل از یک  - 2
های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر« بهره بردند، مثاًل »فرض تقصیر  ها مثل »استفاده از امارهحلسری راهاز طرف دیگر علما برای حل 

دیده را از اثبات  آن معاف کند. مثال   داند تا زیاننندگان وسیلۀ نقلیه« به این شکل که در برخی از امور، قانونگذار تقصیر  عامل  ورود  زیان را مفروض میبرای را
ست؛ حاال اینجا این کارفرماست که باید  کند هر خسارتی که در هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجۀ تقصیر  کارفرما ادیگر: قانون، فرض می

 تقصیر است. ثابت کند بی
است: در »نظریۀ    این نظریه که خوندیم اسمش »نظریۀ مبتنی بر تقصیر« بود اما یک نظریۀ دیگر داریم که اسمش»نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر« که تفاوتشان این 

زننده باید  اید و نیاز به اثباتش نیست، زیاندیده نیاز نیست ثابت کند بلکه زیانکنیم تقصیر کردهیآید فرض م مبتنی بر فرض تقصیر« همانگونه که از نامش بر می
قانون مسؤولیت مدنی است جایی است   14کنیم مادۀ ثابت کنه که تقصیر نکرده است. در حال حاضر تنها جایی که ما »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر« را قبول می

 سؤول  خسارت  کارگر است. گوید: کارفرما، مکه می
زان  ین مورد م ی. در امسؤول جبران خسارت وارده هستندوارد آورند متضامنًا    یان یهر گاه چند نفر مجتمعًا ز   12قانون مسؤولیت مدنی: »در مورد ماده    14ماده  

ه به نحوۀ مداخله هر ی ت هر یمسؤول  شود.« ین مییك از طرف دادگاه تعیك از آنان با توجِّ

 
ای )قوۀ قاهره( او را از اجرای قرارداد بازداشته است. ولی، در مسؤولیت  قهری،  شده ن بینی شود که ثابت کند مانع  قهری، احترازناپذیر و پیش در مسؤولیت  قراردادی معمواًل »اثبات عدم انجام تعهد« کافی بود و متعهد در صورتی از مسؤولیت معاف می   1

عی« است. تقصیر همواره برخالف  اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان   دیده »مدِّ
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گفت: مسؤول جبران خسارت وارده نیستند  اند. اگر غیر از این بود میت »مسؤول جبران خسارت وارده هستند« یعنی فرض بر این است که تقصیر کردهاین عبار 
این حالت معاف  بندی: گاهی مسؤولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یعنی تقصیر مفروض است و زیاندیده از اثبات تقصیر در  مگر اینکه زیاندیده ثابت کند. جمع

 قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسؤولیت کارفرما.  14و  12است مانند 
کند که شخص، برای گوید: رکن  تقصیر را اصاًل از مسؤولیت مدنی کنار بگذاریم. این نظریه بیان می: این نظریه میب( نظریه ایجاد خطر )نظریۀ ریسک(

دیده از این محیط  خطرناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است. مانند  ایجاد کرده و اشخاص  زیان  شود که محیط  خطرناکیاین مسؤول  مدنی فرض می
دیده  شود. یادآوری: بر مبنای نظریۀ تقصیر، برای اینکه زیاناینکه شخص وسیلۀ نقلیۀ موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می

 از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب  ورود  خسارت شده است. بتواند خسارت خود را 
 خود  نظریۀ خطر، دو مدل است: 

َبره ولو اینکه تقصیر نداشته باشه. نفع: هر کسی منفعت  مالی می –. خطر 1  َبَرد باید ضررش رو هم ب 
ل  آثار  آن را نیز داشته باشد ولو اینکه تقصیر نداشته   کند چه سود داشتهمطلق(: هر کسی فعالیتی می -فعالیت )یا خطر    –. خطر 2

باشد چه نداشته باشد باید تحمِّ
 باشه.

عد  نفی رف  انجام  عمل  زیانبار کافی است. )این  نظریۀ خطر دارای ب  کننده است یعنی وجود تقصیر الزم نیست و تقصیر باید از شرایط مسؤولیت مدنی حذف شود و ص 
 ما نیست( نظریه مورد قبول  

ستارک: این1 ا  های جسمی، مسؤولیت بدون گوید: در مورد زیاناست می  گردید و اسم  دیگر  آن، »تضمین«  ارائه  در فرانسه  استارک   توسط  که  نظریه  . نظریۀ 
تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان اقتصادی، مسؤولیت  تقصیر. این نظریه بر این باور استوار است، که نظریه    –های معنوی  تقصیر؛ راجع به زیان

 باشد، غافل مانده است. مدنی که جبران خسارت زیان دیده می مسؤولیتپرداخته و از هدف اصلی  
ت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دارد: هر کس از افراد جامعه حق دارد، که در جامعهاین نظریه بیان می . دیگران نیز باید به این  ای سالم و در امنیِّ

ی از بین رود، باید به وسیلۀ عامل  از بین َبرندۀ حق، جب گذار این نظریه  ران شود. بنیانحقوق احترام بگذارند. قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقِّ
گذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق  اشخاص  بر مبنای تضمین  قانون«، وی درصدد است، که تمام موارد مسؤولیت مدنی را بوریس استارکفردی است به نام »

ه به این رف  ایجاد  خطر یا داشتن تقصیر مسؤولیت دارد؟ یا خیر؟ این مسؤولیت را الزمۀ ارادۀ قانوندر جامعه توجیه نموده و بدون توجِّ گذار در  که عامل زیان به ص 
شکال  اساسی    داند. البتهحمایت از حقوق افراد  اجتماع می این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر مال غیر و اتالف مطابق با واقع است. ولی ا 

ِّ خویش موجب زیان دیگری می
شود. به بیان دیگر مشکل آن است، که دو حق با یکدیگر تزاحم داشته و  زمانی است، که شخص در مقام  اجرای  متعارف  حق 

شکال،  دلیلی بر ترجیح هیچ ِّ فعالیت  استارک یک وجود ندارد. برای رهایی از این ا 
های اقتصادی و  حقوق را به دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شامل  حق 

ِّ حیات و تمامیت جسمی و مسیاسی و ... است جز در صورت تقصیر در إعمال  حق، عامل  زیان را مسؤول نمی
الکیت است،  شناسد. ولی در گروه دوم که شامل حق 

 آور است. است، که اجرای حق ضمان داند و این به آن معنیدر هر حال عامل  زیان را مسؤول می
تردید »ضرر« امری  این نظر از جهتی با یکی از مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق اسالم یعنی قاعدۀ الضرر، شباهت دارد. به این ترتیب که در حقوق اسالمی بدون 

ِّ طالق برای مرد،  ای ریشهتوان به گونهبینی شده که در آن میاما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیشنفی شده است،  
هایی از ضرر را مانند حق 

 آور باشد، که به قصد »اضرار« اعمال شود. تواند، ضمانوجو نمود. إعمال این حقوق زمانی میجست
شود، که جنبۀ نوعی یعنی اجتماعی دارد و گاهی مدنی نامیده  ی یا مدنی(: این نظریه برای تقصیر، مفهوم جدیدی قائل می. نظریۀ تقصیر  جدید )یا نوین یا نوع2

شود که  پرداخت؛ متفاوت است. تقصیر به مفهوم جدید، هنگامی محقق میشده است؛ تقصیر در اینجا با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی  درونی  شخص می
شود. طبق این نظر، برای احراز تقصیر، عمل  شخص  فتاری بر خالف یک انسان متعارف داشته باشد؛ این مفهوم، گاهی تقصیر  بدون  گناه نیز گفته میانسان، ر 

توانند  مجنون نیز می  از این رو، صغیر غیرممیز وشود و  بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی )بدون  در نظر گرفتن  محجور بودنش( با یک فرد متعارف، مقایسه می
روند. از ایرادات نظریۀ تقصیر  سنتی این بود که پذیرش  ؛ در حالی که مطابق نظر  سنتی، این افراد به علت فقدان قوۀ درک و تمیز، مقصر به شمار نمیمقصر باشند

کرد. مرحوم کاتوزیان، نظریۀ تقصیر  جدید   فرد را بررسی میشد زیرا آن نظریه وضعیت  درونی  آن نظریه، موجب عدم مسؤولیت افرادی چون مجانین و غیرممیز می
 را پذیرفته بودند.  

نظر  اما طبق  نیستند  کنند مسؤول  وارد  غیرقراردادی  اگر خسارت   بهتر، محجورین  عبارت  به  نیستند؛  تقصیر  سنتی، محجورین مسؤول  نظریۀ  یۀ جدید،  طبق 
 محجورین مسؤولند. 
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 ایراد نظریۀ خطر: 
گذار در  کند. چون شخص سرمایهگذاری جلوگیری میگیری افراد از امکانات و سرمایهه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن استعدادها و بهرهعیب این نظری

 گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد. طول دوران سرمایه
سپس »نظریۀ استارک« و نهایتًا »نظریۀ تقصیر جدید«. به ترتیب آمدند تا ایرادات قبلی    نکته: از اولین روزی که حقوق تأسیس شد ابتدا »نظریۀ تقصیر  سنتی« آمد و

 را برطرف کنند. 
 نتیجه: 

ها پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست. در برخی قوانین، نظریه تقصیر پذیرفته شده )مثل قانون مسؤولیت  توان گفت به نوعی همۀ نظریهدر نظام حقوقی ما می
 کنیم: ای را قبول میرخی دیگر نظریه خطر )مثل قانون کار(. بیاییم بررسی کنیم ما در مسؤولیت مدنی چه نظریهمدنی( و در ب

ست. مسؤولیت   . قانون بیمۀ اجباری )قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه( مسؤولیت  محض را پذیرفته ا 1
 تقصیر کنید و چه تقصیر نکنید مسؤول هستید. محض چی بود؟ چه 

بتنی بر تقصیر  . قانون مسؤولیت مدنی به طور کلی تقصیر را مبنای مسؤولیت مدنی قرار داده است. پس طبق این قانون باید گفت در مسؤولیت مدنی اصواًل م2
 محض(. ) 1. قانون بیمۀ اجباری 2. اتالف )محض(؛  1است مگر برخی موارد. »برخی« چی بود؟ 

باشی چه نداشته    . قانون مدنی در باب اتالف، نظریۀ نوعی  بدون  تقصیر یا مسؤولیت  محض را قبول کرده )یعنی همین که تلف کنی، مسؤولی؛ چه تقصیر داشته 3
 ل است، چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد. و باشی( یعنی شخصی که مال را تلف کند مسؤ

عمد ]اعم از اینکه تقصیر    کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون  : هرکس مال غیر را تلف328ماده  
 کند ضامن  نقص  قیمت  آن مال استکرده باشد یا نکرده باشد[ و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب 

کند. مادۀ  ای نمیقانون مدنی اولین مادۀ مربوط به تسبیب است که اصاًل به تقصیر هیچ اشاره  331وضع  قانون  مدنی روشن نیست. مادۀ  . در باب تسبیب، م4
باشد  کند[ تلف  مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب  نقص یا عیب آن شده گوید: »هرکس سبب  ]سبب یعنی راجع به تسبیب صحبت میمی 331

گه: »مالک یا متصرف حیوان مسؤول خساراتی نیست که از ناحیه آن می  334برآید.« اینجا از واژۀ تقصیر یادی نشد. بعد در مادۀ  باید از عهده نقص قیمت آن  
، مسؤول  گردد فاعل آن عمل  باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر کرده    تقصیر شود مگر این که در حفظ حیوان  حیوان وارد می

آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسؤولیت متوجه طرفی خواهد بود  گه: »در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه  می 335خسارات وارده خواهد بود.« و مادۀ  
، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.«  طرفیندر نتیجه عمد ]تقصیر کرده[ یا مسامحه او ]تقصیر نکرده[ حاصل شده باشد و اگر که تصادم 

نظر  الف و تسبیب اختالفپس مادۀ اول  تسبیب حرفی از تقصیر نزد اما دو مادۀ اخیرالذکر از تقصیر صحبت کرد. نتیجه: با توجه به این مواد، استادان حقوق بین ات 
 دارند: 

 و تسبیب از لحاظ مبنا فرق است و فرمودند که در تسبیب بر خالف اتالف، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است.   نظر اول: دکتر امامی و کاتوزیان: بین اتالف
، در چه صورتی مسؤول است؟ این مثال، تسبیب است. مالک  مالکوارد کند    خسارتمارت یا کارخانه یا امثال آنها خراب شود و به دیگری  ع  یا    دیوار مسئله: هر گاه  

است که مرتکب تقصیر شده باشد زیرا این امر ناشی از تسبیب بوده و تسبیب، غیر مستقیم است؛ غیر مستقیم یعنی یک واسطه وجود دارد در صورتی مسؤول  
 واسطه همان دیوار است. 

 کنیم.( نظر دوم: تقصیر در این مواد، رکن مسؤولیت مدنی نیست بلکه برای احراز رابطه است. )این نظر را قبول نمی
ؤولیت مالک ساختمان نسبت به خسارت ناشی از ساختمان، تسبیب است و مسؤولیت مالک ساختمان این شکلی است: مالک، مسؤول نیست مگر  مسئله: مس

 تقصیرش ثابت شود.  
 ( دو ماده با دو رویکرد متفاوت وجود دارد: 1392. در قانون مجازات اسالمی )مصوب 5
که نتیجۀ حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها    : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است492.  1

 انجام شود. 
مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات    تقصیر، منوط به احراز  غیر عمدی: تحقق جرائم  145.  2

 شود. اعمال می
 

   مسؤولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوری  زمینی چیست؟ مسؤولیت محض.  1
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 کنیم. نکته: در غیرعمد ما تقصیر را قبول می
ه به اینکه حکم  اتالف و تسبیب یکسان نیست )تسبیب: تقصیر  یابد: اتالف: محض( تشخیص  این دو نوع، اهمیت می ؛نکته: با توجِّ

 تفاوت اتالف و تسبیب: 
 الف. در اتالف، تقصیر شرط نیست؛ در تسبیب، تقصیر شرط هست.  

َکَند و عابری در آن بیافتد در واب. در اتالف، ورود خسارت، مستقیم و بی قع، حفر  چاه  واسطه است؛ در تسبیب، غیرمستقیم است )مثاًل کسی چاهی در معبری ب 
 واسطه است(. 

 ر ممکن است مثَبت )فعل( باشد یا ترک  فعل )منفی(. بازیان رفتارج. در اتالف، ضرر، با عمل  مثَبت است؛ در حالی که در تسبیب،  
گه یشد و شما بگویید احسان کردم؛ م گفت: به نظر مشهور فقها، قاعدۀ احسان در اتالف نقشی ندارد؛ یعنی اگر مثاًل مال  یکی اتالف  نکته: مرحوم کاتوزیان می

 کنه ولی اگر بیمار بمیرد باز هم مسؤول است.  باز هم مسؤولید. مثاًل پزشک؛ اصل این است که پزشک داره به شما کمک می
 مبانی مسؤولیت مدنی در فقه:

 کند.طبق این قاعده اگر شخصی به دیگری ضرر وارد کند، باید ضرر او را جبران قاعدۀ الضرر:  .1

 اگر شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند یا به حقوقِ مالیِ دیگری، خسارت وارد کند، ملزم است که خسارت وارده را جبران کند. قاعدۀ اتالف:  .2

بر اساس این قاعده اگر شخصی باعث شود که به شخص دیگری خسارت وارد شود و یا به طور غیرمستقیم و باواسطه موجب قاعدۀ تسبیب:   .3

 رت او شود، ملزم به جبران خسارت است. خسا

تواند از دیگران جبران  اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد، و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمیقاعدۀ اقدام:   .4

 خسارت خود را مطالبه کند. 

ده )مغرور( به خود یا دیگران خسارت وارد کند، جبران این خسارت خوراگر شخصی، شخص دیگری را فریب دهد و آن شخص فریبقاعدۀ غرور:   .5

 دهنده )غار( است. بر عهدۀ شخص فریب

به استناد این قاعده اگر شخصی از یک عمل یا مال منتفع شود، باید خساراتی را که به واسطۀ آن عمل یا    قاعدۀ مالزمه بین خسارت و فایده: .6

 شود نیز بپردازد. ارجی را که حاصل میشود یا مخمال به اشخاص دیگر وارد می

 

 : ارکان مسؤولیت مدنی
 در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد:

 رابطۀ سببیت بین فعل و ضرر  -3 فعل زیانبار  -2 وجود ضرر  -1
 است. : در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده وجود ضرر-1

 ترین پایه و اساس مسؤولیت مدنی است. ضرر بایستی به این سه نحو باشد: وارد شود. ضرر اصلی بدنیو  معنوی، مادی وجود ضرر، یعنی یک خسارت  
النفع  . عدم1وجود دارد:  النفع دو حالت  : طبق نظر مرحوم کاتوزیان، ضرر  مادی ممکن است در اثر از بین رفتن مال باشد یا منفعت. راجع به عدمالف( مادی

م: ؛  َسلِّ م . عدم2م  َسلِّ  النفع غیرم 
م است که قابلالنفع به طور مطلق طرح شد بدانید مقصود، عدمنکته: اگر سوال راجع به عدم َسلِّ قانون آیین    515مادۀ   2مطالبه نیست. منظور تبصرۀ  النفع غیرم 

النفعی که بر اثر  جریان  عادی  امور  النفع  احتمالی است اما عدم، عدمالنفع، قابل مطالبه نیست ...« دمگوید: »خسارت ناشی از عمی که النفعاز عدم دادرسی مدنی
 مطالبه است. انتظار است قابل و به احتمال قوی، مورد 

 گوییم: قابل مطالبه نیست. النفع  احتمالی است و میمنظور، عدمالنفع قابل مطالبه است یا خیر؟«  کنم: در متن سؤاالت اگر مطلق گفتند »عدمتکرار می
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رساند. ضرر  معنوی، قابل مطالبه است چون هم در اصل   پذیر است و ضررهای عاطفی از درون به او آزار میهای روحی آسیب: انسان در برابر لطمهب( معنوی
گه: »کسی که  قانون مسؤولیت مدنی می 10ۀ جبران خسارت معنوی با پول ممکنه؟ بله؛ مادۀ قانون اساسی و هم در قانون مسؤولیت مدنی آمده است. نحو 171

خود را بخواهد هر گاه اهمیت    معنوی  مادی تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران  زیان   به حیثیت و اعتبارات  شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می
حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به    عالوه بر صدور حکم به خسارت مالیتواند در صورت اثبات تقصیر  دادگاه میزیان و نوع تقصیر ایجاب نماید  

ای جبران شه، مثاًل قاضی بگه: »برو  شه به طریق  دیگهشه با پول جبران خسارت شود و هم میعذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.« پس هم می
 وو روزنامه بگو غلط کردم!« ت

توانند خسارت  میرد؛ آیا ورثۀ من میرسد؟ مثاًل آقای الف به مالکریمی یک حرف نامناسب جلوی جمع گفته؛ مالکریمی میسؤال: آیا خسارت معنوی به ارث می
ت  عمده است. در مورد  دادند چون میدادند ولی آقای کاتوزیان منفی پاسخ میمعنوی بگیرند؟ دکتر صفایی به این سؤال، پاسخ  مثَبت می گفتند شخصیت، علِّ

شود و هدف  بوط میامکان یا عدم امکان انتقال حقِّ مطالبۀ خسارت معنوی به ورثه باید نظر مرحوم کاتوزیان را پذیرفت؛ طبق نظر  غالب، این حق به شخصیت مر 
ی قائم به شخص ا ؛ با وجود این، استثنائًا در مواردی که هدف از  یابداصواًل به ورثه انتقال نمیست و  آن جبران  کسب  اعتبار و حیثیت صدمات روحی است، حقِّ

 رسد. شود به ارث میش هم مرتبط میدعوا، حفظ حیثیت و شهرت متوفی باشد چون دعوا به بازماندگان
تواند جبران تمام  گوید: »شاکی میهای قابل مطالبه میزیان( در مقام  بیان   1394  سال  با آخرین اصالحات    1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    14مادۀ  

هتک حیثیت و اعتبار  یا   صدمات روحی عبارت از  زیان  معنوی -۱الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره و منافع ممکن معنویهای مادی و ضرر و زیان
کم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج  تواند عالوه بر صدور حاست. دادگاه می  شخصی، خانوادگی یا اجتماعی 

تالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع  منافع ممکن  -۲حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره   دق  ا  الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که ص 
 شود.« نمی دیهشامل  جرایم  موجب  تعزیرات  منصوص  شرعی و  یپرداخت خسارت معنو الحصول و نیز ممکن

 :1ج( بدنی
شتی به  توانند به عنوان قائماش منتهی شود ورثه مینکته: اگر صدمۀ وارد به جسم  انسان )ضرر بدنی( به فوت مقام یا به عنوان اصیل، اقامۀ دعوا کنند. شما م 

مقام و هم  توانند به عنوان قائمم می؟ ه«اصیل»پیش  شما بیایند یا به عنوان    «مقامقائم»شوم؛ ورثۀ من به عنوان  زنید )ضرر بدنی(؛ من فوت میقلب  من می
ه را قبول کرده باشند )رد نکرده باشند( میتوانند به عنوان اصیل بیایند. ورثۀ متوفی به عنوان قائممی توانند خسارت  مادی  وارد بر متوفی در  مقام به شرطی که َتَرک 

ت خسارت ناشی  ویی و ...( را بگیرند. ورثه عالوه بر مورد فوق میای که اتفاق افتاده تا مرگ )مثل هزینۀ پزشکی، دار فاصلۀ بین حادثه توانند به عنوان اصیل به علِّ
 از فوت هم دعوا را اقامه کنند. 

نظر  فگویند، دیه ماهیت دوگانه دارد اما در حقوق جزا اختالنکته: اگر سؤال شد ماهیت دیه چیست؟ در مدنی اگر این سؤال پرسیده شد اغلب علمای این شاخه می
سم است: الف  هایمجازات( صراحتًا گفته که دیه، مجازات است:  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    14زیاد است. در مادۀ    -مقرر در این قانون چهار ق 

 تعزیر.  -، تدیه -پ قصاص،   -حد، ب 
 دم است که آثار مسؤولیت مدنی دارد؛ دیه از لحاظ آثار و احکام  َعلیه یا ولیِّ )حقِّ شخصی  مجنی   جبران خسارتو هم  مجازاتپس: دیه ماهیتی دوگانه دارد: هم  

ه شود که ماهیت  دیه که دوگانه است    1392ق.م.ا مصوب    452تنها جنبۀ مدنی دارد )وفق مادۀ   »دیه ... احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد.«(، توجِّ
نظر  ر دیه اشتباه نشود که فقط جنبۀ مدنی دارد( در مورد قابل مطالبه بودن  خسارت  مازاد بر دیه اختالفتواند مدنی باشد و هم کیفری با احکام و آثایعنی هم می

 قانون آیین دادرسی کیفری(.   14مادۀ   2وجود دارد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست )تبصره 
 : شرایط ضرر

م باش  َسلَّ م باشد یعنی یا  الف( ضرر بایستی م  ت داشته باشد د: ضرری قابل جبران است که مَسلَّ . اگر ضرر،  بر حسب جریان  عادی  امور قابل تحقق باشدیا    فعلیِّ
رف  اینکه احتمال  ورود  زیان برود نمی  توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست. پس، به ص 

 

1
 ناشی از جرم است.   معنوی  نکته: مجرم موظف به جبران خسارت مادی و  

باَید )آدم  ر  ربایی و حبس غیرقانونی، جبران  ربایی( و غیرقانونی حبس کند )حبس غیرقانونی( و خسارت  بدنی  مستوجب  دیه به کارگر وارد شود، در مورد آدم نکته: جنایات مستوجب دیه، مشمول حکم جبران خسارت معنوی نیست. اگر کسی کارگری را ب 
 ی وجود دارد. خسارت معنو 
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م است که ارزیابی و تعیین خسارت به وسیلۀ قاضی ممکن باشد، پس فعلیت  ضرر شرط نیست  ینده، ضرر محسوب مینکته: ضرر  آ شود. ضرر  آینده در صورتی مسلَّ
م است. مثال: مادۀ  و قاضی می ت اوضاع و احوال   ی عاان را با ر یقانون مسؤولیت مدنی: »... دادگاه، جبران ز   5تواند حکم به جبران  ضرری کند که در آینده مَسلَّ

ن که به چه یص اید تشخیبه عمل آ  یق مستمر ید به طر یان بایکه جبران ز   ید و در مواردی نماین م ییدفعتًا واحده تع  یا پرداخت مبلغیو    یق مستمر یه به طر یقض
ق یبه طور تحق   ین عواقب صدمات بدن ییموقع صدور حکم تعن گرفت با دادگاه است. اگر در  ی ان تأمیتوان از واردکنندۀ ز یزان و تا چه مبلغ م یاندازه و تا چه م

َحَققًا[ ممکن نباشد دادگاه از تار  شود  تواند به ضرری که در آینده وارد میخواهد داشت.« یعنی دادگاه میدنظر نسبت به حکم  یخ صدور حکم تا دو سال حقِّ تجدی ]م 
زند و باعث  شد« شرط نیست. من  مالکریمی، نقاش  ساختمان هستم، آقای الف ضرری به من میحکم دهد. پس »فعلیت« به معنای اینکه »ضرر االن وارد شده با

کردم، در آینده نتونم به اوون خوبی کار کنم؛ البته ممکنه هم که خوب بشم. به هر حال، در این مثال، ضرر، مال  آینده  شود که من آن طوری که قباًل کار میمی
گه: اگه اوضاع و احوال تونم برم سر کار. قانون میحداقل نمی  آیندهم سر  کار بگم: »خب آقا من نتونستم برم!!« ولی تا یک ماه   خوام بر است، االن که من نمی

 تواند حکم به ضرری بدهد که ممکنه در آینده وارد شود ولو االن وارد نشده باشد. جوری باشه که قاضی تشخیص بده، می
ت تقصیر، فرصت را از دیگری بگیرد. نکته: از دست دادن فرصت، ضرر ا  ست؟ ممکن است ضرر مادی و معنوی  مشخصی به انسان وارد نشود ولی شخصی به علِّ

ای شرکت  مسابقه از دست دادن فرصت دو جور است. یکی اینکه شخص، فرصت  به دست آوردن یک امتیاز رو بگیره؛ مثاًل در اثر تقصیر خوانده، اسبی که باید در
ت برخورد با اتومبیل نتواند به جلسۀ آزمون برود. اینها، ضرر  ینه و اسبکند آسیب بب   سوار فرصت شرکت در مسابقه از دست بدهد یا داوطلب شرکت در آزمون به علِّ

می دست  از  رو  زیان  ورود  از  جلوگیری  فرصت   که  است  این  دوم  است.  فرصت«  دادن  دست  »از  بلکه  نیستند  آینده  م  
َسلَّ وکی م  مثاًل  حکم،  دهد  به  نسبت  لی 

 شود این هم از دست دادن فرصت است. تجدیدنظرخواهی نکرده و حکم، علیه  محکوم اجرا می
ی ضرر  نباید »از دست دادن فرصت« را با »فوت منفعت« یکی دانست. »از دست دادن فرصت« با »تفویت منفعت« متفاوت است. در »تفویت منفعت« که نوع

م است َسلَّ می از بین رفته، بلکه فقط فرصتی که نتیجۀ    است، فوت  منفعت، م  َسلَّ در حالی در »از دست دادن فرصت« نه مالی از شخص تلف شده و نه منفعت  م 
ق میاستفاده از آن احتمالی بوده از دست رفته که می َحقَّ شد با  توان آن را نوعی ضرر دانست. پس اگر عرف بگوید فرصتی که از دست رفته واقعًا جدی بود و اگر م 

ی در این خصوص دیده نمی ه به آنچه  ضرر مواجه بودیم این مدل، ضرر است. در حقوق ایران، نصِّ شود که آیا از دست دادن فرصت را ضرر بدانیم یا خیر ولی با توجِّ
داند و قابل جبران است. نحوۀ جبران  میتوان گفت عرف  امروز، از دست دادن  فرصت را اگر جدی باشد، نوعی ضرر در مفهوم ضرر و عرفی بودن  آن بیان شد می

یای کار   هه م روزمزدی را کچگونه است؟ عامل  ورود  زیان باید خسارت زیاندیده را با در نظر گرفتن  درجۀ احتمال  حصول  منفعت جبران کند. مثال: اگر کسی کارگر   
شود  رصت کار محروم کند و خسارت بدنی مستوجب دیه که باعث از کار افتادگی کارگر میروزانه است اما شغل  دائم ندارد به صورت غیرقانونی حبس کند و او را از ف 

فتادگی بگیرد بعالوه به نسبت  احتمال  به دست آوردن  کار، مستحقِّ اجرت  روزهای حبس غیرقانونی ابه او وارد کند می  ست. تواند جدای از دیه، خسارت از کار ا 
قانون آیین دادرسی    520جبران آن است که به طور مستقیم از فعل  خوانده ناشی شود؛ مادۀ  باشد: شرط دوم از شرایط  ضرر  قابل  ب( ضرر وارده باید به طور مستقیم

ر آن و یا تأخیاز عدم انجام تعهد    یناش   بالواسطه ]مستقیم[ان  وارده  ید که ز ین جهت را ثابت نما ید ایگه: »در خصوص مطالبۀ خسارت  وارده، خواهان با مدنی می
مطالبۀ خسارت را رد خواهد کرد.« در این ماده، کلمۀ بالواسطه به کار رفته که به همان معنای    یصورت دادگاه دعوانیرایم خواسته بوده است در غیا عدم تسل ی

ای دیگر باشد که قبل  واسطۀ حادثهای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر به»مستقیم« است. هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه
 ن ضرر، قابل مطالبه نیست. اگر ضرر، غیرمستقیم باشد رابطۀ سببیت که رکن  سوم  مسؤولیت  قهری است وجود ندارد. از فعل زیانبار بوده، پس ای

. پس منظور از ضرر  مستقیم یا بالواسطه آن است که بین  1بودن  ضرر این نیست که دیگر هیچی  هیچی نباشد؛ باید هیچی  عرفی نباشد نکته: منظور از مستقیم
واسطه بودن  ضرر این  بودن  عرفی است. پس مقصود از بیواسطهبودن، بیواسطهشخص  خوانده رابطۀ سببیت  عرفی وجود داشته باشد؛ منظور از بی ضرر و فعل  

 مالکریمی، گاو   نوعی که بشه گفت ضرر از نظر عرفی از همان فعل ناشی شده است. مثالً است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد به
ِّ گاوها مینشینی  گاو  بنفش  فروختهفروشد؛ بر اثر همبنفش  مریضی دارد و آن را به یک دامداری می

میرند! دامدار، با گاوهایش  شده با سایر گاوهای خریدار، کل 
 کرده. حاال:هاش استفاده میبرای شخم زدن  زمین . از گاوها 2فروخته؛ های شیر میگرفته و به کارخونه. از گاوها شیر می1دو جور درآمد داشته: 

 
ت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد.  1 ت  امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می   این مورد رو مرحوم کاتوزیان اینجوری بیان داشته: »منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علِّ توان زیانی را که به بار آمده است تنها به یک علِّ

. بنابراین،  کند، عبور  اتومبیل و سرعت آن و خارج شدن رهگذر از خانه و بارانی بودن هوا و بسیاری امور دیگر، با هم جمع شده است تا تصادم رخ دهد ی مثال، در موردی که رهگذری در روز بارانی با اتومبیلی که سرعت زیاد دارد تصادم می منسوب کرد. برا 
 ه رابطۀ سببیت  عرفی احراز شود، هرچند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینۀ اضرار را فراهم کند.« کافی است که بین فعل  شخص و زیان  واردشد 
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ِّ گاوها رو بده اما اینکه دامدار نتونسته ز 
هاش رو شخم بزنه و میناینکه مالکریمی »عالمانه« به خریدار نگفته که گاوش مریضه باید خسارت  ناشی  از تلف  کل 

  مستقیم های شیر ایفا کنه و از این باب ضرر کرده به مالکریمی ربط نداره چون کارخونه  محصول  زمینش رو به موقع بفروشه و همینطور نتونسته تعهداتش رو به
 نیست. 

دیده از مطالبۀ خسارت خودداری نماید  نمقام باشد؛ پس اگر زیادیده یا قائمکند باید خود، زیانج( ضرر باید شخصی باشد: یعنی شخصی که ادعای خسارت می
 دعوای مسؤولیت  مدنی اقامه کند. تواند به جای او دیگری نمی

اید که فقط  باشد: ضرر هم در تضییع حق هست و هم لطمه به نفع مشروع. شما در آیین دادرسی مدنی خوانده  نفع مشروعیا    حقای به  د( ضرر باید در نتیجۀ لطمه
تواند به دادگاه برود و اگر نفع  ش تضییع شده میند فقط کسی که حقِّ تواند به دادگاه برود. مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بود ش تضییع شده باشد میکسی که حقِّ 

گرفته؛  تواند به محکمه برود. برای مورد  اخیر، یک مثال معروف وجود دارد: »یک فرد  فقیر بوده که ماهانه از برادر  ثروتمندش خرجی میمشروعش از بین رفت نمی
شد و برادر  آید برادر  ثروتمند را مییکی می تواند  های گفته شده در باال، این فرد نمیدهد« بر مبنای حرفرسیده را از دست می فقیر، نفعی که مستمرًا به وی میک 

ِّ نفق
ِّ مستقیم )والدین به باال و فرزندان به پایین( حق 

رفًا در قوانین  ما نزدیکان  در خط  ی از بین نرفته و ص  عادالنه نیست    ه گرفتن دارند اما اینخسارت بگیرد چون حقِّ
 تواند دو کار انجام دهد:  و فردی که نفعش از بین رفته می

 . این حالت را در حکم  تلف محسوب کنند. 1
 . خسارت معنوی بگیرد. 2

ی داشته باشد به نفع مشروع او لطمه  در باال گفتیم   ای وارد شود مثاًل چنانچهپس تفاوت حق با نفع مشروع در این است که: ممکن است شخصی بدون اینکه حقِّ
ن مورد، تجاوز به حق برادری که از حمایت مشروع برادر خود برخوردار است به علت قتل برادر از این حمایت محروم گردد. مرحوم کاتوزیان ضمن قبول اینکه در ای

 صورت نگرفته برای رعایت عدالت یکی از دو راه  فوق را پیشنهاد دادند. 
ای از نقد قانونی و  فروشی رقیب، زیان ببیند یا نویسندهحق نباشد مثاًل تاجری به علت رقابت مشروع و سالم  تاجر  دیگر و ارزان  نکته: اگر ضرر ناشی از تجاوز به

ی از بین نرفته است بلکه ضرری قابل جبران است که ناشی از تجاوزعالمانۀ اثر خود به وسیلۀ دیگری متضرر شود نمی به حق    تواند مطالبۀ خسارت کند چون حقِّ
ِّ غیرمالی؛ پس اگر شخصی مال دیگری را تلف کند یا به سالمت جسمی و روانی  وی لطمه

ِّ مالی چه حق 
قانون مسؤولیت    1ای وارد کند طبق مادۀ  باشد چه حق 

 مدنی مسؤول است. 
بار قابلیت  شود فقط یکبر قانون هر ضرری که وارد می( ضرر باید قباًل جبران نشده باشد: ضرری قابل مطالبه است که از قبل جبران نشده باشد، چون در براه

داند، گرفتن  اند یا قانونگذار چند شخص را به طور تضامنی مسؤول جبران خسارتی میجبران را دارد نه دو بار. در موردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده
ان داشته است: »اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین  کند؛ قانون مدنی در مورد غصب چنین بیخسارت از یکی دیگران را بری می

ِّ رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد«. 
 بگیرد حق 

بیمۀ خسارت )مثاًل بیمۀ اموال  .  1زننده هم بگیرد؟ سه حالت وجود دارد:  گیره از زیانتواند عالوه بر مبلغی که از بیمه یا تأمین اجتماعی میدیده میسؤال: آیا زیان
 های اجتماعی )بیمۀ تأمین اجتماعی(. . بیمه3. بیمۀ اشخاص )مثاًل بیمۀ عمر(؛ 2یا بیمۀ مسؤولیت(؛ 

 :1اگر بیمه از نوع  بیمۀ اموال باشد با حالتی که از نوع  اشخاص باشد فرق دارد
تواند بار  دیگر از عامل  زیان خسارت  دهد و روشن است که زیاندیده نمیاردکنندۀ زیان غرامت مییک( بیمۀ اموال یا بیمۀ مسؤولیت: در واقع، شرکت بیمه به جای و 

تواند به عامل  خسارت رجوع  زننده رجوع کند، پس اصواًل نمیتواند برای مازاد به زیانگر کلِّ خسارت را جبران نکند که در این صورت میبگیرد؛ مگر اینکه بیمه
 کند.  

کند(. اصواًل  گذار تعهد میگر پرداخت  مبلغی را در صورت فوت  بیمههایی که بیمۀ خسارت نیست، مانند بیمۀ عمر )که به موجب قرارداد، بیمهبیمهدو( در مورد  
دهد از باب مسؤولیت  گر میبیمه  گر دریافت کند، هم برای جبران خسارت به عامل  زیان رجوع کند؛ چون آنچه کهتواند مبلغ  مورد تعهد را از بیمهذینفع  بیمه هم می

 و جبران خسارت نیست از باب تعهد  قراردادیش هست. 
 

ِّ رجوع  او گذار رفع خسارت می گیرد، اختالف شده است که آیا بدین وسیله از بیمه گر می در موردی که زیاندیده بر حسب قرارداد بیمه، پولی از بیمه     1
رود، یا اجرای قرارداد بیمه به منزلۀ خسارت نیست و اثری در  به عامل  ورود  زیان از بین می   شود و حق 

گذار، در برابر گرفتن آن،  شود که بیمه ت است و چنین فرض می پردازد متناسب با میزان خسار گذار می گذار و اشخاص ثالث ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیمۀ خسارت را از بیمۀ اشخاص جدا کرد: در مورد نخست، چون پولی که بیمه رابطۀ بین بیمه 
ِّ رجوع به عامل  ورود  زیان را به بیمه 

ِّ رجوع  مستقیم  بیمه گر اخذ می کند، باید پذیرفت که تا حدود  مبلغی که از بیمه گر واگذار می حق 
گر در مقام اجرای  ویژه بیمۀ عمر، چون پولی که بیمه رود اما در مورد بیمۀ اشخاص و به  گذار به عامل  زیان از بین می شود حق 

ِّ بیمه گذار نوعی سرمایه پردازد ارتباط با میزان خسارت ندارد و کار  بیمه تعهد خویش می 
ثر سانحۀ اتومبیل فوت کند،  برد. برای مثال، اگر کسی بیمۀ عمر شود و در ا گرفتن از اشخاص ثالث را از بین نمی گذار در خسارت گذاری و ذخیره است، گرفتن آن، حق 

 گرفتن  پول از بیمه، مانع  رجوع  وارثان  او به رانندۀ مقصر  حادثه نیست. 
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 دهد. دهد باید مورد فوق )شماره دو( را قبول کرد. چون سازمان تأمین اجتماعی هم خسارت نمیهایی که سازمان تأمین اجتماعی میسه( دربارۀ پرداخت
شان را ایفا دهد بلکه تعهد قراردادیاجتماعی یک تفاوت دارد: بیمۀ عمر و سازمان تأمین اجتماعی خسارت نمی  نکته: بیمۀ اموال با بیمۀ عمر و سازمان تأمین

شود و »تعهد«  تواند رجوع کند به عامل  زیان اما در بیمۀ اموال، واقعًا »خسارت« پرداخت میکنند زیاندیده دوباره میشان را ایفا میکنند؛ وقتی تعهد قراردادیمی
ر نکرده باشد.    ست؛ پس اصواًل زیاندیده نمینی  تواند رجوع کند مگر تا سقف پ 

نَصر ف از بیمۀ مسؤولیت و بیمۀ  1316قانون بیمه )   30تواند به عامل  زیان رجوع کند؟ مادۀ  دهد آیا شرکت بیمه مینکته: فرض کنید شرکت بیمه پول را می ( م 
شخاص امکان رجوع وجود ندارد. اگر آنچه شرکت  بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخته نه از باب جبران خسارت  اشخاص بویژه بیمۀ عمر است و لذا در بیمۀ ا

گر به عامل   االصول نباید حقِّ رجوع به عامل  زیان را داشته باشد؛ با وجود این، گاهی در قوانین رجوع  بیمهبلکه در اجرا تعهدات قراردادی و قانونی خود بوده علی
کند در مقابل اشخاصی  گر در حدودی که خسارات  وارده را قبول یا پرداخت می( آمده است: »بیمه1316قانون بیمه )مصوب    30بینی شده است. در مادۀ  یان پیشز 

گر مسؤول شناخته  باشد در مقابل بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور گذار خواهد بود و اگر بیمهمقام  بیمهکه مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم
 تواند رجوع کند مگر طرف، مسؤول وقوع خسارت باشد. گر نمیتواند رجوع کند؛ در بیمۀ اموال هم اصواًل بیمهشود.« پس در بیمۀ عمر، شرکت بیمه نمیمی

دارد: »در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه همین ماده اشعار می 2و تبصرۀ 1354قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب  66در مورد سازمان تأمین اجتماعی، مادۀ 
رفرما یا نمایندگان او  مستقیمًا ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کا

:  2این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد.« تبصره   ۵۰ها و غیره را پرداخت و طبق ماده مستمریها را مربوط به معالجه و غرامت و بوده سازمان هزینه
شده  های مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمۀ شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه، سازمان شخصًا کمک»هرگاه بیمه

تواند به عامل   می  طبق قانون پس سازمان تأمین اجتماعی    1های بیمه موظف به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند.« انجام خواهد داد و شرکت
گر   طور که گفتیم، مبنای بیمۀ تأمین اجتماعی همچون بیمۀ عمر است؛ وقتی بیمهزیان مراجعه کند؛ اما اگر »طبق قانون« را نگفتند، پاسخ منفی است چون همان

 تواند رجوع کند تأمین اجتماعی هم نباید بتواند رجوع کند. بیمۀ عمر نمی
شود و چنانچه شخص  دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسؤولیت دیگری مینکته: اگر چند نفر مسؤولیت خسارت یک ضرر را عهده

ۀ یکی از آنها را بری کند حقِّ رجوع به  مِّ  سایرین را نخواهد داشت. متضرر نیز ذ 
( قابل استنباط است )در مسؤولیت  1392قانون مجازات اسالمی )   521بینی باشد: در مورد این شرط، قانون مدنی ساکت است اما از مادۀ  ط( ضرر قابل پیش

ِّ صریح وجود داشت(. چرا ضرر باید قابل پیشبینی میقراردادی هم ضرر باید پیش
بینی  زیان و قابلیت   شد؟ دلیل، آن است که پیشبینی باشد و در آنجا نص 

کی  آن مؤثر است چون اگر قابل پیشپیش ک است. هر گاه مرتکب بداند که عمل  او بینی  آن در تحقق تقصیر و سنگینی و سب  بینی نبوده، تقصیر به َتَبع  آن، سب 
بینی نبوده و به دیگر سخن،  بینی کرده و بر اساس عرف، قابل پیشی را پیشموجب زیان دیگری است مرتکب  تقصیر  عمد و سنگین شده است اما اگر ضرر 

 رود.رسونده آن شخص، مقصر به شمار میشخص، کاری را انجام داده که به طور متعارف زیانی به دیگری می
 بینی باشد در درجۀ تقصیر مؤثر است. دلیل اینکه در مسؤولیت قهری هم ضرر باید قابل پیش

 کنیم. بینی  ضرر چیزی گفته نشده است و ما از قانون مجازات اسالمی استنباط میانون مدنی در مورد قابلیت  پیشنکته: در ق
قانون مجازات اسالمی    524تا    521بینی کنی. این موضوع در مواد  ای نداریم که بگوید در مسؤولیت غیرقراردادی باید ضرر را پیشنکته: در قانون مدنی هیچ ماده

 ( آمده است. 1392)مصوب  
جاز  دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی521ماده   کند و غالبًا نیز سرایت نکند لکن اتفاقًا به جایی  : هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان  م 

 رت ضامن است. ضمان ثابت نیست و در غیر این صو موجب خسارت و صدمه گردد ]یعنی: موجب ضرر گردد[دیگر سرایت نماید و  
شود. رفتار زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیرقانونی و نامشروع  : در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسؤولیت مدنی ایجاد نمیباررفتار زیان -2

تار زیانبار باشد مسؤولیت آن به عهدۀ فاعل است وگرنه  گردد. رکن دوم مسؤولیت مدنی، رفتار زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات رفبوده و موجب خسارت می
 فاعل مسؤولیتی ندارد. 

کسری استثنائاتی  شود« را بخوانیم؛ در أفعال  زیانبار ی خواهیم استثنائات یعنی »اوضاع و احوالی که سبب  مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسؤولیت میحاال می
 اند از: هستند و عبارت کنندۀ مسؤولیت معافعناوین  ءوجود دارد که جز

 شود که دارای اوصاف ذیل باشد: رویدادی قوۀ قاهره محسوب میقوۀ قاهره: الف. 

 
 مقام  زیاندیده است. قائم پردازد،  دار  جبران خسارات است و در حدود پولی که می بیند، سازمان تأمین اجتماعی، عهده هایی که کارگر در هنگام کار یا به مناسبت  آن می پس در مورد زیان  1
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 خارجی باشد.  •

 بینی باشد. پیشغیرقابل  •

 غیرقابل دفع باشد. •

 کنندۀ مسؤولیت مدنی است. منتفیاگر فعل شخص ثالث اوصاف قوۀ قاهره را داشته باشد از موجبات فعل ثالث: ب. 
کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت  وارده بر حسب متعارف، متناسب  خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می  . دفاع مشروع: ج

ش  قانون مسؤولیت مدنی(. در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است. مثاًل اگه دزدی خدای نکرده بیاد که گوشی  شما رو بزنه و شما مانع  15باشد )مادۀ  
یت، معاف هستید چون شید و هنگام درگیری لباسش پاره بشه؛ درسته که توو حالت  عادی شما باید خسارت  وارده به لباسش رو جبران کنید اما در اینجا از مسؤول

 از مال  خودتان، دفاع  مشروع کردید. 
ه باشد مثاًل اگر شخصی به دیگری فحش بدهد یا حیوانی را تحریک کند و  نکته: دفاع، تنها در صورتی مشروع است که مدافع، خود، سبب  تجاوز را ایجاد نکرد

 پس از حمله، به آن شخص یا حیوان آسیب برسد، دفاع، مشروع نیست.
 دفاع مشروع دارای اوصاف ذیل است:

 خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب باشد.  •

 ض، ناموس، جان، مال یا آزادی باشد. خسارت وارده در دفاع از خطری باشد که به نحو بالفعل متوجه عِر  •

َعد   یا مالی  یکه در مقام دفاع مشروع، موجب خسارات بدن   یقانون مسؤولیت مدنی: »کس  15مادۀ   ت  نکه  یست، مشروط بر ایشود، مسؤول  خسارت ن  یشخص  م 
ست احراز شود که هر انسان   یا نه با دادگاه است و کافی  خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.« تشخیص  اینکه دفاع با تجاوز، متناسب بوده

 داد.متعارف و معقولی نیز جای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می
در  ا یعمدًا  یبدون مجوز قانونگوید: »هر کس قانون مسؤولیت مدنی می 1کسی به حکم قانون، ضرری به کسی وارد کند مسؤول نیست. ماده  . حکم قانون:د
د  ی وارد نما  یاده لطمهی جاد گردیافراد ا  یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای  یا شهرت تجارت یت  یث یا ح ی   یا آزادیا مال  ی  یا سالمت یبه جان   یاطیاحت یجۀ ب ینت

نی یا به حکم قانون باشد تقصیر به شمار  باشد.« اگر عمل، با مجوز قانویم از عمل خود    یشود مسؤول جبران خسارت ناش   یگر ید  یا معنو ی   یکه موجب ضرر ماد
دارد: »عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل ]دفاع مشروع، اضطرار[، ارتکاب رفتاری که طبق قانون  قانون مجازات اسالمی نیز اشعار می  158آید. بند الف مادۀ  نمی

 باشد ...«  به حکم یا اجازه قانوناب رفتار شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف. در صورتی که ارتکجرم محسوب می
رف  اجازه کافی نیست و دستور مافوق باید مشروع  شود فعل  انجامدستور مقام صالح: دستور  مقام  صالح در حکم قانون است و موجب می شده تقصیر نباشد البته ص 

زور کسی را از ملکی بیرون کند، در این حالت مأمور  اجرا مسؤول نیست. دستور مافوق در  ای را بشکند یا به  باشد. مثاًل مأمور  اجرا ناگزیر شود که قفل در  خانه
باشند  یمکلف م  ییاجرا  یهاگه: »کارمندان دستگاهقانون مدیریت خدمات کشوری می  96صورتی رافع مسؤولیت است که بر خالف قوانین و مقررات نباشد. ماده  

ن و مقررات  یا امر مقام مافوق را برخالف قوانیند، اگر کارمندان حکم  ی اطاعت نما  یمافوق خود را در امور ادار   یمر رؤسان و مقررات، احکام و اوایدر حدود قوان
  ی اجران اطالع، مقام مافوق کتبًا  یکه بعد از ا   ی ن و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند. در صورتیرت دستور را با قوانیاند کتبًا مغاص دهند، مکلفیتشخ   یادار 

ه  کارمندان نخواهد بود و پاسخگو  یت یث مسؤول ین حیدستور صادره خواهند بود و از ا  ید کرد، کارمندان مکلف به اجرایی دستور خود را تأ  با مقام دستوردهنده    ییمتوجِّ
 باشد.« یم

واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در    ی ، جرمیات رسماز مقام  ی کی  یرقانون ی( اشعار داشته: »هرگاه به امر  غ1392قانون مجازات اسالمی )مصوب  159مادۀ  
ت  اشتباه  قابل قبول و به تصور ا که امر  آمر را به یشوند لکن مأمور  یقانون محکوم م ه و ضمان  یشود و در دیاست، اجراء کرده باشد، مجازات نم  ی نکه قانونی علِّ

عمل  غیرقانونی  آمر و مأمور جرم است ولی در مورد مأموری که اشتباه  قابل قبولی انجام داده مسؤولیت   تابع مقررات مربوطه است.« این قسمت  آخرش یعنی اینکه:  
  ی همین قانون مقرر داشته: »هرگاه مأمور   473ماند. از طرف  دیگر مادۀ  ماند لذا برای آمر مسؤولیت کیفری میکیفری منتفی ولی دیه و مسؤولیت مدنی  او باقی می

المال است. تبصره ـ هرگاه تیه برعهدۀ بیشود، د  یکس   یا صدمۀ بدن یرا مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل، موجب فوت    ی ، عملی ف قانونیوظا  یدر اجرا
رد،  یکه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گ   یگر یا هر مکان دی و    یر، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظام یتقص  یا از رو یبا علم به خطر    یشخص

گاه یست و در صورتیثابت ن ضمان  شود.« یالمال پرداخت م تیاز ب هیدنداشته باشد،  ی که از ممنوعه بودن  مکان  مزبور آ
غواء« به معنی »از راه به در بردن«، »گمراه ساختن« و »  . غرور یا فریب:هـ   ای آید؛ غرور به معنای فریب دادن است و غرور قاعده گول زدن« میغرور از »ا 

 دهنده(. خورده( و غار )فریب. در غرور یا فریب ما با دو نفر مواجهیم: مغرور )فریبفقهی است 
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 خورده(: مسؤولیتی ندارد زیرا او در انجام عملی که باعث ضرر به دیگری است، فریب خورده است. )فریب  مغرور
 شود. جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته میدهنده(: مسؤول است ازاین)فریب غار

رسش!«؛ خالصه اینکه من به شما میی؟«؛ میزنگم: »کباب میآیید خونۀ مالکریمی و من به شما مییک مثال بزنیم: شما می گم: »اوون  گید: »نیکی و پ 
ر و ردیفش کن تا من آتیش درست کنم!« بعدًا کاشف به عمل می ب  آد که گوسفنده مال  یه آدم  از همه  گوسفنده که اوون روبرو پارک کرده، مال  منه و برو َسرش رو ب 

خبر  زیاندیده«  ران کنم چون فریبی که من دادم باعث شده که تقصیر  شما از بین برود. اگه حتی »اوون آدم  از همه جا بیخبر بوده. حاال من  مالکریمی باید جبجا بی
ِّ رجوع به مغرورکننده )یعنی من( را دارید )ضمان غرور(. 

 به مغرور )یعنی شما( مراجعه کنه و خسارت بگیره؛ شما هم حق 
توو تلف، مسؤولیتش محض است چه مقصر باشد و چه بگوید: »من را کس  دیگری فریب داده و مقصر نبودم« مسؤول است؛  مغرور اگر مالی را تلف کند چون  

عارف در اوون اوضاع ولی اگر بحث  تلف نباشد و بحث  تقصیر باشد چون توو تقصیر، زمانی که تقصیر کنه مسؤوله و مالک  تقصیر، یک انسان متعارفه و انسان  مت
 ریب بخورد، اینجا دیگه مسؤول نیست. پس: و احوال ف

ت اتالف مسؤول است )مثل خوردن میوه، شکستن شیشه( مثاًل الف، ماشین   1 شما را به من  . در مواردی که ضمان مغرور مبتنی بر تقصیر نیست و مغرور به علِّ
مغرور شدم پس مسؤولیت ندارم«؟ نه؛ چون مسؤولیتش از باب اتالف    تونه به شما بگه: »من شه ؛ حاال آیا میدهد چون من گولش زده بودم، ماشین تلف میمی

 است. )در اتالف چون نظریۀ محض را قبول کردیم چه تو مقصر باشی چه نباشی مسؤولی( 
است و هر انسانی در آن شرایط،  زننده مبتنی بر تقصیر باشد مغرور مسؤول نیست زیرا مغرور از رفتار  انسان  متعارف تجاوز نکرده  . در مواردی که مسؤولیت  زیان2

توان او  میداد که مغرور انجام داده؛ مثاًل اگر تاجری در اثر غرور، نام تجاری دیگری را به کار َبَرد و ضرری به بار آَوَرد مسؤول نیست، زیرا نهمان کاری را انجام می
س   می  رم ادارۀ ثبت عالئم تجاری، ورا مقصر دانست. فرض کنید من تاجر هستم و می دانم که قباًل ثبت شده است  خواهم ثبت کنم و نمیرا می  بیژنگم برند  س 

کند؛ علیه من اقامۀ دعوا می بیژنکنم؛ متعاقبًا صنایع  غذایی  گوید: »ثبت نشده«؛ من هم روو حساب  حرف  کارشناسه، آن برند را ثبت مییا خیر؛ متصدی  آنجا می
ه به مادۀ  بیژنیا صنایع  غذایی     بیژن مهاجریاندیگر با همان نام، آسیبی به شهرت  آن تاجر )اگر با ارائۀ محصوالت  نامرغوب    قانون مسؤولیت    1( رسیده باشد با توجِّ

دانست. من  توان شخصی را که برای بار دوم ثبت کرده و در واقع، فریب خورده را مسؤول  رسد نمیمدنی در این مورد، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است؛ به نظر می
 ای نیستم؛ من مغرور شدم« در اینجا چیزی تلف نشده است. گویم: »اوون متصدیه من رو فریب داد و من کارهروم آنجا و میهم می

کَره )اکراهاکراه:  .و کر ه )اکراهدر اکراه ما با دو نفر مواجهیم: م   کننده(  شده( و م 
 شده(: مسؤولیتی ندارد زیرا او در انجام عملی که باعث ضرر به دیگری است، رضایت ندارد. )اکراه ُمکَره
ه  شود. جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته میکننده( مسؤول است ازاین)اکراه ُمکر 

ی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود ب اجرای حق: .ز  ایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟ آیا در اجرای حقِّ
باید جبران خسارت  در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسؤولیت است اما اگر از حد متعارف باالتر رود مسؤولیت دارد و  

ی هم داشته باشد، حقِّ اجرای مستقیم آن را ندارد بگردد. قابل بینی کرده است  لکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیشذکر است که اگر کسی حقِّ
 صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسؤولیت دارد. 

 این رضایت بر دو نوع است:  دیده یا متضرر:رضایت زیان . ح
 دیده بعد از ورود خسارت رضایت زیان -1 
 ود خسارت دیده قبل از ور رضایت زیان -2 

 است.   مدنیرافع مسؤولیت   :دیده بعد از ورود خسارت باشداگر رضایت زیان -
 دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:اگر رضایت زیان -

 ق.م(  30استثنای قاعده تسلیط م  گونه مشکلی ندارد. )بهالف( یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ
شود که در این صورت اعالم رضایت نیز رافع مسؤولیت نیست چرا که هیچ قراردادی  ب( یا خسارت غیرمالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می 

 تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد. نمی
 شدن مسؤولیت مدنی است. د خسارت هم موجب منتفیدیده قبل از وروج( در خسارات ورزشی و خسارات ناشی از عملیات پزشکی رضایت زیان

( اگر شخصی عملی را که موجب صدمه یا خسارت است با قصد احسان انجام دهد، در  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    510بنا بر مادۀ  احسان:  .  ط

 صورت جمع شرایط زیر مسؤول نیست:
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 انگیزۀ او احسان و کمک به دیگری باشد.  •

 حفظ مال، جان، عِرض، یا ناموس آن شخص الزم باشد.عمل او برای  •

 شده است. دیده همان شخصی باشد که عمل برای حفظ جان، مال، عِرض، یا ناموس او انجام شخص زیان •

 مقررات و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد. •

 

 اضطرار:

نامند. در اضطرار ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر میگونهچنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به 
ق.م.ا    152ۀ  بَرَد، اما ممکن است مِن بابِ اتالف مسؤولیت مدنی داشته باشد )مادشود چون عنصر معنوی )عمد( را از بین میشخص مستوجب کیفر نمی

آوَرَد؛ یعنی مرحوم  . )دکتر کاتوزیان در کتابشان، اضطرار را جزء موارد رافع مسؤولیت مدنی میاضطرار، رافعِ مسؤولیت مدنی نیست(.  11392مصوب  

 دانند.(داند؛ اما بقیۀ اساتید اضطرار را رافع نمیکاتوزیان، اضطرار را رافع می
 اسالمی:  شرایط تحقق اضطرار در قانون مجازات

الوقوع باشد. ثانیاً شخص، مرتکبِ رفتاری شود که مطابق قانون، نامشروع )جرم( است. ثالثاً این رفتار برای حفظ نَفس یا  اواًل باید خطرِ شدیدِ فعلی یا قریب
شد. سادساً مرتکب، خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد. مال باشد. رابعاً رفتارِ ارتکابی با خطر متناسب باشد. خامساً رفتارِ مزبور برای دفع خطر، ضرورت داشته با 

د و دیواری خراب شود،  مثالً اگر بر اثر سرعتِ غیرِ مجازِ وسیلۀ نقلیه، خطرِ زیرگرفتنِ انسانی پیش آید و راننده برای اجتناب از خطر، اتومبیل را منحرف کن
 اضطرار صادق نیست.

ار بدون احسان«. »اضطرار به احسان« هم رافع مسؤولیت مدنی است و هم رافع مسؤولیت کیفری؛ اما نکته: یک »اضطرار به احسان« داریم و یک »اضطر
 »اضطرار بدون احسان« رافع مسؤولیت کیفری هست اما مدنی نیست.

شود در این صورت، مرتکب می   تر، فعلِ زیانبار رانکته: گاهی در حالت اضطرار )اضطرار به احسان( انسان به قصدِ نیکی و برای جلوگیری از ضررِ بزرگ
 توان از مسؤولیت مُبَری دانست زیرا احسان برخالف اضطرار، مُسقِطِ ضمانِ قهری و ضمان کیفری است. شخص را به خاطر احسان می

یا ناموس او الزم قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی با انگیزۀ احسان و کمک به دیگری، رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عِرض    510مادۀ  
 .«ضامن نیستاست، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، 

 اضطرار چند مدل است:  
توو که آتش را خاموش    آمشکنم میسوزه؛ من درب رو می. اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خودِ او: یک موقع هست خانۀ شما آتش گرفته و داره می1

ست. اینجا دیگه اصالً بحثی نداریم، چون قصد،  اکنم. در این حالت، من برای دفعِ ضرر از خودِ شما به شما ضرر زدم. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی  
اوون ضرری باشد که در اثر عدمِ کمکم   زنم مساوی یا بیشتر از احسان است. حاال مالکِ اینکه قصدش احسان است چیست؟ اگر ضرری که دارم بهت می 

 بهت بخوره اصالً قصدم احسان نیست.
اندازم روی فرِش خودم که آتش دارم و میسوزه؛ من پتوی شما را بر می . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خود: خانۀ من آتش گرفته و فرشم داره می2

فروشی در آنجا است و در اثر های میوۀ میوه کند که جعبهر پرتگاه اتومبیلش را به سمتی منحرف میای برای احتراز از سقوط دخاموش شود یا مثالً راننده 
ام. در اینجا آیا اضطرار رافع هست یا رود. در واقع برای دفع ضرر از خودم به غیر ضرر رساندهفروش از بین میهای میوه های میوه، میوه برخورد با جعبه

اضطرار، رافعِ مسؤولیت  توزیان اینجوری باید گفت: »چون اضطراره پس رافعه« اما طبق نظرِ بقیۀ اساتید باید گفت که: »نیست؟ طبق نظرِ مرحوم کا

تواند به ضررزننده رجوع  می از باب مسؤولیت مدنیهاش از بین رفت صفایی اوون کسی که میوه  آقای« یعنی طبق نظر بقیۀ اساتید از جمله مدنی نیست

 کند« 
اینکه میجالبه که   با  ادامه میمرحوم کاتوزیان  رافعِ مسؤولیت مدنی است«؛  میوه گفت: »اضطرار  اوون کسی که  باب  هاش متالشی شد  داد: »اما  از  نه 

 تونه به اوون ضررزننده رجوع کنه« می از باب استفادۀ بالجهتبلکه  مسؤولیت مدنی

 
شود قابل مجازات نیست مشروط بر  فس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي منظور حفظ نَ سوزي، سیل، طوفان، زلزله یا بیماري به  الوقوع از قبیل آتش فعلي یا قریب   شدید    خطر    بروز    کس هنگام  هر   : ۱۵۲ماده    1

ف به مقابله با خطر مي   موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.   ارتکابي با خطر    اینکه خطر را عمدًا ایجاد نکند و رفتار   ـ کساني که حسب وظیفه یا قانون مکلِّ  ك به این ماده از ایفاي وظایف قانوني خود امتناع نمایند. توانند با تمسِّ باشند نمي تبصره 
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توان می  از باب استفادۀ بالجهت. طبق نظر آقای کاتوزیان، رافع مسؤولیت مدنی است اما  1حال باالخره در این مورد چه کنیم؟ این فرض دو حالت است:  
 . طبقِ نظرِ دوم )دکتر صفایی( رافع مسؤولیت مدنی نیست. 2زننده مراجعه کرد. به زیان

اش اندازم که آتشدارم و روی فرِش او می. اضرار به دیگری برای دفع ضرر از ثالث: فرض کنید فرِش یک نفر اینجا آتش گرفته؛ من پتوی شما را برمی3
«، اما اوون کسی خاموش شود )در این مثال، سه نفر وجود دارند(. اینجا هم طبق نظرِ مرحوم کاتوزیان: »چون اضطرار است پس رافعِ مسؤولیت مدنی است 

تونه به اوون کسی که برای حفظِ جان و مالِ او به وی آسیب رسیده می   از باب دارا شدنِ غیر عادالنهبلکه    نه از باب مسؤولیت مدنیدیده است  که زیان
 تونه به ثالث رجوع کنه و نه به ضررزننده.رجوع کنه« پس می

 .  طرار رافع مسؤولیت مدنی نیستاین مدل اضاما طبق نظر دوم )نظرِ بقیۀ اساتید(، 

توان به کسی که تلفِ مالِ دیگری برای حفظ  فراهم باشد از این باب می  شرایط استفادۀ بالجهتپس: در این مورد، دارای مسؤولیت مدنی نیست اما اگر  
 جان، مال و غیرۀ او انجام شده رجوع کرد.

های مردم  کنم که آب داخل شهر نیاد خونهآد؛ من یک قسمت از خونۀ شما رو تخریب میسیالب می. اضرار به دیگری برای دفع ضرر از جامعه: مثالً داره  4
 رو آسیب بزنه. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی است. 

اش خاموش شود. در اینجا مسؤولیت اندازم که آتش. اضرار به خود برای دفع ضرر از دیگری: فرِش خونۀ شما آتش گرفت؛ من پتوی خودم رو فرِش شما می5
ولی اگر هیچ کسی  تونم به شما رجوع کنم  قانون مسؤولیت مدنی می  1مدنی مطرح نیست ولی اگر این حادثه در اثر تقصیر شما بوجود آمده باشد وفق مادۀ  

توانم به شما رجوع می  از باب ادارۀ فضولی مال غیر به شما رجوع کنم اما  از باب مسؤولیت مدنیتوانم در این حادثه مقصر نباشد )مثالً رعد و برق( من نمی
 کنم. 

شخصِ   ق.م.م  1مادۀ  رده است؛ در این حالت، طبق  . وضعیتِ اضطراری را طرفِ مقابل با تقصیرِ خود فراهم ک 1آید:  پس در این فرض: دو حالت به وجود می
تئوری ادارۀ فضولی تواند با  . وضعیتِ اضطراری ناشی از تقصیرِ کسی نبوده است؛ در این حالت، مسؤولیت مدنی ندارد ولی مضطر می2مقصر، مسؤول است؛  

 ، به غیر رجوع کند.مال غیر
ثر اضطرار با شخص یا ماشین دیگری تصادم نماید در اینجا اضطرار رافع نیست چون دکتر کاتوزیان ای در انکته: اگر سؤال داده شود رانندۀ وسیلۀ نقلیه

کنه« ده: »اضطرار، عنصرِ تقصیر رو پاک میاست، قانون مسؤولیت مدنی بر مبنای نظریۀ تقصیر است، دکتر ادامه می  مسؤولیت مدنیگه اضطرار، رافعِ  می
خواد بیاد چی رو پاک کنه؟! هیچی؛ پس نتیجه اینکه اگر سؤال از قانون بیمۀ اجباری یا اتالف  خوایم، اضطرار میصیر نمیاما در جایی که ما اصالً عنصر تق

 گویید: اضطرار رافع مسؤولیت نیست. دادند می
نظر را باید بررسی  ت. این اختالفبندی اضطرار: اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست البته طبق نظر دکتر کاتوزیان اضطرار رافع مسؤولیت مدنی هسجمع

های مبتنی بر تقصیر، رافع مسؤولیت هست زیرا طبق نظر مرحوم کاتوزیان تقصیر، عنصر الزم برای مسؤولیت مدنی است و کرد: اضطرار در مسؤولیت
مسؤولیت مُتلِف و مسؤولیتِ دارندۀ اتومبیل )قانون  های بدون تقصیر، مانند  برد پس اضطرار رافع است. در مسؤولیتاضطرار، این عنصر )تقصیر( را از بین می 

 بیمۀ اجباری( اضطرار رافع نیست. 

 

وجود ما   قانون مدنی قید شده است؛ با این   953قانون مجازات اسالمی و همچنین مادۀ    145تعریف تقصیر در مواد قانونی در تبصرۀ مادۀ    مفهوم تقصیر:

 جه هستیم:موا تقصیر جزاییو  تقصیر مدنیبا دو عنوان 

 پردازد بدین شرح است:  که به ترتیب به تعریف »تقصیر«، »تعدی« و »تفریط« می 952و   951، 953مواد  تقصیر مدنی:

 « تفریط و تعدی. ازاست  اعم »تقصیر :953 ۀماد
 .«حق دیگری است نسبت به مال یا متعارف اذن یا حدود نمودن ازتجاوز تعدی، : »951مادۀ 
 .« غیرالزم است یا متعارف برای حفظ مالِ قرارداد موجبه ترک عملی که ب تفریط عبارت است از» :952ماده 

و همچنین تعدی و تفریط نیز تعریف شد؛ حال باید توجّه داشت   با توجّه به این مواد متوجّه شدیم که تقصیر از منظر قانون مدنی شامل تعدی و تفریط است

ق.م   953که طبق مادۀ    تقصیر مدنیبق قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مواجه شدیم باید معیار تقصیر را  که هرگاه با عنوان مسؤولیت قهری ط

 است، لحاظ کنیم. تعدی و تفریطشامل 

 شود بدین شرح است:( که تعریف تقصیر را شامل می 1392قانون مجازات اسالمی ) 145تبصرۀ مادۀ  تقصیر جزایی:
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مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، احتیاطی و بیتقصیر اعم از بیق.م.ا: » 145ۀ مادۀ تبصر
 «.شودتی محسوب میمباال احتیاطی یا بیاز مصادیق بی

مباالتی نیز احتیاطی و بیو همچنین بی مباالتی استاحتیاطی یا بیشامل بی از منظر قانون مجازات اسالمیبا توجه به این تبصره متوجه شدیم که تقصیر 

که طبق   تقصیر جزاییتعریف شد؛ حال باید توجه داشت که هرگاه با عنوان مسؤولیت و ضمان طبق قانون مجازات مواجه شدیم؛ باید معیار تقصیر را  

 است، لحاظ کنیم. مباالتیاحتیاطی و بی بی شامل  ق.م.ا 145ۀ مادۀ تبصر

 مراتب تقصیر:

 رساندن به دیگران عمد دارد. یعنی شخص مقصر برای زیانعمدی:  .1

رساندن به دیگران عمد ندارد؛ اما عملی انجام داده که در آن عمل، ظن قوی برای اضرار به دیگری  شخص مقصر برای برای زیان در حکم عمد:   .2

 وجود داشته است. 
 شود.می تقصیر ناچیز که گاه از آن تحت عنوان اشتباه هم یاد قصور:  .3

ت: عدهنکته ک تقسیم کرد. حاال اینها چه تأثیری داره؟ گویند: تقصیر را میای میای در باب تقسیم تقصیر از نظر شدِّ ک و خیلی سب  شود به عمد، سنگین، سب 
  ی ا سالمتی به جان   یاط یاحتیجۀ ب ی در نتا ی  عمداً  یدارد: »هر کس بدون مجوز قانونقانون مسؤولیت مدنی با تفکیک  تقصیر  عمد و غیر عمد مقرر می 1اواًل مادۀ 

کنه.  بندی مید ...« پس ماده داره تقسیمی وارد نما  یاده لطمهی جاد گردیافراد ا   یا به هر حقِّ دیگر که به موجب قانون برای  ی ا شهرت تجارتی ت  یث ی ا حی  ی ا آزادیا مال  ی
تونه در  ده تا میزان  خسارت را بر اساس اینکه خسارت عرفًا قابل اغماض باشد را تخفیف دهد. یعنی قاضی میهمان قانون به دادگاه اجازه می  4مادۀ    2ثانیًا بند  

ک میزان خسارت را تخفیف بدهد اما در تقصیرهای سنگین نمی ( انجام کاری که نوعًا  1392قانون مجازات اسالمی )  290نه. ثالثًا در مادۀ  توتقصیرهای سب 
 .  موجب جنایت باشد در حکم عمد است هر چند قصد ارتکاب به آن هم وجود نداشته باشد و بدین ترتیب، تقصیر  سنگین در حکم عمد حساب شده است

گه:  قانون بیمه که می  14شود و منظور  قانونگذار از مادۀ  یمه، خسارت عمدی را شامل نمینکته: بیمۀ ناشی از خسارت  عمدی باطل است و به عبارت دیگر، ب
شه  گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.« همین است یعنی منظور از تقصیر در این ماده، تقصیر  عمدی است؛ پس میگر، مسؤول  خسارات  ناشیه از تقصیر بیمه»بیمه

 . ضمنًا توافق در مورد عدم مسؤولیت مدنی راجع به تقصیر عمدی تأثیری ندارد و خالف نظم عمومی است. تقصیر  غیرعمدی را بیمه کرد
 نکته: در تقصیر، معیار، انسان متعارف است. 

 معمار، قاضی  ای: یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند. مانند وکیل، پزشک،تقصیرهای شغلی و حرفه
سنجند بلکه با یک پزشک وی را  است؛ یعنی اگر پزشک تقصیر کند، وی را با یک انسان عادی نمی  انسان  متعارف  متخصصنکته: در این تقصیر، معیار،  

 سنجند. می
 سؤال: در چه مواردی این افراد مسؤول هستند؟ 

انگاری شده است. اما معمار  هاست؛ مگر اینکه خالف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهلپزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسؤولیت آن
اند. مثاًل  ای شدهتعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسؤول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه

 ارفرما دهد. ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل ک
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام  گوید: »این قانون می  495( مسؤولیت  محض  پزشک را قبول نکرد. مادۀ  1392مسؤولیت پزشک: قانون مجازات اسالمی ) 

همین ماده نیز مقرر داشته    1رۀ  ...« تبص  دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدمی
برای پزشک  است: »در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.« چرا در صورت عدم تقصیر  

 ضمان وجود ندارد چون نظر تقصیر را قبول کرده است. 
شود؛ یعنی اگر برائت از َضمان اخذ نشده باشد بار اثبات عدم تقصیر  جا میکند؛ فقط بار  اثبات جابهیت معاف نمینکته: شرط  برائت از َضمان، پزشک را از مسؤول

تصریح شده که اگر پزشک قبل از معالجه برائت گرفته باشد   495به دوش پزشک است و در صورت اخذ برائت، بار اثبات به عهدۀ زیاندیده است. بنابراین در مادۀ 
هم مقرر شده است: »در موارد ضروری که    497در مادۀ     ، ضامن دیه نیست پس اگر برائت گرفت و تقصیر هم داشت، مسؤول است.تقصیر هم نشود   مرتکبو  

اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.«؛ عبارت »طبق مقررات«    طبق مقرراتتحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض،  
 در این ماده یعنی »تقصیر نکند«. نتیجه اینکه اگر پزشک مرتکب تقصیر شد به رغم اخذ برائت باز هم ضامن است. 

 شود.  نکته: اخذ برائت، نوعی شرط  تحدید  مسؤولیت حساب نمی
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کار  تقصیر، معیار، انسان  متعارف  ورزشی است. باید رفتار  ورزشکار  متعارف در هر رشتۀ خاصِّ ورزشی جداگانه بررسی شود. مثاًل رفتار ورزش  تقصیر ورزشی: در این
که قواعد آن بازی گفتند: هر چیزی  کند و مثاًل کاری که در بوکس خطا نیست در شطرنج خطا است. دکتر کاتوزیان میبوکس یا کاراته با تنیس و فوتبال فرق می

آور است. منظور از خطا نه اینکه مثاًل داور  فوتبال سوت بزند بگوید: »خطا! بازیکن  شمارۀ فالن خطا کردی پس ضامنی! حاال  گوید ضمانخطا دانست حقوق می
کند چون اینها  رات ایمنی مسؤولیت ایجاد میپول بده!« بلکه مقصود از خطا، خطای نامتعارف است. نتیجه اینکه صدمات عمدی یا در حکم عمدی یا نقض مقر 

 غیرمتعارف هستند. 
ت ثابت نشده باشد نمیرابطۀ سببیت یا رابطۀ علیت -3 ت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیِّ توان  : متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطۀ علیِّ

ه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت به واسطۀ یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا به گفت که فعل زیانبار بوده است. توضیحًا باید گفت که گا
ه گوسفندان. و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین   ضرر را وارد کنند  واسطه چندین سبب باشد. مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به َگلِّ

سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل  مانند خرید گوسفند بیمار و  
 شود. می

م  توان گفت کداتشخیص وجود رابطۀ سببیت همیشه کار  آسانی نیست زیرا ممکن است عوامل مختلفی در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد و به درستی نمی
  335دهد که مقصر بوده، مادۀ  زنند بعضی مقصر و بعضی غیر مقصر باشند عرف خسارت را به کسی نسبت مییک سبب است. در مواردی که چند نفر خسارت می

بود که تصادم در نتیجۀ    مسؤولیت متوجه طرفی خواهد ها،  آهن یا دو اتومبیل و امثال آنقانون مدنی گفته است: »در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه
 و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.«  عمد یا مسامحۀ او حاصل شده باشد ]یعنی کسی که مقصر است[

 ه(. اند؛ گاهی برای تعیین  سبب  مسؤول )چهار نظریه( و گاهی برای تعیین  میزان  مسؤولیت )چهار نظرینکته: نظریات متعدد آمده
 نظریه برای تعیین  سبب  مسؤول: 4

 ای که در خسارت نقش داشت باید ضامن باشد؛ یعنی همه با هم. ایراد این نظریه این است که عادالنه نیست. هر پدیده  نظریۀ برابری  اسباب: .1
باید در نظر    به لحاظ زمانیل به پدیده  ترین عامدر میان عواملی که در ایجاد ضرر دخالت داشتند تنها نزدیک  نظریۀ سبب  نزدیک )آخرین سبب(: .2

ترین سبب نسبت داد. پس اگر کسی دریچۀ مجرای فاضالب را باز بگذارد رهگذری در اثر غفلت، سقوط کند؛ تقصیر   گرفت؛ یعنی خسارت را به نزدیک
و دیگری مباشر تلف  دارد: »هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند  قانون مدنی اشعار می  332شود. مادۀ  متضرر )رهگذر(، سبب خسارت تلقی می

قانون مدنی بین مباشر و سبب، مباشر مسؤول است )نظریۀ سبب  نزدیک    332شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب ...«؛ طبق مادۀ  
 تر است(چون مباشر به واقعه نزدیک

هایی که به صورت  اش است پس پدیدهوجب  پیدایشزیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمواًل بر حسب جریان عادی، م   نظریۀ سبب  متعارف:  .3
گه: »... مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفًا اتالف مستند به او قانون مدنی می  332افتند مسؤول نیستند. ادامۀ مادۀ  اتفاقی، اتفاق می

 باشد.« پس اگر سبب اقوی باشد، سبب مسؤول است )طبق نظریۀ سبب  متعارف( 
زمان نباشد سببی مسؤول است طبق این نظریه هر گاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت هم  مقدم در تأثیر )نام دیگر: طولی(:  نظریۀ سبب .4

َکَند، دیگری سنگی در کنارش بگذارد و پای ع ابر به سنگ بخورد  که قبل از سبب یا اسباب دیگر، تأثیر را آورده باشد. مثاًل اگر کسی در معبر  عام چاهی ب 
نزدیک،  و   نگیرید، سبب   اشتباه  نزدیک  نظریۀ سبب   با  را  نظریه  )این  است  گذاشته ضامن  را  توو چاه؛ چه کسی ضامن است؟ کسی که سنگ  بره 

نزدیک،  نزدیک سبب   مثال،  این  در  است؛  آورده  را  تأثیر  اولین  که  است  کسی  مقدم،  سبب   اما  است  زمانی  لحاظ  از  خسارت  پدیدۀ  به  سبب  ترین 
 ه است و مقدمه، حافر  چاهه است( گذارندسنگ
)  535مادۀ   انتهای مادۀ  1392قانون مجازات اسالمی  پذیرفته است.  را  تأثیر  م در  )   536( سبب مقدِّ تغییر  1392قانون مجازات اسالمی  را  قاعده   )

از دو این قانون، عمل یکی    535کند که نظریۀ سبب  مؤخر در حدوث نامید. طبق این ماده: »هرگاه در مورد ماده  دهد و نظریۀ جدیدی را بیان میمی
اهی  نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چ

در    حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب
 شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.«  کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می
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م در تأثیر« را پذیرفته؛ انتهای ماده  92قانون مجازات اسالمی )   535بندی: ماده  جمع م در  92قانون مجازات اسالمی )   536( »نظر  سبب  مقدِّ ( »نظر  سبب  مقدِّ
گوید سبب،  قانون مدنی آنجا که می  332گوید مباشر، مسؤول است، »نظر  سبب  نزدیک« را پذیرفته؛ مادۀ  قانون مدنی تا آنجا که می 332حدوث« را پذیرفته؛ مادۀ  

ی سؤال دادند می  گوییم در حقوق ایران »نظریۀ سبب  متعارف« پذیرفته شده است. اقوی است »نظریۀ سبب متعارف« را پذیرفته است. اگر به طور کلِّ
گوید در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسؤول است )نظریۀ سبب  نزدیک( اگر هم سبب، اقوی بود سبب مسؤول بود چون در این مورد  قانون مدنی می  نکته:

صادم بین دو کشتی  قانون مدنی این اتفاق افتاده است: »در صورت ت 335»نظریۀ سبب متعارف« را پذیرفته بود. اما گاهی دو یا چند سبب  متعارف وجود دارد: در  
اگر طرفین، تقصیر یا  آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسؤولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجۀ عمد یا مسامحۀ او حاصل شده باشد و  یا دو قطار راه

قانون مدنی خیلی شبیه است: »هرگاه   335م که به مادۀ  ( را داری92قانون مجازات اسالمی )  526« از طرفی مادۀ  مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود.
نچه جنایت مستند  دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنا 

مسؤول هستند. در    به میزان تأثیر رفتارشانکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک  باشند مگر تأثیر رفتار مرت به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می
 اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.« صورتی که مباشر در جنایت بی

تقصیر باشد، مقصر، مسؤول است. اگر هیچ کدام تقصیری  یگری بیپس نتیجه: طبق قانون مدنی اگر دو نفر مقصر باشند هر دو مسؤولند؛ اگر یکی مقصر و د
 نداشته باشند هر دو مسؤول هستند. 

کند.  ای اشاره کنیم که میزان  مسؤولیت عوامل )میزان خسارت( را مشخص میبا این چند تا نظریۀ فوق، سبب  مسؤول را تشخیص دادیم؛ حال باید به چهار نظریه
 های ذیل وجود دارد:شود نظریهچگونه تقسیم می  پس در مورد اینکه مسؤولیت

ت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی فردی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده باید خسارت بیشتری   نظریۀ درجۀ تقصیر: .1 مسؤولیت باید به نسبت  شدِّ
د: »اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شدند مسؤولیت  دار قانون دریایی پذیرفته است. این ماده اشعار می  165پرداخت کند. این نظریه را بند الف مادۀ  

ذلک اگر تشخیص  اهمیت  تقصیر با شواهد و  ها متناسب با اهمیت  تقصیری است که از آن کشتی سر زده است ]درجۀ تقصیر[ معهر یک از کشتی
 بود.« قرائن ممکن نباشد یا تقصیر طرفین یکسان به نظر برسد، طرفین به نسبت متساوی مسؤول خواهند 

مسؤولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخلۀ هر یک از افراد مسؤول در ایجاد ضرر تقسیم شود. این نظریه را انتهای مادۀ    نظریۀ میزان  تأثیر عمل: .2
و جنایت، مستند به قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته است. هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب باعث ایراد صدمۀ بدنی شوند  14

،  12دارد: »در مورد مادۀ  هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتار مسؤول هستند. این ماده مقرر می  تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشدهمۀ آنها باشد اما  
ه به نحوۀ مداخلۀهر یک از آنان  هرگاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنًا مسؤول خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسؤولیت   هر    با توجِّ

 شود.« یک از طرف دادگاه تعیین می
ه به میزان  تأثیر عمل هر یک«.  ه به نحوۀ مداخلۀ هر یک« یعنی »با توجِّ  عبارت »با توجِّ

تأثیر  تسبیب در وقوع جنایتی،  دارد: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به  ( هم مقرر می1392قانون مجازات اسالمی )   526مادۀ  
ه به میزان تأثیر عمل هر یک[، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به   داشته باشند طور     ]با توجِّ

باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر  مساوی ضامن می
 اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.« در جنایت بی

گوید: »هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب  وقوع  جنایت یا خسارتی بر دیگری ( می1392اسالمی )   قانون مجازات  533مادۀ    نظریۀ تساوی: .3
 باشند« ضامن می به طور مساویگردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، 

ل مادۀ   نظریۀ تضامن: .4 ، هرگاه  12دارد: »در مورد مادۀ  ه است. قسمت اول  این ماده مقرر میقانون مسؤولیت مدنی پذیرفت 14این نظریه را قسمت اوِّ
قانون دریایی نیز این نظریه را   165شده، بند ج مادۀ  مسؤول  خسارت  وارده هستند...« عالوه بر مادۀ اشاره  متضامناً چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند  

مسؤول    متضامناً خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفردًا یا    های مقصر نسبت بهپذیرفته است. این ماده گفته: »کشتی
 هستند« 

اند از جمله اینکه تضامن استثناء است و این نظریه مورد پذیرش برخی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان قرار گرفته است اما به این نظریه ایراداتی گرفته
شود و دعوای مسؤولیت با دادن حقِّ انتخاب  ها( ایجاد مین مسؤولیت  تضامنی در روابط  زیاندیده و عامالن )سبباصل بر عدم تضامن است و همچنی 

اند که باید ترتیبی  یابد و ممکن است بین چند سبب این دعوا ادامه یابد، به همین دلیل کسانی که عقیده بر تضامن دارند پذیرفتهبه زیاندیده پایان نمی
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ها )روابط  داخلی  خودشان( مسؤولیت، تضامنی نیست و هر سببی پاسخگوی َاعمال   یت، عادالنه تقسیم شود پس به طور قطع بین سببداد تا مسؤول
 خود است. 

ر باشند، کدام است؟  ✓  [ 99تعهدات ارشد ] نظریۀ قابل قبول در حقوق ایران، در موردی که همۀ عوامل مؤثر در ایراد ضرر مقصا

 نزدیک نظریۀ سبب الف. 

 نظریۀ برابری سببب. 

 نظریۀ سبب مقدم در تأثیرج. 

 نظریۀ سبب مناسب )متعارف( د. 

   که  سببی  و  عامل  به   باید  زیان  نظریه  این  موجب  ه« صحیح است. بدپاسخ: گزینۀ »
ً
  باشد   می  آن  تحقق  موجب  امور  عادی  و  طبیعی  جریان  حسب  بر  معموال

 مسئول  باید  هرکس  نتیجه  در  و  شوند  تلقی  سبب  نباید  گردندمی   ضرر  ایجاد  باعث  استثنایی  اوضاع  بنابر  و  اتفاقی  طور  به  که  ها  پدیده  سایر  و  شود  داده  نسبت

   که باشد هاییزیان
ً
 ندارد مسئولیتی گونه  هیچ غیرمعمول اتفاقات خصوص  در و است گرفته تنشأ او تقصیر و  خطا  از معموال

ق  طعام  شخصی،   اگر ✓
ا
 را   آن  قضیه،  واقعیت  از   اطالع   بدون  هم  او   و   کند  تقدیم   و   تعارف   خود  دوست  به   آن،  مالک   رضایت  بدون  را  دیگری  به   متعل

 [ 97سراسری خصوصی حقوق  ارشد] شود؟می  مستقر کسی چه برعهدۀ  طعام تلف ضمان بخورد،

 .است بوده  تلف در مباشر چون است؛ خورده  را طعام که شخصی. الف

 .است کرده تعارف را طعام که شخصی یا کننده مغرور. ب

  دو، هر. ج
ً
 .هستند ضامن متضامنا

  دو،  هر. د
ً
 . هستند ضامن مشترکا

باشد و ضمان تلف بر عهدۀ  طبق فرض سؤال شخص مغرورکننده به عنوان سبب أقوی از مباشر می  .است   درست  «ب»  گزینۀق.م    332به استناد مادۀ  :  پاسخ

 اوست. 

 [ 91د ضمان قهری قابل مطالبه است؟  ]دکتری حقوق خصوصی سراسریدر کدام مورد زیان وارده فقط به استناد قواع ✓

 ی عیوب پنهانی مبیعالف. ورود ضرر به واسطه

 سرنشین یک تاکسی در تصادف  ب. آسیب دیدن

 ج. وقوع قتل با رضایت مقتول 

 ی اهمال بایع د. تلف مبیع قبل از قبض به واسطه

های »الف«، »ب« و »د« قراردادی معتبر میان طرفین وجود دارد؛ اما در گزینۀ »ج« قراردادی معتبر بین طرفین در گزینه درست است.    »ج«ی  پاسخ: گزینه

کند؛ بنابراین در این فرض، خسارت بدنی فقط از باب مسؤولیت خارج از قرارداد  را قانونی و موجه نمی  قتلوجود ندارد، رضایت مقتول به قتل اعتبار ندارد و  

 قهری قابل مطالبه است.انو ضم

تواند شکند. آیا شخص »الف« میافتد و میسپارد تا برای او حمل کند. کاال از دست باربر میشخص »الف« کاالی شکستنی خود را به باربری می ✓

 [ 93برای جبران خسارت ناشی از تلف کاال به باربر مراجعه کند؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری

 حق مراج
ً
 عه به باربر را ندارد.الف. مطلقا

 ی تسبیب به باربر مراجعه کند.تواند بر اساس قاعدهب. می

 ی اتالف به باربر مراجعه کند.تواند بر اساس قاعدهج. می

 ی اتالف یا تسبیب، حق مراجعه به باربر را ندارد. د. بر مبنای قاعده 

میان شخص »الف« و باربر رابطۀ قراردادی وجود دارد و این رابطۀ قراردادی موجب امانی شدن ید و تصرف باربر نسبت به   درست است.  »د«ی  پاسخ: گزینه

 داران است، و در صورت تعدی و تفریط ضامن است.ق.م تعهد باربر نسبت به نگهداری کاال مانند تعهد امانت  516کاال است؛ بر اساس مادۀ 

نماید.  کند، اما دادگاه شخص »ب« را از اتهام منتسبه تبرئه میب و سرقت علیه شخص »ب« دعوای کیفری طرح میشخص »الف« به اتهام تخری ✓

»الف« می شخص  شده آیا  وارد  از طریق طرح دعوی حقوقی خواهان جبران خسارت  ]ارشد حقوق تواند  شود؟  شخص »ب«  فعل  از  ناشی  ی 

 [ 92خصوصی سراسری

 الف. با عنایت به اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی، امکان طرح دعوای جبران خسارت وجود ندارد.  
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 تواند دعوای حقوقی طرح کند.ب. شخص »الف« می

 توانست تقاضای ضرر و زیان ناشی از جرم نماید. ج. شخص »الف« تنها ضمن دعوای کیفری می

 تواند دعوای حقوقی طرح کند.ای حقوقی وجود ندارد؛ اما نسبت به خسارات مالی، شخص »الف« مید. نسبت به خسارات بدنی امکان طرح دعو 

فقدان عنصر روانی الزم برای وقوع جرم تخریب تبرئه کند، حکم دادگاه کیفری در امر  اگر دادگاه کیفری متهم را به دلیل    درست است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه

 مؤثر نیست؛ زیرا برای مسؤولیت مدنی، عنصر روانی عمد، ضرورت ندارد و اثبات تقصر خوانده کافی است.  حقوقی و دعوای مطالبۀ ضرر و زیان 

 [ 90مدنی تحت تأثیر »مکتب تحققی ایتالیا« بوده است؟ ]ارشد حقوق خصوصی آزاد مسؤولیتکدام یک از مبانی   ✓

 ی تضمین حقب. نظریه     ی تقصیر شخصی الف. نظریه 

 ی خطر د. نظریه      وعیی تقصیر نج. نظریه 

 درست است.  »د« ی پاسخ: گزینه

 [ 94]وکالت النفع صحیح است؟کدام مورد در خصوص اتالف منفعت و عدم ✓

 آور نیستند. کدام ضمانالنفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ الف. اتالف منفعت و عدم

 آورند.النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمانب. اتالف منفعت و عدم

 آور است. ج. اتالف منفعت در هر حال ضمان

 آور است. النفع در هر حال ضمان د. عدم

ق.م اتالف منفعت موجب   328، طبق مادۀ  نظر وجود داردالنفع« اختالفدر مورد دو مفهوم »اتالف منفعت« و »عدم « درست است.  جی »پاسخ: گزینه

کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون  هر کس مال غیر را تلف    –  328ماده  ضمان است. »

 ق.آ.د.م  515مادۀ   2« با وجودی که طبق تبصرۀ .اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال استعمد و

 خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.«  ۲ -تبصره : »ق.آ.د.م  515مادۀ   2ل مطالبه نیست. تبصرۀ النفع قابخسارت ناشی از عدم

ی مالک  بندد و بدین وسیله عماًل مانع استفادهتواند وارد ملک خود شود میشخص »الف« جاده عمومی را که تنها از طریق آن شخص »ب« می ✓

می ملکش  از  ب(  این  )شخص  در  میشود،  قاعده  کدام  استناد  به  مالک  بنماید؟ صورت  را  خود  به  شده  وارد  خسارات  جبران  تقاضای  تواند 

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری 

 ب. تسبیب    الف. غصب یا در حکم غصب بر حسب مورد

 د. غصب      ج. در حکم غصب

عمل او عنوان غصب    کرده و رکن مادی غصب محقق نشده استچون شخص »الف« بر مال شخص »ب« استیال پیدا ن« درست است.  بی »پاسخ: گزینه

ق.م: »هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود   309ق.م است. مادۀ    309عمل شخص »الف« مشمول عنوان مادۀ  ؛  ندارد

 د.« تسبیب ضامن خواهد بو رت اتالف یا در صو شود لیکن او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی

ای در آن قرار  ک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالقانون مجازات اسالمی: » ۵۰۷ماده 

 با آن برخورد  دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم  
ً
به آن و امکان اجتناب، عمدا

 نماید.«

( این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، ۵۰۷هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده)قانون مجازات اسالمی: » ۵۰۸ماده  

 « .آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گرددانجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به 

 [ 96کدام مرجع است؟ ]وکالت مدنی، به عهدۀ مسؤولیتزیان در دعوای  احراز تقصیر واردکنندۀ ✓

 شوند.مرتکب اعمال ضدا رقابتی میی خسارت علیه دولت، قضات و اشخاصی که ی موارد، به جز موارد طرح دعوای مطالبهالف. دادگاه عمومی در کلیه

بینی شده ی زیان مرجع انتظامی خاص پیشی موارد، به جز مواردی که برای احراز تخلف وارد کنندهب. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خسارت در کلیه

 است. 

 ی موارد.خسارت در کلیه دگاه عمومی رسیدگی کننده به دعوایج. دا

 ی موارد، به جز موارد مربوط به طرح دعوای خسارت علیه قضات، دولت و کارفرمایان مشمول قانون کار در خصوص حوادث کار.د. دادگاه عمومی در کلیه

دعوای    »الف«ی  پاسخ: گزینه به  دادگاه عمومی است.  مسؤولیتدرست است. رسیدگی  صالحیت  در  مدنی    مدنی  مطالبۀ خسارت طبق مسؤولیت  برای 

 دعی( باید ارکان مسؤولیت مدنی را اثبات کند.دیده )ماالصول زیانعلی
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 [ 92مدنی است، دادگاه موظف است: ]وکالت مسؤولیتمواردی که تقصیر موجب ضمان یا  در کلیۀ ✓

 الف. بین اضرار عمدی و غیرعمدی، قائل به تفکیک شود. 

 ی حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.ب. استناد نتیجه

 عدم آگاهی، قائل به تفکیک شود. های آگاهی و ج. بین فرض

 د. هر سه گزینه صحیح است.

   درست است.  »ب«ی ، گزینه1392قانون مجازات اسالمی  529 مادۀپاسخ: طبق 

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر قانون مجازات اسالمی: » ۵۲۹ماده  

 «.مرتکب را احراز نماید

 [90معرفی خواهد شد؟ ]ارشد حقوق خصوصی آزاد مسؤول، کدام سبب مسؤولیتبراساس نظام تقنینی ایران در تعدد اسباب موجب  ✓

 ی اسباب ب. همه     الف. سبب مقدم در تأثیر

 تر )اصلی( د. سبب مهم     ج. سبب نزدیک و بالواسطه 

  درست است.  »د«ی گزینه پاسخ:

ها ریخته است. اگر رهگذری به  های لغزنده را در نزدیکی آنضایعات فلزی را در کنار شارع عمومی دپو نموده و دیگری پوست میوه  شخصی ✓

 مسؤولانگاری پزشک معالج پای او قطع شود، ها لغزیده و بر روی ضایعات بیفتد و آسیب ببیند و به علت سهلی عبور از روی پوست میوهواسطه

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری به اجتماع اسباب است؟دانستن پزشک بر مبنای کدام یک از نظریات راجع

 ب. سبب نزدیک       الف. سبب مقدم در تأثیر

 د. سبب اقوی      ج. سبب متعارف و اصلی

 اسباب دیگر کمترین فاصله را با زیان دارد. سبب نزدیک سببی است که متصل به زیان است و در قیاس با درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

چگونه است؟ ]ارشد   مسؤولیتشود. تقسیم  عدم استحکام بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی، ساختمانی نوساز به علت زلزله خراب می  در نتیجۀ ✓

 [ 95حقوق خصوصی سراسری

 معاف است. مسؤولیتین صورت، از ی اوست و در غیر ابرعهده مسؤولیتالف. با علم عامل انسانی و عدم پیشگیری، 

 شود و او باید به تنهایی تمامی خسارت را جبران کند. ب. تمام خسارت به عامل انسانی منتسب می

 شود.ی عامل انسانی برداشته میاز عهده مسؤولیتی قاهره، ج. با توجه به وجود قوه 

 شود.ی قاهره تقسیم میبه نسبت تأثیر عوامل انسانی و قوه مسؤولیتد. 

ان به عهدۀ عامل انسانی است و  هر وقت دخالت قوۀ قاهره همراه با تقصیر عامل انسانی موجب ورود زیان گردد، تمام زیدرست است.    »ب«ی  پاسخ: گزینه

  کاهد.نمیدخالت قوۀ قاهره از مسؤولیت عامل انسانی 

 [ 96سراسری]ارشد حقوق خصوصی  بینی ضرر، در کدام مورد شرط است؟قابلیت پیش ✓

 ی اتومبیلدارنده  مسؤولیتالف. 

 کننده، ناشی از عیب تولید کاال ب. خسارت وارده به مصرف

 شود.های بدنی که در آینده ظاهر میج. خسارات ناشی از صدمه

 ی قلبی شود. ی بیماری دارد و در اثر ترمز ناگهانی قطار، دچار حملهد. مسافری که سابقه

 است.درست   »ج«ی پاسخ: گزینه

]ارشد  هرگاه شخصی بدون آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مورد اصابت تیر قرار گیرد، حکم قضیه چیست؟ ✓

 [ 97حقوق خصوصی سراسری

 ی اوست.ب. ضارب، ضامن دیه    المال پرداخت شود.ی مضروب باید از بیتالف. دیه 

 ی ضارب، ضامن است.د. عاقله    نیست.  ج. اقدام به ضرر خود کرده و کسی ضامن

 درست است.   »الف«ی ، گزینه1392قانون مجازات اسالمی  473 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 91]وکالت کدام عبارت صحیح است؟  ✓

 مدنی دارد. مسؤولیتالف. مضطر،  
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اث است.   ب. وصیت برای یکی از ورثه، منوط به تنفیذ سایر ورا

 تضامنی است؛ مگر این مسؤولیتج. در حقوق ایران در حقوق تجارت، 
ً
تضامنی وجود ندارد؛   مسؤولیتکه خالف آن شرط شود، اما در حقوق مدنی، اصوال

 که در ضمن قرارداد، شرط شده باشد.مگر این

 اند.برابر شده ، زوج و زوجه از لحاظ شرایط ارث بردن 1387قانون مدنی در سال  946  مادۀد. بعد از اصالح  

طر مسؤولیت مدنی دارد؛ مگر اینکه شرایط قاعدۀ لت موجهۀ مسؤولیت مدنی نیست، و مض در حقوق ایران اضطرار، ع  درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 قانون مجازات اسالمی محقق گردد.   510احسان طبق مادۀ 

شتابد. در هنگام بیرون آوردن  خواهد و او هم به کمک وی میک میشخصی از دیگری برای بیرون آوردن اتومبیل خود از جوی یا گودالی کم ✓

]ارشد  بیند. حکم مسئله از لحاظ قواعد ضمان قهری چیست و مبنای آن کدام قاعده است؟ماشین، سپر آن کنده شده و آسیب می

 [ 97حقوق خصوصی سراسری

 اقدام مالک  –ب. ضامن نیست       ضرورت –الف. ضامن نیست 

 اتالف  –د. ضامن است       احسان  –ج. ضامن نیست 

 درست است. »ج« ی قانون مجازات اسالمی،گزینه  510 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 93]وکالتموجبات ضمان کدام مورد صحیح است؟ در خصوص  1392نون مجازات اسالمی مصوب سال ابا توجه به ق ✓

 باشد. ها میآنان براساس حدود تأثیر رفتار آن مسؤولیتالف. در اجتماع سبب و مباشر، میزان 

 متلف نیست.  مسؤولیتی احسان، مانع  ب. اثبات قاعده

 ی حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.ی موارد موجب ضمان، دادگاه موشف است، استناد نتیجه ج. در کلیه

 که سبب اقوی از مباشر باشد. است؛ مگر این مسؤولر، فقط مباشر د. در اجتماع سبب و مباش 

 درست است.   »الف«ی قانون مجازات اسالمی، گزینه  526 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 94]وکالتنقش دارند، کدام مورد صحیح است؟  در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی ✓

 ت، نه سبب اس  مسؤولالف. مباشر 

 است، نه سبب؛ مگر در موارد استثنائی مسؤولب. مباشر 

 است.  مسؤولج. عاملی که خسارت مستند به او است، 

 هستند.  مسؤولی تأثیر، به نسبت مساوی د. صرف نظر از درجه

 درست است.   »ج«ی ، گزینه 1392قانون مجازات اسالمی   526 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  دسته از ضررهاست؟خسارت بدنی شامل کدام  ✓

 النفعب. تنها مادی و عدم      الف. تنها مادی و معنوی 

 النفع  د. مادی، معنوی و عدم      النفع و معنوی ج. تنها عدم

 « درست است. دی »پاسخ: گزینه

 [ 93سراسری ]دکتری حقوق خصوصی   شرط تحدید مسؤولیت در کدام مورد صحیح است؟ ✓

 کند. ای که پزشک به هنگام معالجه از بیمار اخذ مینامهالف. برائت

 بندد. ی ناشی از فعل کارگر میشدهب. در قراردادی که کارفرما با اشخاص ثالث نسبت به خسارات وارد

ق مال به غیر آگاه است.
ا
 ج. قرارداد فروش مالی که فروشنده از تعل

 بندد.ال با صاحب کاال نسبت به خسارات ناشی از فعل متصدی حمل جزء مید. قراردادی که متصدی حمل کا

ی مسؤولیت  ی تحدید مسؤولیت یکی از اقسام توافقات خصوصی اشخاص درباره« درست است. شرط تحدید مسؤولیت یا توافق دربارهبی »پاسخ: گزینه

 مدنی است.

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری دیه از لحاظ آثار و احکام ...  ✓

 ی کیفری. ی مدنی دارد و هم جنبهی مدنی دارد، ولی اگر ناشی از شبه عمد باشد، هم جنبهالف. اگر ناشی از خطای محض باشد، تنها جنبه

 ی کیفری دارد. ی مدنی و هم جنبهب. هم جنبه
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 ی کیفری دارد. ردی جنبهی مدنی و در مواج. در مواردی جنبه

 ی مدنی دارد. د. تنها جنبه

 « درست است. بی »پاسخ: گزینه

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  کدام گزینه در مورد دیه صحیح است؟ ✓

 دار پرداخت آن است.المال یا عاقله عهدهی شرعی است که جانی یا بیتشدهالف. نوعی ارش تعیین

 ه عمد و خطای محض است که آثار کیفری و مدنی دارد. ب. نوعی کیفر مالی در جرایم شب

 علیه یا ولی دم است که آثار مسؤولیت مدنی دارد.ج. حق شخصی مجنی  

 شود.  علیه یا ولی دم او داده میگانه به مجنی  د. مالی است که به صورت یکی از اقالم شش

 . « درست استجی » ، گزینهمجازات اسالمیقانون   452پاسخ: طبق مادۀ 

 [91ی ضرر و زیان مازاد بر دیه صحیح است؟ ] دکتری حقوق خصوصی سراسریی قضایی ایران )رأی وحدت رویه( کدام گزینه دربارهاز نظر رویه ✓

 الف. دعوی ضرر و زیان وارده به شخص تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است.

 عنوان تسبیب مجاز است.ی مازاد بر دیه، تحت ی ضرر و زیان واردهب. مطالبه 

 ی خسارت تحت یکی از دو عنوان دیه یا ضرر و زیان وارده مجاز است.ج. مطالبه

 که دارای ماهیت حقوقی است، منافات ندارد.  ی ضرر و زیان مازاد بر دیهد. چون ماهیت دیه کیفر و مجازات است، با مطالبه 

 « درست است.الف ی »پاسخ: گزینه

 [ 94]وکالت خصوص خسارت تنبیهی در حقوق ایران صحیح است؟ کدام مورد در  ✓

 تواند به پرداخت آن رأی دهد. الف. در موارد مشخصی دادگاه می

 تواند مورد حکم قرار گیرد.ب. در تمام موارد به صالحدید دادگاه می

 شود. ج. تنها در خصوص خسارات بدنی به آن حکم داده می

 ت. د. در هیچ موردی پذیرفته نشده اس 

 « درست است.الف ی »پاسخ: گزینه

خصوصی   ی خسارت دارد؟ ی وکالت دادگستری« مورد اهانت واقع شده است، چه کسی حق مطالبهدر یک فیلم »حرفه  ✓ حقوق  ]دکتری 

 [ 91سراسری

 ب. هر وکیل دادگستری    الف. دادستان یا هر شخصی در جامعه  

 . کانون وکالی دادگستری د   ج. هر وکیل دادگستری یا کانون وکالی دادگستری 

 « درست است.دی »پاسخ: گزینه

اند که در این میان یکی  ای به سوی شخص »د« پرتاب کردهسه شخص »الف«، »ب« و »ج« همگی به این امر اقرار دارند که هر یک همزمان ترقه ✓

کند. در این فرض شخص »د« برای گرفتن او اصابت می  ها )معلوم نیست ترقه پرتاب شده از سوی کدام یک از سه نفر بوده است.( به چشماز ترقه

 [ 93حقوق خصوصی سراسری]دکتری تواند مراجعه کند؟دیه به چه شخص یا اشخاصی می 

 الف. اختیار دارد به هر یک از سه نفر برای گرفتن تمام دیه مراجعه کند.

 کند.تواند به هر یک از سه نفر نسبت به تمام دیه مراجعه ب. به قید قرعه می

 ی دیه کند. ها مطالبهتواند از هر یک از سه نفر به میزان مداخله آنج. می

 تواند به هر یک از سه نفر به میزان ثلث دیه متعلقه مراجعه کند.د. می

جمل به سببی گفته میبی »پاسخ: گزینه جمل است، سبب  م    « درست است. این مسؤولیت از موارد مسؤولیت  سبب  م 
ً
شود که استناد ضرر و زیان اجماال

توان خسارت را به فرد مشخصی منسوب کرد. مانند اینکه از پنجرۀ یکی از واحدهای مسکونی در مجتمع  معلوم است، ولی به صورت تفصیلی و قطعی نمی 

 معلوم است که که اشخاص ساکن در واحدهای مسکونی مسکونی  
ً
شئی به بیرون پرتاب شود، به عابری اثبات کند و موجب خسارت بدنی عابر گردد؛ اجماال
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  اند، بدون اینکه به طور قطعی بتوان خسارت را به یکی از افراد ساکن در مجتمع منتسب کرد. طبق در زمان گذر عابر پیاده، مسبب ورود خسارت شده

دانان قائل به مسؤولیت مدنی  دیدگاه غالب در دکترین حقوقی، سبب  مسؤول باید باید با قرعه از بین افراد مسبب مشخص شود، برخی دیگر از از حقوق 

ی زیان همۀ افراد مسبب هستند، و گروه دیگر بر این اعتقاد هستند که به دلیل عدم اثبات رابطۀ سببیت باید حکم به بی  ا
یک از  ه شود و هیچدیده دادحق 

در کلیه مواردی که تقصیر موجب  » اساس این ماده:قانون مجازات اسالمی با دیدگاه سوم مطابقت دارد. بر    529افراد مسؤولیت مدنی ندارند؛ ظاهر مادۀ  

 «.ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید

 

 از نوع ارادی هستند.که همه آنها واقعه حقوقی   قانون مدنی شش عنوان است 337تا  301مواد مات خارج از قرارداد )ضمان قهری(: عناوین الزا

 قانون مدنی(   305تا  301. ایفای ناروا )مواد 1
 قانون مدنی(  305. ادارۀ فضولی مال غیر )مادۀ  2
 1. غصب 3
 . اتالف 4
 . تسبیب 5
 . استیفاء 6
 ( 305تا   301)مواد  . ایفای ناروا  1

ینی    کنه که مدیونه وخیال می  ایفای ناروا یعنی یک نفر به دیگری مدیون نیست و  در قانون وجود ندارد.  « ایفای ناروا»اصطالح   که اصال  وجود  د 
 دهد.می رو نداره

ینی را میگوین اگر کسی به یک نفر بدهکار باشد و دینش را پرداخت کند به آن ایفای روا می ایفای ناروا   دهد،د ولی اگر کسی که به دیگری بدهکار نیست و د 
 گویند. می

 در ایفای ناروا دو نفر وجود دارند: 
 . دهندۀ مال 1
 . گیرندۀ مال 2

ینی نیست. هر کدام از این دو نفر دو حالت دارند:   که بین این دو هم د 
 مال: الف( دهندۀ 

 کر کرده مدیون است، در حالی که مدیون نیست. . حالت اول این است که اشتباهًا ف 1
ق.م که فقط حالت اشتباه    302مال را داده است که این را هم ایفای ناروا گویند )ماده    در اثر اجبار داند بدهکار نیست اما  . حالت دوم این است که دهندۀ مال می2

 .را گفته است(
 سته آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. داناگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون می -  302ماده 

 ب( گیرندۀ مال: 
دانید بدهکار  در حالی که می  «بله»  :گوییدشما می «بدهکارم؟ به شما  !آقا»  :گویمآیم پیش شما و می. مثاًل من میم است( که حق نداردداند )عال  . می1

 گویند.   عدم استحقاق م بهعال  نیستم که این را 
گیرنده را گفته    ق.م دو حالت    301ندارید )ماده   طلب دارید در حالی که طلباز من  کنید  فکر میمثاًل شما  .  گیرنده جاهل به عدم استحقاقش است.  2

 .است(

 
الط  مسؤ   1 خت  ست و در مسؤولیت  ق.م هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال  مغصوب در ید او تلف شده آن شخص حقِّ رجوع به غاصب  دیگر را ندارد این ماده، مختصِّ غصب ا   318ولیت مدنی به مفهوم اخص و غصب: در غصب، طبق مادۀ  ا 

ها از بین  حاوی مواد شیمیایی بوده که توسط کارخانۀ مجاور  باغ در آبها وارد شده و در نتیجه، در اثر این موادِّ شیمیایی، میوه   ، ها و درختان  آنجا را آبیاری کرده اما این آبها ب کرده و میوه مدنی به مفهوم اخص قابل استناد نیست؛ مثاًل آقای الف، باغ  ب را غص 
تواند به صاحب کارخانه رجوع کند )روابط آنها رابطۀ غاصب از  احب کارخانه رجوع کند )نه از باب غصب، بلکه از باب تقصیر(. اگر مالک به »ب« رجوع کند »ب« می تواند به ص تواند به »ب« به عنوان غاصب رجوع کند و هم می رفته است. مالک هم می 

 غاصب نیست(؛ اگر مالک به صاحب  کارخانه رجوع کند، صاحب کارخانه حقِّ رجوع به غاصب ندارد. 
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 1است که آن را به مالک تسلیم کند.  ه مستحق نبوده است دریافت کند ملزمکسی که عمدًا یا اشتباهًا چیزی را ک– 301ماده 
 مسؤول است و اثبات  -  303طبق ماده  

 
قاهره    قوۀ  گیرنده چه عال م و چه جاهل باشد مانند غاصب است و یدش، ید َضمانی است یعنی مطلقا

مخارج حفظ مال را   تواندم باشد نمی. گیرنده اگر عال  عال م و جاهل فرق استگیرندۀ مخارج حفظ مال، بین  از نظر 305فایده ندارد ولی طبق ماده 
 تواند مخارج حفظ مال را بگیرد. بگیرد )قاعدۀ اقدام( ولی اگر جاهل باشد می

 ...(.  تواند هر مالی باشد )گوسفند، کتاب ودر ایفای ناروا همیشه موضوع پول نیست و می
ن غیر  حق دریافت کرده است  کسی که مالی    -  303ماده    اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.  آن است  عین و منافعضامن  را م 
 شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.  داری آندر مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج الزمه که برای نگه -  305ماده 
 منطوقش درست است ولی مفهوم آن نادرست است.  اضافه است و ثانیًا اضافۀ مضر است، چون غلط است. این ماده 304ماده اواًل ق.م:  304ماده 
ق می - 304ماده  ح  ق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معام دانستهاگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را م  ح  له فضولی و تابع  لیکن در واقع م 

 به آن خواهد بود.  احکام مربوطه
م هممنطوق ماده  باشد معامله فضولی است.  : اگر گیرنده، جاهل باشد و مال را بفروشد معامله فضولی است و اگر گیرنده، عال 
م باشد و بفروشد معامله فضولی نیست: در صورتی کهمفهوم ماده م باشد و چه جاهل باشد و بفروشد معامله فضولی  گیرنده چه عا : این است که گیرنده اگر عال  ل 

 است زیرا مالک نیست. 
 : شرایط تحقق ایفای ناروا

ام بابت  رو تسلیم کنم یعنی اگر من فک کنم مدیون  شما هستم، یعنی اینجوری تصور کنم که گفته  مال: یعنی فقط باید  . تسلیم  + مال + به عنوان ایفاء1
ینم حاضرم کاری را برایت انجام دهم. سپس   توانم از باب ایفای ناروا اجرت رو بگیرم؟ خیر )ایفای  ام؛ میفهمم مدیونت نبودهی رو برات انجام بدم بعد میکار د 

َوض نمی  خدمتییا    کاریو نه کار(؛ باید مالی که گیرنده، استحقاق  آن را ندارد به او تسلیم شود، پس اگر    ناروا، مخصوص  مال است توان  انجام شود برای گرفتن ع 
توانم  عنوان ایفای ناروا میدادم، آیا به  به ایفای ناروا استناد کرد. »به عنوان ایفاء« یعنی اگر من مالی را به عنوان قرض به تو بدهم بعد بفهم که اصاًل نباید می

تواند به عنوان ایفای  بگیرم؟ خیر؛ چون تسلیم  مال باید به عنوان وفای به عهد باشد نه به عنوان قرض یا امانت؛ پس اگر کسی مالی را به دیگری امانت دهد نمی
 ناروا پس بگیرد زیرا به عنوان  وفای به عهد نداده است. 

ینی وجود نباشد  2 ین، خود، سه حالت است:  که . اصال  د   فقدان  د 
ینی وجود نداشته: من، مدیون  الف بودم و الف من را بری می گاه نبودم و دین را پرداخت میالف. د  کنم. چون دینی وجود نداشته یا ساقط  کند و من از ابراء  او آ

 توانم پس بگیرم. شده می
اش است را پرداخت کند، نسبت به میزان  زائد بر دین، ایفاء ناروا  همۀ دینی که بخشی از دین به عهده  به طلبکار پرداخت کند یا  ، اگر مدیون بیش از مقدار  دین

دهم، چقدرش  ام نکرده ولی صد میلیون به وی میاست. مثاًل من، مدیون الف بودم، به عبارت بهتر، واقعًا به اندازۀ پنجاه میلیون تومان مدیونم و در این مورد بری
 توانم به عنوان ایفای ناروا بگیرم.پس بگیرم؟ پنجاه میلیونش را میتونم  رو می

 مواردی که قابل استرداد نیست: 
ین  معلِّ   یفاءا • ، چون تهاتر  د به عنوان ایفای ناروا پس بگیردتوان کننده نمی؟ بله. اگر شرط  تعلیق، بعد از تأدیۀ دین محقق شود پرداختاستق صحیح  د 

   شود.میحاصل  
هم پرداخت میپرداخت دین قبل از سررسید: بدهی • رج دارم؛ ن  ین قبل از سررسید،  کنم. میای دهم  این ب  تونم به عنوان ایفای ناروا بگیرم؟ خیر، پرداخت  د 

توانم مطالبه مانی میز  از لحاظ  من  مالکشود اما  آید یعنی مدیون میایفای دین نیست زیرا دین  مؤجل، وجود خارجی دارد. در عقد مؤجل، اثر می
ین به وجود آمده    تواند دین را زودتر پرداخت کند. اگر کسی دین  مؤجل داشت و آمد و  می  از لحاظ مدیونکنم که أجل برسد اما چون د 

 
 اشتباها

 تونه پس بگیره؟ بله. پرداخت کرد می

 

1
 را ثابت کند.   بودن  خود عدم  مدیون کننده باید  کننده، شرط  ایجاد  الزام به بازگرداندن نیست. در ایفای ناروا برای استرداد وجه، پرداخت کننده است و اشتباه  پرداخت نبودن  دریافت ق ح شرط  ایجاد  الزام، ذی   
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شود دعوای استرداد راه شود دیگر نمی طرفین به وجود بیاد چون تهاتر میاگر دینی که تأدیه شد اصاًل وجود نداشته اما بعد از پرداخت دین  دیگری بین   •
 کرد. انداخت و قابل مطالبه نیست. مثال: محجور، مدیون نبوده و پرداخت می

بکار  من هستید )دین وجود دارد(،  کند مثاًل شما طلکننده )گیرنده(، طلبکار است اما غیر  مدیون به اشتباه پرداخت میکننده، مدیون نیست: یعنی دریافتب. ایفاء
 کننده مدیون نیست. ده اما پرداختکند مدیونه و میآقای الف فکر می

تونست بگیره که اشتباهًا پرداخت نکند ولی اگر اشتباهًا پرداخت  توانست بگیره. زمانی نمیکرد اصواًل نمیایفای دین از جانب غیر مدیون: غیر مدیون اگر ایفا می
تواند بگیرد. پس در وفای به عهد گفتیم که ایفای دین از جانب غیر  مدیون هم  ده میکند که خودش مدیون است نه اینکه داره دین  دیگری رو میکند و فکر  

د اما اگر ثالث اشتباهًا  صحیح است و اگر پرداخت کرد اصواًل حقِّ استرداد ندارد، این در جایی است که غیر مدیون عالمانه و به قصد پرداخت  دین  مدیون اقدام کن
 توان پس بگیرد.  کند و بفهمد که دین دیگری است، با عنوان ایفای ناروا میکرده که دین  خودش را دارد پرداخت میفکر می

 دهد.کننده هم مدیونه اما دین را به غیر  طلبکار مینیست: یعنی دینی وجود دارد، ایفاء داین کننده، ج. دریافت
ُمَؤ 3 اشتباه  پرداخت.  یا  )اداکننده  جهل   کننده(ّدی  و  علم  نیست.    گیرندۀ:  شرط  خود  استحقاق   عدم  به  باشه!  مال  جهل   حواستون  و  نه    هگیرندعلم 

تواند بگیرد؛ اگر علم )علم به اینکه مدیون نیست( داشته باشه چی؟ علم و جهل   کننده اگر جاهل باشد )جهل به اینکه مدیون نیست( میکننده. پرداختپرداخت
 کننده مالک است. پرداخت

 : آثار ایفای ناروا
ینی نداشتماولین اثرش اینه که اگر من فکر می ، مدیون نبودم، شما طلبکار نبودی الزام داری که عینش رو بدی. اگر عین موجود باشد  کردم مدیونت بودم و بعد د 

 باید عین برگردانده شود اگر تلف شده، بدل. 
کننده داختفصل، مال  پر دومین اثرش اینه که باید گیرنده عین رو بده، منافع رو هم باید بده. منافع دو جور است: متصل و منفصل. هم منافع  متصل و هم منافع من

 است. هم مستوفات و هم غیرمستوفات، ولو اینکه جاهل باشد. 
ن غیر  حق دریافت  اگر عین در اثر قوۀ قاهره تلف شود باز هم دریافت کننده ضامن رد عین یا مثل است زیرا بر آن استیال پیدا کرده است. پس کسی که مالی را م 

 استحقاقش عالم باشد یا جاهل باشد.  کرده ضامن عین و منافع است اعم از اینکه به عدم
اعم از مستوفات و غیر    توجه: معیار  َضمان در الزام به دادن  بدل  منافع محروم ماندن  مالک و رفع ضرر است نه استیفا کردن نتیجه اینکه گیرنده، ضامن منافع

 کننده استیال پیدا کرده. الک است ثانیًا دریافتمستوفات هست اعم از اینکه جاهل باشد یا عالم باشد زیرا اواًل هدف، دفع  ضرر  م
 قانون مدنی گفته که برای بهتر خواندن، سه کلمه بهش اضافه کنید:   305های حفظ مال را مادۀ کننده به هزینهالزام  پرداخت

برای نگاهداری آن ]متحمل[ شده است برآید مگر در صورت  ]گیرنده[  کننده[ باید از عهدۀ مخارج  الزمه که  : در مورد مواد فوق، صاحب مال ]پرداخت305مادۀ  
 عدم استحقاق خود. علم متصرف به 

داند مدیونش  دهم، الف که میکردم که مدیون  الف هستم و الف عالم است که من مدیونش نیستم و من به عنوان  ایفای دین، ماشینم را به او میمثاًل من فکر می
ه میگ نیستم به خودش می کنم، الف به من  شوم که مدیون نیستم و ماشین را استرداد میوید بهتر است ماشین را در پارکینگ بگذارم، بعد از یک هفته من متوجِّ

 هایی را که بابت نگهداری داده را بگیرد.تواند هزینهگوید: »هزینۀ پارکینگ را بده«، چون عالم است نمیمی
دانسته لیکن در واقع محق نبوده و  گه: »اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق میمی  304ی: ماده اثر انتقال عین و منافع به دیگر 

بگه   تواند دو راه را انتخاب کند: با استفاده از حقِّ عینی که دارد، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.« پس مالک میآن چیز را فروخته باشد، معامله
َوض رو بخواد.    مالم رو بده یا تنفیذ کنه و ع 

رغم آن، ثمن شود ولی به کند. او بعد از انعقاد قرارداد، متوجه انفساخ قرارداد می میلیون تومان خریداری می   ۵۰شخصی خودرویی را به بهای   ✓

آن، فروشنده متوجه انفساخ قرارداد شده، از   کند. بعدازمی پردازد و فروشنده هم به دلیل جهل بر عدم استحقاق خود، آن را دریافت معامله را می 

 [ 99 مشاوران حقوقی] کند. کدام مورد صحیح است؟تسلیم خودرو به خریدار امتناع می 

 چون خریدار با علم به عدم استحقاق فروشنده، ثمن را پرداخت کرده، حق مطالبه آن را ندارد.الف. 

 .مبنای مسئولیت غیر قراردادی، مطالبه کند خریدار حق دارد ثمن پرداختی را برب. 

 .خریدار حق دارد ثمن پرداختی را بر مبنای مسئولیت قراردادی، مطالبه کندج. 

 .تواند ثمن پرداختی را مطالبه کندچون فروشنده جاهل بر عدم استحقاق خود بوده است، خریدار نمید. 
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   که  کسیقانون مدنی: »  301« صحیح است. به استناد مادۀ  بپاسخ: گزینۀ »
ً
   یا  عمدا

ً
  را   آن  است  ملزم کند  دریافت  است  نبوده  مستحق  که  را  چیزی اشتباها

 «.کند تسلیم مالک به

دهد. شخص »ب« به منظور کشت گندم، مقداری کود از  شخص »الف« زمین مزروعی خود را به مدت یک سال زراعی به شخص »ب« اجاره می  ✓

جا گندم کند و خود در آنکند، اما شخص »الف« قرارداد اجاره را فسخ میی مورد اجاره مصرف میمزرعهکند و در  شخص »ج« خریداری می

که پول کودها را به کند. شخص »ب« قبل از اینهای قبل گندم برداشت میی حاصلخیز شدن زمین، چند برابر سالکند و در نتیجهکشت می

تواند برای ای نیست که پول کودها از آن پرداخت شود. در این قضیه آیا شخص »ج« میاو به اندازهی کند، اما ترکهشخص »ج« بپردازد، فوت می

 [ 93گرفتن تمام یا بخشی از پول کودها به شخص »الف« مراجعه کند؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری

 ودها را به شخص »ج« بپردازد. مقام خاص شخص »ب« است، مکلف است، تمام پول ککه شخص »الف« قائمالف. با عنایت به این

 تواند برای گرفتن معادل تمام یا بخشی از ثمن کودها به شخص »الف« مراجعه کند.ب. شخص »ج« می

 ی قراردادی وجود ندارد، شخص »ج« حق مراجعه به شخص »الف« را ندارد. که بین شخص »الف« و شخص »ج« رابطهج. با توجه به این

تواند برای گرفتن ی بین شخص »الف« و شخص »ب« به شخص »ب« حق کودپاشی در زمین داده شده باشد، شخص »ج« میه د. چنانچه در قرارداد اجار 

 تمام ثمن به شخص »الف« مراجعه کند. 

 درست است.  »ج« ی پاسخ: گزینه

رغم صدور  شخص »ب« علی  شود.حقی میلت نداشتن دلیل کافی محکوم به بیی وجه علیه شخص »ب« به عشخص »الف« در دعوای مطالبه ✓

 میحکم به نفع او، مبلغ مورد ادعای شخص »الف« را به او پرداخت می
ً
تواند تقاضای استرداد این مبلغ را بنماید؟  کند. آیا شخص »ب« بعدا

 [ 92]تعهدات سراسری

 شود.الف. در هر حال پس از پرداخت، تقاضای استرداد پذیرفته نمی

 استرداد بستگی به اثبات عدم استحقاق شخص »الف« دارد. ب. پذیرفته شدن دعوای 

 که در مهلت مقرر اقامه گردد. شود، مشروط به اینعلیه )شخص ب( دعوای استرداد پذیرفته میحقی محکوم  بر بیج. به عنایت به صدور حکم قطعی مبنی

 از آن رجوع کند. تواندکه پرداخت مبلغ مذکور نوعی هبه است، شخص »ب« مید. با عنایت به این

  266حقی شده از مصادیق»تأدیۀ دین طبیعی« است. و طبق مادۀ  پرداخت مبلغ مورد ادعای »الف« چون محکوم به بی   درست است. »الف«ی  پاسخ: گزینه

 شود.استرداد این مبلغ پذیرفته نمی قانون مدنی تقاضای 

 حق مطالبه نمی  266مادۀ  
ً
ن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع  باشد اگر متعهد به میل خود آقانون مدنی: »در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا

 « .بود نخواهد

 [ 94]قضاوتآن چگونه است؟ کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، در خصوص عین و منافع  مسؤولیتضمان و  ✓

 ضامن منافع مستوفات است. الف. اگر عالم به عدم استحقاق خود باشد، ضامن عین و منافع آن است، در غیر این صورت نسبت به منافع، 
ً
 صرفا

 ی ندارد.مسؤولیتاست، ولی نسبت به منافع  جاهل باشد، ضامن عین  ب. اگر در مورد عدم استحقاق خود

 ج. در صورتی که عالم به استحقاق خود باشد، ضامن عین و منافع آن است. 

 د. ضامن عین و منافع آن است.

 درست است.   »د«ی قانون مدنی،گزینه  303 مادۀپاسخ: طبق 

 
 (306مال غیر )ادارۀ فضولی مال غیر ماده . ادارۀ 2

به  گویند. کند که به او مدیر مییک نفر از روی احسان مال مالک را اداره می تواند مالش را اداره کند چون غایب، محجور یا پیر است. حال به هر دلیلیمالک نمی
تواند مخارج را از مالک  این شرایط مدیر اگر اداره کرد می . با جمع شدنرسداگر هم تأخیر بکند ضرر می  تواند از مالک اذن بگیرد ودسترسی نیست، نمی مالک 

 است.  واقعۀ حقوقی ناشی از قانون بگیرد که بین این دو عقدی نیست و 
گویید  شما را پارو کند و می  بام خانهپشت گیرید کهمیمثالی که طرف، غایب است: زمستان برف سنگینی آمده و همسایۀ شما هم نیست حال شما یک کارگر  

خواستید این کار را نکنید! به  گوید: »میآید و میش هم بکنن؛ همسایه میدهید که ایزوگامتان را هم پارو کند بعد از اینکه پارو کردید میبام خانۀ همسایهپشت
  رجوع وجود دارد. باشد حقِّ  گفته است اگر شرایطش جمع  306من چه!« اما مادۀ 
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حقِّ اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی   اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که  -  306ماده  
اهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب  نخو  اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حقِّ مطالبۀ مخارج که تحصیل

 کننده مستحقِّ اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است. دخالت ضرر صاحب مال باشد
 ادارۀ فضولی  مال  غیر دو تا عنصر داره: عنصر اول: دخالت فضولی؛ عنصر دوم: قصد احسان.   

 کننده و مالک وجود نداشته باشد. عنی هیچگونه نمایندگی بین ادارهنکته: عنصر اول: دخالت فضولی ی
شود گفت ادارۀ فضولی مال غیر؟ در مبحث فضولی،  سؤال )مفهوم مخالف اول(: اگر مدیر، کاری را انجام داد که مالک آن را تنفیذ کرد آیا به این حالت، می

بندی  حقوقی و مادی  و حقوقی مثل ایفای دین از جانب غیر مدیون. دسته  306ی مثل مادۀ  فضولی ممکن است »مادی« باشد، ممکن است »حقوقی« باشد: ماد
 ها اصاًل تنفیذ یا رد ندارند. پس این حالت، ادارۀ فضولی  مال  غیر نیست.  ها است و مادیاین فایده را دارد که تنفیذ یا رد، مال  حقوقی

علیه   لیف قانونی یا قراردادی اداره کند )تکالیف قانونی یا قراردادی مثل  قیم(. اگر قیم، امور مربوط به مولیسؤال )مفهوم مخالف دوم(: مدیر نباید بر اساس تکا
 شود گفت ادارۀ فضولی  مال  غیر.  خود را اداره کند ادارۀ فضولی  مال  غیر است؟ وفای به عهد است؛ اداره هست اما چون تکلیف  قانونی  وی است نمی

ع، قصد نکته: عنصر دوم ع نیست. قصد احسان یعنی به حساب  مالک برای حفظ  منافع  مالک اقدام کند. چرا قصد  َتَبرُّ احسان   : منظور از قصد احسان، قصد َتَبرُّ
عی باشد که نمیاش را مینیست؟ چون در قصد  احسان، حساب  زمان  تصدی ع به معنای »براتواند بگیرد اگر َتَبرُّ ی رضای خدا کار کردن« یا »فی  تواند بگیرد. َتَبرُّ

 سبیل الله کار کردن« است. 
اداره اگر  مادۀ  نکته:  اداره کند  را  اجاره کند، مالکریمی می  306کننده، مال خود  را  مثاًل مالکریمی خانۀ شما  اگر  شود مالک  منافع. حاال فرض کنید  نیست. 

گه: »من قصد  احسان داشتم و از جانب  شما نیز  کند؛ بعد مالکریمی میاد پیش  شما و مییمالکریمی که مالک  منافع است خانه را برای استفادۀ بهتر رنگ م 
ای که کردم را پرداخت کنید!« ادارۀ مال  غیر نیست این حالت؛ چون مالکریمی دارد ملکی را که منافعش برای خودش  نمایندگی نداشتم، حاال لطف کنید هزینه

 کند. میاست یا ملک  منافعش هست را اداره 
تواند از باب ادارۀ فضولی مال  غیر اقدام کند؟ چون قصد احسان نداشته،  کند مال  دیگری را اداره کند آیا میسؤال: شخصی به تصور اینکه مال  خود را اداره می

نیست    306کند اما مال  غیر دربیاید، مادۀ  را اداره میتواند یا به عبارت بهتر، چون به قصد  منافع  خودش رفته و نه دیگری. پس اگر کسی فکر کند که مال  خود  نمی
 ها را بگیرد. شود هزینه)مشمول  ادارۀ فضولی نیست(، چون »قصد احسان« وجود ندارد. از باب استفادۀ بالجهت اما می

تواند؛  وجود داشته باشد، می  306قدام کند؟ اگر شرایط مادۀ  تواند از باب ادارۀ فضولی مال  غیر اسؤال: اگر شریکی برای حفظ  مال  مشاعی، آن را اداره کند، آیا می
 شود مال  غیر. چون نسبت به آن قسمت  مشاع می

تواند؛  تواند از باب ادارۀ فضولی مال  غیر اقدام کند؟ میسؤال: اگر کسی گمان کند که وکیل  مالک است و شروع کند به اداره و بعدًا بفهمه که وکالت نداره؛ می
 شود چون وکیل، قصد احسان داشته و نمایندگی هم نداشته در نتیجه، رکن  ادارۀ فضولی  مال  غیر فراهم است. اجرا می 306

شود؛ یعنی هیچگونه رابطۀ نمایندگی )وکالت( برقرار  محدود به موردی است که بدون اجازۀ مالک یا کسی که حقِّ اجازه دارد انجام می  306نکته: قلمرو مادۀ  
نه َاعمال  مادی    اگر کسی به قصد  ادارۀ اموال  دیگری اقدام کند و قراردادی ببندد و مالک، َاعمال  او را تنفیذ کند )تنفیذ مخصوص  َاعمال  حقوقی است   شود.نمی

سازد. برای احراز فضولی  ا در حکم وکیل میخواهیم( مدیر  فضولی ر بنابراین اگر واژۀ تنفیذ آمد ادارۀ فضولی  مال  غیر نیست زیرا در ادارۀ فضولی، ما عمل  مادی می
دی یا قانونی صورت  بودن  دخالت، کافی نیست که مدیر، وکیل  مالک نباشد یا به طور ضمنی نمایندگی نداشته باشد باید این اقدام بدون هیچگونه اجبار قراردا

. اگر در مورد اقدامات در خارج از حدود  2حکام ادارۀ فضولی مال غیر نیست.  . در حدود اقداماتی که در حدود وکالت انجام داده، مشمول ا1پذیرد. اگر وکیل:  
 باشد.  مشمول  ادارۀ فضولی  مال  غیر می  306وکالت اقدام کرده باشد با رعایت  مادۀ 

 ی را که برای انجام وکالت کرده دارد. تواند بگیرد ولی وکیل استحقاق دریافت تمام مخارج های ضروری را برای رفع ضرر از مالک میمدیر  فضولی تنها هزینه
ق دارد. این اشتباه اثری در تحقق فضولی ندارد. آیا در ادارۀ فضولی  مال   کند مال  حسن را اداره میکننده گمان میال: ادارهؤس کند در حالی که مال به حسین َتَعلِّ

ت عمده است؟ عمل، جوری است که شخصیت،غیر ما می ت عمده نیست. ادارۀ فضولی در شمار َاعمال  حقوقی نیست که شخصیت،    تونیم بگیم شخصیت، علِّ علِّ
ت  عمده باشد.   علِّ
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خواهد چون عمل  حقوقی نیست که من بخواهم اهلیت داشته باشم. من برای غصب، برای اتالف مگه دارم معامله  سؤال: ادارۀ فضولی مال غیر اهلیت نمی
، اهلیت است. »شرایط اساسی صحت غصب«!! نداریم چون عمل   معاملهگفتیم: شرایط  اصلی  صحت  می 3و مدنی کنم که اهلیت داشته باشم؟! ما قباًل تومی

ه شود که منظور از اهلیت، اهلیت  کامل    306حقوقی نیست. اهلیت  مدیر  فضولی در اجرای مادۀ   نقش ندارد زیرا َاعمال  حقوقی نیست که اهلیت بخواهد؛ توجِّ
قدام  آنها  ص الزم است. حداقل باید دارای قوۀ تمیز و اراده باشد اگر دیوانه )مجنون( و صغیر غیرممیز ندانسته به ادارۀ دارایی  دیگری بپردازد انیست اما اهلیت  ناق 

 تواند(.ا استفادۀ بالجهت میتونه به مالک رجوع کنه )از باب استیفاء یمشمول ادارۀ فضولی  مال  غیر نیست چون اهلیت  ناقص رو هم نداره و بر مبنای احسان می
اش در حال آتش گرفتن باشد و الف بعد عید خیلی چاق شده و البته  ناتوانی مالک از اداره: در اینجا ناتوانی مالک است و نه غیبت. مثاًل اگر آقای الف و خانه

لی  ی چاق شده نمیاش حضور داشته باشد اما ناتوان از خاموش کردن آتش باشد چون خیلی خیلهمین فرد در خانه تونه با چابکی حرکت کنه )مثل  اوون مثال  اوِّ
گاه  اش را خاموش میرم آتش  خانهنیست که یارو نباشه! اینجا خود  مالک هست ولی ناتوانه(، من فضولتًا می کنم باز هم ادارۀ فضولی  مال  غیر است. غیبت یا آ

 ت. مهم اس نیازو  ناتوانینشدن  مالک ضرورت ندارد بلکه 
دهد  اش در حال آتش گرفتن باشد و وی در حیاط نشسته و داره با هدفون به موسیقی گوش میاش حضور داشته باشد و خانهمثالی دیگر: اگر آقای الف در خانه

گاه نبوده و من فضولتًا اقدام کنم، باز هم ادارۀ فضولی  مال  غیر است زیرا: اواًل ناتوانی، مالک   گاه نشدن، مالک نیست؛ ثالثًا نیاز   و به آتش گرفتن آ است؛ ثانیًا آ
 دخالت، مالک است. 

و ضرورت باشد و نه برای سودآوری. پس اگر هیچ ضرری به مالک نرسد ولی من برای اینکه سود  بیشتری به   دفع ضررای در باب ضرورت اداره: عمل برای  نکته
 او وارد شود اقدام کنم، ادارۀ فضولی  مال  غیر نیست. 

ای عاید مالک نشود: خانۀ آقای الف در حال آتش گرفتن است و من فضولتًا اقدام  الی در مورد »مفید بودن  اقدام در هنگام آغاز« حتی اگر به دالیلی فایدهمث
فید بوده ولو آنکه به نتیجه نرسد باز  سوزد؛ در این حالت، اقدام من چون در هنگام  شروع به کار، مدهم اما در نهایت، خانه میکنم و تمام تالشم را انجام میمی

 هم ادارۀ فضولی  مال  غیر است. 
توانم بدون اجازه اقدام کنم و اگر اقدام کردم  عدم امکان تحصیل اجازه یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط برای اخذ اجازۀ مالک برای دخالت در اموال  او فراهم بود نمی

 ها را دریافت کنم. توانم هزینهنمی
« غیر را می  مال  گیم ادارۀ فضولی   دارۀ فضولی  مال  غیر: ما میقلمرو  ا شود؟ عالوه بر این که شامل شود اداره کرد یا شامل امور غیرمالی هم میغیر؛ آیا فقط »مال 

تواند  فراهم بود می  306داخت و شرایط مادۀ  شود. لذا اگر شخصی دین دیگری را پر شود، شامل ادارۀ دیون و کلِّ دارایی اعم از مثَبت و منفی نیز میادارۀ اموال می
 به مدیون رجوع کند. 

شود که  خوَرد و مجبور میکند اما در آن منطقه که شرایط  هوا سرد است آسفالت َتَرک میبام خانۀ دیگری را آسفالت میبرای مثال شخصی به قصد احسان، پشت
 های آسفالت را به او بدهد. جام داده نیاز نیست مالک، هزینهایزوگام کند در این حالت، در اثر خطایی که خود  مدیر ان

 
 [ 98وکالت ]  در کدام صورت، حق رجوع به مالک را دارد؟ ها،نه یدر فرض پرداخت هز ریمال غ  یفضول ۀاداره کنند ✓

 در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالک شود. ریچنانچه تأخالف. 

 اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است. لیچنانچه تحصب. 

 به نفع مالک باشد. ینباشد، ول  یاریاز قصد احسان و  یچنانچه اقدام اداره کننده ناش ج. 

 در ملک مالک اتخاذ کند.  یراتییچنانچه مستأجر به منظور کمال انتفاع، تغد. 

 باشد  داشته  را  دارد  اجازه  حق  که  کسی  یا  مالک  از  اجازه  أخذ  امکان  اگر  غیر  کنندۀ مالاداره   مدنی،  قانون  ۳۰۶  ماده  طبق  .است  صحیح  »الف«  گزینه  پاسخ:

 .داشت نخواهد را است کرده که مخارجی مطالبه حق نباشد، ضرر موجب دخالتش در تاخیر یا

  برای  که  صورتی  در   باشد،  مالک   ضرر  موجب  فضول  دخالت  عدم   یا  تاخیر  که  صورتی  در   ماده،   همین  دوم  بخش   نص   و   ماده  اول   بخش  مخالف  مفهوم  بر  بنا

 . بود خواهد است شده  متحمل  اداره برای که هاییهزینه  مستحق دخالت کند و  اقدام اداره

 [ 94]تعهدات سراسری فضولی مال  غیر، کدام مورد صحیح است؟ در خصوص ادارۀ  ✓

 تواند ناشی از اجبار قانونی باشد. فضولی میالف. اقدام مدیر 

 ی فضولی مال  غیر، غیبت مالک ضروری است.ب. در اداره 

 ج. معیار شناسایی کاری که برای دفع ضرر الزم بوده، اعتقاد مدیر است نه رفتار انسانی متعارف. 
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 د. مدیر فضولی وظیفه ندارد کاری که آغاز کرده، ادامه دهد. 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی،گزینه  306 مادۀپاسخ: طبق 

]دکتری   اگر کسی در غیاب مالک بدون اذن او اموالش را اداره کند، به نحوی که عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر مالک باشد:   ✓

 [93حقوق خصوصی آزاد

 مطالبه کند.ی اموال ضروری بوده و اجرت خود را هایی را که برای ادارهتواند هزینهالف. می

 ی اجرت ندارد. ها را مطالبه کند، حق مطالبهتواند هزینهب. فقط می

 ای را ندارد. ج. چون عمل وی فضولی بوده، اقدام به ضرر خود کرده و حق هیچ نوع مطالبه

 ها را دارد. ی هزینهد. فقط در صورت تنفیذ و تأیید مالک، حق مطالبه 

ق.م: »اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی  306مادۀ  ی »الف« درست است.  هگزینقانون مدنی،  306طبق مادۀ  پاسخ:  

بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را

کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت  نخواهد داشت ولی اگر عدم  است حق مطالبه مخارج  

 « .بود که برای اداره کردن الزم بوده است

 [ 94]قضاوت   فضولی مال  غیر صحیح است؟  کدام مورد در خصوص ادارۀ ✓

 رجی که کرده است به مالک رجوع کند که به قصد احسان و یاری او اقدام کرده است. تواند برای دریافت مخاالف. مدیر فضولی در صورتی می

 ب. معیار شناسایی کاری که برای دفع ضرر الزم بوده است، اعتقاد مدیر است نه رفتار انسانی متعارف. 

 ج. مدیر فضولی وظیفه دارد کاری را که آغاز کرده است، ادامه دهد. 

 یر، غیبت مالک ضروری است.ی فضولی مال  غد. در اداره

از شرایط ادارۀ فضولی مال غیر، این است که اقدام مدیر فضولی با قصد »احسان« باشد، در صورت وجود این شرط، مدیر    درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 تواند مخارجی را که بابت ادارۀ مال غیر مصرف کرده است، از مالک بگیرد. فضولی می 

 [90وق خصوصی آزادالمثل است که: ]ارشد حقمال  غیر، مدیر در صورتی مستحق اجرت  در مورد ادارۀ ✓

 الف. عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال بوده باشد.

 ی در آن شرایط مقدور نباشد. ب. تحصیل اجازه

 ج. تحصیل اجازه مقدور بوده ولی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد.

 های »الف« و »ب«د. گزینه

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  306 مادۀپاسخ: طبق 

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری  مال  غیر است؟ کدام عبارت بیانگر ادارۀ ✓

 پردازد که در شرف از دست دادن بینایی خویش است. ی جراحی فوری چشم کودکی را میالف. شخصی هزینه 

 دهد. ب. شخصی به دستور مالک، مال او را به مستمندی می 

 کند.مالی را به اشتباه متعلق به خود پنداشته و مدتی در آن تصرف میج. شخصی  

 کند.ذلک آن شخص به نفع مالک اقدام میکند، معد. مالک، شخص معینی را از تصرف در مال خود منع می

ن جراحی چشم کودک، اخذ اذن از ولی یا  در این فرض همۀ شرایط ادارۀ فضولی امور غیر وجود دارد. به جهت فوری بوددرست است.   »الف«ی  پاسخ: گزینه

 پذیر نیست؛عالوه بر این، دخالت شخص ثالث از روی احسان و نجات کودک از نابینایی صورت پذیرفته است.قیم امکان

عمل ...   پردازد اینرغم مخالفت بدهکار مبلغ فوق را به طلبکار میصد میلیون ریال به دیگری بدهکار است، شخص ثالثی علیشخصی مبلغ یک ✓

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  و ... است. 

 نافذ  –ب. تبدیل تعهد      غیرنافذ  –الف. ضمان 

 نافذ  –ی مال غیر د. اداره      نافذ –ج. ابراء 

در پرداخت دین شخص بدهکار نافذ است و اقدام شخص ثالث توان انتخاب کرد.را می »ب«ی ها درست نیستند، با مسامحه، گزینهپاسخ: هیچ یک از گزینه

 ق.م موافقت بدهکار در پرداخت دین او توسط شخص ثالث شرط نیست.  267چون بر اساس مادۀ  شود، فرد بدهکار بری می 
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که دین دیگری را ادا ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی    –  267ماده    ق.م: »  267مادۀ  

   اذن باشد حق مراجعه به او دارد و اال حق رجوع ندارد«کند اگر با می 

شده برای نگارش سوال وقوع  متن سوال به طور مشخص بر قصد طرفین جهت »تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون« داللت ندارد و آنچه با توجه به الفاظ استفاده
 ث است که با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد متفاوت است.  یافته، تأدیۀ دین توسط شخص ثال 

 
 (: 327تا   308)مواد   . غصب3

دوانقانون مدنی غصب عبارت است از »   308طبق ماده   شدن )متصرف شدن( بر مال غیر به نحو عدوان  «؛ به عبارت بهتر، مستولیاستیالء بر حقِّ غیر به نحو ع 
دوان نباشد   ه داشته باشید که »اگر استیالء به نحو ع  است.« فرق  »غصب« با »در حکم غصب« این است که برای تحقق    در حکم غصبرا غصب گویند. توجِّ

ی در حکم غصب، عنصر مادی نیاز است اما به عنصر معنوی احتیاجی نیست. عنصر  مادی   غصب عالوه بر عنصر مادی، به عنصر روانی نیز نیاز است اما برا
 است.   عدوانی بودناست و عنصر  روانی  آن،  استیالء غصب، 

زیرا پشتوانۀ    نکته: مستعیر، مستأجر و مستودع اگر بعد از انقضای عقد همچنان متصرف مال باشند، در حکم غاصب هستند ولو اینکه علم و عمد داشته باشند 
شود که  توان گفت چون شروع تصرف با اذن بوده، باعث میاند یا اصاًل به خاطر اجاره، مالک  منفعت بودند. در واقع، میاذن بر مبنای عقود عاریه و ودیعه داشته

 (. 310در حکم غصب قرار بگیرند )ماده 
گیرد و مزاحم  حق و مانع  حق از باب اتالف و تسبیب  را در برنمی  ممانعت از حقو    جرای حقمزاحمت در ا است؛    تصرفنکته: مستولی شدن بر مال  غیر فقط شامل  

 مسؤول هستند نه از باب غصب. 
 قانون مدنی سه رکن دارد:  308تعریف  مادۀ 

ممانعت از حق کند غاصب نیست ولی  . غاصب باید مال را تصرف کند تا غاصب بشود. اگر کسی فقط  تصرف کردن: استیالء یعنی سلطه یافتن،  استیالء .1
 ق.م(.  309ضامن است به موجب اتالف یا تسبیب )ماده 

 غصب استیالء بر حقِّ غیر است به نحو عدوان، اثبات  ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.  -  308ماده 
ط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی  هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او  -  309ماده   شود ]در حکم غاصب  تسلِّ

 شود[ لیکن در صورت اتالف یا تسبیب ضامن خواهد بود.هم محسوب نمی
  گذارم به داخل بروی«. در این مثال شخص، گوید: »نمیخواهد به خانۀ خودش برود و یک نفر جلوی در ایستاده و میممانعت از حق: فرض کنید یک نفر می

تواند برای هزینۀ هتل به شخص   خانه برود و شب را در هتل به سر ببرد میغاصب نیست )چون استیالء نداشته یا به عبارت دیگر، سلطه نیافته( اما اگر صاحب
 مانع رجوع کند. 

 عبارت بهتر، به وضع  ید نیاز است.  نیاز است به استیالء )تصرف(توجه داشته باشید که چه در »غصب« و چه در »در حکم غصب« به عنصر  مادی یعنی 
رف  تماشا کردن و گذراندن  وقت، کافی نیست. مثال: اگر درب  خانۀ الف باز باشد و من بر  های  ای دیدن  گلبرای استیالء باید قصد وجود داشته باشد پس ص 

 شود. ام غصب واقع نمیباغچۀ او به حیاط  او وارد شوم چون قصد  استیالء نداشته
کرده است زیرا غصب را فقط نسبت به اشیاء در نظر نگرفته است. غصب خیلی وسیع است و شامل حقوق    حقِّ غیر: قانونگذار در اینجا اشاره به  غیرحّق   .2

 تر است. شود. مثل حقِّ انتفاع، چون حق از مال گستردهمالی هم می
 تواند غصب شود. ، حق هم می308ورد غصب واقع شود بلکه طبق تعریف در مادۀ متعلق به غیر باشد تا م عین  نکته: حق، قابل غصب است. حق حتمًا نباید  

تواند مالکیت  عین باشد مثاًل زمین  همسایه را غصب کند؛ ممکن است مالکیت  منفعت باشد مثاًل با تصرف خانۀ مورد اجاره؛ یا  پس نتیجتًا اینکه این »حق« می
 مثاًل ممکن است حقِّ تحجیر باشد   

م باشد و بداند که حقِّ این کار را ندارد. اگر جاهل باشد، غاصب نیست. وانبه نحو ُعد .3 دوان یعنی غاصب عال   : به نحو ع 
( قانون گفته است: »در حکم غصب« که مصادیق زیادی دارد »مثل ایفاء ناروا«؛ هر جا بگوییم:  شبه غصب )یا در حکم غصبیک اصطالح داریم به نام  

 شود.حکم غصب« یا »شبه غصب« می»شخصی مانند غاصب است«، »در  
 شود: « را گفته است که این موارد، ذیاًل گفته میدر حکم غصبفقط دو مورد »  در بحث غصبقانون 
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ری.  وز ندا: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز: یعنی  اول  اول  اول که دستتان را بر روی مال  دیگری گذاشتید مجوزی نداشتید ولی جاهل بودی که مجمورد اول
 ( 308)مادۀ  

تواند هم فضول باشد و هم نباشد. اگر برای  کند. غاصب میمنتقل می معامله )معاملۀ فضولی( غاصبی مال مغصوب را به یک نفر که جاهل است به واسطۀ یک
 ق.م(.  325)ماده  شود در حکم غاصبجاهل میشود.  خود غصب کند، فقط غاصب است و اگر غصب کند و به دیگری منتقل کند غاصب و فضول می

رور[ به بایع رجوع کند اگر چه مبیع    خساراتو    ثمنتواند نسبت به  اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می  -  325ماده   ]از باب غ 
ب را به کسی  نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حقِّ رجوع به مشتری را نخواهد داشت. ]غاصبی مالی مغصو

 شود در حکم غاصب.[ دهد و آن جاهل میکه جاهل است می
کند ولی امین، مال  کند. مالک، مال را درخواست میاست: اولش ید، امانی بوده اما بعدًا با مطالبۀ مالک از ردِّ مال امتناع می  310  : مورد دوم، مادۀ مورد دوم 

شود )مادۀ  غاصب می  کند. از تاریخ امتناع، امین در حکمدهم و امتناع میگوید مال را نمیکند و میکند یا انکار نمیاینکه یا انکار می دهد. مثلرا به مالک نمی
 ق.م(.  278و  310
وجود  مطالبۀ    اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار، در حکم غاصب است. ]امین در این ماده با  -   310ماده  

 دهد.[ مالک، مال را به او نمی
، امتناع مستأجر از تخلیه، تصرف  ناشی از ایفای ناروا، تصرف در مال  مقبوض به عقد فاسد. مثال  این مورد   1دِّ مال برخی مصادیق  در حکم غصب: امتناع  امین از ر 

ما  دونستیم این عقد  بیعی که َبستیم باطل بوده؛ االن خانه در دست  توست، عقد باطل بوده و خانه را تصرف کردین، شام رو به تو فروختم، نمیآخر، اینه: من خانه
 االن چون جاهل هستید، در حکم  غاصب هستید و نه غاصب.  

نی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می -  278ماده   قصان داشته  اگر موضوع تعهد، عین معیِّ شود اگر چه کسر و ن 
قصان از تعدی یا تفریط  متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل    باشد، مشروط بر اینکه کسر و ن 

قصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.  قصان خواهد بود اگر چه کسر و ن   و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤول هر کسر و ن 
ل مجوز نداشته مثاًل در جایی که من، مال  الف را به ب می  308ت که: در  ( این اس 310( با مورد دوم )ماده  308فرق مورد اول )ماده   فروشم، ب جاهل است،  از اوِّ

دهم )یعنی الف،  دست  الف میب از اول هم مجوز نداشته است. اما مورد دوم این است که من مالم را به موجب یکی از عقود عاریه یا ودیعه )یا موارد  شبیه  اینا( به  
ل  کار، 

جاز  در تصرف است یا به عبارت دیگر مجوز دارد( و بعدًا میاوِّ  ده. خوامش و الف نمیم 
 : چه »غصب« و چه »در حکم غصب« مبنای هر دو، نظریۀ تضمین است. ای در باب نظریۀ مورد قبولنکته

 نکته: در غصب، نظریۀ تضمین، مورد قبول است )نام  دیگر نظریۀ تضمین، نظریۀ مطلق است(.  
 (: 315تا  311)مواد   مسؤولیت غاصب

تواند قوۀ قاهره را مستند فعل  گویند. غاصب نمی  محضیا   مطلقیا    عینیغاصب یدش ضمانی است و در هر حال مسؤول است. به مسؤولیت  غاصب، مسؤولیت  
  ر دهد. در مقابل ید غاصب هیچ چیز قابل استناد نبوده، وی مسؤول هر نقص و عیب حتی ناشی از فورس ماژور )حوادث قهری( هست یعنی مسؤولیت  خود قرا 

 غاصب »مسؤولیت مطلق« است. 
سم است: باید گفت: مسؤولیت  های غاصب یا در حکم غاصب سه ق 

 ردِّ عین به مالک )در صورتی که عین مال موجود باشد(  .1
 ردِّ مثل یا قیمت در صورت تلف )در صورتی که مال تلف شده باشد(  .2
 ردِّ بدل  حیلوله )در صورتی که عین مال موجود است اما نیست(  .3

ر از رد ِّ عین وجود دارد )مثاًل مال، گم شده است.(   نکته: بدل  حیلوله فقط مال  موقعی است که عین هست اما تعذِّ
 دارد:  سه حالتمسؤولیت غاصب که مطلق، عینی و محض است 

 
میلیون تومان بوده از او بگیرد اگر ج    400سوزی از بین برود و مالک به ج رجوع کند و قیمت واقعی  ماشین را که  میلیون به ج بفروشد و ماشین در اثر آتش   200  اگر شخصی ماشینی را به ب امانت دهد و ب وجود  امانت را انکار کند و ماشین را به مبلغ   1

  ی ض وَ اگر ع  دارد: » قانون مدنی مقرر می   326« و مادۀ  کار در حکم غاصب است. ان   یخ و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تار   یعه ود   به   یا   یه به عار   ی که مال   ی اگر کس گوید: » می   310التفاوت قیمت را( از ب بگیرد. مادۀ  تواند آن را )مابه جاهل باشد می 
 «  رجوع دارد.   نسبت به مقدار ثمن حقِّ   ی کند ول   یع رجوع به با   تواند ی نم   یاده باشد به مقدار ز    ]معامله[ بر مقدار ثمن    یاده به مالک داده است ز   یع مب   تلف    عال م بر غصب، در صورت    ی  که مشتر 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

262 

ق.م( خواه زیاد شده باشد، خواه کم شده باشد. این    311: در این حالت غاصب باید عین مال را پس بدهد )ماده  عین  مال در دست غاصب موجود است .1
انی که عین وجود دارد قیمت را بخواهد مگر با توافق یکدیگر. از سوی دیگر،  تواند تا زمقاعده که غاصب باید عین را رد کند قاعدۀ طرفینی است یعنی مالک نمی

 تواند تا زمانی که عین موجود است قیمت را بدهد مگر با توافق یکدیگر. غاصب نمی
ت  دیگری ردِّ عین ممکن غاصب باید مال مغصوب را عینًا به صاحب آن رد نماید؛ و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت  آن را بده - 311ماده  د؛ و اگر به علِّ

 نباشد باید بدل آن را بدهد. 
 شود:  به صاحب آن رد نماید« یک اصل است و به دو طریق، این قاعده، تعدیل می عیناً مال مغصوب را    بایداینکه »غاصب 

. تلف  جانی  خود   2. موجب  تلف  مالی  خود  غاصب یا ثالث شود؛ 1  . سوءاستفاده از حق: اگر مالک، عین را بخواهد ولی عین یکی از این دو حالت را موجب شود: 1
تواند عین را بخواهد، مثال  معروفش هم این است که یک تخته چوب، غصب شده و با آن قایق ساخته شده است و  غاصب یا ثالث شود؛ با اینکه عین هست نمی

 شود. ها میها موجب تلف  آدمها را رد کنند؛ شکستن کشتی و رد چوبتختهاند وسط دریا؛ در اینجا باید قایق را بشکنند و با آن رفته
ام، عینش هست ولی در حکم  تلف است، ولو آنکه من از تلف  ساختمان، ضرر مالی و جانی نبینم و  . تلف  حکمی: من آجری از شما غصب کردم در بنا گذاشته2

 اینقدر داشته باشم که ضرر مالی متوجهم نشود. 
قانون مدنی: عمل غاصب به هیچ وجه محترم نبوده بنابراین مثاًل اگر ماشینی را غصب کند بعد آن را بازسازی و تقویت و رنگ کند،    315و    314مواد  بررسی  

ق به خود غاصب خواهد بود. فرض کنید شما سنگ  گران بهایی را غصب  غاصب مستحقِّ اضافه قیمت نیست؛ فقط اگر زیادتی به صورت  عین باشد، آن عین متعلِّ
شود، مالک مستحقِّ مثل یا قیمت است زیرا در این مورد  شده محسوب میکنید؛ در این مثال، سنگ، تلفاید؛ سپس از آن، مجسمۀ بسیار زیبایی را خلق میکرده

ی ماهیتش را از دست داده است و به مجسمۀ بسیار ارزشمندی تبدیل شده است که در این صورت تحویل  مج قیمت به مالک باعث دارا  سمۀ گرانسنگ به کلِّ
 شود. شدن  بالجهت  او می

توانم آن را باز کنم و آن را برای خودم بردارم  کنم و در آن ضبط و باند گذاشتم؛ چون این زیادتی، به صورت  عین است، میمثال: من ماشین  آقای الف را غصب می
 شود جدا شود.  غصب کنم و آن حیوان چاق شود، این زیادتی، متصل است و نمی و ماشین را عینًا به صاحبش پس بدهم؛ اما اگر حیوانی را

سَتحَدثات غیرمجاز در امالک  1358مصوب  نکته مهم: قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک ) (: در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع َابنیه و م 
کردن نقشۀ ا ایادی  قبلی  او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبۀ ابعاد یا تشخیص  موقع  طبیعی  ملک یا پیادهمجاور، هر گاه محرز شود که طرف  دعوی ی

سَتحَدثات از آن بی ید و قلع  اطالع بوده، تجاوز واقع شده است و میزان ضرر مالک هم، با مقایسه با خساراتی که از خلع ثبتی یا علل دیگری که ایجادکنندۀ بنا یا م 
شود به نظر دادگاه، نسبتًا جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه،  بنا و مستحدثات متوجه طرف می

ر غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع  دهد؛ دو کلیۀ خسارات وارده و اصالح اسناد مالکیت طرفین دعوی می حکم به پرداخت قیمت اراضیتودیع نماید، دادگاه 
سَتحَدثات غیرمجاز خواهد شد. تبصره    -2منظور از قیمت اراضی در این ماده باالترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم، خواهد بود. تبصره   -1بنا و م 

مقررات این قانون   -3احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد. تبصره    در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیماندۀ آن نیز بشود، در
الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و هنوز اجراء  االجراء شدن این قانون، به حکم قطعی منتهی نشده الزمای که تا تاریخ الزمنسبت به دعاوی مطروحه

ت تواند با استناد به این قاننشده باشد، ذینفع می  االجراء شدن این قانون، تقاضای اعادۀ دادرسی کند. ماه از تاریخ الزم  2ون، ظرف مدِّ
ی ندارد حتی اگر در اثر کار غاصب باشد مگر اینکه مالی که اضافه کرده مال خود غاصب باش  د که دیگر در این  خالصه اینکه: اگر مال زیاد شده باشد غاصب حقِّ

گیریم. اما اگر  کند که دیگر آنها را از غاصب نمیای را غصب کرده، پرده و لوستر که مال خودش است را نصب میخانه  گیریم. مثاًل کسیصورت مالش را نمی
 . عیب. 2. نقص 1دو اصطالح دارد:   کم شده(. 315دهیم. اگر مال کم شده باشد )ماده  فرضًا غاصب دیوارها را نقاشی کرده بود از این باب پولی به وی نمی

 خوانیم(. کمبود را جبران کند )که فرق نقص و عیب را کمی جلوتر می غاصب باید 
ر  اگر در نتیجۀ عمل غاصب، قیمت  مال  مغصوب زیاد شود غاصب حقِّ مطالبۀ قیمت  زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که د -   314ماده  

ق به خود غاصب است.   این صورت، عین  زاید متعلِّ
 غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف  او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.  -  315ماده 

 گیریم. : در این حالت غاصب باید بدل )مثل یا قیمت( بدهد. اگر مال، مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت آن را می. عین مال تلف شده2
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آید. حائل به معنی دیواری بین مال و بدهد که از حائل می  بدل حیلوله: در این حالت غاصب باید  )تلف نشده( ولی گم شده. عین مال موجود است  3
را بدل حیلوله    مالی شبیه مال مغصوبمالک است. بدل حیلوله در قانون مدنی نیست. بدل حیلوله   این  و  باالخره یک شبیهی دارد  است. هر مال قیمی هم 

تواند با آن انجام دهد تا زمانی که غاصب  شود و هرکاری که بخواهد میلک  مالک میدهد، بدل حیلوله مگویند. فرض کنید غاصب، بدل حیلوله را به مالک میمی
گیرد و  شود. اگر مال  مالک )مال مغصوب( پیدا شود مالک، مالش را میمال را پیدا کند؛ اگر غاصب نتواند مال را پیدا کند بدل حیلوله جایگزین مال  مغصوب می

گویند  علما میدهد.  گیرد و مثل یا قیمت بدل حیلوله را به غاصب میاگر بدل حیلوله دست مالک نباشد مالک، مالش را میدهد.  بدل حیلوله را به غاصب پس می
 ق.م بدل را به عنوان مثل یا قیمت به کار برده است.  791. در ماده بدل حیلوله، نوعی خسارت عدم انجام تعهد است

 کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود.راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود -  791ماده 
آید البته همراه با شرط  فاسخ )شرط فاسخ: پیدا کردن اوون عین( پس بندی: بدل حیلوله، نوعی خسارت عدم انجام تعهد است و به ملکیت  مالک در میجمع

رود. اگر عین  بدل  َبَرد. اگر عین در اختیار مالک قرار گیرد، مالکیت  او نسبت به بدل از بین میرا نسبت به عین از بین می  امانت نیست. دادن  بدل، ضمان  غاصب
 از بین رفته و مالک، از نظر توانایی  مالی نتواند مثل  آن را پیدا کند، حقِّ خواستن  عین را ندارد.   

 از مالیت افتادن مال مغصوب« است که دو فرض را گفته و یک فرض را نگفته است. قانون مدنی راجع به »یافت نشدن و   312مادۀ 
آخرین  را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید    1االداء قیمت حینهر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید    - 312ماده  

 بگیرد.(   به عنوان تسبیبتواند از غاصب التفاوت آن را میقیمت را بدهد، اما مابه را بدهد. )درسته باید آخرین قیمت آن
 قیمت زمان اداءخواهد مثل  آن را پس بدهد ولی چون مثل آن نیست. غاصب باید : مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده؛ فرض کنید حاال غاصب میفرض اول

 را بدهد. 
فری دا  84مثال: شخصی در سال   کند و شته که در آن موقع چون َاشباه و نظایر  آن فراوان بود مثلی بوده است. شخص  دیگر این پاترول را غصب میپاترول ص 

کند.  االداء را کارشناس تعیین میگیریم، قیمت حیناست و پاترول  صفر دیگر نیست از غاصب قیمت  حال  حاضر )زمان اداء( را می  97شود حال که سال  تلف می
ه به تورم چقدر بود؟ همان قیمت را در نظریهکارشناس برای این کار، این معیار را در نظر می  در واقع،  اش  گیرد که اگر پاترول در زمان حال وجود داشت با توجِّ

 کند. برای غاصب لحاظ می
ولی ارزشی ندارد و از مالیت افتاده که در این صورت  تواند تلف هم نشده باشد( حالیه مثل آن وجود دارد  : مال مغصوب، مثلی بوده و تلف شده )که میفرض دوم 

 باید آخرین قیمت یعنی قیمت زمان تلف را بدهد. 
کند. در آذر  ام  مرداد  همین سال غاصب گوشی را تلف میکند. سیکسی گوشی  نو  چهار میلیونی  شما را االن یعنی اردیبهشت ماه که مثلی است غصب می :مثال

َرند، قیمشود ماه غاصب یافت می ت   ، غاصب باید مثل  آن گوشی را بدهد ولی مثل  آن گوشی در بازار در آذر ماه دو میلیون است )چون با آمدن  نسل  بعدی  همان ب 
.( در این صورت،  دار  آن برند نیستمدل  قبلی ارزش  خود را از دست داده، به عبارت بهتر، مثل  گوشی  شما وجود دارد ولی دیگر ارزشی ندارد چون دیگر پرچم

 ام  مرداد قیمت آن گوشی در بازار سه میلیون بوده پس همان قیمت را باید بدهد. غاصب باید آخرین قیمت )زمان تلف( را بدهد. یعنی سی
را گرفته اما سه میلیون    میلیون تومان بود  4ای که  گوید خسارت مالک را جبران نکند )مثل  مثال  فوق: غاصب گوشیقاعده: در غصب اگر قیمتی که قانون می

گفته است آخرین قیمت )سه میلیون( را بگیرد، که در مثال  فوق آن را    312. مادۀ  باب تسبیب بلکه از    از باب غصباش را هم بگیرد اما نه  تواند اضافهداده( می
ع، یک میلیون نگرفته( و به نفعش است که اضافه )یک میلیون(  گیرد جبران نشده )در واقگیرد اما با گرفتن آخرین قیمت، خسارتش که آن را از باب غصب میمی

 را نیز از باب تسبیب بگیرد. 
 گوییم: همین دو فرض را گفته و فرض سوم را قانون نگفته است؛ ما این فرض را می  312ماده 

 د است اما قیمت زمان اداء  بیشتر مدنظر است. : مال مغصوب قیمی بوده و تلف شده است. غاصب باید قیمت زمان اداء را بدهد که اختالف زیافرض سوم 
ب  ایادی در غصب 

ُ
ف دو یا چند نفر پیاپی و سلسلهَتعاق ب ایادی در غصب یا تصرِّ  وار در مال دیگری(:)َتَرتُّ
 (. 327تا  316ترین بحث غصب »ایادی متعاقبه« است )مواد فنی

ب  َایادی یعنی چند نفر به ترتیب مالی را غصب کنند.  کند؛ سومی از دومی؛ چهارمی از  کند و دومی از غاصب  اولی غصب میاولی از مالک، مالی را غصب میَتعاق 
لی  . نه با همکند؛ در واقع پنج نفر به ترتیب و به صورت زنجیروار یک مال را غصب کردند، سومی و پنجمی از چهارمی غصب می مهم نیست دومی فکر کند که اوِّ

 . مالک است یا خیر 
 

 قیمت روز پرداخت  1
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ی وجود دارد در تعاقب 
ّ
 : ایادی دو حالت کل

 . مال، دست غاصب آخر موجود است. 1
 )غاصب پنجم در مثال ما(  مال، دست غاصب آخر تلف شده. 2
 

 در عالم ثبوت(:  317)ماده  حالت اول: مال، دست غاصب آخر موجود است  
مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که  و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت  تمام یا قسمتی از    تواند عینمالک می  -  317ماده  

 . بخواهد مطالبه کند
غاصب  آخری    عین مالش را که دست آخرین غاصب موجود است از هرکدام از پنج نفر دیگر بگیرد. اگر مالک، سراغ  317تواند طبق ماده  در این حالت، مالک می

تواند عین  مال  مغصوب  ها )یعنی غاصب  یک تا چهار  مثال  ذکرشده( برود، میگیرد و خالص! اما اگر مالک، سراغ قبلیکه مال دستش است برود عین  مالش را می
تواند  گوید: »ای اولی! مال را پس بده«، اولی نمید و میروشناسد و در حالت  عادی، سراغ او میرا از هر یک از آنها مطالبه کند. مالک معمواًل اولین غاصب را می

  317ای که مال به دست پنجمی برسد و طبق مادۀ گوید: »تو باعث شدهدفاع کند و بگوید: »دست من نیست و به سراغ نفر پنجم برو« در این صورت، دادگاه می
تواند  مال، دستش است یا به کس یا کسانی مراجعه کند که عین، دستش نیست. مالک میتواند یا به کسی رجوع کند که  تو مسؤولی«. پس در هر حال، مالک می

تواند هم مبنای قراردادی  است )تعهد به فعل ثالث، می  تعهد به فعل  ثالث به غاصب اول که مال دستش نیست رجوع کند که در این حالت، تعهد این غاصب نوعی  
 اردادی داشته باشد که در مثال باال گفته شد(. داشته باشد مانند کفالت و هم مبنای غیرقر 

ز آن بگیرد به مالک  اولی طبق قانون متعهد به فعل »ثالث« است )ثالث در مثال ما، غاصب  پنجمی است(، یعنی اولی باید بگردد و پنجمی را پیدا کند. مال را ا
لی نتوانست پنجمی را در لی بوده و گم شده که در مهلتی که دادگاه به او می  بدهد اگر توانست که همه چی تمام است اما اگر اوِّ دهد پیدا کند انگار مال دست اوِّ

دهد چون مال، موجود است و تلف نشده و انگار گم شده است. همین حکم راجع به دومی و سومی و چهارمی هم صادق  این صورت، بدل  حیلوله به مالک می
هستند، چون مال دستشان نیست و باید بدل حیلوله   متعهد به فعل ثالث است. اولی تا چهارمی  رد مال متعهد بهاست که در این حالت )حالت اول( پنجمی 

 را بدهند. 
حالت دوم: حالتی است که عین موجود نباشد یا به عبارت دیگر، مال دست آخری تلف شده یا به عبارت بهتر، در دست  یکی از غاصبین  

تواند به سراغ هر کدام برود و بدل )مثل یا قیمت( را بگیرد. در این  ا به طور تضامنی باید بدل بدهند یعنی مالک میهدر این حالت، همۀ غاصب  تلف شده باشد.
 شوند. می  مسؤولیا  ضامنشود و اولی تا چهارمی اصلی  بدل می مدیون  حالت، پنجمی که مال دستش تلف شده 

ین را داده است همۀ ضامن  : اگر مالک، بدل را از آخری )مدیونتفاوت مدیون با ضامن شوند چون ضامن، فرع بر مدیون  ها بری میاصلی( بگیرد، چون مدیون، د 
 های خود تا برسد به آخری بگیرد. تواند یا از آخری )مدیون اصلی( یا از بعدیها بگیرد ضامنی که بدل را داده میاست؛ اما اگر مالک، بدل را از یکی از ضامن

تواند  گیرد که دومی یا میگیرد. حال فرض کنید مالک، مال را از دومی میرود و مال را میدست آخری تلف شده، مالک سراغ آخری می  مثال: پنج نفرند و مال
 تواند از هر یک بگیرد(. از سومی یا چهارمی یا از پنجم بگیرد )می

 اند. هایش بگیرد. علت آن این است که همه غاصبیتواند از بعد دهد فقط می: در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مالک خسارت مینکته
 شود: در توزیع  مسؤولیت بین  خود غاصبین اینگونه عمل می

یرد اوونی که تلف  . مالک، به غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف شده است: مثاًل اگر مالک، به غاصب  سوم که مال نزد او تلف شده رجوع کند و قیمت را بگ1
 تونه به کس  دیگری رجوع کند؟ خیر؛ غاصب، حقِّ رجوع به سایرین را ندارد. میکرده 
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دهنده، کسی که برات  دارد: »براتقانون تجارت اشعار می 249. مالک، به غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف نشده است )که این خود دو حالت است(: مادۀ  2
تواند به هر کدام از آنها که بخواهد  دارندۀ برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میرات مسؤولیت تضامنی دارند.  ها در مقابل دارندۀ برا قبول کرده و َظهرنویس

اقامۀ دعوی  دارد.  های ماقبل خود ظهرنویسو  دهندهراتها نسبت به بهمین حق را هر یک از ظهرنویسمنفردًا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعًا رجوع نماید. 
کنندۀ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ  اقامه  -ر علیه یک یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حقِّ رجوع به سایر مسؤولیت برات نیست  ب

نت نموده است.«؛ در مدنی،  َعلیه یا َظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمادهنده یا محال  ضامنی که ضمانت  براترعایت کند.  
، مالک به غاصب  اول رجوع کرده و مال، نزد غاصب چهارم تلف شده است؛ غاصب  اول  چهار نفر غاصب هستند شود: برای مثال،  برعکس  تجارت عمل می

تواند  تواند به چهارمی رجوع کند و نمیمی  های بعد  خود )دومی، سومی و چهارمی( رجوع کند اگر مالک، به سومی رجوع کنه، سومیتواند به چهارمی و دستمی
 به اولی و دومی رجوع کند. 

تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد  باشد او نیز میق.م: »اگر مشتری، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده    325ماده  
 .« ، رجوع به بایع ]فضول[ کند بایع ]فضول[ حقِّ رجوع به مشتری را نخواهد داشتیا قیمتمثل   خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به

تواند به خریدار  جاهل رجوع کند حتی اگر مال نزدش تلف شده باشد  یادآوری: در مبحث معامالت فضولی گفتیم که اگر مالک به فضول رجوع کند، فضول نمی
م به فضولی م رجوع کند زیرا در  اشد و مال نزد او تلف شود و مالک به فضول رجوع کند، در این حالت، فضول میبودن باما اگر خریدار، عال  تواند به خریدار  عال 

ه شود که مادۀ   مخصوص  عقد  بیع نیست    325مسؤولیت  بین  غاصبین در حالت  تلف  مال، مسؤولیت نهایی به عهدۀ کسی است که مال را تلف کرده باشد. توجِّ
 بودن مال باشد.  ، جاهل به غصبی1عقود دیگر نیز جاری است برای مثال غاصب، مال  غصبی را صلح کند و متصالح  بلکه در

النی جاهل است حتمًا یک معاملۀ  ها جاهل بود )جاهل همان »در حکم غاصب« است( )هر وقت میاگر بین غاصب فضولی رخ داده است( جاهل  گوییم ف 
(.غرور بگیرد یعنی مغرور از غار خسارت می خاطر قاعدۀ اش هم بهتواند از قبلیمی ه   گیرد )المغرور یرجع  إلی من غرِّ

لی غاصب است، دومی غاصب است و اما سومی جاهل است )به این شکل که دومی به سومی فروخته و سومی نمی دانسته که مال، غصبی  مثال: فرض کنید اوِّ
کند؛ سومی عالوه غاصب است. حال فرض کنید مالک سراغ سومی رفته است و از وی مالش را مطالبه میاست( حال چهارمی هم غاصب است و پنجمی هم  

لی، آنها    325رجوع کند )ماده    باب غرورتواند از  رجوع کند، به دومی هم می  باب غصب تواند از  بر چهارمی و پنجمی که می ق.م( اگر مالک از دومی گرفت یا اوِّ
م حقِّ رجوع به جاهل را ندارد ولی مالک حقِّ رجوع به جاهل را دارد. نمی  توانند از سومی بگیرند. عال 

 
اصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حقِّ خود را به  حقِّ رجوع به غ  ابراء کند هرگاه مالک، ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت  مال  مغصوب   -  321ماده  

ی خواهد بود که مالک دارا بوده است. مقام  مالک میآن کس، قائم انتقال دهدیکی از آنان به نحوی از انحاء   شود و دارای همان حقِّ
 این ماده دو قسمت دارد و در هر قسمت، دو فرض است: 

ها  ب  ایادی، پنج نفر وجود دارند. مال، دست آخری تلف شده است؛ گفتیم که آخری مدیون است و قبلیفرض کنید در همان َتعاق    قسمت اول )فرض اول(:
، به دین  ابراءشوند. علتش این است که  کند همه بری می  ابراءاند. فرض اول گفته است هر گاه مالک، یکی از این پنج نفر )تفاوتی ندارد کدام یک( را  ضامن

خطاب به مدیون گفته شود   ابراءخورد پس الزم نیست  کرد خود به خود به آخری می  ابراءکرد. وقتی مالک یکی را    ابراء شود  مدیون را میکند یعنی فقط اصابت می
ل  قسمت  اول  کرده است و اگر مالک یکی را بری کند همه بری می ابراءکند مانند این است که مدیون را  ابراء و مالک هر کدام را 

 (. 321ماده شوند )فرض اوِّ
ین است و اگر عین موجود  و مالک، یکی از غاصبین را ابراء کند، مالکیت  او ساقط نمی  عین، موجود باشدحواستون باشه! ممکن است   شود زیرا ابراء در مورد د 

 باشد ابراء معنا ندارد. 
ها  رود سراغ یکی از ضامنونی اشعار داشته است: مالک می: حاشیۀ ذیل مادۀ اخیرالذکر در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنقسمت اول )فرض دوم(

ه داشته باشید که نمیگوید: »ضامن! من از شما چیزی نمیدانیم که پنجمی مدیون است( و می( )البته ما می4تا  1های  )یعنی یکی از غاصب گوید:  گیرم« توجِّ
گویند، در این صورت، فقط آن ضامن که مورد   می  اسقاط حقِّ مطالبهیا    اسقاط حقِّ رجوعن،  »ای ضامن! من شما را ابراء کردم« این حالت، ابراء نیست و به ای

 مانند. شود و بقیه همچنان مسؤول باقی میخطاب است بری می

 

 .کند او مصالحه شود؛ کسی که در عقد صلح مالی را قبول می   کسی که مالی یا ملکی از طرف کس دیگر به  1
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گیرم« که در این  گوید: »ای غاصب سوم! شما بروید، من از شما چیزی نمیها پنج نفرند( و میرود )در مثالی که غاصبمثال: مالک سراغ غاصب سوم می
هرکدام  اسقاط حّق رجوع    شوند اما درکند و همه بری میخطاب به هر کس باشد به خطابه به آخری اصابت میدر ابراء  مانند.  ها میصورت، بقیه غاصب

 مانند. اسقاط حقِّ مالی، ایقاع است. رود و بقیه میخطاب قرار گیرد آن فرد کنار می
از ضامنمالک می  قسمت دوم )فرض اول(: و میرود سراغ یکی  این میها  )به  ه داشت که  گوید: »طلبی که دارم مال شما«  توجِّ باید  گن: هبۀ طلب(؛ 

دهد. در این مثال، مالک از پنجمی طلب دارد، حال  گیرم«، در واقع در این فرض، مالک طلبش را انتقال می»شما برو کنار و من از شما چیزی نمی  :گویدنمی
نشیند. پس اگر  تواند به همه رجوع کند و آن فرد، جای مالک میشود و میمی  مقام مالکقائمطلبش را به هرکسی انتقال بدهد که آن ضامن،    تواندمالک می

 شود. مقام مالک میها منتقل کند آن ضامن، قائممالک طلبش را به یکی از ضامن
تواند به همه  نشیند و میما« این یعنی انتقال طلب به سومی؛ در اینجا سومی جای مالک میگوید: »سومی! طلبم مال شرود و میمثال: مالک سراغ سومی می

 مقامی فقط بین مالک و ضامن است. رجوع کند پس قائم
رود  )مدیون( می(: این فرض در ماده و حاشیۀ ذیل ماده در کتاب مرحوم کاتوزیان گفته نشده است. در فرض دوم مالک سراغ آخری  قسمت دوم )فرض دوم 
ها هم بری  شود و قبلیدهد و آخری بری میالذمه رخ میکند )طلبکار طلبش را به بدهکار منتقل کرد( در این حالت، مالکیت  مافیو طلبش را به وی منتقل می

 شوند. می
 (. انتقال به مدیونو  هاانتقال به ضامناست ) انتقالو قسمت دوم راجع به  اسقاط حقِّ رجوعو  ابراءقسمت اول در مورد 

غاصب   .  2دهد چون دین، واحد است و دین را ساقط کرده است.  ، حقِّ رجوع به دیگران را از دست میمالک.  1نکته: اگر ذمۀ یکی از غاصبین ابراء شود:  
به یکی از غاصبین ببخشد در این حالت، اسقاط     ، حقِّ رجوع به دیگران را ندارد زیرا ابراء، اسقاط  حق است و نه جابجایی  حق اما اگر مالک، دین راابراءشده

 تواند به دیگران رجوع کند. شود و میمقام مالک میحق واقع نشده و جابجایی  حق است و غاصب، قائم
 

نفعت نکرده باشد لیکن  نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازۀ منافع زمان تصرف خود و مابعد  خود ضامن است اگر چه استیفاء م -  320ماده 
 تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند. غاصبی که از عهدۀ منافع  زمان  تصرف  غاصبین  الحق خود برآمده است می

خواه استفاده کرده باشد،  این ماده راجع به منافع است. اینجا مالک، عین مال یا بدلش را گرفت. حال به دنبال منافع آن است. غاصب باید از عهدۀ منافع برآید  
شود و منافعی که استفاده  شود. منافعی که استفاده کرده مستوفات )از ریشۀ استیفاء( میالمثل میخواه استفاده نکرده باشد. خواه منافع و خواه بدل منافع که اجرت

 شود. پس غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است. نکرده غیرمستوفات می
ت یک ماه، مال، دستشان بوده است. اولی  بحث اصلی،   ب  َایادی است. در همان مثالی که گفتیم پنج نفر وجود دارند که هرکدام به مدِّ یک ماه،  منافع در َتعاق 

 دومی یک ماه، سومی یک ماه، چهارمی یک ماه و پنجمی یک ماه. 
لیۀ غاصبین در برابر مالک مسؤولیت  تضامنی  محدود دارند؛ مسؤولیت  تضامنی   . در مبحث منافع، کهایش استفرمول: هر غاصبی، مسؤول منافع خودش و بعدی

 هاش( رجوع کند. تونه به اندازۀ خود  غاصب و الحقینش )و نه ماقبلیمحدود دارند یعنی مالک، بابت منافع می
هایش است(. حال  یرد )هر غاصبی مسؤول منافع خودش و بعدیگرود و منافع پنج ماه را میاند؛ مالک سراغ اولی میفرض کنید پنج نفر مالی را غصب کرده

ماَند که هر طور شده فقط باید  گیرد. حال فرض کنید یک ماه میرود و منافع  چهار ماه را از دومی میکند و سراغ دومی میگردد اولی را پیدا نمیمالک هر چه می
کند که باید سراغ سومی برود و مالک، به غاصب  سوم بابت منافع مراجعه  رود و دومی را پیدا نمیاز اولی بگیرد. یه مدل دیگر فرض کنید: مالک سراغ دومی می

 گیرد. عالم و جاهل در مقابل مالک فرقی ندارند. کند این غاصب باید منافع  زمان  خود و منافع غاصبین  چهار و پنج را بدهد، در واقع، از سومی سه ماه میمی
 نافع زمان  خود  غاصب  سوم رجوع کند: غاصب، حقِّ رجوع به الحقین را ندارد. اگر مالک به اندازۀ م

 تواند به اندازۀ سهم  الحقین به آنها رجوع کند )به هریک اندازۀ سهم  خود(. اش رجوع کند: غاصب میاگر مالک به اندازۀ منافع زمان  خود  غاصب  سوم و الحقین
ت  تصرف  بقیه غانکته ت  تصرف  خودش فقط یک ماه بوده و چهار ماه، مدِّ ها بوده  صب: حال فرض کنید غاصب  اول، مال  پنج ماه را داد. حال غاصب اول، مدِّ

صب سوم یک ماه و ... توجه  را بگیرد. یعنی از غاصب دوم یک ماه، غا یک ماهمراجعه کند و از هر کدام   جدا جدا و تک تکها است. اول باید به هر کدام از بعدی
 ها بگیرد. توانست مال بقیه را هم از یکی از غاصبها را بگیرد و آن فقط مالک بود که میتواند از دومی، منافع  بعدیداشته باشیم که غاصب  اول نمی

نها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به  موجب ابراء ذمۀ دیگران از حصۀ آ  منافع زمان تصرف اوابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به  -  322ماده 
 ابراء کند حقِّ رجوع به الحقین نخواهد داشت.  منافع  عین
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 هم راجع به ابراء بدل است.   321راجع به ابراء منافع و ماده  322باشد. ماده است و راجع به منافع می 320مادۀ فوق ادامۀ ماده 
 است:  دو حالتبگذرد که ابراء منافع یعنی مالک از منافع خود  

ها و  مانند )قبلیکند؛ در این صورت بقیه میابراء می  منافع  زمان  تصرف  خود  آن غاصب فرض کنید مالک، یکی از غاصبین را نسبت به    حالت اول:.  1
 مانند(.  ها میبعدی

گوید: »سومی! من یک ماه  شما را ابراء کردم« در این صورت،  رود و میمثال: فرض کنید پنج نفرند و هر کدام یک ماه مال را غصب کردند، مالک سراغ سومی می
 تواند بگیرد. مانند. حال اگر سراغ  غاصب  اولی برود منافع  چهار ماه را میشود و اولی و دومی و چهارمی و پنجمی میسومی بری می

شود  کند. در این صورت، ذمۀ غاصب  ابراءشده و الحقین  او ساقط میابراء می  منافع  عینفرض کنید که مالک یکی از غاصبین را نسبت به    حالت دوم:.  2
 . مانندها میشوند و قبلیهایش بری میهایش. در این صورت، آن غاصب و بعدیماَند( پس منافع عین یعنی خودش و بعدیها باقی می)ولی ذمۀ قبلی

شوند و اولی و دومی  گوید: »ای سومی! من تو را نسبت به منافع عین ابراء کردم«. سومی و چهارمی و پنجمی بری میرود سراغ سومی و میمثال: مالک می
 گیرد. ماند، یعنی اگر مالک برود سراغ اولی دو ماه را میمانند، یعنی دو ماه میمی

ارتباط   263و  262، 261، 259با موادِّ  327تا  323شود، مواد ی است و چون در مدنی سه خوانده شده دیگر خوانده نمیراجع به معاملۀ فضول 327تا  323از ماده 
 دارد.
تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده اگر کسی ملک  مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می  –  323ماده  
 شدن  آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. و در صورت تلفعین 
و منافع    هر گاه معامل  فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین   -  259ماده  

 است. 
مبیع  فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع  مدتی که در تصرف او   در صورتی که  -  261ماده 

ت تصرف مشتری حادث شده باشد.   بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدِّ
ثاًل یا قیمتًا به بایع  فضولی رجوع کند.  در مورد ماده -  262ماده   قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینًا یا م 
م به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از    -  324ماده   در صورتی که مشتری، عال 

 بود.  غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد
تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود  اگر مشتری، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می  -  325ماده  

 مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حقِّ رجوع به مشتری را نخواهد داشت. 
باشد حق دارد که برای ثمن و کلیۀ غرامات به بایع  فضولی رجوع کند و در   هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل - 326ماده 

 بودن فقط حقِّ رجوع برای ثمن را خواهد داشت.  صورت عالم
م بر غصب در صورت تلف مبیع به م -  326ماده   َوضی که مشتری  عال  تواند رجوع به بایع کند،  زیاد بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی الک داده استاگر ع 

 ولی نسبت به مقدار ثمن، حقِّ رجوع دارد. 
 اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معاملۀ دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقًا ذکر شده مجرا خواهد بود. -  327ماده 

هران غصب اگر مالی در تهران غصب شود اما در اصفهان تلف شود و در محلِّ غصب، مثلی باشد اما در اصفهان قیمی باشد غاصب باید مثل بدهد. اگر در تنکته:  
 شود و آن مال در تهران قیمی باشد ولی در اصفهان تلف شود و آنجا مثلی باشد در این حالت، غاصب مختار است که مثل بدهد یا قیمت. 

 اش بدهند. ته: اگر مالک صغیر، سفیه و مجنون باشد و مال  آنها غصب شود باید مال  مغصوب را به ولی یا قیمنک
خلع ید ]یعنی مال، تلف نشده و باید به تا روز تلف یا    از زمان  غصب المثل  آن  اگر مال غصبی در زمرۀ اموالی باشد که در عرف برای آن اجرت دارد باید اجرت

 پرداخت شود.  نده شود[مالک برگردا
ب ایادی یا تَ  ب َایادی(. پس: آثار غصب را در دو حال بررسی کردیم: آثار غصب در فرض وحدت غاصب )یک غاصب( و آثار غصب در فرض تعدد غاصبان )َتَرتُّ  عاق 

کند، دادگاه به قیمت مال در چه زمانی رأی  االداء( افزایش پیدا چنانچه قیمت مال تلف شده از زمان ورود خسارت تا زمان پرداخت خسارت )یوم ✓

 [ 99تعهدات ارشد  ] دهد؟می 

 زمان صدور حکمالف. 
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 زمان ورود خسارت ب. 

 االداء( زمان پرداخت خسارت )یومج. 

 ترباالترین قیمت از زمان ورود خسارت تا زمان پرداخت خساد. 

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »هرگاه بهای مال تلف شده از زمان    311مادۀ    9« صحیح است. به استناد حاشیۀ  الف پاسخ: گزینۀ »

 رسد که معیار تقوییم بهای روز صدور حکم یا تأدیه است« غصب تا زمان تلف و تأدیه تغییر یابد، دربارۀ زمان تقویم اختالف است و به نظر می 

از انحاء حق خ ✓ ود را به یکی غاصبان منتقل کند، کدام مورد در خصوص آن غاصب، صحیح است؟براساس قانون مدنی، اگر مالک به نحوی 

 [ 97]وکالت 

 الف. در صورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد.

 تواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف شده باشد.ب. فقط می

ی خواهد بود که مالک دارا   بوده است.ج. دارای همان حقا

 تواند به یکی از الحقین خود رجوع کند.د. فقط می

 « درست است.جی » قانون مدنی، گزینه  321پاسخ: طبق مادۀ 

ط پیدا کند، چه حکمی دارد؟  که خود بر ماهرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع کند، بدون این ✓
ا
 [ 94]قضاوتل تسل

 امن است.شود و در هر حال ضالف. غاصب محسوب می

 ب. در حکم غاصب است و در صورت اتالف یا تسبیب، ضامن است. 

 شود و در صورت اتالف یا تسبیب ضامن است.ج. غاصب محسوب می

 شود؛ لیکن در صورت اتالف یا تسبیب ضامن است. د. غاصب محسوب نمی

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  309 مادۀپاسخ: طبق 

ی دارد؟ مسؤولیتشود. »الف« چه  که در تصرف »الف« باشد، تلف میکند و آن مال بدون ایندر اموالش محروم می  »الف« مالکی را از تصرف  ✓

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری 

 ضامن تقویت منفعت است. 
ً
 الف. در قبال عین، ضامن نیست و صرفا

 باید خسارت وارده را ب. بر مبنای قاعده
ً
ی و تفریط، مطلقا  جبران کند. ی تعدا

 جبران خسارت مالک است، ولو زیان وارده مستند به فعل او نباشد. مسؤولج. در حکم غاصب و 

 ی سببیت باشد، او ضامن جبران خسارت وارده است. د. در صورتی که بین ممانعت شخص و تلف مال رابطه 

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  310 مادۀپاسخ: طبق 

برد و بعد آن را به شخص »ج« که از مسروقه بودن آن آگاهی ندارد،  دارای گاو مریضی است، شخص »ب« گاو مریض را به سرقت میشخص »الف«   ✓

]دکتری   ی کیست؟شود. در این قضیه خسارات ناشی از تلف گاو بر عهدهفروشد. گاو به سبب همان بیماری در دست شخص »ج« تلف می می

 [ 92حقوق خصوصی سراسری

 شخص »ب« در مقابل شخص »الف« تضامنی است. مسؤولیتشخص »ج« در مقابل شخص »الف« اشتراکی و  مسؤولیت الف.

 ب. شخص »ب« و »ج« در مقابل شخص »الف« نسبت به خسارت واردشده، مشئولیت تضامنی دارند. 

 دارد.  مسؤولیتج. تنها شخص »ب« در مقابل شخص »الف«  

 ندارد. مسؤولیتد. کسی در مقابل شخص »الف«  

 ، »مسؤولیت مطلق« دارند. حکم غاصب است، در مقابل مالک شخص غاصب و آنکه در درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوتباید چه چیزی را به مالک رد کند؟ هرگاه خودرویی به سرقت رفته، ولی رد آن به سببی غیر از تلف ناممکن باشد، غاصب  ✓

 القیم اعلیب.        االداالف. قیمت یوم

 د. آخرین قیمت آن     االداج. بدل حیلوله، معادل قیمت یوم

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  311 مادۀپاسخ: طبق 

ب ایادی متعاقب بر مال مغصوب و  ✓  [91تضامنی غاصبان در مورد منافع:  ]ارشد حقوق خصوصی آزاد مسؤولیتدر بحث ترتا

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

269 

 افع در مدت غصب هستند.ی غاصبان ضامن تمام منالف. کلیه

ض منافع مدت تصرف خود و الحقین خود است.  و   ب. هر غاصبی ضامن ع 

ض منافع را پرداخت کرده است، در مقابل او   و   تضامنی ندارد. مسؤولیتج. غاصبان الحق غاصبی که ع 

 های »ب« و »ج« د. گزینه

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه  320 مادۀپاسخ: طبق 

دهد. شریک دیگر با پرداخت قیمت به مشتری اول  روش حصه از ملک مشترک، خریدار نیز آن را به شخص ثالثی فروخته و تحویل می متعاقب ف ✓

ف می المثل منافع  للغیر بوده است. اگر مالک اصلی اجرتی مزبور مستحق  شود حصهکند. پس از چند سال معلوم میأخذ به شفعه و آن را تصرا

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسریل و شفیع در این باره چگونه است؟ مشتری او مسؤولیته کند، ملک خود را مطالب

ف خود است. ف خود و مابعد خود است و شفیع، ضامن منافع مستوفات زمان تصرا  الف. مشتری اول، ضامن منافع مستوفات زمان تصرا

ف خود و مشتری   ف خود است.ب. مشتری اول، ضامن منافع مستوفات زمان تصرا  دوم است و شفیع، ضامن منافع مستوفات زمان تصرا

ف خود و مشتری دوم است و شفیع، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات زمان تصرا  ف  ج. مشتری اول، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات زمان تصرا

 خود است. 

ف خود و م ف  د. مشتری اول، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات زمان تصرا ابعد خود است و شفیع، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات زمان تصرا

 خود است. 

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  320 مادۀپاسخ: طبق 

ف داشته  17و    4،  8،  6برزو، مظفر، کاظم و جواد هر کدام به ترتیب   ✓ وب کاظم در مورد منافع مال مغص  مسؤولیتاند.  روز اتومبیل مغصوبی را در تصرا

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری به چه میزان است؟

 الف. ضامن منافع تمام مدتی است که اتومبیل غصب شده است. 

 روز اتومبیل است.  21ب. ضامن منافع  

 که مال استیفای منفعت شده یا نشده است.روز اتومبیل است، اعم از این 18ج. فقط ضامن منافع 

 که از مال استیفای منفعت شده یا نشده است.است، اعم از اینروز اتومبیل  4د. فقط ضامن 

د مابعد خود ضامن هستند، حتی اگر استیفای درست است.    »ب« ی  گزینه ق.م    320طبق مادۀ  پاسخ:   هر یک از غاصبان به اندازۀ منافع زمان تصرف خود و ی 

 روز است.   21باشد؛ در این صورت کاظم ضامن منافع  واد که ید مابعد اوست، می روز در تصرف ج  17روز در تصرف کاظم و    4منفعت نکرده باشند. اتومبیل  

دهد، مستأجر بالفاصله و قبل از تحویل گرفتن اتومبیل غاصبی اتومبیلی را یک ماه پس از غصب به شخصی که از غصب مطلع است، اجاره می ✓

شود، گیرد، پس از یک ماه اتومبیل در نزد شخص ثالث تلف میل میدهد و آن شخص اتومبیل را از غاصب تحویآن را به شخص سومی اجاره می

 [ 95]دکتری سراسری حکم مسئله چیست؟

ی اول، حق  اههالف. اگر مستأجر دوم عالم به غصبی بودن اتومبیل باشد، مالک برای عین و کل منفعت حق مراجعه به او را دارد و او نیز برای منافع یک م 

 رجوع به غاصب را دارد.

از مستأجر دوم  ب. مالک برای دریافت بدل عین، تنها حق رجوع به غاصب و مستأجر دوم را دارد و در مورد منافع دو ماه نیز حق مراجعه به غاصب را دارد و

 المثل یک ماه اخیر را  دارد. ی اجرتتنها حق مطالبه

 نافع ندارد و در صورت جهل حق مراجعه به ید قبلی خود را دارند.ها نسبت به عین و مج. علم و جهل مستأجر اول و دوم تأثیری در ضمان آن

 در خصوص غاصب و مستأجر دوم، مطرح است.د. هر سه نفر نسبت به تلف ضامن
ً
 اند، اما در مورد منافع، ضمان صرفا

ضمان ید نسبت به او محقق نیست؛ به مستأجر دوم چون بر مال مغصوب استیالی مادی پیدا نکرده است؛ رکن مادی    درست است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه

 همین دلیل  بابت تلف عین مسؤولیتی ندارد و ضامن منافع عین هم نیست. غاصب و مستأجر دوم به دلیل تصرف در خصوص بدل عین هر دو مسؤولیت

باشد، و مستأجر ید مابعد خود می   تضامنی دارند، در خصوص منافع مال مغصوب، غاصب ضامن منفعت دو ماه است، چون ضامن منافع زمان تصرف خود و 

 دوم فقط ضامن منافع یک ماه است.

 [92]ارشد حقوق خصوصی آزاد اگر غاصبی مال مغصوب را بفروشد، عقد بیع ...  ✓

 الف. باطل است.

 ب. غیرنافذ است. 
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 ج. در صورتی که آگاه به غصب باشد، باطل و در صورت جهل به غصب، غیرنافذ است. 

 برای
ً
 شود. مالک آن واقع می د. معامله صحیحا

ی فضولی طبق این ی فضولی است و معامله درست است. فروش مال غیر توسط غاصب، مصداق معامله  »ب« ی  قانون مدنی، گزینه 247  مادۀپاسخ: طبق  

 غیرنافذ است.
ً
 ماده اصوال

]دکتری   د، غاصب ضامن چه چیزی است؟ چنانچه مال مغصوب، از چند جهت قابل انتفاع بوده و این منافع در دید عرف قابل جمع باشن ✓

 [ 94حقوق خصوصی سراسری

 الف. ضامن منفعت متعارف است.

 ل مانده است.ی او واقع شده یا معطا ی منافع است، خواه مورد استفادهب. ضامن همه

 ارف است.ل و بدون استفاده مانده باشد، ضامن منفعت متعج. ضامن منفعتی است که استیفا کرده و اگر مال مغصوب معطا 

 قرار گرفته باشند. در غیر این صورت، فقط ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.  ی منافع است، اگر مورد استفادهد. ضامن همه

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

]دکتری   استعمال مال را مطالبه کند؟ ی استرداد عین و منافع آن، خسارت منقصت ناشی از بر مطالبهتواند عالوهآیا مالک مال مغصوب می ✓

 [ 94وگاز سراسریحقوق نفت

 تواند و خسارت ناشی از منقصت استعمال، در هر حال قابل مطالبه نیست، چون نوعی جبران مضاعف است.الف. نمی

 نوعی نقص تواند و در هر حال قابل مطالبه است؛ چون منقصتب. می
ً
 ان قیمت است. ناشی از استعمال، عرفا

 ناظر به شرط ضمان و توافق قراردادی است. مادۀق.م قابل مطالبه نیست، چون  643 مادۀ تواند و منقصت مال مغصوب، به استناد ج. نمی

پرداخت قیمتد. نمی زیرا  نیز میتواند،  از استعمال  ناشی  مال،  مگر اینباشد،  المثل منافع متضمن جبران خسارت  از منقصت  ناشی   خسارت 
ً
که عرفا

 المثل منافع باشد.تر از قیمتفاحش

ول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب ؤ غاصب مسق.م: »  315مادۀ    درست است.»ب«  ی  قانون مدنی، گزینه  315  مادۀپاسخ: طبق  

 « .وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد

 معلوم میمرمری فروخته شده و خریدار آن را به مجسمهسنگ   ✓
ً
شود سنگ متعلق به ثالث بوده و فروشنده و خریدار هر  ای تبدیل کرده است. بعدا

خصوصی   اند. اگر ثالث مجسمه را از خریدار بازپس گیرد، کدام گزینه صحیح است؟دو از این وضعیت بی اطالع بوده حقوق  ]دکتری 

 [ 93سراسری

 التفاوت قیمت سنگ و مجسمه را به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نماید.دار حق دارد ثمن و مابهالف. خری

 التفاوت سنگ و مجسمه را از ثالث به عنوان دارا شدن غیرعادالنه مطالبه نماید. ب. خریدار حق دارد ثمن را از فروشنده و مابه

 التفاوت سنگ و مجسمه استحقاقی ندارد. به نماید و نسبت به مابهج. خریدار حق دارد ثمن معامله را از فروشنده مطال

 التفاوت را از ثالث به عنوان دارا شدن غیرعادالنه مطالبه نماید.التفاوت سنگ و مجسمه را به خریدار بپردازد و مابهد. فروشنده ملزم است ثمن و مابه

د معامله توسط مالک و باطل شدن معامله؛ رابطۀ خریدار با مالک مانند رابطۀ غاصب با مالک در فروش مال غیر، بعد از ر   درست است. »الف«ی پاسخ: گزینه

تواند بر طبق مقررات مواد فوق  اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می :»ق.م  323مال مغصوب است. بر اساس مادۀ  

 « .در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نمایدمشتری رجوع کرده عین و به هر یک از بایع و 

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی  ق.م: »  314طبق مادۀ  

  «.صب استباشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاعین

ی عمل او قیمت اتومبیل افزایش که در نتیجهشود. با توجه به اینسارقی که اتومبیلی را سرقت کرده و قطعاتی به آن افزوده است، دستگیر می ✓

 
ا
 [ 96]مشاوران حقوقی ق به چه کسی است؟ یافته است، این قطعات متعل

 الف. با توجه به این
ا
 مالک است. ق به که منافع متصله است، متعل

 ب. با توجه به این
ا
 ق به سارق است. که قطعات اضافه شده است، متعل

 که غاصب حق مطالبهج. با توجه به این
ا
 ق به مالک است.ی قیمت زیادی را ندارد، متعل

 شود، حقی در آن ندارد. ترین وجه برخورد میکه با غاصب به سختد. با توجه به این

 درست است. »ب« ی ی، گزینهقانون مدن   314 مادۀپاسخ: طبق 
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 دنی هر گاه کسی در زمین خود با مص بر طبق قانون م ✓
ا
ق به دیگری بنایی بسازد یا درخت یا غیر آن را بدون اذن مالک در آن زمین غرس الح متعل

 [ 97]سردفتری کند، صاحب مصالح یا درخت ...  

 تواند قلع یا نزع آن را بخواهد.الف. فقط می

 ت آن را أخذ کند. تواند قیمب. فقط می

 داند بپذیرد. حلی را که قاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مناسب میج. باید راه

 که به أخذ قیمت تراضی نماید. تواند قلع یا نزع آن را بخواهد، مگر ایند. می

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  313 مادۀپاسخ: طبق 

قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است. مالک به موجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهای  شخص مالی را غصب نموده و آن را به   ✓

 [ 92]وکالت ی او به بایع چگونه است؟ واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. در صورتی که مشتری از غصب آگاه بوده مراجعه

 الف. حق مراجعه به بایع را ندارد.

 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.   10ب. حق دارد  

 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.  40ج. حق دارد 

 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.  50د. حق دارد 

 درست است. »ب« ی گزینه قانون مدنی  326طبق مادۀ  پاسخ:

شود. در صورتی که مالک قیمت مال خود را از سهراب  یوب نزد سهراب )خریدار( تلف م فروشد و عین مغصغاصبی مال غصبی را به سهراب می ✓

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسریتواند به فروشنده رجوع کند؟ مطالبه و وصول کند. سهراب که جاهل به غصب بوده، تا چه میزان می

 ی وی مستقر شده و حق رجوع ندارد. الف. چون عین نزد او تلف شده، ضمان بر عهده

 سارات وارده حق رجوع دارد. ب. نسبت به ثمن و خ

 تواند به بایع رجوع کند.ج. اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر از ثمن بوده، به مقدار زیاده می

 به مقدار ثمن حق رجوع دارد. 
ً
 د. اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر از ثمن بوده، صرفا

 درست است. »ب«  ی قانون مدنی، گزینه  325 مادۀپاسخ: طبق 

ی یا تفریط توسط امانت گیرنده تلف مییوان غصبی را به دیگری که جاهل به غصب است، امانت میشخصی ح ✓ شود. دهد و حیوان بدون تعدا

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد ک حیوان جهت دریافت مثل یا قیمت: مال

 الف. فقط حق رجوع به امانت گیرنده را دارد؛ زیرا مال نزد او تلف شده است. 

 ه غاصب و نیز شخصی که حیوان به عنوان امانت نزد او گذارده شده است را دارد. ب. حق رجوع ب

 ج. فقط حق رجوع به غاصب را دارد؛ زیرا او مال را غصب کرده است.

 یک را ندارد.د. حق رجوع به هیچ

 درست است.  »ب« ی قانون مدنی، گزینه  327و  323پاسخ: طبق مواد 

با ورود ضرر به مالک    ی ابعاد بوده و رفع تجاوز مستلزم ورود ضرر بیشتر به متجاوز در مقایسهاثر اشتباه در محاسبهچنانچه تجاوز به ملک غیر در   ✓

 جزئی باشد، حکم قضیه به کدام نحو خواهد بود؟
ً
 [ 93]وکالت بوده و ضرر مالک نسبتا

 ور حکم.پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدالف.

ف تا صدور حکم و همچنین باالترین قیمت منافع.  ب. پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تصرا

 وقمع.ج. در هر صورت خلع ید و قلع

 د. پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم. 

 درست است.  »الف«ی « گزینه1358ده به امالک به رفع تجاوز و جبران خسارات وار ی قانونی راجعی الیحه طبق »ماده واحده  پاسخ:

دهد او نیز پس از دو سال استفاده، آن را به  ی خود را که در مسافرت خارجی است، به مدت سه سال به بابک اجاره میهوشنگ آپارتمان همسایه ✓

عین، مالک چه چیزی را    ده باشد عالوه بر ردا دهد. اگر آپارتمان در مدتی که در ید بابک بوده دچار خسارت ش مدت یک سال به گودرز اجاره می 

 [ 96]قضاوت  تواند از گودرز )متصرف فعلی( مطالبه کند؟ می

 المثل یک سال الف. خسارت وارده به عین و اجرت
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 المثل یک سال ب. فقط اجرت

 المثل سه سالج. فقط اجرت

 المثل سه سال د. خسارت وارده به عین و اجرت

 .درست است »ب«  ی قانون مدنی، گزینه  320و  315پاسخ: طبق مواد 

 

ل  کتاب  چهارم  قانون مجازات اسالمی مصوب قانون مدنی     335تا   328)مواد  اتالف و تسبیب 5و  4
 : (2/1392/ 1و همچنین فصل ششم  بخش  اوا

 تواند ناظر به عین اموال، منافع یا حقوق باشد. می اتالف و تسبیب  نکته مهم:
 :اتالف و تسبیب سه تفاوت با هم دارند

 زند. ضرر می با واسطهزند یعنی ضرر می غیرمستقیمزند ولی در تسبیب، شخصی، به دیگری ضرر می مستقیماً در اتالف، شخصی،   .1
شد، خانۀدیگری را میشکند، حیوان های اتالف: یک نفر شیشۀ دیگری را میمثال  زند.کند و یا ماشین دیگری را آتش میدیگری را خراب می ک 
 افتد. َکند و سپس فردی در آن میَبرد. یک نفر چاله میکند و سپس باد، آتش را به ملک  مجاور میهای تسبیب: یک نفر آتش روشن میمثال

 . ترک فعل باشد و هم با  فعل تواند هم با ی تسبیب میهمراه است فعل یعنی »انجام دادن«. ول   فعلاتالف همیشه با  .2
 دهد. در این مثال، همیشه وقتی ترک فعل بود، تسبیب است. مثاًل: یک نفر گوسفندی را امانت گرفته و به آن غذا نمی

ف تقصیر داشته باشد و چه تقصیر نداشت  تقصیردر اتالف،    .3 تل  ف شرط نیست. چه م  تل  ه باشد، مسؤول است. یک نفر در خواب لیوان شرط نیست، یعنی تقصیر  م 
تقصیر شرط است یعنی اگر تقصیر داشته باشد مقصر   335و  334،  333شکند در این صورت، از باب اتالف مسؤول است ولی در تسبیب طبق مواد  دیگری را می

 یست جبران کند. الزم ن  طبق قانون مدنی است و باید پاسخگو باشد و اگر تقصیر نداشته باشد، مقصر نیست و 
 ده: حکم نمیسه ماده، ذیل  مبحث  تسبیب آمده است و در تمام  این موارد، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است و دادگاه بدون اثبات تقصیر به جبران خسارت 

ماَرت ]ساختمان[  یا  دیوارب   صاح  -  333ماده   • شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجۀ  مسؤول  خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می  کارخانه  یا  ع 
 تولید شده است.  عدم مواظبت اوبر آن بوده و یا از   مطلععیبی حاصل گردد که مالک 

اصاًل از عدم  مواظبتش خسارت تولید نشه مسؤولیتی    « نشان از این دارد که »تقصیر« الزم است. پس اگر مطلع نبود یاعدم مواظبت او« و عبارت  »مطلعنکته: واژۀ »
ه  مالک نخواهد بود.   متوجِّ

یی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض  بنایا    دیوار: »هرگاه  519( تطبیق دهیم: ماده  1392ق.م.ا )  519حال بیاییم مادۀ فوق را با مادۀ  
ن  اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب  ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به  

لک  دیگری یا َمعَبر گردد اگر قبل از آنکه مالک، َتَمک  َسمت  م 
گاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود   ن از اصالح  آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی، افراد  در معرض آسیب را از وجود خطر آ َتَمکِّ

گاه  انگاری نماید، ضامن است. سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلیا رفع یا آ
ِّ او ضامن است 

ق به صغیر یا مجنون باشد ولی  و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول     1تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلِّ
 آن ضامن است.« 

 کنیم. مدنی و هم در قانون مجازات اسالمی در مورد مسؤولیت صاحب دیوار یا بنا، نظریۀ تقصیر را قبول می  پس ما، هم در قانون
شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لیکن در  مسؤول خساراتی نیست که از ناحیۀ آن حیوان وارد می مالک یا متصرف حیوان  - 334ماده  •

 عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارات وارده خواهد بود.هر حال، اگر حیوان به واسطۀ 
ی،  نکته: این ماده، مربوط به نگاهداری  حیواناتی است که به صورت متعارف نگاهداری می شود؛ نگاهداری  حیوانات  خطرناکی مثل شیر و پلنگ و مارهای سمِّ

رف  نگاهداری  این قبیل حیوانات تقصیر است.  غیرمتعارف است و اگر خساراتی از ناحیۀ این حیوانات به  بار آید مالک یا متصرف، مسؤول است؛ به عبارت دیگر، ص 
ق.م.ا هم شبیه  این موضوع را مورد تأکید قرار داده است، مثاًل شخصی، سگ  بزرگی را که خطر  حملۀ آن به دیگران هست را نگهداری    522اتفاقًا تبصرۀ یک  مادۀ  

گاه نبوده شانه خالی کند. کند، این فرد نمی  تواند به این بهانه که از احتمال  حملۀ آن آ

 
کند. زیان ناشی از فعل صغیر یا مجنون را باید طبق قانون مسؤولیت مدنی  مجازات اسالمی داره در مورد زیان  ناشی از مالکیت  صغیر یا مجنون صحبت می کند اما قانون  قانون  مسؤولیت  مدنی در مورد زیان  ناشی از فعل  صغیر یا مجنون صحبت می  1

   پاسخ داد. (  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    519( پاسخ داد اما زیان ناشی از مالکیت صغیر یا مجنون را باید طبق تبصرۀ مادۀ  1339)مصوب  
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گاه است باید آن  ( در خصوص مسؤولیت  متصرف  حیوان اشعار می1392قانون مجازات اسالمی )   522ماده   دارد: »متصرف  هر حیوانی که از احتمال  حملۀ آن آ
گاهی ناشی از تقصیر    را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به گاه نبوده و عدم آ دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال  حملۀ حیوان آ

 او نباشد، ضامن نیست. 
 شود. نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می  -1تبصره 
رسانی آن نباشد، مشمول  عرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبنگهداری هر وسیله یا شیء  خطرناکی که دیگران را در م  -2تبصره  

 این ماده است.«  1حکم تبصرۀ 
ره  ( می92قانون مجازات اسالمی )مصوب    524و    523قانون مدنی نظریۀ تقصیر را قبول کرده و مادۀ فوق نیز همین نظریه را پذیرفته است، اما مادۀ    334مادۀ  

 ی دیگه: روی یک مبنا
ی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیۀ  523ماده   یا شیئی که در آن مکان است صدمه    حیوان: »هرگاه شخصی با اذن کسی که حقِّ اذن دارد، وارد منزل یا محلِّ

ر آن محل بوده یا بعدًا در آن قرار  دهنده ضامن است ]چه تقصیر کند چه نکند، یعنی مسؤولیت محض[، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن دو خسارت ببیند، اذن
 رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. دهنده نسبت به آسیبگرفته باشد و خواه اذن

گاه نیست و یا قادر به رفدر مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن   -تبصره   ع خطر  دهنده از آن آ
 باشد، ضمان منتفی است.« نمی

کند  هایی که آن حیوان وارد میهای غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت: »هرگاه کسی که سوار  حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل524ماده  
َبره حیوان ر و مستند به فعل شخص مزبور می ا جایی که تقصیر حساب شه، یعنی این ماده برگشت به نظریۀ تقصیر[  باشد ضامن است ]در صورتی ضامن است که ب 

 و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.« 
ه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجۀ عمد   -  335ماده   • در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسؤولیت متوجِّ

 یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود. 
تغییر داده: »هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیۀ زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب  ق.م رو اینگونه    335ق.م.ا مادۀ    528مادۀ  

:[ چنانچه سه وسیلۀ 2:[ در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه است و ]1ببینند ]
باشد و به همین صورت در وسایل نقلیۀ  های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه میبا هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیۀ راننده  نقلیه

 ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.« :[ هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه3شود و ]بیشتر، محاسبه می
شود پس موضوع  اتالف سه چیز  گویند موضوع اتالف شامل حق هم میموضوع اتالف یا عین است یا منفعت. حقوقدانان می  328در اتالف طبق ماده    :نکته

 است: عین، منفعت و حق. 
ه طور مطلق آمد که موضوع اتالف چیست؟  دو چیز را گفته است و اگر پرسیدند موضوع اتالف در قانون چیست؟ باید پاسخ داد: عین و منفعت؛ اما اگر ب  328ماده  

 شود. پاسخ: عین، منفعت و حق می
 عین اینکه هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از  - 328ماده 

 ضامن  نقص  قیمت  آن مال است. و اگر آن را ناقص یا معیوب کند  منفعت  باشد یا
گویند و یک عامل دور که به آن سبب در مورد سبب و مباشر است: بعضی اوقات، خسارت، دو عامل دارد، یک عامل نزدیک که به آن مباشر می  332: ماده  نکته

 دارد:  سه حالتخواهیم بدانیم چه کسی مسؤول است که طبق قانون مدنی، گویند. در این حالت میمی
 تر از سبب است. . مباشر قوی1
 تر از مباشر است. . سبب قوی2
 . هر دو مساوی هستند. 3

 تر است مسؤول است و بحثی نیست. آنکه قوی وفق قانون مدنیدر حالت اول و دوم 
تر است.  است که اینجا مباشر قوی  آدم  بالغ، مباشر و    بچه، سبب گوید: »به شیشه بزن«.  دهد و میای سنگی را به آدم بالغی میمثال برای حالت  اول: یک بچه

ه باشند، عاملی که جنایت مستند  (: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشت1392وفق قانون مجازات اسالمی )
 به اوست ضامن است...« 
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(: »...در صورتی  1392تر است. قانون مجازات اسالمی )دهد که در اینجا سبب قویمثال  حالت  دوم: یک آدم بالغ سنگ را به یک صغیر غیرممیز یا دیوانه می
 «.باشد فقط سبب، ضامن است آنها مانند و  مجنونیا   صغیر غیرممیز، جاهل،  اختیاربیکه مباشر در جنایت 

 تر است مسؤول است. پس در حالت اول و دوم آنکه قوی
گوید تو آتش را روشن کن تا من هم مال  الف را بیاورم و در آتش بیندازم.  حالت سوم که هر دو مساوی هستند. مثاًل دو آدم عاقل و بالغ هستند و یکی به دیگری می

لی سبب و دومی مباشر است که در   دو مسؤول هستند، چون هر دو    گویند هرمسؤول است، ولی حقوقدانان می  مباشرگفته شده در این حالت    قانون مدنیاوِّ
  به طور مساویوامل باشد  مساوی هستند )به نسبت دخالتشان(. قانون  مجازات اسالمی نیز نظر  اخیر را پذیرفته و اشعار داشته: »...چنانچه جنایت مستند به تمام ع

 مسؤول هستند.«   ثیر رفتارشانهریک به میزان تأباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت  ضامن می
 اند و اگر گفتند طبق قانون مدنی، مباشر مسؤول است. در امتحان اگر مطلق سؤال دادند هر دو مسؤول

  هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی   -قانون مدنی    332ماده  
 باشد به نحوی که عرفًا اتالف مستند به او باشد. 

مستند به  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت  526ماده 
باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک  ضامن می  اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی

 « .اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی
 

 قانون مدنی(:   337و  336)مواد  . استیفاء  6
مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری بر حسب توافق صریح یا ضمنی. در استیفاء، از آنجا که توافق طرفین موجود است با عقد  یفاء عبارت است از بهرهاست

ذن دالمثل میشباهت دارد؛ عامل یا صاحب مال حسب مورد مستحقِّ اجرت  عمل یا اجرت عی و یا ا  ر انتفاع، مجانی بوده است.  باشد مگر معلوم شود عمل، َتَبرُّ
 خالصه اینکه استیفاء یعنی یک نفر از کار دیگری یا از مال دیگری استفاده کند با دو تا ویژگی: 

 . طرف  مقابل، راضی باشد. 1
« نیست بلکه »مسؤولیت  . عقدی بین طرفین نباشد )استیفاء عقد نیست، چرا که اگر عقد وجود داشته باشد دیگر »ضمان قهری« یا »مسؤولیت غیر قراردادی2

 قراردادی« است( 
، ناظر به استیفاء  مشروع. هر عقدی توافق هست ولی هر توافقی عقد نیست )عموم و خصوص مطلق(.  عقد نیستاست ولی    توافق و تراضیاستیفاء بر  

،  استیفاء  نامشروعقرار نگیرد.    عمل حقوقیضی در قالب   ن  صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد؛ ثانیًا ترابا اذو    از راه تراضیموردی است که اواًل استیفاء  
اش اضافه کند. اولین مصداق  استیفاء  نامشروع،  به دارایی  با زیان  دیگری  بدون رضایت )بدون اذن(استفادۀ بالجهت است؛ استیفاء  نامشروع یعنی شخص،  

طلب یا  را نتوان به واسطۀ حصول مرور زمان  پنج سال مطالبه کرد دارندۀ برات یا فته  طلب یا چکگه: »اگر وجه برات یا فتهقانون تجارت است که می  319ماده  
 مطالبه نماید.«   استفاده بالجهت کرده است به ضرر او وجه آن را از کسی که حصول مرور زمان اموال منقوله  تواند تاچک می

 است. »َضمان« یعنی »تعهد« و »قهری« یعنی به اراده نیست. استیفاء واقعۀ حقوقی است و در قانون از موجبات ضمان قهری 
 :استیفاء دو قسم استطور که گفتیم همان

 ( 336)ماده  . استیفاء از کار دیگری 1
 ( 337)ماده . استیفاء از مال دیگری  2

 (: 336استیفاء از کار دیگری )ماده  .1
ِّ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ع   -336ماده  

رفًا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتًا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق 
ع داشته است.   اجرت  عمل  خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد َتَبرُّ

ع انجام داده باشد و برای   المثل باشد، به دستور زوج وچنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهده وی نبوده و عرفًا برای آن کار اجرت  -تبصره   با عدم قصد َتَبرُّ
 الحاقی(.  10/85/ 23نماید. ) المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

اجرت ندارد ولی طرف طی کرده یا    عرفًا اجرت داردیا  کند. این کار  در توضیح  مادۀ فوق )نه تبصرۀ آن( باید گفت: یک نفر به درخواست دیگری برای او کاری می
ه میدهندۀ کار( مستحقِّ اجرت. در این صورت عامل )انجامگیرماست که اجرت می ی است(. شویم عقد نیست و اگر عقد بود اجرتالمثل است )متوجِّ َسمِّ  الم 
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َبر« و در مورد اجرت صحبتی نمیگویید: »چمدان مر شوید و به یک باربر می: شما به فرودگاه وارد می1مثال   ردن بار  ا ب  در  کنید؛ این حالت، استیفاء است چون ب 
 گویند. المثل میدهید که به این اجرت، اجرت، بنابراین، اجرتی به او میعرفًا اجرت دارد  فرودگاه یا ترمینال

ردن  زنبیل یک پیرزن در خیابان است که این مورد نیز، از نظر نوع کار، مشابه  مورد  قبلی است اما بردن  زنبیل  یک پیرزن در خیابان عرفًا اجرت ندارد    مثال دیگر، ب 
ای  آن عمل باشد یعنی باید با حاج خانمه ال  زنبیل بخواهد برای کاری که عرفًا اجرت ندارد اجرت بگیرد باید عادتًا مهیِّ  گیرد(. طی کنه که اجرت می )و چنانچه حمِّ

گیرم!«. مثال: رد کردن فردی از خیابان عرفًا  دهم و اجرت میگوید: »من انجام میگفت که عرفًا اجرت ندارند ولی فرضًا یک نفر می: باید کارهایی را  2مثال  
ت ندارد، ساعت  گیرم«. آدرس گفتن عرفًا اجر کنم و اجرت میگوید: »من از خیابان شما را رد میاجرت ندارد؛ یک پیرمرد  ناتوان کنار خیابان ایستاده و یک نفر می

دانم  گوید: »من میشخص میگفتن عرفًا اجرت ندارد، عکس گرفتن عرفًا اجرت ندارد، دکمۀ آسانسور را زدن عرفًا اجرت ندارد و ... که اینها عرفًا اجرت ندارند ولی  
« یعنی  خود را مهیای آن عمل کرده باشدته است: »آن شخص  این مورد را بدین نحو بیان داش  336گیرم!« که ماده  که این کار عرفًا اجرت ندارد؛ اما من اجرت می

گیرم. ارجاع کاری که عرفًا اجرتی ندارد به شخصی که عادتًا مهیای انجام آن است به طور ضمنی حاوی وعدۀ گوید اجرت میعرفًا اجرت ندارد ولی شخص می
 پرداختن اجرت به او نیز هست. 

رسد اجرت  استیفاء  کند؟ مشخص نیست. به نظر میکه کاری که عرفًا اجرت ندارد کارشناس چطور اجرتش را تعیین میشود این است سؤالی که اینجا مطرح می
 از کار دیگری را کارشناس طبق سلیقۀ خود تعیین کند. 

کند؛ در این مثال، من از   کثیف است را پاک میکنند، خودسرانه بیاید و شیشۀ ماشین من را که اتفاقاً ها شیشه پاک مییه مثال: اینهایی هستند که پ شت  چهارراه
آن فرد، مستحقِّ اجرت  عمل  او استفاده کردم اما خودسرانه عمل کرده و من به او امر نکردم. بنابراین خواستن و پیشنهاد  من وجود نداشته پس استیفاء نیست و  

 نیست.  
 

ه بوده و پس از   ✓ کر  کند. کدام مورد در خصوص میزان استحقاق وی، صحیح است؟ انجام عمل، جعاله را رد میعامل در انجام عمل مورد  جعاله م 

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  

عل است.  الف. مستحق ج 

 المثل است. ب. مستحق اجرت

 مستحق چیزی نیست.
ً
 ج. اساسا

عل است.  د. اگر عمل به دستور جاعل انجام شده، مستحق ج 

 درست است.   »ب«ی گزینهانون مدنی ق  336به استناد مادۀ پاسخ: 

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری   استیفا ...  ✓

 ی حقوقی است.الف. واقعه

 ب. عمل حقوقی دو جانبه یا قرارداد است.

 ج. عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع است. 

 واقعه 
ً
 که مبتنی بر قرارداد باشد. ی حقوقی است؛ مگر ایند. اصوال

گردد، و فاقد قصد انشا است، و در قسمت وقایع حقوقی در قانون استیفا از مال یا عمل غیر به صورت ارادی واقع می   ست است.در   »الف«ی  گزینه  پاسخ:

 مدنی قرار دارد.  

شود که اجیر هنگام عقد مجنون ادواری بوده است. کدام مورد در خصوص استحقاق پس از انعقاد عقد اجاره و انجام عمل توسط اجیر، معلوم می ✓

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  وی، صحیح است؟

 المثل است.الف. مستحق اجرت

 المسمی است. ب. مستحق اجرت

 المسمی است. المثلی به میزان اجرتج. مستحق اجرت

 المسمی است. د. اگر ولیا مجنون اجاره را تنفیذ کند، مستحق اجرت

ق.م اجیر مستحق   336ق.م باطل است، با وجود این طبق مادۀ    1213چون اجیر مجنون است عقد اجاره طبق مادۀ    درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 المثل است. اجرت
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خواهد آپارتمان او را در ازای مبلغ پنج میلیون تومان تعمیر نماید. اگر پس از عمل معلوم شود که مالک آپارتمان به دلیل  شخصی از دیگری می ✓

محجور بوده و افاقه یا جنون او هنگام توافق معلوم نباشد، وضعیت حقوقی معامله چیست و استحقاق عامل یا اجیر به چه میزان جنون ادواری  

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری است؟ 

 المسمی. دریافت اجرت –الف. اگر توافق در قالب جعاله بوده، قرارداد صحیح است. 

م   المسمی.فت اجرتدریا  –ب. غیرنافذ و منوط به تنفیذ قیا

 المثل عمل.دریافت اجرت  –ج. بطالن 

 المسمی.دریافت اجرت – د. نافذ 

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 336و  1213پاسخ: طبق مواد 

 
 به عهدۀ زوجه نیستدو موضوع  مرتبط در خصوص مطالبۀ حّق 

 
 : الزحمۀ کارهایی که شرعا

المثل« خواست هر چند که منتفع درخواست اجرای آن را کرده باشد. زوجه  توان »اجرت: برای اجرای تکالیفی که به عهدۀ شخص است نمیالمثل زوجهاجرت
که شوهر  المثل مطالبه کند، هر چند  تواند برای انجام کارهایی که شرعًا به عهدۀ اوست )کارهایی که الزمۀ زندگی  مشترک و معاضدت  خانوادگی است( اجرتنمی

عو با    به دستور زوجاجرای آن را بخواهد. اما ممکن است زوجه   المثل  عرفًا برای آنها اجرتو    شرعًا به عهدۀ وی نیستکارهایی چون موارد  ذیل را که    عدم قصد َتَبرُّ
 را انجام دهد:  باشد

کردن دورۀ درمان در منزل؛ کار کردن در دفتر  کار  شوهر؛ مونتاژ کردن  نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر؛ نگهداری از مرد پس از عمل جراحی برای طی  
 قطعات  فلزی  مربوط به محلِّ کار  شوهر در منزل و ... 

 دهد. می  المثلاجرتقانون مدنی دادگاه، حکم به پرداخت   336در این خصوص، با جمع  شرایط  مقرر در تبصرۀ مادۀ  
ح  ینبوده است، دادگاه بدوًا از طر   یکه شرعًا به عهده و   یی الزحمۀ کارهابر مطالبۀ حق  ی خواست زوجه مبندر صورت در   پس از طالق:  حله(بخشش )ن   ق َتصال 

ح، چنانچه ضمن  عقد  ینما ین  خواستۀ زوجه اقدام م ی]صلح یا آشتی[ نسبت به تأم    یشرط   ،ی ا عقد خارج الزم، در خصوص امور مالید و در صورت عدم امکان َتصال 
ا  ی  یف همسر یاز تخلف زن از وظا  یطالق ناش   یتقاضاز  ی، و نهرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد ن صورت،  یر ایشود، در غیطبق آن عمل م  شده باشد

ه به  قانون مدنی  336ر از موارد  تبصرۀ مادۀ  یدر غشود:  ی، اینگونه عمل منباشد  یاخالق و رفتار و سوء که    یی نوع کارها و    مشترك  یسنوات  زندگ، با توجِّ
سع  مال و  زوجه در خانه شوهر انجام داده  د. ی نماین مییزوجه تع یبرا حله(ن  از باب بخشش )را  ی، دادگاه مبلغ زوج  یو 

قابل  ها  المثل ایام زناشویی کند و شوهر مدعی تبرعی بودن آن شود، کدام یک از موارد زیر، در روابط آنی اجرتاگر زوجه در شرف طالق، مطالبه  ✓

 [ 92]قضاوت  اعمال است؟ 

 الف. اصل، احترام عمل زوجه است و زوج باید اجرت عمل را پرداخت کند. 

 ب. انجام عمل توسط زوجه ظاهر در تبرع است؛ لذا او باید خالف آن را ثابت کند. 

 ج. اصل، عدم تبرع است و شوهر باید عدم استحقاق زوجه را اثبات کند.

 د عدم تبرع را ثابت کند. د. اصل، تبرع است و زوجه بای

 « درست است. بی »قانون مدنی، گزینه 336ی ی مادهپاسخ: مطابق تبصره

 
 (: 337استیفاء از مال دیگری )ماده  .2

اذن  المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحقِّ اجرت  337ماده 
 در انتفاع مجانی بوده است. 

االصول  المثل بدهد چون مالک، علیکند )فوقًا گفتیم در استیفاء توافق هست اما عقدی وجود ندارد( حال باید اجرتشخصی با اذن مالک از مال  او استفاده می
ع نداشته است.    قصد َتَبرُّ
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رود و ماشینش در پارکینگ است.  شما خبر دارید که جایی نمیکند. او سه روز تعطیل است و  ای دارید که با ماشین خودش کار میمثال: فرض کنید شما همسایه
کنید.  کنیم.« ولی در مورد پول صحبت نمیکنید که: »بعد از سفر حساب میدهی سه روز مسافرت بروم؟« ضمنًا اضافه میگویید: »ماشینت را میشما به او می

گوید: »فالن مبلغ«؛ در این صورت به وی این مبلغ را  د اگر تعطیل نبود؟«؛ وی مثاًل میکردیگویید: »شما چقدر کار میبعد که برگشتید به صاحب ماشین می
 ( 494کنید. یکی از موارد کاربرد  این موضوع در بحث اجاره است )ماده پرداخت می

ت برطرف می  -  494ماده   تی در تصرف خود نگاه دارد شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدعقد اجاره به محض انقضاء  مدِّ ون اذن مالک مدِّ
ت مزبور مستحقِّ اجرت المثل  المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتمؤجر برای مدِّ

 نًا استفاده نماید. بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجا
 دانیم استیالء  عدوانی بر مال غیر، غصب است. نکته: این اذن  مالک است که وجه  تمایز  استیفاء  مشروع از نامشروع است؛ چون می

ضای او بر دارایی خویش  : استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون ر دارا شدن غیر عادالنهیا    استیفای نامشروعیا    استفادۀ بالجهت
ک  مال دیگری در قانون، عنوان  اضافه کند )خواه مورد استفاده مال یا کار باشد(. به طور کلی عنوان استیفای نامشروع در مواردی به کار می رود که تصرف یا تملِّ

مان او را   آورد، نه استیفاء هر چند که از نظر مصداق  تحت عنوان غصب میدیگری نداشته باشد. برای مثال هر گاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ض 
 یکسان باشد. 

 

 5حقوق مدنی بخش پنجم:  
 مفاهیم و کلیات: 
وجود نهاد خانواده از    برند.خانواده عبارت است از مجموع اشخاصی که به واسطۀ قرابت  َنَسبی و َسَببی به هم بستگی دارند و از هم ارث میمفهوم خانواده:  

نمی نیز  دولت  ی  حتِّ نهادی  هیچ  بنابراین  دارد؛  ضرورت  فرهنگی  و  تربیتی  اقتصادی،  اجتماعی،  اطفال  حیث  تربیت  در  دولت  شود؛ هرچند  آن  جایگزین  تواند 
 سرپرست و واگذاری سرپرستی آنها مسؤول است. بی

ب است از زن و مرد که ممکن است کودکانی هم  ترین نهادهای  تعریف دیگری از خانواده: »نخستین واحد اجتماعی است و یکی از اساسی جامعه است. مرکِّ
نی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی  شوند.« های خانواده شمرده میداشته باشند. روابط زناشویی خویشاوندی معیِّ

 
 خانواده در قانون اساسی: 

کردن  های مربوط باید در جهت آسانریزیی اسالمی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامهواده واحد بنیادی جامعهاز آنجا که خانقانون اساسی:    10اصل  
 تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی باشد. 

برابر قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با  همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در  قانون اساسی:   20اصل 
 رعایت موازین اسالم برخوردارند. 

 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: قانون اساسی:  21اصل 
ی و معنوی او.های مساعد برای رشد شزمینه  خصیت زن و احیای حقوق مادِّ

 سرپرست. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی
 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 

 سرپرست. ایجاد بیمۀ خاص  بیوگان و زنان سالخورده و بی
ِّ شرعی. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایس

 ته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولی 
ِّ هر فرد و خانوادۀ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به  قانون اساسی:    31اصل  

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق 
 خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 
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کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او،  کن  برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهون اساسی:  قان  43اصل  
ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می پرورش و  ، آموزش  ، درمان، بهداشت، پوشاك، خوراكشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکناقتصاد جمهوری اسالمی  و 

  …برای همه  امکانات الزم برای تشکیل خانواده
 

 دادگاه خانواده: 
قانون حمایت خانواده تصویب    90دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردید و در سال    1376در سال  مقررات حاکم بر حقوق خانواده:  

 َنسخ نمود.   53همۀ قوانین مربوط به خانواده را به غیر از قانون حمایت خانواده مصوب  منتشر و اجرایی گردید این قانون   92و در سال 
با حقوق    موادبه همراه    53برخی مواد غیرمنسوخ قانون حمایت خانواده  و    92قانون حمایت خانواده مصوب   ❖ قانون مدنی مرتبط 

 ، نظام حقوق خانواده در کشور را تبیین نموده است.خانواده
 

قانون حمایت خانواده  تشکیل دادگاه خانواده:   دادگاه  92مطابق  کلیۀ حوزه  3های خانواده ظرف  تشکیل  در  قانون  این  تاریخ تصویب  از  های قضایی  سال 
واده تشکیل نشده هایی که دادگاه خان ها الزامی است؛ و قوۀ قضائیه موظف به تشکیل آن است. از زمان اجرای این قانون در حوزۀ قضائی شهرستانشهرستان

های بخش به تناسب امکانات و تشخیص  کند. در حوزهاست؛ تا زمان تشکیل آن، دادگاه  عمومی  حقوقی  مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می
 رئیس قوۀ قضائیه بستگی دارد. 

ص و تجربه   ت خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرورت تخصِّ ه به اهمیِّ های اخالقی و اجتماعی در  وپاگیر  دادرسی و رعایت  جنبهو حذف تشریفات  دستبا توجِّ
خانواده مصوب    رسیدگی به اینگونه دعاوی در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تأسیس شده است. در قانون جدید حمایت از

 عد  آن اختصاص یافته است. مادۀ فصل اول به دادگاه خانواده و قوا 15، 1391
را در دادگاه خانواده الزامی دانسته است. در مادۀ جدید برای حفظ و حمایت    قاضی  مشاور زنحضور  2در مادۀ    1391نکته: قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 

ررنگتری قائل شده   است. از حقوق زنان، حضور مشاور  قاضی  زن را الزامی دانسته و برای زنان نقش پ 
. نامزدی و خسارات ناشی  1قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:    4به موجب مادۀ    صالحیت دادگاه خانواده:

. طالق،  9. تمکین و نشوز؛ 8نفقه؛  . 7. َمهریه؛ 6. جهیزیه؛ 5. ازدواج مجدد؛  4. شروط ضمن عقد نکاح؛ 3. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ 2از برهم زدن آن؛ 
ت و انقضای آن؛   . والیت قهری، قیمومت، امور مربوط  13. رشد، حجر و رفع آن؛  12. َنَسب؛  11. حضانت و مالقات طفل؛  10رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدِّ

آنان؛   صایت در امور مربوط به  و  به غایب مفقوداالثر )موت فرضی(؛    . امور15نفقۀ اقارب؛    14به ناظر و امین اموال محجوران و  . سرپرستی کودکان  16راجع 
 . تغییر جنسیت. 18. اهدای جنین؛ 17سرپرست؛ بی

 
 نکاح )ازدواج(: 

ای تشکیل  قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانوادهبرای نکاح تعاریف متعددی ارائه شده است. از جمله:  
ای است بین زن و شوهر  اینکه نکاح رابطهگیرد.  مابین آنها و بستگان و فرزندان حاصل از آنها شکل میدهند که به َتَبع  آن حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی فیمی

را شامل است. تعریف دیگری    اح دائمنکنیست و فقط    نکاح موقتبرای تشکیل خانواده. برخی این تعریف را ناقص دانسته چراکه عقیده دارند تعریف مذکور شامل  
 که از طرف برخی حقوقدانان ارائه شده است که هم شامل نکاح دائم و موقت باشد عبارت است از اینکه: 

مند(  همدیگر متمتع )بهرهدهد که با یکدیگر زندگی کنند و از  شود و به آنها حق میای است حقوقی، عاطفی که به وسیلۀ عقد بین زن و مرد حاصل مینکاح رابطه
 شوند. 

 
 . موقت )موقت ـ متعه(2. دائم 1نکاح بر دو قسم است: اقسام ازدواج: 

توان گفت: نکاح موقت، نکاحی است که  قانون مدنی می  1075تعریف خاصی از نکاح موقت در قانون مدنی ذکر نشده است ولی با لحاظ مادۀ  نکاح موقت:  
نی واقع شده با ت  معیِّ  شد. برای مدِّ

 احکام خاص نکاح موقت: 
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تع .1 د به زمان، به رسمیت شناخته شده است که به آن نکاح موقت، نکاح منقطع یا م  شود. اهل  ه گفته میدر قوانین ایران به تبعیت از فقهای امامیه، نکاح  مقیِّ
 دانند. سنت و همچنین برخی از شیعیان، مانند شیعیان زیدی آن را نامشروع و نوعی زنا می

ت درج نشود یا مجهول باشد، نکاح باطل است. اگر ق .2  صد طرفین، نکاح موقت باشد؛ اما در آن، مدِّ
ت از شرایط صحت نکاح موقت است. )مادۀ   .1 ت  نکاح:   1076بنابراین، تعیین مدِّ  ق.م( در صورت  عدم  ذکر  مدِّ

 اگر معلوم باشد مقصود  طرفین، نکاح  موقت است، نکاح باطل است. ـ 
 نشود مقصود  نکاح، دائم یا موقت است، ظاهر این است که نکاح دائم و صحیح است. اگر معلوم  ـ 
 فرض ذیل قابل تصور است:  3در صورت اختالف زوجین در دائم و موقت بودن نکاح:  ـ 

 الف ـ هریک بتواند ادعای خود را ثابت کند، قول او صحیح است. 
 صحیح است.  ای نداشتند هرکدام سوگند خوردند قول اوب ـ اگر ادله

 ج ـ اگر هر دو سوگند خوردند نکاح منتفی است. 
 اگر در نکاح موقت، َمهریه درج نشود، یا َمهریه مجهول، یا َمهریه باطل باشد، نکاح باطل است.  .3

 ق.م(  1095بنابراین، َمهریه از شرایط صحت نکاح موقت است. )مادۀ 
ه به آنکه َمهریه در نکاح موقت، شرط صحت است، بر  .4  ای انعقاد نکاح، عقل، بلوغ و رشد الزم است. با توجِّ
ت َصرفدر نکاح موقت، طالق راه ندارد و مرد می .5 ت کند؛ یعنی از بقیۀ مدِّ ت، َبذل مدِّ  ق.م( 1139نظر کند. )م  تواند در میانۀ مدِّ
ه بهدر نکاح موقت رابطۀ توارث بین زن و مرد ایجاد نمی .6 اینکه طبق قوانین، این نکاح، مجاز شمرده شده  شود و شرط خالف آن نیز ممکن نیست، اما با توجِّ

 ق.م(  940آید. )مفهوم مادۀ  است رابطۀ توارث، بین فرزندان ناشی از نکاح  موقت و والدین و اقربای ایشان به وجود می
ۀ زن در نکاح موقت، حسب مورد،  .7 دِّ هر یا   2ع   روز است.  45ط 
 ق.م(  1113شود، مگر خالف آن شرط شده باشد. )مادۀ نمیدر نکاح موقت، زن مستحقِّ دریافت نفقه  .8
 االصول الزامی نیست. استثنائات آن بعدًا ذکر خواهد شد. در نکاح موقت، ثبت نکاح علی .9

 َمهریه نکاح موقت: 
است.    بعد از وقوع نزدیکیبت به تمامی مهر،  شود. البته استقرار مالکیت نس به محض انعقاد عقد، زن، مالک  تمام  َمهر می  مانند نکاح دائمدر نکاح موقت نیز  -1

ت نکاح از طرف زوج به زوجه بذل یا بخشیده  قبل از نزدیکیپس، اگر در نکاح  موقت، زنی پس از عقد، تمامی مهریه را مطالبه کند زوج باید آن را بپردازد و اگر   ، مدِّ
 شود نیمی از مهریه دریافتی توسط زوجه باید به زوج مسترد شود. 

ت  تعییناگ  - 2 شده برای نکاح موقت منقضی شود و زوجه نیز عملی دالِّ بر عدم تمکین نداشته باشد، پرداخت تمامی مهریه بر عهدۀ زوج  ر بدون نزدیکی، مدِّ
 است. 

 
 دارند که برخی از آنها عبارتند از: در این دو نوع نکاح آثار نکاح همانند هم است جز در معدود مواردی که وجه افتراق با هم های نکاح دائم و موقت: تفاوت

برند. این قاعده آمره بوده و شرط خالف آن  ق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی باشد از یکدیگر ارث می  940مطابق مادۀ  زن در عقد موقت ارث ندارد:   .1
 د. برن باطل است؛ پس شرط توارث در نکاح موقت باطل است. ولی در نکاح دائم زوجین از یکدیگر ارث می

ق.م( از   1113در عقد موقت، زن حقِّ نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. )مادۀ   زن در نکاح موقت نفقه ندارد:  .2
ت  ازدواج  موقت مثل صیغهجمله شروط  بنایی  نفقه، طوالنی  ساله است.  99های بودن  مدِّ

نی واقع شده باشد. )مادۀ  نکا  تعیین مّدت در نکاح موقت لزم است:  .3 ت  معیِّ ت    1075ح وقتی موقت است که برای مدِّ ق.م( ولی نکاح دائم دارای مدِّ
 نیست. 

ق.م( ولی در نکاح    1095در نکاح موقت عدم مهر در عقد موجب بطالن نکاح است. )مادۀ  تعیین مهر در نکاح موقت شرط صحت نکاح است:    .4
 ت. دائم عدم تعیین مهر موجب بطالن نکاح نیس 

ت از سوی مردطالق، مختص نکاح دائم است و نکاح موقت با شود: در نکاح موقت مقررات طالق اجراء نمی .5 تیا  بذل مدِّ   فسخ نکاحیا   انقضاء مدِّ
 یابد. پایان می
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عدۀ زن غیر آبستن در نکاح موقت در جدایی از شوهر به علت فسخ نکاح یا بذل  عدۀ زن در نکاح موقت با نکاح دائم در مواردی متفاوت است:   .6
ت،   ت یا انقضاء مدِّ روز و در    45بیند در نکاح موقت  است؛ و نیز عدۀ زنی که عادت نمی  طهر  3است اما در ازدواج دائم در صورت فسخ نکاح،    ُطهر  2مدِّ

 . ماه است. عدۀ وفات هر دو نکاح برابر است  3نکاح دائم 
 غیر از وجوه افتراق فوق، ازدواج موقت در برخی موارد دیگر نیز با نکاح دائم متفاوت است:  

 در عقد موقت اجازۀ همسر برای اشتغال زن شرط نیست، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز است.  .1
لوگیری کند. البته فرزندان حاصل از نکاح موقت فرقی با فرزندان  دارشدن جتواند از بچهدر ازدواج موقت هرکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری می .2

 حاصل از نکاح دائم ندارند. 
تعیین محل مسکن در ازدواج موقت تابع تراضی زوجین است و زن اجباری برای سکونت در مسکن شوهر ندارد، مگر شرط خالف شده باشد؛ اما در   .3

ِّ مسکن با شوهر است. 
 ازدواج دائم تعیین محل 

 زن دائمی داشته باشد، اما در ازدواج موقت محدودیتی در تعداد زوجات نیست. 4از   زمان بیشحق ندارد هممرد  .4
شوند و برای ازدواج مجدد نیاز به محلل است اما در ازدواج موقت دفعات بذل یا فسخ یا انقضاء بار طالق زوجین از ازدواج ممنوع می  3در ازدواج دائم با   .5

ت مانع از ازدوا   ج مجدد زوجین نیست.مدِّ
 ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیرمسلمان کتابی مثل مسیحی و یهودی مانعی ندارد، اما در ازدواج دائم زوجین باید مسلمان باشند.  .6
 

 توان خواستگاری نمود.« ق.مدنی: »هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می 1034ماده خواستگاری: 
 از اینکه مردی از زنی تقاضای ازدواج کند. عبارت است خواستگاری: 

می صورت  مذکر  جنس  ناحیه  از  انسانی  طبیعت  و  فطرت  اساس  بر  معمواًل  میخواستگاری  جاری  نیز  حیوانات  مورد  در  معمواًل  حتی  قاعده  این  باشد.  گیرد. 
ه داشت که: ای است برای وقوع عقد. در خصوص،  خواستگاری، وقوع عقد نکاح نیست بلکه مقدمه  خواستگاری باید توجِّ

 هایی برای خواستگاری ذکر شده است. توان خواستگاری کرد. بلکه ممنوعیتاز هرکسی نمی .1
ۀ طالق  رجعی است به صورت صریح یا ضمنی خواستگاری ممنوع است و حرمت دارد.  .2  از زن  شوهردار و زنی که در عدِّ
ۀ وفات هست به صورت ص .3  ریح نیز ممنوع بوده لیکن به صورت ضمنی جایز است. خواستگاری از زنی که در عدِّ
ۀ طالق  بائن است و یا زنی که نکاح او فسخ شده است توسط شوهر او به صورت صریح و ضمنی جایز بوده اما انج  .4 ام این عمل  خواستگاری از زنی که در عدِّ

 توسط دیگران فقط به صورت ضمنی جایز است. 
ۀ سه طال .5  قه است فقط از سوی زوج، آن هم به صورت ضمنی )کنایه( جایز است. خواستگاری از زنی که در عدِّ
از باب    خواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح نباشد ضمانت اجرای حقوقی ندارد. مگر از مصادیق عنوان مجرمانۀ مزاحمت یا موجب مسؤولیت مدنی .6

 خسارت معنوی باشد. 
ی ممنوع شرعی و قانونی باشد و توهین تلقی شود، مزاحم مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری خواهد  هرگاه خواستگار مزاحمتی ایجاد کند، یا خواستگار  .7

 ( 1375ق.م تعزیرات  619بود. )مستفاد از مادۀ 
یست. برای  در مواردی که از شخصی که خواستگاری از او ممنوع است. خواستگاری شود و به واسطۀ این خواستگاری، نکاح صورت گیرد، عقد نکاح باطل ن .8

واج دوم مثال، اگر شخصی از زن  شوهرداری خواستگاری کند و به واسطۀ این خواستگاری آن زن از شوهرش جدا شود و با مرد دوم ازدواج کند، این ازد
 مقصرانۀ خود را جبران کند.باطل نیست؛ اما مردی که اقدام به خواستگاری غیرمجاز از زن شوهردار کرده است، باید خسارات معنوی و مادی ناشی از اقدام  

 
ق.م( در خصوص نامزدی    1035آور نیست؛ حتی اگر تمام  َمهر تأدیه شده باشد. )مادۀ  تراضی مبنی بر نکاح است که برای طرفین الزامنامزدی )وعدۀ نکاح(:  

ه داشته که:   باید توجِّ
 د. شونامزدی قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می .1
مابین آنها نیست، روابط نزدیک آنان به ویژه روابط  جنسی، نامشروع  های شرعی تنظیم کنند، چون علقۀ زوجیت فینامزدها باید روابط خودشان را با محدودیت .2

 و فرزند ناشی از آنان نیز نامشروع است؛ اگر چه در آینده ازدواج کنند و به طور رسمی نکاح خود را ثبت نمایند.
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 دن نامزدی: برهم ز 

وجه او را از هیچ تواند بهتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمینامزدی عمل حقوقی جایز بوده، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می .1
رف  امتناع  گیری برای ازدواج دطریق قضایی مجبور به ازدواج کرده؛ زیرا این امر با اخالق حسنه و آزادی اشخاص در تصمیم ر تعارض است و یا از جهت  ص 

 تواند مطالبۀ خسارت کند. از وصلت نمی
ق.م هر ترتیبی را که منجر به   1035فسخ نمود. مادۀ ق.م یا شرط  ضمن  عقد  الزم، نامزدی را غیرقابل 10توان به استناد مادۀ برخالف  سایر  عقود  جایز، نمی .2

 شود. )نه تکمیلی( منع کرده است و مفاد این حکم یا قاعده، امری محسوب میالزام زن و مرد به عقد نکاح شود 
رد؛ مگر  اگر شخصی پس از شناخت نسبت به طرف مقابل و خانوادۀ او، نامزدی را برهم بزند، مرتکب تقصیری نشده است که بتوان از او خسارت دریافت ک .3

کاری و برای آزار و اضرار صورت گرفته باشد که در این صورت ملزم به جبران خسارت است،  فریب آنکه اقدامات شخص از ابتدا بر مبنای اکراه  طرف  دیگر یا
رف  رجوع از نامزدی مجوز دریافت خسارت را نمی دهد مگر اینکه بتوان تقصیر دیگری را به شخصی که از نامزدی رجوع کرده است،  به عبارت دیگر، ص 

 ضامن است نه عمل نکردن وعدۀ ازدواج!   بر مبنای تسبیبدختری را بفریبد منتسب کرد. چنانچه مردی از راه نامزدی 
 توان برای وعدۀ نکاح وجه التزام تعیین کرد؛ زیرا چنین امری با اخالق حسنه مبنی بر لزوم آزادی در انتخاب همسر منافات دارد. نمی .4
 

لقه زوجیت نمی  1035ماده   یا قسمتی از َمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛    کند اگرچه تمامق.مدنی: »وعدۀ ازدواج ایجاد ع 
تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از  تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیبنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می

رف  امتناع از وصلت م  طالبۀ خسارتی نماید.« جهت ص 
 توانند ضمن نکاح تعهدی را از یکدیگر بخواهند ...؟ ق.مدنی طرفین می 10سؤال: آیا بر اساس ماده 

 پذیرش است یا خیر؟ قانون مدنی تعهد به زناشویی و یا دادن خسارت در صورت به هم زدن وعدۀ ازدواج و نامزدی قابل  10آیا بر اساس ماده 
از اساتید  برخی  آقای    پاسخ:  امامی حقوق، چون  عقیدهسید حسن  این  بر  و  ،  نافذ است  ازدواج  از وعدۀ  برای تخلف  التزام  یا دادن وجه  ازدواج  به  تعهد  که  اند 

  10مبنای ماده  باشد. لکن بر اساس نظر مخالف، تعهد به ازدواج یا شرایط التزام برای دادن خسارت صحیح نیست؛ زیرا اگر شرایط و تعهد را بر  پذیرش میقابل
پذیرش است. لذا تعهد به ازدواج یا دادن وجه  ق.مدنی هم ارزیابی کنیم چون بر اساس آن ماده قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون و شرع نباشد قابل

 ق.مدنی است.  1035التزام یا خسارت از جهات به هم زدن نامزدی مخالف با مادۀ  
 

 هدایای طرفین:  آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به
خوردن  وصلت  منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است  همتواند در صورت بهق.مدنی: »هریک از نامزدها می  1037ماده  

 مطالبه کند.« 
 است؛ بنابراین: خوردن قابل مطالبه همبر اساس این ماده: اصل بر این است که هدایای دوران نامزدی در صورت به

 
 نگه داشته نمی .1

 
ه باشد قابلاگر به  شدنی است:شود و مصرفهدایایی که عادتا ت موجِّ استرداد نیستند، مانند شیرینی و  هم خوردن نامزدی با علِّ

ه از باب همعطر. مشهور اساتید معتقدند در صورت به ت موجِّ تخوردن نامزدی بدون علِّ  استرداد است.  مدنی بهای این هدایا قابل  مسؤولیِّ
 نگه داشته می .2

 
 شدنی نیست: شود و مصرفهدایایی که عادتا

 استرداد است. عین هدیه قابل الف ـ موردی که عین هدیه موجود باشد:
 ب ـ موردی که عین هدیه تلف شده باشد: 
 مطالبه است. در این صورت، قیمت یا مثل قابل ـ اگر هدیه با تقصیر  طرف تلف شده باشد:

 دهنده است. استرداد نیست؛ در صورت ادعای تقصیر، اثبات تقصیر بر عهدۀ هدیهقابل ـ اگر هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد:
 خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد: همموردی که به .3

 قابل استرداد است. وارثان  نامزد  متوفی نیز حقِّ رجوع دارند. الف ـ اگر عین هدیه باقی باشد: 
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 مطالبه نیست، هرچند تلف با تقصیر باشد؛ وارثان نامزد متوفی نیز حقِّ رجوع ندارند. قیمت یا مثل هدیه قابلب ـ اگر عین تلف شده باشد: 
 مگر در مواردی که رجوع از هبه ممکن است.  ،قابل استرداد نیستد: موردی که هدیه از طرف نزدیکان داده شده باش .4
 قابل استرداد است.موردی که هدیه به نزدیکان داده شده باشد:   .5

 نشدنی، تفاوت قائل شد: شدنی و مصرفباید در پس گرفتن  هدایا، بین هدایای مصرف نکته:
 توان آنها را مطالبه کرد. که دیگر نمی  شدنی باشد مانند عطر، میوه و شیرینی و ...اگر هدایا، مصرف •
 استرداد است. گیری و در صورت عدم  تلف  آنها، خود  هدایا قابلشدن، قیمت  آنها قابل  پسنشدنی باشد در صورت تلفاگر هدایا، مصرف •

 سؤال: چرا هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارند؟ 
شدنی است به طور قطع هبه  شود. لکن این هبه دارای یک شرط ضمنی است. هدایای که مصرفب میاز نظر حقوقی هدایا نامزدی در واقع نوعی »هبه« محسو

د میشود لکن هدایایی که عادتًا نگه داشته میمی ق  شود به صورت مقیِّ باشد و شرط  تملیک  قطعی  هبه، ازدواج است؛ یعنی در واقع به وجود آمدن اثر تملیک معلِّ
ک  هبه نیز منحل میبه ازدواج طرفین است؛ و چن  شود. انچه ازدواج صورت نگیرد، تملِّ

 
ال! مگه االن هم کسی عکس و نامه می های طرفین:ها و نامهخوردن نامزدی نسبت به عکس آثار برهم  ده! آخه م 

تلقی می .1 نامزدی  عکس، نوعی هدیه  و  باشد  به طرف مقابل داده  اگر شخصی عکسی  بنابراین  و  بند فوق عمل برهمشود  ترتیب مقرر در  به  بخورد، 
 شود: می

ها نیست، مگر آنکه یکی دادن نامههایی به هم داده باشند، بعد از انحالل نامزدی، نیاز به بازپسشود؛ بنابراین، اگر نامزدها، نامهنامه، هدیه تلقی نمی .2
ها بازگردانده بردن منشأ ضرر، نامهدۀ او و بر مبنای قاعدۀ تسبیب و برای از بیناستفاده کند که برای جلوگیری از سوءاستفاها سوءاز طرفین از نامه

 شود. می
 

 اخذ گواهی سالمت برای ازدواج:
تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریۀ مهم از قبیل  ق.مدنی: »هریک از طرفین می  1040ماده  

 سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.«
 دارد: ( در این خصوص مقرر می1391قانون حمایت خانواده )مصوب  23مادۀ 

هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها شدن این قانون بیماریاالجراء»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یك ماه از تاریخ الزم
گواهی   پیش از ثبت نکاحهای واگیردار و خطرناك برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند. دفاتر رسمی ازدواج باید  نیز بیماریواکسینه شوند و  

های موضوع این  ه بیماریصادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء ب
 های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. شدن طرفین نسبت به بیماریماده و یا واکسینه

سری و خطرناك بالمانع است. در مورد بیماری  در صورت اطالع طرفینتبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند، ثبت نکاح   های م 
شوند. در  شده معرفی میشود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیینکه نام آنها به وسیلۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می

باید شامل منع تولید  مواردی که بیماری خطرناك  زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت  
 نسل نیز باشد.« 

 باشد که اختیاری است، اجباری تلقی شده است. قانون مدنی می 1040پس ارائه گواهی بر اساس قانون اخیرالذکر، بر خالف ماده 
نیت از دادن  قانون را صادر یا با سوء  این«  ۳۱و »«  ۲۳(: هر پزشکی که عامدًا بر خالف واقع گواهی موضوع  موادِّ » 1391قانون حمایت خانواده )مصوب    ۵۵ماده  

ل به محرومیت درجۀ شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکث  ر مجازات مذکور  گواهی مذکور خودداری کند، بار اوِّ
 شود. محکوم می

 اح صحیح است یا خیر؟ سؤال: اگر ازدواجی بدون اخذ گواهی از طرف سردفتر ثبت شود آیا ثبت نک
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رف  عدم  ارائۀ گواهی اثری در عقد ازدواج ندارد به عبارت دیگر نکاح صحیح است و موجب بطالن عقد نمی جزء نظامات    1391شود ولی رعایت  قانون  مصوب   ص 
قانون حمایت خانواده )مصوب    56. چنانچه مادۀ  دولتی است و اگر سردفتر  ازدواج بدون اخذ گواهی، ازدواجی را ثبت کند موجب تخلف انتظامی برای وی است

 ( اشعار داشته: 1391
قانون مدنی یا حکم  «  ۱۰۶۰نامۀ مذکور در مادۀ » این قانون یا بدون اخذ اجازه«  ۳۱و »«  ۲۳هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد »  -   ۵۶ماده  

قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا  « ۱۰۴۱ادۀ »صادرشده در مورد  تجویز  ازدواج  مجدد یا برخالف مقررات م
این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یك از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به  « ۴۰گواهی موضوع مادۀ » 

 شود. وع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم میمحرومیت درجۀ چهار موض
 ، مجازات  کیفری تعیین کرده است. موقت در موارد خاص و  دائمقانون جدید حمایت از خانواده، برای عدم ثبت ازدواج   49نکته: مادۀ 

 
 [ 94حیح است؟ ]وکالتدر صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، کدام مورد ص  ✓

 ی خسارت تحت هر شرایطی مقدور است.الف. مطالبه

 ب. صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است. 

 ج. امکان الزام به انعقاد نکاح وجود دارد. 

 ی خسارت وجود ندارد.د. امکان مطالبه 

 درست است. »د«  ی  قانون مدنی، گزینه  1035ی  پاسخ: طبق ماده
 [94]ارشد حقوق خصوصی آزاد التزام به نامزدی و اسقاط حق رجوع از آن، چه اعتباری دارد؟ توافق طرفین بر  ✓

 االتباع است.ب. صحیح و الزم      الف. غیرنافذ است.

 د. غیرقابل استناد است.       ج. باطل است.

 عمومی است. بر نظمی نکاح از قواعد امری و مبتنیدرست است. قابل فسخ بودن وعده  »ج«ی پاسخ: گزینه

شود. دهد. اما انگشتر مزبور در دست زن تلف میی انگشتر به زن هدیه میاند. مرد در دوران نامزدی یک حلقهزن و مردی با یکدیگر نامزد شده ✓

اث مرد کدام عبارت صحیحخورد. در خصوص امکان مطالبه متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم می است؟  ی قیمت انگشتر از سوی ورا

 [ 91]وکالت 

اث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند داشت.   الف. ورا

اث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند.   ب. در هیچ صورت ورا

اث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند داشت.   ج. چنانچه تلف انگشتر به دلیل تقصیر زن بوده باشد، ورا

اث مرد حق رجوع به قیمت را ندارند.جهد. تنها در صورتی که تلف آن در نتی  ی حوادث قهری باشد، ورا

 طبق این ماده در صورت فوت یکی از طرفین هدایای دوران نامزدی مسترد نخواهد شد.  درست است.  »ب« ی قانون مدنی، گزینه 1038ی  پاسخ: طبق ماده 

عنوان شرط نتیجه در ضمن عقد خارج الزم بر نامزد دیگر شرط شده باشد ی نامزدی یکی از نامزدها که در قبض وی است به اگر هبه بودن حلقه ✓

 [ 93]قضاوت  لیه صحیح است؟ع  ی مشروط  وسیلهو نامزدی بهم بخورد کدام مورد در خصوص امکان یا عدم امکان استرداد هبه به

 علیه )واهب( حق استرداد عین موهوبه را ندارد.الف. مشروط  

 له حق فسخ قرارداد اصلی را نخواهد داشت.استرداد عین موهوبه را دارد ولی مشروط   علیه )واهب( حقب. مشروط  

 ج. شرط باطل است چون مالکیت نیازمند سببی غیر از شرط است. 

 تواند قرارداد اصلی را قسخ کند. له میعلیه )واهب( حق استرداد عین موهوبه را دارد و در این صورت مشروط  د. مشروط  

ا استرداد هدایا توسط هریک از نامزدها نوعی هبه با شرط  فاسخ است و به  درست است.  »د« ی  پاسخ: گزینه
هم خوردن نامزدی سبب انحالل این مبنای حق 

 شود. له حق فسخ ایجاد میق.م برای مشروط   240شود. با انحالل شرط  نتیجه )هبه(، به استناد مادۀ  هبه می 

 
 شرایط صحت عقد نکاح: 

 مابین زن و مرد صحیح است. نکاح فقط فی نکاح بین دو همجنس باطل است.لزوم اختالف جنسیت در نکاح:  .1
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 گیرد. هرگاه نکاح بین دو همجنس منعقد شده باشد، ابطال آن توسط دادگاه و ارجاع امر به نظر کارشناس )پزشک( صورت می •
 باشد. دو طرف همجنس شوند، نیز حکم  ابطال  نکاح توسط دادگاه و نظر کارشناس میدر صورتی که بعد از ازدواج تغییر جنسیت صورت گیرد و هر  •

 اراده از ارکان عقد نکاح است و ارادۀ باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست و باید به طریق معتبر در قانون ابراز شود. اراده )قصد و رضا(:  .2
   رف  ارادۀ باطنی برای انعقاد آن کافی نیست و باید ارادۀ با الفاظ اعالم گردد؛ بنابراین نکاح  نکاح عقدی است؛ غیرمالی با آثار مالی، الزم، رضایی که ص

طات  شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحًا داللت بر قصد ازدواج نماید. نکاح با کتابت و اشاره جز در مورد شخص الل و بطور ضمنی و معاواقع می
 ق.م(  1062شود. )مادۀ واقع نمی

ن بودن زوجین میمعّین بودن زوجین:    .3  باشد. یکی دیگر از شرایط الزم برای صحت عقد نکاح، معیِّ
بهه نباشد شرط صحت نکاح است.« نحویق.مدنی: »تعیین زن و شوهر به 1067ماده   که برای هیچ یک از طرفین در شخص  طرف  دیگر ش 

ن بودن این است که هویت هر یک از زوجین تا ن باشد. تعیین شخص با ذکر نام  ِّّ حد منظور از معیِّ ی که موجب تمیز آنها از اشخاص دیگر شود برای طرفین معیِّ
نیز به    گیرد. اگر چنانچه مرد در مجلس انعقاد عقد حاضر باشد با اشاره ممکن است صورت بگیرد و البته ضمن اشاره باشد ضمیر  خاص  اشاره به فردصورت می

 کار برده شود. 
ن مینحویشد با ذکر توصیفات شخص غائب بهاگر شخص غائب با  گردد. که از حالت تردید خارج شود هویت فرد معیِّ

ن، الزم نیست ذکر شود و اگر ذکر شد ه باشد و  منظور از تعیین هویت، ذکر صفات عینی و ظاهری شخص است. صفات خارج از شخصیت  عینی، مثل  شغل  معیِّ
 ست موجب بطالن عقد نخواهد شد. معلوم شود که فرد دارای آن شغل  خاص نی

 یکی از شرایط نکاح »اهلیت« است یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند. اهلیت:  .4
 اهلیت لزم برای نکاح: 

 از آنجا که یک »عقد غیرمالی« است، عقل و بلوغ الزم است. الف ـ برای نکاح دائم: 
 جنبۀ مالی دارد و مهریه رکن صحت نکاح موقت است، عقل و بلوغ و رشد الزم است. از آنجا که ب ـ برای نکاح موقت: 

  
 شود: انشای نکاح برای شخص مجنون، صغیر و سفیه به نحو ذیل واقع مینکاح محجورین: 

 در این خصوص باید مجنون دائمی و مجنون ادواری قائل به تفکیک شویم: الف ـ نکاح مجنون: 
ِّ مجنون   •

ِّ او میولی 
م  مجنون  دائمی در صورتی میدائمی و وصی  تواند برای او انشای نکاح کند  تواند مطلقًا برای مجنون انشای صیغۀ نکاح کند؛ اما قیِّ

 ق.ا.ح(  88که پزشک، ازدواج  او را الزم بداند و دادستان نیز نسبت به این امر اجازه دهد. )مادۀ 
ِّ مداخله در ازدواج   •

م، حق   تواند در دورۀ افاقه در صورت تمایل اقدام به ازدواج کند. مجنون  ادواری را ندارند؛ زیرا خود  او میولی یا قیِّ
ِّ او میب ـ نکاح شخص صغیر:  

ی را ندارند. در این خصوص، تفاوتی  ولی  م  او چنین حقِّ تواند برای او انشای ازدواج کند، البته با اجازۀ دادگاه؛ اما وصی یا قیِّ
ز وجود ندارد. اگر این ازدواج به مصلحت طفل نبوده باشد او میبین صغیر ممیِّ   ق.م(  1041تواند بعد از رسیدن به بلوغ، نکاح را رد کند. )مادۀ ز و غیرممیِّ

اند  بر این عقیده  ادر این خصوص، نکاح برای دختر و نکاح برای پسر متفاوت است. با این توضیح که در مورد نکاح  ولی برای دختر، اکثریت قریب به اتفاق فقه
تواند نکاحی  تواند نکاح را برهم زند. مبنای این امر این است که در این حالت ضرری برای دختر متصور نیست ولی پسر میکه دختر پس از رسیدن به سن بلوغ نمی

ت این امر این است که برای نکاح   ِّ او انجام داده را بعد از رسیدن به سن بلوغ برهم زند. علِّ
 پسر تصور ورود ضرر وجود دارد؛ زیرا مسؤولیت ناشی از پرداخت  که ولی 

تواند برای جلوگیری از آن ضرر نکاح را برهم زند؛ یعنی حقِّ خیار در مورد نکاح  ولی،  آید برای زوج بوجود آمده و لذا وی مینفقه و مهریه که در اثر نکاح بوجود می
البته در خصوص  نبود  حقِّ خیار برای دختر، نظر مخالف نیز توسط فقها بیان شده است. چراکه گذشته از مهریه   برای پسر وجود دارد ولی برای دختر وجود ندارد.

ی نیست بلکه روانی  و نفقه، ادامۀ زندگی با فردی که از طرف دختر هیچ میل و رغبتی وجود ندارد در واقع ضرر محسوب می شود هرچند که این ضرر به صورت مادِّ
 شد. باو معنوی می

 باید بین نکاح دائم و نکاح موقت قائل به تفکیک شویم: ج ـ نکاح شخص سفیه:  
م ندارد؛ زیرا امری غیرمالی است؛ اما قرارداد مهریه از آن رو که مالی است، نیاز  او خود مینکاح دائم:  • توان ازدواج کند. نکاح او نیاز به اذن ولی یا قیِّ

م دارد. )مادۀ   ق.م و مفهوم آن(  1214به اذن  ولی یا قیِّ
 م دارد.( )نظر مشهور در فقه خالف این است. بنا بر نظر مشهور، نکاح سفیه به دلیل پیوند نکاح با مهریه امری مالی است و نیاز به اذن ولی یا قی
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عقد کند و نکاح موقتی  تواند خود شخصًا نکاح موقت منبه دلیل آنکه مهریه رکن صحت در نکاح موقت است، بنابراین شخص سفیه نمی  نکاح موقت: •
 کند غیرنافذ است. که او انشا می

 
 

 عیوب اراده در عقد نکاح: 
 مورد، موجب بطالن نکاح است:   3اشتباه در  اشتباه: 

نظر داشته باشند. در این حالت، در معنای دقیق  اشتباه در نوع عقد:   .1 کلمه اشتباه  به این نحو که یکی از طرفین، نکاح دائم و دیگری نکاح موقت را مدِّ
 رخ نداده است، بلکه ارادۀ طرفین بر هم منطبق نیست. 

منظور، اشتباه در خود  شخص است نه اشتباه در اوصاف او؛ مانند  اشتباه در شخص  طرف  عقد )اشتباه در هویت جسمی و مادی طرف مقابل(:  .2
عقد حاضر شود یا آنکه شخصی به واسطۀ تشابه اسمی به خیال آنکه  آنکه، شخصی قصد ازدواج با دختری را داشته است اما خواهر دوقلوی آن دختر در  

 پسری که به خواستگاری او آمده است فالن شخص است با او ازدواج کند و بعد معلوم شود که فقط یک تشابه اسمی بوده است. 
ت عمدۀ عقد است:   .3

ّ
موجب بطالن نکاح نیست مگر آنکه آن اوصاف  اشتباه در اوصاف، اشتباه در اوصاف طرف مقابل، وقتی که این اوصاف عل

ت عمدۀ عقد باشد. برای مثال، دختری با پسری فقط به این دلیل ازدواج می پندارد آن پسر تابعیت فالن کشور را دارد. دختر که کسب تابعیت  کند که میعلِّ
کند. در این حالت تابعیت فالن  ه این آرزوی خود برسد با پسر ازدواج میدر آن کشور و زندگی در آن کشور  موردنظر را همیشه در سر داشته است، برای اینکه ب

ه داشت که:  ت عمدۀ عقد است و اشتباه در آن موجب بطالن نکاح است. باید توجِّ  کشور، وصفی است که برای دختر علِّ
ت عمدۀ ع •  قد بوده است، موجب بطالن نکاح است. اشتباه در اوصاف، حتی اوصاف مهم، موجب بطالن نکاح نیست. فقط اشتباه در وصفی که علِّ
ت عمدۀ عقد نبوده است، موجب بطالن نکاح نیست؛ فقط در صورتی که آن وصف شرط شده باشد، نکاح قابل •  فسخ است. اشتباه در وصفی که علِّ
ِّ فسخ ایجاد میاگر اوصاف به صورت صریح یا ضمنی یا بنایی در عقد نکاح شرط شده باشد برای مشروط   •

ود. مثاًل در ازدواج با یک دختر، حتی  شَله، حق 
ِّ فسخ نکاح را دارد. )مادۀ  بودن دختر است که در صورت اثبات  خالف  آن، مشروط  اگر صراحتًا شرط نشود، شرط بنایی اشخاص بر باکره

َله )مرد( حق 
 ق.م(  1128

 
گرفتن و استقالل  شود و آزادی تصمیمبر انشاء عمل حقوقی وارد می  اکراه عبارت است فشار غیرعادی و نامشروعی که به منظور وادار ساختن شخصاکراه:  

مطابق داد. اکراه، یعنی عمل حقوقی، بر طبق ارادۀ آزادانه تحقق نیافته است و  ای که شخص در حالت عادی چنین عملی انجام نمیگونهگیرد، بهاراده را از او می
ندادن عمل  بار( یا سلبی )مثل تهدید پزشک مبنی بر انجامدادن فعل زیانایجابی )مانند تهدید به انجامشود که ممکن است  به أعمالی اطالق می  ضابطۀ نوعی

که  نحوید کند بهجراحی پدر دختری در صورت عدم ازدواج آن دختر با پزشک( که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدی 
ل  عادتًا قابل آمیز، سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود و این ضابطه در مورد أعمال  اکراه  مطابق ضابطۀ شخصینباشد،  تحمِّ

 بر ضابطۀ نوعی ترجیح دارد. 
 بندی اکراه: تقسیم

 شدن رضاست. موجب غیرنافذ شدن عقد است. اکراهی که فقط موجب سلب اکراه معنوی: .1
االراده  گویند مسلوبچنین مواردی اکراه شدید است و مقصود جایی است که شخص به دلیل اکراه شدید فاقد اراده است که اصطالحًا می در  اکراه مادی:  .2

 شده است؛ به عبارت دیگر موجب سلب قصد است. در این نوع اکراه، عقد باطل است. 
ره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجهق.مدنی: »رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکَره ب  1070ماده   ای بوده که عاقد،  عد از زوال  ک 

ه؛ اکراه )اکراه  فاقد قصد باشد.« کر  ره(شکننده: م  کَره؛ حالت اکراه: ک   ده: م 
 ست.بر اساس این ماده، در عقد نکاح اگر اکراه معنوی باشد عقد غیرنافذ و اگر اکراه مادی باشد، عقد باطل ا

 
تعلیق  شود.  است که تأثیر آن موقوف به امر خارجی و احتمالی در آینده است و تا آن امر محقق نشود، اثر کامل عقد محقق نمی  یعقد نکاحتعلیق در نکاح:  

 نکاح باطل است. مثاًل اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه در آزمون کانون قبول شود این در عقد نکاح موجب بطالن عقد است، 
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 تعلیق نکاح به شرایط صحت آن صحیح است.  •
 تعلیق در َمهر در ازدواج موقت، چون َمهر، شرط صحت آن است؛ موجب بطالن نکاح موقت است.  •

 
 . خیارت قانونی خاص عقد نکاحو   خیار تخلف از شرط صفت، خیار تدلیسدر عقد نکاح خیارات محدود است به  خیارات در عقد نکاح: 

داق(: شرط خیا  ر فسخ نسبت به نکاح و َمهریه )ص 
 زوجین یا یکی از آنها یا شخص ثالث بتواند توافق طرفین را در مورد عقد نکاح یا َمهریه برهم زند و فسخ نماید.  خیار فسخ:

 قسم اول: شرط خیار فسخ در عقد نکاح: 
 از دائم و موقت باطل است. قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح اعم  1095و   1069بر اساس مواد  

 چرا شرط فسخ نسبت به عقد نکاح جایز نیست؟ دالیل مختلفی دارد: 
عد روحانی و معنوی  آن غلبه دارد.  رفًا یک معاوضه نیست بلکه ب   اواًل( عقد نکاح ص 

 باشد؛ اعم از ضرر مادی یا معنوی.دومًا( فسخ نکاح موجب ضرر زوجه می
 اگر عقد نکاحی حتی قبل از نزدیکی بهم بخورد زن، مستحقِّ دریافت نصف مهریه است.  به خاطر جبران همین ضرر است که

 توانند خالف مقتضای ذات عقد عمل کنند. سومًا( لزوم عقد نکاح، امر قانونگذار و جزو مقتضای ذات عقد نکاح است؛ و طرفین نمی
 مقتضای ذات عقد: هدف اصلی و اساسی پیدایش یک عقد است. 

ه داشت عقد نکاح از عقود الزم است و در آن   ، ساری و جاری نیست.اقالهو  شرط فاسخ،  شرط خیار فسخباید توجِّ
داق(:   قسم دوم: شرط خیار فسخ در مورد َمهریه )ص 

 آیا خیار فسخ نسبت به َمهریه جایز است یا خیر؟ 
ن باشد«.  قانون مدنی در مورد عقد  نکاح  دائم ذکر شده »جایز است  1069در ماده  ت آن معیِّ  مشروط بر اینکه مدِّ

ن فسخ بکنند باید یک َمهر  جدید تعیین کنند یا اینکه اصاًل َمهری ذکر نشده بوده است.  ت  معیِّ  با این حال اگر در مدِّ
 سؤال: آیا شرط خیار فسخ در مورد َمهریۀ عقد موقت، جایز است یا خیر؟ 

 َمهر در عقد موجب بطالن است.« ق.مدنی: »در نکاح  موقت عدم ذکر   1095ماده 
ه به اینکه در عقد موقت، ذکر  َمهریه از جمله شرایط صحت نکاح موقت است لذا شرط  خیار نسبت به َمهریه در عقد موقت باطل است   بطل  عقد نیز  با توجِّ و م 

 باشد. می
 شروط ضمن عقد نکاح: 

 اند، ولی مبطل عقد نیستند: برخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل .1
 شرط خیار  •
 شرط فاسخ  •
 شرط عدم پرداخت نفقه بنا بر نظر دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی باطل است.  •
 شرط عدم پرداخت َمهریه در نکاح دائم •
 شرط عدم ریاست مرد بر خانواده  •
 شرط معافیت مرد از تأمین مسکن  •
 شرط عدم ازدواج مجدد  •
 شرط اسقاط والیت قهری پدر بر فرزندان •
 مادر بر اطفال آیندهشرط عدم حضانت پدر یا   •
 شرط توارث در نکاح موقت  •

 اند: اند و مبطل عقد نکاحبرخی از شروط ضمن عقد نکاح باطل .2
 شرط عدم محرمیت بین طرفین  •
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 شرط عدم پرداخت َمهریه در نکاح موقت  •
 اند: برخی از شروط ضمن عقد نکاح صحیح .3

 شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت  •
 شرط وکالت به زوجه برای طالق  •
ماع • باشرت یعنی ج   کردن  زن و مرد( کردن؛ نزدیکیشرط عدم مباشرت بین زوجین )م 
 فسخ باشد. شود که نکاح قابلشرط صفت: ممکن است در عقد نکاح، شرط صفت درج شده باشد. تخلف از شرط صفت، موجب می •
بطالن شروط یا    تخلف از شروط فعل مندرج در نکاح  شرط فعل و شرط نتیجه: ممکن است در عقد نکاح، شرط فعل و شرط نتیجه، درج شده باشد. •

توان طرف مقابل را به انجام شرط فعل الزام کرد یا آنکه از او خسارت دریافت  فسخ شود و فقط میشود که نکاح قابلموجب نمی نتیجه مندرج در نکاح
 کرد. 

 
توان شرط کرد که طرفین با هم َمحَرم نشوند؛ اما ممکن است  نی نمیتوان شرط عدم َمحَرمیت درج کرد، یعدر نکاح نمی نکاح با شرط عدم مباشرت:

کات ذیل  در نکاح دائم یا موقت، شرط عدم مباشرت درج کرد؛ بدین معنی که طرفین ملزم شوند که با هم رابطۀ مباشرت برقرار نکنند. در این خصوص، ن
 حائز اهمیت است: 

رغم این شرط، طرفین با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند، این رابطۀ مباشرت صحیح و مشروع  اگر در نکاح شرط عدم مباشرت درج شده باشد و علی .1
 شود. است و زنا تلقی نمی

رغم این شرط، رابطۀ مباشرت برقرار کرده، به دلیل  توان از طرفی که علیشود؛ اما میحتی اگر آن رابطۀ مباشرت با اکراه و اجبار باشد، زنا تلقی نمی .2
 رج در عقد، مطالبۀ خسارت کرد. نقض شرط مند

 
 رضایی یا تشریفاتی بودن عقد نکاح:

 نکاح، یک عقد رضایی است.  .1
که    مردیرغم آنکه نکاح دائم باید ثبت شد ولی ثبت از ارکان صحت آن نیست و عدم ثبت آن موجب بطالن نکاح نیست بلکه صرفًا مجازات دارد و  علی .2

 ق.ح.خ(  49شود. )مادۀ ازدواج دائم را ثبت نکرده است، مجازات می
فاظ خاصی در این خصوص در قانون شرط نشده است؛ بنابراین، نکاح تشریفات خاصی  گرچه نکاح معاطاتی باطل است و نکاح باید با الفاظ منعقد شود اما ال .3

 ندارد. 
ه به سکوت قانون و بر مبنای اصل  الفاظ فقهی مقرر برای نکاح را می .4 گر  ق.ا برای انعقاد نکاح الزم دانست، اما آن الفاظ نیز صرفًا بیان  167توان با توجِّ

 شوند. سوب نمیایجاب و قبول است و تشریفات خاصی مح
کند. الفاظ در انعقاد عقد نکاح الزم است، مگر آنکه طرفین یا یکی از ایشان قادر  در نکاح اراده باید با الفاظ بیان شود و بیان اراده به وسیلۀ کتابت کفایت نمی .5

م نباشند؛ که در این صورت، اشاره کافی است.   به تکلِّ
م برای انعقاد نکاح، کافی است؛ در غیر این صورت کفایت نمیبنابراین، اشاره فقط در صورت عدم قدرت بر تک  کند. لِّ

 
 آیا برای صحت عقد نکاح وجود دو شاهد ضروری است؟ 

بوت  از منظر قانون و نیز از منظر فقه شیعه برای صحت عقد نکاح وجود شاهد ضروری نیست. البته این برخالف طالق است چراکه برای صحت طالق )ث خیر. 
ر« نام داشته و  و شاهد ضروری است. در فقه اهل سنت، برای صحت نکاح، وجود دو شاهد ضروری است؛ نکاح بدون حضور دو شاهد، »نکاحطالق( وجود د الس ِّ

 مشمول حکم زنا است. 
 

 ثبت نکاح:
 ت نکاح دائم، الزامی است. انعقاد عقد نکاح منوط به ثبت آن نیست و بدون ثبت نیز، نکاح صحیح است. گرچه ثبت نکاح شرط صحت آن نیست ولی ثب  .1
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ت عدم ثبت نکاح دائم برای مرد دارای  .2 ت کیفری است؛ ولی برای زن هیچ   مسؤولیِّ  ( 1391ق.ح.خ مصوب  49ی در پی ندارد. )مادۀ مسؤولیِّ
 ( 1391ق.ح.خ مصوب   21شود: )مادۀ  مورد الزامی می  3ثبت نکاح موقت، الزامی نیست و اختیاری است؛ اما در  .3

 زوجهباردار شدن  •
 توافق طرفین  •
 شرط ضمن عقد  •

 
 

 ولیت در نکاح: 
شرط  اذن  توان گفت که برای صحت نکاح قانونگذار شرایطی مقرر نموده است. از جمله شرط سنی برای نکاح،  قانون مدنی می  1044الی    1041با لحاظ ماده  

 شود. و اجازه از دادستان که به ترتیب مواد مرتبط با آن بررسی می ولی برای نکاح  دختر  باکره
سال تمام شمسی و پسر قبل از    13مجمع تشخیص مصلحت نظام: »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن    1/4/1381ق.مدنی مصوب مورخ    1041ماده  

 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.« بر اساس این ماده: 15رسیدن به سن  
 سال شمسی منوط است به:  15ازدواج فرزند پسر کمتر از   .1

 ب ـ حکم دادگاه.   ـ  اذن ولی؛الف 
 ازدواج فرزند دختر:  .2

 سال شمسی: نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد.  13کمتر از  •
 سال شمسی: اگر باکره باشد، نیاز به اذن ولی دارد و اگر باکره نباشد، نیاز به اذن کسی ندارد.  13بیشتر از  •

 احکام اذن ولی برای نکاح دختر باکره: 
 ق.م(  1181جد پدری است. )مادۀ   یاازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است. منظور از ولی، پدر  .1
ِّ قهری، پیش از انعقاد نکاح، قابل رجوع است.  .2

 اذن ولی 
ن باشد، نه به طور عام؛ به عبارت دیگر ولی نمی .3 ی را بدهد که با هر  باکرهتواند به دختر  اذن نکاح باید به طور خاص و نسبت به شخص معیِّ اش این اذن کلِّ

 شخصی که بخواهد ازدواج کند. 
 اگر زوال بکارت به واسطۀ بیماری یا تصادف یا امثال آنها باشد، باز هم دختر باکره محسوب شده و برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد.  .4
شروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط والیت پدر  هیأت عمومی دیوان عالی کشور »م  24/3/1363بنا بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ   .5

شود.« اگر زوال  بکارت  دختر به واسطۀ مباشرت نامشروع )زنا( باشد، لزوم اذن ولی  نیست و دخول مطلقًا مشروع باشد یا نامشروع سبب سقوط والیت پدر می
 شود. برای ازدواج دختر منتفی می

ری در قید حیات نباشند، دختر برای ازدواج نیاز به اذن شخص یا مرجعی ندارد؛ و در صورت حجر آنها اجازه از شخص دیگری  یک از پدر و جد پداگر هیچ .6
 مانند قیم الزم نیست. 

ه از دادن اذن امتناع کند، دختر باکره برای ازدواج به جای اذن ولی از دادگاه اذن می .7 ت موجِّ اید مردی را که قصد  گیرد. برای این منظور باگر ولی بدون علِّ
 ق.م(  1043به دادگاه معرفی کند تا دادگاه در این خصوص به او اذن ازدواج دهد. )مادۀ  با قید میزان َمهریهازدواج با او را دارد 

شود. البته این امر که  میاگر ولی در محل حاضر نباشد و دسترسی به او نباشد به نحوی که استیذان )اذن گرفتن( از او عادتًا ممکن نباشد، اذن ولی ساقط  .8
 ولی در دسترس نیست و استیذان از او ممکن نیست، باید در دادگاه اثبات شود. 

 بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی جدا شده باشد، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد. اگر دختر  باکره یک .9
زودتر اقدام کرده باشند آن نکاح صحیح    در مورد نکاح صغیرارند و لذا هر کدام از آنها که  اجازه پدر یا جدِّ پدری در طول هم نیست بلکه در َعرض هم قرار د .10

 تواند ازدواج کند و این ازدواج صحیح خواهد بود. اش مینیز، وی با اخذ اجازه هر یک از پدر یا جدِّ پدری در مورد نکاح  دختر  باکرهاست و 
زمان اقدام به نکاح دختر کرده باشند اقدام جدِّ پدری مؤثر و اقدام پدر غیر  ض هم قرار دارد اگر آنها به صورت همبا توجه به اینکه اذن پدر و جدِّ پدری در َعر  .11

م  تر باشد مؤثر است. مؤثر خواهد بود. الزم به ذکر است اگر با فاصلۀ زمانی باشد، اقدام هرکدام که مقدِّ
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12.  ِّ
ِّ پدری ندارد.  تواند راجع به طالق،سال نرسیده می 18دختری که به سن 

 فسخ  نکاح و ... تصمیم بگیرد و نیازی به اذن پدر یا جد 
 

 مواردی که ازدواج نیاز به اذن شخص ثالث دارد: 
ِّ قهری و رعایت مصلحت دارد. مرجع  تشخیص  مصلحت، دادگاه  شمسی  سال    13و دختر زیر    تمام  شمسی  سال  15ازدواج پسر زیر   .1

تمام: نیاز به اذن ولی 
 ق.م( در صورت فقدان هریک از این دو شرط، نکاح غیرنافذ است.  1041ادۀ صالح است. )م 

 ق.م( در صورت فقدان این اذن، نکاح غیرنافذ است.  1043ازدواج دختر باکره: مشروط به اذن ولی قهری )اعم از پدر یا جد پدری( است. )مادۀ  .2
لش رابطۀ ازدواج مجدد مرد با دختر  برادرزن یا دختر  خواهرزن، منوط به اذن   .3 همسر  آن مرد است. البته این حکم، ویژۀ حالتی است که بین مرد و همسر  اوِّ

 ق.م( در صورت فقدان این اذن، نکاح غیرنافذ است. 1049زوجیت باقی باشد. )مادۀ 
شرایط صحت نکاح برقرار باشد، نکاح از  ق.م( در صورت فقدان این اذن، اگر  1060ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی منوط به اجازۀ دولت ایران است. )مادۀ  .4

ه داشت که: مواد  شود؛ اما نکاح ایشان در ایران ثبت نمیلحاظ شرعی صحیح است و رابطۀ طرفین، رابطۀ نامشروع تلقی نمی شود. در این خصوص باید توجِّ
 : 1345نامۀ زناشویی بانوان ایرانی مصوب آیین 4و 1
 دارد. این مجوز، پروانۀ زناشویی نام  •
های کل و یا با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از  ها و فرمانداریتواند به استانداریمقام صالح برای صدور این پروانه، وزارت کشور است که می •

 نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور اجازه دهد که این پروانه را صادر کنند. 
خارجه با اتباع بیگانه منوط به اذن دولت است. البته اگر کارمندی بدون اذن دولت ازدواج کند، در صورت برقراری شرایط صحت  ازدواج کارمندان وزارت امور   .5

شود؛ اما آن کارمند از ادامۀ کار در وزارت امور خارجه محروم نکاح، نکاح از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است و رابطۀ طرفین، رابطۀ نامشروع تلقی نمی
 ود. شمی

گیری  از مشورت با ادارۀ بهزیستی، در این خصوص تصمیم  پسازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با طفل تحت سرپرستی، نیاز به حکم دادگاه دارد. دادگاه   .6
رفًا جنبۀ مشورتی دارد و الزممی  االتباع نیست. کند. البته نظر ادارۀ بهزیستی برای دادگاه ص 

 
 وکالت در نکاح: 

ق.م( هر    1071توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند. )مادۀ  نکاح ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت گیرد. هر یک از زن و مرد میدر عقد  
 نوان وکیل انتخاب نمایند.ععنوان وکیل انتخاب کنند و یا هر دو نفر یک شخصی را برای انعقاد عقد نکاح بهتوانند برای خود، شخص ثالثی را بهیک از زوجین می

 توانند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.« ق.مدنی: »هریک از مرد و زن می 1071ماده 
 باشد.  صریح یا  مطلقوکالت برای عقد نکاح ممکن است به صورت  

زویج کند، مگر اینکه این اذن صریحًا به او داده  تواند موکل یا موکله را برای خود تدر صورتی که وکالت به طور مطلق داده شود، وکیل نمی  وکالت مطلق: .1
 شده باشد. 

تواند وکالت  نکاح را در مورد آنها اجرا کند مشخص شده  شخص  طرف  نکاح دقیقًا مشخص شده است یا اینکه اشخاصی که وکیل نمی  وکالت صریح: .2
 با این مشخصات«.  است. مثل اینکه زنی به دیگری بگوید: »مرا به نکاح دربیاور، جز خودت و افرادی

وکیل در وکالت   نکته: هرچند ممکن است وکالت به طور مطلق داده شده باشد ولی وکیل در انجام مورد وکالت باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید. چنانچه  
 ق.مدنی آن عقد  نکاح، غیرنافذ است.  1074مطلق، مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد بر اساس ماده 

اب همسر برای موکلۀ  چنانچه زنی وکالت نکاح را به دیگری داده باشد، وکیل مکلف است مصلحت  موکله را در انجام وکالت رعایت کند؛ بعنوان مثال وکیل در انتخ
 خود نباید افراد معتاد به مواد مخدر و یا افرادی که صالحیت اجتماعی ندارند را برای موکل  خود در نظر بگیرد.

گری انعقاد  ا شخصی که برای انعقاد عقد نکاح به دیگری وکالت داده است حتمًا باید خود در مجلس عقد حضور داشته باشد و یا عاقد که به وکالت از دیسؤال: آی
 کند طوری صیغه را بخواند که موکل  او آن را بشنود یا موارد مذکور الزم نیست؟ عقد می

شکالی به وجود نمیرد وکالت را انجام داده است قول  او قابلالزم نیست! چنانچه وکیل اعالم دارد که مو  آورد. قبول و مسموع بوده و ا 
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 خروج وکیل از حدود وکالت: 
 های مختلف باشد: خروج وکیل از حدود وکالت ممکن است به حالت

 اقدام فضولی وکیل در شخص  طرف  ازدواج:  .1
نی را برای وی تزویج بکند. در  به عنوان مثال: زنی به دیگری وکالت داده است که   نی دربیاورد و یا مردی به دیگری وکالت داده که زن معیِّ او را به ازدواج  فرد  معیِّ

نظر موکل بوده منعقد کند، نکاح فضولی است.   این حالت اگر وکیل خارج از مورد وکالت عقد نکاح را با فرد دیگری غیر از آن شخص که مدِّ
 شده:یات  تعییناقدام  فضولی  وکیل در خصوص  .2

ل داشتن  این خصوصیات اعم از مادی یا معنوی است. پس اگر زوج یا زوجه به دیگری وکالت بدهد که فردی را با مشخصات  مذهبی  خاص یا مادی خاص )مث
ن   است. میزان درآمد و ...( به ازدواج او درآورد و وکیل این خصوصیات را رعایت نکند، عقد نکاح فضولی  -ماشین   -ثروت معیِّ

 اقدام فضولی بر اصل ازدواج: .3
 این در حالی است که کسی بدون اینکه از طرف زن یا مرد وکالت به اذن داشته باشد نسبت به تزویج آن مرد یا زن اقدام کند. 

داق(:  .4  خارج شدن وکیل از حدود خود یا اقدام فضولی وکیل در خصوص تعیین َمهریه )ص 
 شود. ریه، خارج از حدود وکالت اقدام نماید، اقدام او فضولی محسوب میچنانچه وکیل از لحاظ جنس و مقدار َمه

تخته فرش دستباف« تعیین کند؛ اما وکیل برخالف این    100اش را »به عنوان مثال: زنی به دیگری وکالت داده است که او را به ازدواج مردی دربیاوَرد و مهریه
 وکالت، َمهریه را »فرش ماشینی« تعیین کند. 

شده، َمهریه تعیین کرده باشد در این حالت نیز وکیل از حدود وکالت خود خارج  اظ مقدار هم اگر میزان  َمهریه تعیین شده باشد و وکیل خارج از میزان  تعییناز لح
 شده است. 

شده  نچه رضایت ندهد عقد نکاح یا مهریۀ تعیینپس بنابراین اگر موکل به اقدام  فضولی رضایت دهد، نکاح صحیح و عقد از تاریخ انعقاد به وجود آمده است و چنا 
 باطل است. 

 شود؛ به عبارت دیگر عقدی تشکیل نشده است. چنانچه در وکالت، نکاح با َمهریۀ مشخص باشد و مهریه ردِّ شود نکاح نیز به طبع باطل می
ه داشت در مواردی که عقد فضولی است، نفوذ آن منوط به تنفیذ موکل )اصی  نکته:  ل( است. باید توجِّ
 مراعات مصلحت موکل معیار دقیق و مشخصی ندارد و دادرس باید برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.  نکته:

 شرایط وکیل: 
کند، اعم از اینکه برای خود باشد یا  باشد. مقصود از عاقد کسی است که صیغۀ عقد نکاح را جاری می قاصدو  بالغو  عاقلق.م عاقد باید  1064مطابق مادۀ  .1

خواند باید عاقل باشد یعنی مجنون نباشد؛ بالغ باشد یعنی صغیر نباشد و قاصد باشد یعنی در حالت  دیگری. بر اساس این ماده کسی که صیغۀ نکاح را می
 اراده ندارد مثل مستی یا اعالم لفظی به مزاح یا شوخی و به صورت اجبار نباشد. اراده باشد و مواردی که شخص 

ِّ آنها و یا وکیل از طرف یکی از آنها و حتی شخصی که به طور فضولی عقد نکاحی را منعقد می .2
کند باید دارای شرایط مقرر در  عاقد چه زوجین باشد و چه ولی 

 کند. ق.م در این خصوص نسبت به آنها صدق نمی 1064ن نباشد، شرایط مادۀ  ق.م باشد. پس اگر عاقد خود زوجی 1064مادۀ 
صیغۀ نکاح را جاری سازد، زیرا در عقد، تعدد  اعتباری  اراده کافی    وکالتًا از یک طرف و اصالتًا از جانب خودیا    به وکالت از زوجینتواند  در نکاح یک نفر می .3

 است. 
 

 موانع نکاح:
توان به قرابت  َنَسبی،  باشد که از جمله آن موارد میموانع نکاح اموری است که با وجود آنها نکاح بین زن و مرد امکان ندارد و وجود آنها مانع صحت ازدواج می

ره )رابط صاه  شود(، جمع بین دو خواهر، ازدواج با دختر  برادر  زن یا دختر   ای که بواسطۀ ازدواج بین زوج و زوجه و خویشان هر یک از آن دو ایجاد میهر ضاعی، بالم 
ه فر و ... اشاره کرد که ذیالً خواهر  زن، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زنان عدِّ عان، انجام عمل لواط، ک   به صورت جداگانه مورد بررسی  دار، نکاح در حال احرام، ل 

 گیرد. قرار می
 نکاح در موارد ذیل باطل و ممنوع است:

بهه یا زنا باشد:  1045نکاح با َاقارب َنَسبی: ماده   .1  ق.م »نکاح با اقارب  َنَسبی  ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از ش 
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 تر روند. فرزندان و نوادگان تا هرچه که پایین •
ات تا هرکجا که باال روند.  پدر و مادر و اجداد •  و جدِّ
 خواهر و برادر و فرزندان ایشان تا هرکجا که پایین روند.  •
 َاعمام و َاخوال.  •

ی ازدواج با تمام َاَقربای َنَسبی که در طبقات ارث است، ممنوع است، جز فرزندان  َاعمام و َاخوال.   به طور کلِّ
مباشرت به شبهه ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی به موجب مباشرت به شبهه صاحب دختری شود،  نکاح با اقارب  َنَسبی  فوق که به واسطۀ   .2

 تواند با همان دختر ازدواج کند. نمی
اند با همان دختر  تو نکاح با اقارب  َنَسبی  فوق که به واسطۀ زنا ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی به موجب، ارتکاب زنا صاحب دختری شود، نمی .3

 ازدواج کند. 
اند مانند پدر  ینکاح با اقارب  ر ضاعی به شرط حصول شرایط رضاع که بیان خواهد شد، باطل است. اقارب رضاعی که نکاح با آنها باطل است مانند اقارب نسب  .4

 َعمات و خاالت  رضاعی. و مادر رضاعی، اجداد و جدات رضاعی، برادر و خواهر رضاعی و اوالد آنها، َاعمام و َاخوال و 
 نکاح با اقارب  َسَببی  ناشی از ازدواج مشروع، به شرح ذیل باطل است:  .5

 پدر و مادر همسر و اجداد و جدات  همسر تا هر کجا که باال رود.  •
 همسران فرزندان و همسران نوادگان تا هر کجا که پایین روند.  •
 اند با دختر یا نوۀ همسرش ازدواج کند که با آن زن رابطۀ مباشرت برقرار کرده باشد. تو فرزند همسرش یا نوۀ همسرش. البته مرد در صورتی نمی •
 خواهرزن تا زمانی که مرد با همسر خویش در قید زوجیت باشد.  •

تواند با دختر  ار کند، نمینکاح با اقارب  َسَببی  فوق که به واسطۀ مباشرت به شبهه ایجاد شده، باطل است. برای مثال، اگر مردی با زنی مباشرت به شبهه برقر  .6
باشرت به شبهه نکاح قبلی  یا مادر آن زن ازدواج کند. البته اگر قباًل با دختر یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن زن مباشرت به شبهه برقرار کند، این م 

 زند. را برهم نمی
تواند با دختر و مادر آن زن ازدواج کند.  برای مثال، اگر مردی با زنی مرتکب زنا شود، نمینکاح با اقارب  َسَببی  فوق که به واسطۀ زنا ایجاد شده، باطل است.   .7

 زند. البته اگر قباًل با دختر یا مادر زن ازدواج کرده باشد و سپس با آن زن مرتکب زنا شود، این زنا، نکاح قبلی را برهم نمی
 شود: ق است، ممنوع است و حتی در دو حالت حرمت ابدی ایجاد میازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ وفات یا عدۀ طال .8

م به این حرمت باشد. )مادۀ   •  ق.م(  1050یکی از طرفین عال 
 ق.م(  1051هر دو طرف به این حرمت جاهل باشند، اما بین طرفین رابطۀ مباشرت برقرار باشد. )مادۀ   •

طل است ولی اگر با جهل به بطالن صورت گیرد و مباشرت نیز بین آنان صورت نگیرد، موجب  نکاح با زن شوهردار و زنی که در عدۀ طالق یا وفات است، با .9
 ق.م(   1051شود. )مادۀ حرمت ابدی نمی

ق.م( بنابراین: زنا با    1054شود. )مادۀ  اگر شخصی با زنی شوهردار یا زنی که در عدۀ طالق ر جعی است، مرتکب زنا شود، بین آنان حرمت ابدی ایجاد می .10
 که در عدۀ وفات یا عدۀ طالق بائن است، موجب حرمت ابدی نیست.  زنی

عان بین زوج و زوجه ازدواج آنان برهم می .11  ق.م(  1052شود. )مادۀ  خورد و حرمت ابدی بین آن دو ایجاد میدر صورت ل 
عان از َلعن می: یکی دیگر از موانع نکاح محسوب میل عان  طرد کردن. آید به معنی ناسزا گفتن و شود؛ ل 

بار   4کند؛ ولی بر این ادعای خود دلیل نداشته باشد. برای لعان مرد باید  دهد و یا فرزندی که به دنیا آورده را از خود نفی میدر جایی که شوهر به زن نسبت  زنا می
گیرد. به موجب این لعان دوجانبه حکم زنا بر زن جاری  بار خداوند را بر دروغ بودن ادعای همسرش شاهد    4خداوند را بر زنای همسر خود شاهد گیرد و زن نیز  

 شود. شود و حکم َقذف بر مرد جاری نمینمی
 شود و همچنان برقرار خواهد بود. اگر مرد از لعان رجوع کند، حرمت ابدی بین او و همسرش منتفی نمی .1
 لعان قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.  .2
 

 اسباب لعان: 
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ها( ـ نسبت زنا دادن به زن   حصنه )شوهردار یا مدخول ب    م 
 ضربه شالق(.   80خورد. )قذف، یعنی نسبت زنا دادن به زن. اگر قذف به کسی عنوان شود باید ثابت شود و اال مرد حد می

لد: یعنی مردی که طبق قانون بچه  ی پدری خود با آن بچه را منکر شود.شود و رابطهای به او ملحق میـ انکار و 
 آثار لعان  

 ـ سقوط حدِّ از مرد و زن
 ـ انفساخ  عقد  نکاح  زن و مرد 

 ـ ایجاد حرمت  ابدی بین زن و مرد
 ای که او را نفی کرده است. ـ عدم ارث بردن  فرد از بچه

 ق.م(  1053ایم: )مادۀ احرام: نکاح در حالت احرام باطل است. در این خصوص با دو حالت مواجه .12
 بطالن این عمل، ازدواج صورت گیرد موجب حرمت ابدی بین ایشان است. اگر با علم یکی از طرفین به   •
 شود.اگر بدون علم باشد، صرفًا نکاح باطل است ولی حرمت ابدی ایجاد نمی •

 ازدواج مرد با مادر، خواهر یا دختر  مرد یا پسری که با او رابطۀ شنیع )لواط( داشته است، باطل است.  .13
ه داشت که  ق.م(  1056: )مادۀ  در این خصوص، باید توجِّ

در، خواهر و  گرچه قانون، عمل شنیع با پسر را از موانع نکاح دانسته است اما عمل شنیع با یک مرد نیز از موانع نکاح است و موجب حرمت ازدواج با ما •
 شود. عبارت مذکور در قانون، از حیث موارد غالب بیان شده است. دختر  مفعول می

 اط است نه سایر روابط غیرمشروع، مانند تفخیذ. منظور از عمل شنیع، صرفًا لو  •
شود و هم موجب حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دختر  رضاعی   عمل شنیع، هم موجب حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دختر  َنَسبی  شخص  مفعول می •

 او.
د یعنی هر بار پس از طالق دوباره از طالق رجوع کند یا بین زن و  بار طالق متوالی )چه طالق ر جعی و چه طالق بائن( ده   3اگر فردی همسر دائم خود را   .14

 ِّ َحل  ل( درآید و پس از  مرد دوباره عقد نکاح دائم برقرار شود، پس از طالق سوم ازدواج آنها ممنوع و باطل است، مگر آنکه زن به زوجیت دائم مرد دیگری )م 
 ق.م(  1057ا فوت برهم خورد. )مادۀ  مباشرت با وی، این ازدواج به واسطۀ طالق یا فسخ نکاح ی

ی باشد، بین آن زن و مرد حرمت ابدی ایجاد می  6بار طالق دهد که    9اگر فردی همسر خود را   .15 دِّ ی، همان طالق  طالق آن ع  دِّ شود. منظور از طالق ع 
ه رجوع کرده باشد و بین زن و مرد مباشرت انجام شده باشد. پس اگر   دِّ طالق ر جعی، مرد از طالق رجوع    6در یکی از این  رجعی است که شوهر در زمان ع 

 ق.م(  1058شود. )مادۀ  نکرده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی
ه داشت که: 1048نکاح با خواهرزن ممنوع و باطل است؛ مگر آنکه بین زن و مرد جدایی حاصل شده باشد. )مادۀ  .16  ق.م( در این خصوص، باید توجِّ

 د، باز هم نکاح با خواهر او ممنوع و باطل است. اگر همسر  مرد، همسر  موقت  او باش  •
 اگر مرد با خواهرزن خود ازدواج موقت کند، باز هم این ازدواج موقت، باطل و ممنوع است.  •
ه نمی • دِّ ل  خود را طالق داده باشد و طالق، ر جعی باشد، در مدت ع 

توان با شد میتوان با خواهر او ازدواج کند؛ اما اگر طالق بائن بااگر مرد، همسر  اوِّ
 خواهر او ازدواج کند. 

 باشد؟! زمان دو خواهر را به عقد خود در بیاورد، آیا این عقد باطل است یا یکی از آنها قابل تنفیذ میسؤال: چنانچه یک مرد هم
ت عقد، اشکال دارد! چون بر اساس ماده  عقود مالزمه با بطالن دیگری دارد و از قانون مدنی جمع بین دو خواهر ممنوع است و صحت یکی از  1048صحِّ

 دانستن یکی از عقود بر دیگری وجود ندارد؛ بنابراین هر دو عقد باطل است. طرف دیگر وجهۀ ترجیحی برای درست
  1049کند، باطل خواهد بود. )مادۀ ازدواج با دختر برادرزن یا دختر خواهرزن نیاز به اذن همسر دارد و بدون اذن او، غیرنافذ است و اگر زوجه این نکاح را رد  .17

 ق.م( 
 ق.م(   1059باطل است. )مادۀ  مرد غیرمسلمانبا   زن مسلمانکفر: ازدواج   .18

 سخنی نگفته است؛ اما فقهای امامیه: زن غیرمسلمانو  مرد مسلمانقانون در خصوص بطالن ازدواج  
 دانند. ازدواج دائم مرد مسلمان و زن غیرمسلمان را باطل می •
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 دانند. دانند و اگر زن اهل کتاب نباشد، باطل میقت مرد مسلمان و زن غیرمسلمان را اگر آن زن اهل کتاب باشد، صحیح میازدواج مو  •
 شود، نظیر زمانی که زن  کافر اسالم آورد و شوهر وی همچنان بر کفر خود  اگر شوهر در زمان نکاح، از اسالم خارج شود، نکاح خود به خود منفسخ می

 شود. نکاح خود به خود منفسخ میباقی بماند 
 همسر دائم باشد، ازدواج  دائم  مجدد برای او ممنوع و باطل است.  4نکاح مجدد در صورت استیفای عدد ممنوع است؛ یعنی اگر مردی دارای  .19

الذکر  ضاعی و حرمت نکاح به شرح فوقر ضاع )شیر خوردن طفلی از زنی غیر از مادرش( با شرایط ذیل موجب ایجاد قرابت ر شرایط برقراری قرابت ر ضاعی:  
 شود: می

القاعده خود، فرزنددار شده است خورد از یک رابطۀ مشروع ایجاد شده باشد. زنی که قرار است به طفلی شیر دهد، علیشیر  زنی که طفل از او شیر می .1
 که دارای شیر است. این فرزنددارشدن باید ناشی از یک رابطۀ مشروع باشد. 

 باید به صورت مستقیم از سینۀ آن زن شیر بخورد؛ نه آنکه با وسایلی شیر استخراج شود و سپس به آن طفل داده شود. طفل  .2
ه به آنکه ریشۀ ر ضاع در فقه است. منظور  2شیرخوردن باید قبل از  .3  سال قمری است.  2سالگی طفل باشد. با توجِّ
ت   .4  صورت گیرد. ۀ متوالیدفع 15یا   روز کاملیک شبانهشیرخوردن باید به مدِّ
همسر باشد و هر دو فرزندار شده باشند، در این صورت اگر کودکی چند بار از یک زن   2شیر باید از یک زن و شوهر باشد. برای مثال، اگر مردی دارای  .5

 شود. و چند بار از زن  دیگر شیر بخورد، قرابت رضاعی ایجاد نمی
 

ی با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند، در حالی که با یکدیگر زوجین تلقی نشده ولی ایشان یا یکی از ایشان نسبت  منظور آن است که زن و مردمباشرت به شبهه:  
 به این امر که بین ایشان رابطۀ زوجیت برقرار نیست، در اشتباه باشند. مباشرت به شبهه بر دو قسم است: 

به حکم جاهل باشند؛ مانند آنکه شخصی نداند نکاح با خواهر رضاعی باطل است و با  یعنی زن و مرد یا یک از ایشان نسبت مباشرت به شبهۀ حکمی:  .1
 او عقد نکاح منعقد کند و با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند. 

  یعنی زن و مرد یا یکی از ایشان نسبت به مصداق، جاهل باشند؛ مانند آنکه شخصی نسبت به اینکه زنی خواهر رضاعی مباشرت به شبهۀ موضوعی:   .2
 اوست، جاهل باشد و با او عقد نکاح منعقد کند و با هم رابطۀ مباشرت برقرار کنند. 

 احکام مباشرت به شبهه: 
طرفه باشد یعنی فقط یکی از طرفین  مباشرت به شبهه ممکن است طرفینی باشد یعنی هر دو طرف نسبت به حرمت رابطۀ جنسی جاهل باشند یا آنکه یک  .1

م باشد و با این وجود مبادرت به برقراری رابطه نماید. در این صورت آن شخصی که جاهل بوده،  از حرمت جاهل باشد و طرف دی گر نسبت به حرمت  رابطه عال 
 مباشرت به شبهه نموده است و شخص دیگر مرتکب زنا شده است. 

اش مانند اجداد، جدات، أعمام و قربای پدری و َاقربای مادریاست. توارث بین او و پدر و مادر و اَ   فرزند ناشی از نکاحمانند    فرزند ناشی از مباشرت به شبهه .2
 شود. أخوال برقرار می

گاه بوده است، در این صورت، فرزند ناشی از این رابطه، ن .3 سبت به یکی از  اگر یکی از طرفین در مباشرت به شبهه بوده و طرف دیگر نسبت به بطالن نکاح، آ
 شود. ، تلقی شده و رابطۀ توارث برقرار نمیولدالزناشود و نسبت به طرف دیگر، طۀ توارث برقرار میتلقی شده و راب طفل ناشی از شبههطرفین،  

شود یعنی پدر و مادر ملزم به پرداخت نفقۀ او هستند و او نیز ملزم به پرداخت نفقۀ و پدر و مادرش رابطۀ نفقه برقرار می  فرزند ناشی از مباشرت به شبهه بین   .4
 پدر و مادر است. 

 باشند. ر و مادر ملزم به حضانت طفل میپد .5
 شود. بین طفل و پدر و مادر و اقربای پدری و اقربای مادری حرمت نکاح ایجاد می .6
 

ازدواج،  ( بیان شده است. البته منظور از  1353ق.ح.خ )مصوب    16تواند اقدام به ازدواج مجدد کند، در مادۀ  مواردی که مرد میموارد جواز ازدواج مجدد:  
 شود. موارد جواز ازدواج مجدد عبارتند از:ازدواج دائم است. چراکه به نکاح موقت، َزواج و زوجیت اطالق نمی

ل  .1  رضایت همسر اوِّ
ل به ایفای وظایف زناشویی  .2  عدم قدرت همسر اوِّ
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 عدم تمکین زن از شوهر  .3
الج به نحوی که دوام زناشویی در ابتالء زن به َامراض َصعب   .4  مخاطره باشد. الع 
 ابتالء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.  .5
یا به    جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شودیا به    ترمجازات پنج سال حبس یا بیشمحکومیت زن به حکم قطعی به   .6

 و حکم مجازات در حال اجرا باشد.  زداشت شودتر حبس و باحبس و جزای نقدی که مجموعًا منتهی به پنج سال یا بیش
ضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.  .7  ابتالء زن به هرگونه اعتیاد  م 
 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن  .8
 عقیم بودن زن .9

 غائب و مفقوداألثر شدن زن.  .10
ون حصول شرایط مقرر، مردی اقدام به ازدواج مجدد بنماید، احکام ذیل جاری  اگر بداجرای ازدواج مجدد مرد بدون حصول شرایط مقرر:    ضمانت

 خواهد شد: 
م صحیح است اما   .1  . توانند آن را ثبت کننددفاتر ازدواج نمیازدواج دوِّ
م   .2 م به ثبت ازدواج صادر  شود و در صورت اثبات ادعای او، دادگاه حکتقدیم کند به دعوای او رسیدگی می  دادخواست اثبات رابطۀ زوجیتاگر زوجۀ دوِّ

 کند. می
شته و قابل  خود این ازدواج جنبۀ کیفری ندارد؛ اما به دلیل عدم ثبت  ازدواج  دوم توسط مرد، عمل او در انعقاد عقد نکاح بدون ثبت، جنبۀ کیفری دا .3

 ق.ح.خ(  49مجازات است. )مادۀ 
ل در چنین مواردی وکالت در طالق را از شوهر گرفته باش  تواند تقاضای طالق کند. تواند تقاضای طالق کند؛ در غیر این صورت، نمید، میاگر همسر اوِّ

 
 [ 92]وکالت در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است؟  ✓

 الف. در صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید، زن مستحق مهریه نخواهد بود. 

 صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و یا طرفین توافق کرده باشند.ب. در صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه 

 ج. در صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد و یا طرفین توافق نموده باشند. 

 د. هر سه گزینه درست هستند. 

 درست است.    »ج«ی قانون حمایت خانواده، گزینه  21ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]قضاوت  در کدام مورد عقد نکاح باطل است؟ ✓

 الف. شرط فسخ عقد نکاح، در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین

 ب. تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت

 ج. شرط خیار فسخ برای عقد نکاح

 د. ذکر اجمالی مدت در نکاح منقطع، به طوری که قابلیت تعیین داشته باشد. 

 درست است.  »د«ی نهپاسخ: گزی
 [92]قضاوتواج دوم چه حکمی دارد؟  در صورتی که ضمن عقد نکاح شرط شود که مرد، زن دیگری نگیرد، اگر مرد تخلف از شرط کرد، ازد ✓

 الف. صحیح است. 

 ب. باطل است. 

 له حق فسخ عقد خود را دارد. ج. مشروط  

ر است.د. مشروط    له در فسخ عقد خود یا عقد دوم، مخیا

درست است. مرد به صورت »شرط ترک فعل حقوقی« تعهد بر ترک ازدواج دوم کرده است، نقض این تعهد به معنای تخلف از شرط ترک   »الف«ی  : گزینهپاسخ

   شود.فعل حقوقی است و موجب بطالن یا عدم نفوذ عقد نکاح نمی
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نگین« باشد، شرطیت اذن پدر در نکاح دختری که ازدواج نکرده،  ی »ورزش س ی »آمیزش حرام« یه به واسطه در مواردی که زوال بکارت به واسطه ✓

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری چه حکمی دارد؟ 

 الف. هر دو مورد، الزم است.

 ب. در هر دو مورد، الزم نیست. 

 ج. در مورد اول، الزم نیست اما در مورد دوم، الزم است.

 الزم نیست.د. در مورد اول، الزم است اما در مورد دوم، 

 هیأت عمومی دیون عالی کشور. 261به عنوان پاسخ درست انتخاب شده است، طبق رأی وحدت رویه شماره  »ج«ی ی رسمی گزینهپاسخ: در پاسخنامه 
رشد ]اواج کند، عقد نکاح چه حکمی دارد؟  ی زن اول بخواهد با خواهر او ازددهد. در صورتی که در مدت عدهمردی همسر خود را طالق می ✓

 [ 96حقوق خانواده سراسری

 ب. باطل است.      الف. صحیح و نافذ است.

 ی زن اول است. د. صحیح و منوط به اجازه   شود. ج. باطل است و موجب حرمت ابدی می

»الف« صحیح است؛ اما در  در فرض اینکه طالق بائن  باشد گزینۀ  به عنوان پاسخ درست انتخاب شده است.    »الف«ی  ی رسمی گزینهپاسخ: در پاسخنامه

ه در حکم زوجۀ مرد است با این حال نمی ا
د  ه ازدواج کند.فرضی که طالق رجعی باشد چون زن اول در مدت ع  ا

د   تواند با خواهر وی در مدت ع 

ایران درآمده است، چه حکمی دارد ✓ تابعیت  به  ازدواج  اثر  بر  قباًل  زنی که  با  امور خارجه  وزارت  ]ارشد حقوق خصوصی ازدواج کارمند رسمی  ؟ 

 [ 96سراسری

 ی کتبی وزارت امور خارجه است. الف. نفوذ نکاح، موکول به اجازه

 ی خدمت زوج در وزارت امور خارجه نیست. ب. نکاح صحیح است و مانع ادامه 

 ی خدمت کارمند مزبور در وزارت امور خارجه منعی ندارد. ج. نکاح باطل است؛ بنابراین ادامه

 ی خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهد داشت.ت، اما زوج صالحیت ادامهد. نکاح صحیح اس 

 درست است.   »د«ی ، گزینه 1345ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه پاسخ: طبق ماده واحده
 [97ست؟ ]ارشد حقوق خانواده سراسریکند، صحیح اکدام مورد در خصوص مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج اقدام می ✓

 شود.الف. فقط اگر ازدواج دائم باشد، قابل تعقیب کیفری است و به ثبت ازدواج ملزم می

 .ب کیفری است و ازدواج  باطل استب. اگر ازدواج دائم باشد یا از مواردی باشد که ثبت نکاح موقت الزامی است، قابل تعقی

 شود. از مواردی باشد که ثبت نکاح موقت الزامی است، قابل تعقیب کیفری است و به ثبت ازدواج ملزم میج. اگر ازدواج دائم باشد یا 

 شود.د. اگر ازدواج دائم باشد یا از مواردی باشد که ثبت نکاح موقت الزامی است، قابل تعقیب کیفری است اما به ثبت ازدواج ملزم نمی

 درست است.  »ج«ی  ، گزینه91هقانون حمایت خانواد  49ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 97]سردفتری هرگاه در نکاح خیار شرط شده باشد، شرط ... و نکاح ... است. ✓

 صحیح –ب. باطل      باطل  –الف. باطل 

 صحیح –د. صحیح      غیرنافذ  –ج. باطل 

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1069ی  پاسخ: طبق ماده
 

 آثار عقد نکاح 
 شود: توان گفت روابط زوجین به دو دسته تقسیم میادِّ مختلف  ذکرشده در باب نکاح در قانون مدنی، میبا استفاده از مو 

 . آثار مالی. 2آثار غیرمالی؛  .1
 حالت قابل تصور است:   3روابط غیرمالی یا شخصی زوجین در روابط غیرمالی:  .1

 حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین  .1
 حقوق و تکالیف مختص مرد .2
 تکالیف مختص زن حقوق و  .3

 الف ـ تکالیف مشترک غیرمالی زوجین ناشی از عقد نکاح: 
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 ُحسن معاشرت زوجین با یکدیگر:  .1
 سن معاشرت با یکدیگرند.«ّ  ق.م: »زن و شوهر مکلف به ح 1103ماده 

سن مع اشرت، سر باز زند، ناشزه محسوب شده و حقِّ  این مادۀ صرفًا یک توصیۀ اخالقی نبوده و ضمانت اجرای این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفۀ ح 
ر کند می َتَعس ِّ تواند مبنای درخواست طالق از سوی زن قرار  نفقۀ او ساقط خواهد شد؛ در مقابل، عدم رعایت مادۀ فوق از سوی مرد، در صورتی که ادامۀ زندگی را م 

 گیرد. 
 قاق )یعنی: مخالفت کردن؛ دشمنی و ناسازگاری کردن( گویند. نشناسی از سوی هر دو طرف باشد، آن را ش  چنانچه نافرمانی و وظیفه

سن معاشرت عالوه بر مبنای شرعی آن، مفهومی عرفی و تابع عادات اجتماعی هر جامعه است؛ و می سن معاشرت، داشتن  مفهوم ح  توان گفت که منظور از ح 
رویی و صمیمیت و مسالمت با هم در کنار یکدیگر زندگی کنند؛ و از بنابراین زوجین باید با خوش رفتار و گفتار و کردار نیکو از طرف زوجین نسبت به یکدیگر است؛ 

سن  معاشرت است خودداری نمایند. مجادله کردن، بی  اعتنایی، ناسزاگویی و توهین به یکدیگر که خالف ح 
 معاضدت زوجین با یکدیگر:  .2

 اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.« تشیید یعنی استوار کردن، برافراشتن.  بیتو تر  ق.م: »زوجین باید در َتشیید مبانی خانواده 1104مادۀ 
 وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. 

ین  خود را ایفاء  زن و شوهر، نمی  نمایند. میتوانند در قبال انجام تکالیف قانونی، مطالبۀ دستمزد کنند، زیرا د 
باشد.  می  منظور از تشیید و معاضدت، همکاری و همیاری زوجین برای استحکام و دوام و بقای زندگی مشترک و رسیدن آنها به رشد و کمال مادی و معنوی

زم و مایحتاج مورد نیاز منزل و  معاضدت نیز در روابط زوجین تابع عرف و اجتماع است. بعنوان مثال به لحاظ عرف اجتماعی در خصوص تربیت اوالد، خرید لوا
 ادارۀ امور خانه، زوجین باید با یکدیگر همکاری داشته باشند. 

 
 ب ـ تکالیف غیرمالی مرد ناشی از عقد نکاح

 ق.م: »در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.«  1105مادۀ  ریاست مرد بر خانواده:
یریت خانواده توسط مرد«( از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا توافق شرط خالف آن باطل و از درجۀ  ریاست مرد بر خانواده )به عبارت بهتر، »مد

 اعتبار ساقط است؛ زیرا ریاست مرد بر خانواده هم »حق« است و هم »تکلیف«. 
ند و نباید از این امر سوءاستفاده نماید و برخالف و مصلحت  خانواده،  شوهر از مقام ریاست خانواده باید برای تثبیت مصلحت خانواده و رفع مشکالت آن استفاده ک

ای کوچک جهت انتظام امور خانواده الزم است. همچنان که در کالم بزرگان  آن را بکار گیرد. بدیهی است که لزوم وجود حاکم و رئیس در خانواده بعنوان جامعه
باشد.« و همچنان که گفته شد در  م است و وجود حاکم  ناصالح در یک جامعه بهتر است از نبود  حاکم میای ناگزیر از داشتن یک حاکذکر شده است »هر جامعه

خصلت مثل ممانعت از   روابط زوجین نیز مرد به عنوان رئیس خانواده باید از این خصلت در جهت انتظام امور خانواده و مصلحت استفاده کند و سوءاستفاده از این
های غیرمتعارف در روابط  اجتماعی  افراد  خانواده توسط مرد، سوءاستفاده از خصلت ریاست خانواده و  افراد خانواده با خویشاوندان و سختگیریرفت و آمد متعارف 

 در واقع سوء  معاشرت است. 
 دیگر ریاست خانواده توأم با مسؤولیت است.  تواند ریاست بر خانواده را در جهت َامیال و منافع شخصی خود به کار َبرد؛ و از طرفپس، بنابراین شوهر نمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ریاست شوهر بر خانواده آثار متعددی دارد که میآثار ریاست مرد بر خانواده: 
 استفاده از نام خانوادگی مرد با موافقت وی توسط زن  .1

م دارد )مشروط بر موارد مقرر در این ماده(«  قانون ثبت احوال: »زن حقِّ استفاده از نام خانوادگی شوهر خود 42ماده   را بدون رعایت حقِّ تقدِّ
ّ زندگی  .2

 تعیین مسکن و محل 
 به زن داده شده باشد.«  اختیار تعیین منزل کند سکنی نماید مگر آنکه ق.مدنی: »زن باید در منزلی که شوهر تعیین می 1114ماده 

تواند  کند؛ به عبارت دیگر، زن نمیعهدۀ شوهر است و زن باید در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر تعیین میبر اساس این ماده در حقوق ایران تعیین مسکن بر  
کند استنکاف و خودداری نماید. چراکه در صورت استنکاف، ناشزه )عدم اجرای  ای که مرد برای زندگی مشترک تعیین میبدون  دلیل  قانونی از سکونت در خانه

 شود و ممکن است از برخی از حقوق خود )مثل نفقه( محروم گردد. طرف زن بدون وجود مانع شرعی و قانونی( محسوب میوظایف زوجیت از 
 زوجه در مواردی از زندگی در محل زندگی زوج معاف است که این موارد عبارتند از: موارد معافیت زن از زندگی در منزل زوج: 
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 ق.م(  1005)وحدت مالک با مادۀ وقتی شوهر او َمسکن  معلومی ندارد.  .1
 ق.م(  1114اگر اختیار  تعیین  َمسکن  مشترک با زن باشد. )مادۀ   .2
ده )جداگانه( برگزیند. )مادۀ  اگر زن با رضایت شوهر خود َمسکن  َعلی .3  ق.م( 1115ح 
  1115لی یا حیثیتی دارد، َمسکن  جداگانه برگزیند. )مادۀ  اگر دادگاه به زن اجازه داده باشد تا به دلیل آنکه بودن با شوهر برای او احتمال خطر بدنی یا ما .4

 ق.م( 
 برخورداری زن از منزل جداگانه به موجب تصمیم قضایی 

 ق.م(  1115دهد که مسکن جداگانه برگزیند. )مادۀ  اگر بودن با شوهر برای زن دارای احتمال خطر بدنی یا مالی یا حیثیتی باشد، دادگاه به زن اجازه می .1
ِّ سکونت   در جریان ر  .2

موقت   سیدگی دادگاه به این امر که آیا زندگی زن در منزل شوهر دارای خوف  ضرر  مالی یا بدنی یا شرافتی برای زن هست یا خیر، محل 
 ق.م(  1116شود: )مادۀ زن به ترتیب ذیل تعیین می

 شود. مسکن موقت با تراضی زن و مرد تعیین می .3
ِّ سکونت  موقت را تعیین میدر صورت عدم تراضی ایشان، دادگاه با جل .4

 کند. ب نظر اقربای نزدیک طرفین، محل 
ِّ سکونت موقت را تعیین می .5

 کند. اگر این امر هم ممکن نباشد، خود  دادگاه محل 
جاز به سکونت در منز .3 ه داشت که احتمال ضرر )خوف خطر( کافی است و الزم نیست که این ضرر بالفعل باشد تا دادگاه، زن را م  ل جداگانه بنماید.  باید توجِّ

 ق.م(  1115)مادۀ  
لی .4  االبد نخواهد بود؛ بلکه تا زمانی است که خوف ضرر برطرف شود. برخورداری زن از مسکن جداگانه، ا 

د از دادگاه چنین  تواند منزل شوهرش را ترک کند یا برای ترک منزل شوهر بدوًا بایسؤال: اگر زنی خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای خود احساس نماید، می
 اذنی را داشته باشد؟ 

تواند بدون بلکه بدوًا میبرای ترک منزل با وجود خوف ضررهای بدنی یا مالی یا شرافتی الزم نیست که حتمًا زن ابتدا نسبت به اخذ اجازه از دادگاه اقدام نماید،  
از بیم  اذن دادگاه به جهت وجود ضررهای مذکور، منزل شوهر را ترک کند؛ و اگر اختال ت  ترک  منزل  باید ثابت کند علِّ آید زن  فی بعدًا در این خصوص پیش 

 ای شامل او نخواهد شد. شود و نفقهضررهای فوق بوده و اال ناشزه محسوب می
 ولیت قهری پدر نسبت به اطفال .3

غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم  رشد یا جنون  او  باشد و همچنین است طفل  ق.م: »طفل صغیر، تحت والیت قهری پدر و جدِّ پدری خود می  1105مادۀ  
َغر باشد.«   متصل به ص 

 الصول اقامتگاه شوهر استاقامتگاه زن، َعلی .4
ا  خود و یق.م: »اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر  او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت  شوهر   1005ماده 

ده اختیار کرده می ده نیز داشته باشد.« به اجازۀ محکمه مسکن َعلیح   تواند اقامتگاه  شخصی  علیح 
 شدن زن منوط به رضایت شوهر استقیم .5

 « .تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کندق.م »زن نمی1233ادۀ م 
 خروج زن از کشور منوط به اذن شوهر است  .6
 موافقت با اشتغال زن موافقت یا عدم  .7

توان نام برد؛ که در این مواد، شرایط منع  ( را می1353قانون حمایت خانواده )مصوب    18قانون مدنی و ماده    1117در مورد منع اشتغال زن توسط مرد، مواد  
تواند با رعایت شرایط آن ماده تقاضای منع اشتغال  ( نیز زن می1353قانون حمایت خانواده )مصوب    18اشتغال زن توسط مرد ذکر شده است. البته بر اساس ماده  

 های مشروع تقاضا نماید. مرد را از برخی شغل
 تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی  مصالح  خانوادگی یا حیثیات  خود یا زن باشد منع کند.« ق.م: »شوهر می 1117ماده 

شوهر این است که حرفه یا شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت یا شئون شوهر و یا زن منافات داشته باشد.  پس، بر اساس این ماده شرط  منع  اشتغال  زن توسط  
 باشد. ضابطۀ تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن، عرفی است و تشخیص آن با دادگاه می
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تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا  می(: »شوهر  1353قانون حمایت خانواده )مصوب    18ماده  
تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل زن باشد منع کند. زن نیز می

 کند.« می مذکور منع
 کند. بنابراین، دادگاه در صورتی که اختاللی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می

نیز در عالوه   باشد. زن پس برای منع اشتغال زن توسط مرد، ابتدا حرفۀ زن با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد و دوم اینکه با حیثیت مرد یا زن منافات داشته
 تواند تقاضای منع اشتغال مرد را نماید مگر اینکه اختاللی در معیشت خانواده به جهت منع اشتغال مرد ایجاد نشود. بر موارد ذکر شده قبلی می

شرط کرده باشد که حتمًا به شغل خود  سؤال: اگر زنی شاغل باشد، مرد نیز از شغل او اطالع داشته باشد و بعد از نکاح با اشتغال زن موافقت کند و یا زن چنین  
 تواند مانع اشتغال زن شود؟ادامه دهد و مرد نیز آن را قبول کرده باشد آیا بعدًا می

  1117ه  ؛ زیرا مادتواند در چنین حالتی نیز با اثبات شرایط قانونی، منع اشتغال زن را تقاضا نماید حتی اگر قباًل خودش با اشتغال  زن موافقت کرده باشدمرد می
شود و توافق زوجین  (، در مورد منع اشتغال زن با لحاظ شرایط آن مواد، قاعدۀ امری محسوب می1353قانون حمایت خانواده )مصوب    18قانون مدنی و ماده  

 برخالف آن تأثیری در اجرای آن مواد ندارد. 
بدکه ادامه این شغل با حیثیت او )شوهر( منافات دارد، آیا او یاکند و پس از چندی در می مردی با دختری که مهاندار هواپیماست، ازدواج می  ✓

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] تواند منع زن را از دادگاه تقاضا کند؟می 

 تواند اگر رضایت خود را حین عقد اعالم کرده باشد.نمیالف. 

 که با حیثیت خود زن نیز منافات داشته باشد.تواند به شرط اینمی ب. 

 تواند، خواه رضایت خود را حین عقداعالم کرده یا نکرده باشد.نمیج. 

 تواند هر چند با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن نیز منافات نداشته باشد. می د. 

 حیثیات  یا   خانوادگی  مصالح  منافی  که  صنعتی  یا   حرفه  از  را   خود  زن  تواندمی   شوهرقانون مدنی: »  1117به استناد مادۀ    « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

 «کند منع  باشد زن یا خود

از ازدواج، شوهر به حکم دا ✓ آیا به حکم عرف،  چشود.  دگاه مانع ادامۀ کار زن می بعد  نانچه جبران خسارت در قرارداد کار تصریح نشده باشد، 

 [ 99تواند از زن، مطالبۀ خسارت کند؟  ]ارشد کارفرما می 

 د اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد یا قرارداد کار. تواند، خواه قرارداالف. نمی

 تواند، فقط اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد یا قرارداد کار. می  .ب

 تواند، فقط اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد مقاطعه باشد. می  .ج

 تواند، فقط اگر قرارداد اشتغال زن یک قرارداد کار باشد. نمی .د

 مطالبۀ خسارت منتفی است.  جبران خسارت در قرارداد کار تصریح نشده باشد« صحیح است. طبق نظر دکتر مالکریمی چون الف »پاسخ: گزینۀ 

 
 ج ـ تکالیف غیرمالی زن ناشی از عقد نکاح 

 تمکین •
های متعارف و  است؛ یا به عبارت دیگر اطاعت از خواسته  سازگاری داشتن زن با مردکردن است و در اصطالح حقوق  خانواده  تمکین در لغت به معنی اطاعت

 مشروع است. البته شوهر موظف است در حدود متعارف، رابطۀ جنسی با زن  خود داشته باشد. 
 تمکین دو نوع است 

. منظور از این تمکین، عدم امتناع زن از انجام عمل زناشویی و یا نزدیکی با شوهر به طور متعارف و در مواردی که  عمل زناشویییا همان    تمکین خاص: .1
 باشد. مانعی وجود ندارد می

 در همۀ موارد  زندگی  مشترک و عمل زناشویی نیز یکی از این موارد است.  سازگار بودن زن با مرد تمکین عام:  .2
باشد. البته همچنین که  ی زوجیت عرفًا و قانونًا بر عهدۀ وی می، اطاعت زن از مرد در حدود قانون و عرف و انجام وظایفی است که به خاطر رابطهدر تمکین عام 

شود را قبول کند.  میگفته شد اطاعت زن از مرد در چارچوب عرف و قانون باید باشد؛ و زن مجبور نیست توقعات نامشروع یا نامتعارف که از طرف شوهرش اعالم 
 مثاًل منع زن از انجام فرایض دینی و یا درخواست از او برای انتقال اموالش به مرد جزء توقعات نامشروع است. 
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 شود.کند، ناشزه نامیده میعدم تمکین در اصطالح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی ❖
قاق نامند ❖  . هرگاه نافرمانی از هر دو طرف باشد آن را ش 

 
 ضمانت اجراهای نشوز زن )عدم َتمکین زن( 

 عدم استحقاق نفقه   .1
 ق.مدنی: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از َادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحقِّ نفقه نخواهد بود.«  1108ماده 

 استحقاق مرد برای انتخاب همسر دوم )یا ازدواج مجدد(  .2
م انتخاب نماید مگر در موارد زیر: (: »مرد نمی1353قانون حمایت خانواده )مصوب  16ماده   تواند با داشتن زن، همسر دوِّ

ل   -1 ل به ایفای وظایف زناشویی  - 2رضایت همسر اوِّ  ..« . -4عدم تمکین زن از شوهر  -3عدم  قدرت  همسر  اوِّ
باشد؛ و این دومین ضمانت اجرا در خصوص نشوز زن  بر اساس این ماده، عدم تمکین زن از مرد، موجب استحقاق مرد برای تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه می

 شود. محسوب می
این شرط مندرج در عقدنامه، اگر مردی  شود؛ بنابر اگر مرد در دورۀ نشوز، همسر خود را طالق دهد، شرط تنصیف دارایی که در نکاح درج شده، اجرا نمی .3

ه، همسر خود را طالق دهد، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که بعد از ازدواج برای او حاصل شده، به زن منتقل کند.   اگر مردی در  بدون دلیل موجِّ
 دورۀ نشوز، همسرش را طالق دهد از انجام این شرط معاف است. 

 
 اح. آثار مالی ناشی از عقد نک2
 استقالل مالی زن و مرد .1

 خواهد بکند.« تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میق.مدنی: »زن مستقاًل می 1118ماده 
تواند در اموال و دارایی خود مثل جهیزیه، طالجات، َمهریه و درآمدهای ناشی از کار و فعالیت خود هر تصرف در حقوق ایران زن از نظر مالی مستقل است و می

 مادی یا حقوقی بکند و زوج حقِّ هیچگونه مداخله در این امور را ندارد. 
های درمانی و نفقۀ همسر عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینهنفقۀ زوجه:   .2

قصان یا مر   ق.م( 1107ض که بر عهدۀ شوهر است که آنها را به همسر خود بپردازد. )مادۀ بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ ن 
 احکام مربوط به نفقۀ زوجه 

 مواردی که در فوق به عنوان نفقه بیان شد، جنبۀ تمثیلی دارند، نه جنبۀ حصری.  .1
 پذیر نیست. شرط خالف آن امکان دانان،ق.م( و بنا بر نظر برخی از حقوق 1106نفقۀ زوجه در نکاح دائم بر عهدۀ زوج است. )مادۀ  .2
  1113)مادۀ   نفقۀ زوجه در نکاح موقت بر عهدۀ زوج نیست؛ اما شرط خالف آن مبنی بر اینکه وظیفۀ تأدیه نفقۀ زوجه بر عهدۀ زوج قرار گیرد، صحیح است. .3

 ق.م( 
 حو غیرقانونی خانۀ شوهر را ترک کند، مستحقِّ نفقه نیست. زن ناشزه یعنی زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مانند آنکه به ن .4
ِّ حبس باشد، نفقه به او تعلق می .5

 ق.م( 1085گیرد. )مادۀ اگر دلیل عدم تمکین زن، إعمال  حق 
که زن در بازگشت به منزل به  مادامیاگر زن به صورت قانونی یعنی با اجازۀ دادگاه یا با توافق شوهر، منزل شوهر را ترک کند و مسکن جداگانه اختیار کند،   .6

 ق.م(  1115گیرد. )مادۀ  شوهر معذور باشد، به او نفقه تعلق می
ه به وضعیت و جایگاه زن تعیین می .7  ق.م(  1107شود. )مادۀ میزان نفقۀ زن با توجِّ

 ماهیت نفقه 
شدن این قضیه از این جهت  شود یا فقط حقِّ انتفاع از آن را دارد؟ مشخصای است که به او داده میمنظور از ماهیت نفقه این است که بدانیم آیا زن مالک نفقه

انتفاع داشته باشد  تواند بهمهم است که در صورت مالکیت زن بر نفقه، وی می عنوان مالک هرگونه تصرفی در مورد نفقه انجام دهد؛ لکن چنانچه فقط حقِّ 
 تواند تصرفات مالکانه در مورد نفقه انجام دهد. نمی
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شود  شود قائل به تفکیک بود. اموالی که با انتفاع از آنها عین آن اموال نابود میعنوان نفقه به زن داده میی پاسخ به این سؤال باید در خصوص مواردی که بهبرا
در آنها دارد. لکن اموالی که با انتفاع از آن،  گیرد و زن حقِّ تصرفات مالکانه را  مثل موارد خوردنی و آشامیدنی و لوازم بهداشتی، این اموال در مالکیت  زن قرار می

تواند در آنها تصرفات  مالکانه داشته باشد و فقط حقِّ انتفاع از آنها  البیت، این اموال در مالکیت زن نیست و زن نمیرود، مثل مسکن و اثاثعین  اموال از بین نمی
قانون اساسی و مالک مادۀ    40آید زن نباید در استفاده از آنها سوءاستفاده بکند. این امر از اصل را دارد. البته در خصوص مواردی از نفقه که به مالکیت زن درمی

 قانون مدنی قابل استنباط است.  32
ّده   نفقۀ زن در ایام ع 

ه، نفقۀ زن بر عهدۀ مرد است، مگر آنکه طالق در حال نشوز زن واقع شده باشد. )مادۀ   .1 دِّ  ق.م(  1109در طالق ر جعی تا پایان ع 
ه حقِّ نفقه ندارد، مگر اینکه از شوهر خود حامل باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حقِّ  .2 دِّ ت ع  نفقه خواهد    در طالق بائن یا فسخ نکاح، زن در مدِّ

 ق.م(  1109داشت. )مادۀ 
ۀ وفات زن نسبت به اموال شوهر متوفی خود حقِّ نفقه ندارد و می .3 دِّ ی که مکلف به انفاق هستند یعنی پدر، مادر یا فرزندانش  تواند نفقۀ خود را از اشخاصدر ع 

 ق.م(  1110دریافت کنند. )مادۀ 
 نظر است: در خصوص سبب نفقۀ زوجه اختالفسبب نفقۀ زوجه: 

نرسیده و از سوی دیگر به سبب آنکه تواند نفقۀ آینده را ابراء کند؛ زیرا هنوز موعد نفقۀ آینده دانند؛ بنا بر این نظر زن نمیبرخی سبب  نفقۀ زوجه را تمکین می .1
ین  غیرموجودی که حتی سبب آن ایجاد نشده باشد، قابل ابراء نیست.   همان تمکین که در زمان آینده باشد، ایجاد نشده و د 

. طبق این نظر که اقوی ق.م(، نه تمکین؛ ولی عدم تمکین )نشوز( مانع از نفقه است  1102نظر دیگر آن است که سبب  نفقۀ زوجه، عقد نکاح است )مادۀ   .2
 است:

 ممکن است برای نفقۀ آیندۀ زن، از مرد ضمانت کرد.  •
 ممکن است برای نفقۀ آیندۀ زن، مالی را به رهن سپرد.  •
 تواند مرد را از نفقۀ آینده ابراء کند، زیرا سبب آنکه که همان نکاح باشد، ایجاد شده است. زن می •
 رسد. نظر دوم اقوی به نظر می •

 نفقۀ زوجه اسقاط 
ین  مستقر است، قابل .1  تواند مورد ابراء واقع شود. اسقاط است، یعنی مینفقۀ گذشته و حال که قطعًا به عنوان یک د 
ینی است که گرچه به وجود نیامده، اما طبق آنچه که در باال گفته شد، سبب آن که همان عقد نکاح باشد، موجود است، بنابر  .2 لقاعده ااین، باید علینفقۀ آینده، د 

 اند. اسقاط باشد؛ اما برخی از نویسندگان اسقاط آن را خالف اخالق حسنه دانسته و نپذیرفتهقابل
 های نفقۀ زن ویژگی

م بر نفقۀ سایر اقارب است.  .1  نفقۀ زن مقدِّ
ی برخوردار نیستند. تواند نفقۀ گذشتۀ خود را مطالبه کند در حالیزن می .2  که َاقارب از چنین حقِّ
ن  مردیا  فقر  زنبه نفقۀ زن مشروط  .3

 نیست.  َتَمکُّ
 که نفقۀ اقارب یک تکلیف متقابل است. جانبه است، در حالینفقۀ زوجه تکلیف یک .4
های دیگری نیز به افراد  شود؛ به عبارت دیگر چنانچه مرد به زن  خود از بابت نفقه مدیون باشد و بدهیطلب زن بابت نفقه جزو دیون ممتازه محسوب می .5

م است )ماده دیگر داشته ب  قانون مدنی(.   1206اشد، ابتدا باید نفقۀ زن داده شود و طلب  زن بر سایر طلبکاران مقدِّ
 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه 

 عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، هم دارای ضمانت اجرای کیفری و هم مدنی است. 
 الف ـ ضمانت اجرای کیفری 

»هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقۀ سایر اشخاص    (:1391قانون حمایت خانواده )مصوب    ۵۳ماده  
شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت  النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میواجب

 شود.« ازات موقوف میدر هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مج
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نفاق نیز  بر اساس این ماده، چنانچه زوج از پرداخت نفقۀ زوجه خودداری کند با شکایت زوجه، زوج به حبس  تعزیری  درجۀ شش محکوم شود. البته شکای ت  ترک  ا 
 شود یعنی: گذشت محسوب میهای قابلاز زمره شکایت

و   به شکایت زن است  تعقیب مرد منوط  یا موقوفی اجرای رأی  اواًل  تعقیب  باعث موقوفی  و گذشت وی  ثانیًا در هر مرحله )در هر زمان(، اعالم  رضایت  زوجه 
 باشد. صادرشده می

 ب ـ ضمانت اجرای مدنی 
 الزام مرد به پرداخت نفقه بنا به درخواست زن از طریق دادگاه 

ن و شوهر را به دادن  تواند در صورت استنکاف شوهر از دادق.مدنی: »زن می  1111ماده   ن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیِّ
 آن محکوم خواهد کرد.« 

شکالی پیش نمی آید ولی در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه چند حالت متصور  اگر پس از صدور  حکم  دادگاه، شوهر نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند ا 
 است:

 رای اموال و دارایی است. شوهر دا -1
ار و میزان نفقۀ زوجه،  چنانچه شوهر اموال و دارایی داشته باشد و از پرداخت نفقۀ زوجه خودداری کند بنا به تقاضای زوجه و دستور دادگاه از اموال زوج به مقد

 گردد.شود و نفقۀ زوجه از این طریق پرداخت میحکم توقیف اموال صادر می
 کند و یا اموال زوج  مستنکف در دسترس نیست. شتن مالی، نفقه را پرداخت نمیزوج به جهت ندا -2

تواند با مطالبۀ  ق.مدنی: »در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدۀ اوست ممکن نباشد دادگاه می  1205ماده  
ف در اختیار نباشد  النفقه به مقدار نفقه از اموال غافراد  واجب سَتنک  ل  مخارج  آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا م 

ِّ
َتَکف  ف در اختیار آنها یا م  سَتنک  ایب یا م 

ف مطالبه نمایند.« همسر وی یا دیگری با اجازۀ دادگاه می سَتنک   تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا م 
ل بر اسا  ف  س این ماده، زوجه یا شخص دیگری با کسب اجازه از دادگاه میدر حالت اوِّ سَتنک  تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و میزان پرداختی را بعدًا از زوج  م 

 مطالبه نماید؛ و اگر این حالت اقدام نشود بر اساس مادۀ زیر رفتار خواهد شد: 
ت در دسترس  بنابراین در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم  اجرای رأی دادگاه مبنی بر الزام به پرداخت نفقۀ زوجه و یا عدم اجرای توقیف اموال زوج به علِّ

سر و َحَرج تقاضای طالق نماید؛ که در این صورت دادگاه  نبودن اموال یا در صورت عجز و ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه با عنوان ع 
ر نباشد زوجه به اذن  حاکم  شرع طالق داده میرا الزام و اجبار به طالق میزوج   شود. کند و اگر اجبار میسِّ

 
 المثل ایام زوجیت: اجرت .3

ع  المثل باشد، به دستور زوج و با عدم  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهدۀ وی نبوده و عرفًا برای آن کار اجرت  -ق.م: »تبصره  336تبصره ماده    قصد  تبرِّ
قانون الحاق  موجب  نماید. )الحاقی بهگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میالمثل کارهای انجامانجام داده باشد و برای دادگاه نیز اثبات شود، دادگاه اجرت

 (« 1385قانون مدنی مصوب  336یک تبصره به مادۀ  
ه مجبور نیست کار خود را به صورت رایگان در اختیار مرد قرار بدهد. در این خصوص ماده فوق که بیان  شود و زوجکار اقتصادی زن نیز جزو اموال او محسوب می

ع انجام داده باشد مستحقِّ مطالبۀ اجرت عم می باشد. برای  ل خود میدارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرِّ
 ثل ایام زوجیت این شروط الزم است: الم مطالبۀ اجرت

لیف  کارهایی که انجام شده از اموری باشد که شرعًا بر عهدۀ زن نباشد. برای مثال، حضانت اطفال و نگهداری و مواظبت از اطفال شرعًا از تکا .1
 داری از وظایف شرعی زن نیست. اوست اما خانه

 کارهایی که زن انجام داده، عرفًا دارای اجرت باشد.  .2
 این َاعمال را به دستور زوج انجام داده باشد. زن  .3
ع نداشته باشد.  .4  زن در انجام این اعمال قصد َتَبرُّ

 در این خصوص اختالف است:المثل توسط زن: زمان مطالبۀ اجرت
ِّ دریافت  اجرت .1

ام زوجیت میبرخی از محاکم، زن را فقط در صورت طالق مستحق   دانند. المثل  ایِّ
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ِّ دریافت اجرت 336اطالق تبصرۀ مادۀ  با توجه به   .2
المثل ایام زوجیت بدانیم؛ بنابراین، در صورت  ق.م نظر اقوی آن است که زن را در هر صورت مستحق 

 المثل کند. تواند مطالبۀ اجرتطالق یا فوت شوهر یا حتی در َاثنای زوجیت، زن می
 کند. دیون متوفی، از ترکۀ شوهر مطالبه می المثل خود را، مانند سایراگر شوهر فوت کرده باشد، زن اجرت .3

 
کند تا مرد  المثل فراهم نباشد، در این صورت دادگاه به درخواست زن، مبلغی را تحت عنوان نحله تعیین میاگر شرایط دریافت اجرتنحلۀ ایام زوجیت:   .4

ه به سنوات زندگی مشترک دادگاه تع  کند تا مرد به زن بپردازد. یین میبه زن بپردازد. نحله مبلغ مقطوعی است که با توجِّ
تواند معادل آنچه را که در طول دورۀ زندگی مشترک، هزینه کرده است، از  زن با جمع شرایط زیر میدریافت مخارج هزینه شده توسط زن از مرد:   .5

 ق.ح.خ(  30مرد مطالبه کند: )مادۀ  
 ج است هزینه کند. زوجه از مال خود برای مخارج  متعارف  زندگی  مشترک که بر عهدۀ زو  .1
 هایی باشد که بر عهدۀ زوج است. ها، در زمرۀ هزینهاین هزینه .2
 زوجه این مخارج را به امر زوج یا اذن زوج انجام داده باشد.  .3
ه داشت که بنا بر نصِّ قانون؛ اصل بر عدم تبرع است؛ مگر آنکه   .4 ع  زوجه را اثبات کند. در این خصوص باید توجِّ

بودن   مرد تبرعیزوج نتواند قصد  َتَبرُّ
 اقدامات  زوجه را اثبات کند. 

 زوجه مراتب فوق را در دادگاه اثبات کند.  .5
 

 تواند معادل آن را از زوج دریافت کند؟ چنانچه زوجه از مال خود برای مخارج متعارف زندگی که بر عهده زوج است هزینه کند، در چه صورتی می ✓

 [ 99]ارشد 

 قصد تبرع خود را اثبات کند. اند عدمامر یا اذن زوج بوده و زوجه بتو فقط در صورتی که مخارج به  الف. 

 فقط در صورتی که مخارج به امر یا اذن زوج بوده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند.ب. 

 فقط در صورتی که مخارج به امر زوج بوده و زوجه بتواند عدم قصد تبرع خود را اثبات کند.ج. 

 که مخارج به امر زوج بوده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند. فقط در صورتی د. 

  برای  خود  مال  از وی  اذن  یا  زوج  امر  به  کند ثابت دادگاه  در زوجه که  مواردی در قانون حمایت خانواده: »  30« صحیح است. به استناد مادۀ بپاسخ: گزینۀ »

 « نماید دریافت  وی از را آن معادل تواندمی کند، اثبات را زوجه تبرع قصد نتواند زوج و  کرده هزینه است زوج برعهده  که مشترک زندگی متعارف مخارج 

 [ 98  وکالت] است؟ صحیح مورد  کدام منقطع،  نکاح در ✓

 .است نفقه مستحق نکاح، رسمی ثبت درصورت زوجه. الف

 . باشد نداشته مالی تمکن زوج اینکه مگر است، نفقه مستحق نفقه، شرط درصورت زوجه. ب

 . ندارد نفقه در تأثیری زوجه تمکین االطالق، علی. ج

 . بود خواهد نفقه  مستحق  بارداری، زمان از زوجه. د

 مدنی  قانون ۱۱۱۳ ماده طبق. است صحیح «ج» گزینه: پاسخ

 [ 92]مشاوران حقوقی در عقد انقطاع که شرط نفقه شده باشد، آیا این شرط صحیح است؟  ✓

 ولی زن حق مطالبه ندارد. الف. شرط صحیح است 

 ب. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد.

 ج. شرط باطل است. 

 د. شرط صحیح است و زن حق نفقه دارد. 

  درست است. »د« ی  قانون مدنی، گزینه  1113ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 95]وکالتت؟ اموال خویش، کدام مورد صحیح اس مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از   ✓

ع نداشته است،  الف. هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه  در صورتی که ثابت شود قصد تبرا
ً
ی مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید، صرفا

 تواند معادل آن را از زوج دریافت کند. می
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ع نداشته است، میی پدر خود را از اموال خود  ی معالجهب. هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه  تواند معادل  پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرا

 آن را از زوج دریافت کند.

ل کند، حق مطالبهی سفر برای مالقات فرزندشان را که در شهر دیگری تحصیل میج. هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج، هزینه ی معادل آن را از زوج  کند تقبا

ع داشته باشد.که قصد تدارد، مگر این  برا

چه را که هزینه نموده، از زوج مطالبه  تواند معادل آنی تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی مید. هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه

 کند. 

 درست است.   »ج«ی ، گزینه1391قانون حمایت خانواده   30ی  پاسخ: طبق ماده

حقوق   دهد، کدام مورد صحیح است؟اتی که زوجه در اجرای تکالیف خود، در خانواده انجام میی اجرت خدم در خصوص مطالبه  ✓ ]ارشد 

 [ 95خصوصی سراسری

ع داشته است. ی اجرت را دارد؛ مگر اینالف. حق مطالبه  که زوج ثابت کند قصد تبرا

ع بر عهده   ی اوست.ب. چون دعوی زوجه خالف ظاهر است، بار اثبات عدم تبرا

 المثل خدمات یادشده را دارد. ی اجرتر حال، حق مطالبه ج. در ه

 ی اجرت ندارد. د. حق مطالبه

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

حقوق   علیه وصول شود، کدام مورد صحیح است؟چنانچه به موجب حکم دادگاه خانواده، وجوهی باید به طور مستمر از محکوم   ✓ ]ارشد 

 [ 97خانواده سراسری

 اجرائیه الزم نیست.  الف. تقاضای صدور 

 ب. یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است. 

 ج. برای هر سال، یک بار تقاضای صدور اجرائیه الزم است. 

 به نفقه باشد، تقاضای صدور اجرائیه الزم نیست.د. فقط اگر وجه محکوم  

 درست است. »ب« ی ، گزینه1353قانون حمایت خانواده   25ی  ی مادهپاسخ: طبق تبصره

 
 َمهر .6

ت و مذهب است و در حقوق غربی نظیر  َمهر مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. َمهر در حقوق ایران مبتنی بر سنِّ
 موارد راجع به این موضوع ذکر شده است.  1101الی  1078آن وجود ندارد. در قانون مدنی ایران از مواد  

 تعیین مهر در عقد نکاح 
ض« گویند. این عقد صحیح است و در شرایطی َمهرالمثل ب .1 فوَّ اید به عنوان َمهریه اگر در نکاح دائم مهری ذکر نشود: این نکاح را »نکاح الَتفویض« یا »نکاح م 

 ق.م(  1089تأدیه شود. )مادۀ  
 ق.م( 1095اگر در نکاح موقت، مهری ذکر نشود: عقد باطل است. )مادۀ  .2
شوز، فساد اخالق یا سوء  معاشرت  زن در استحقاق او نسبت به دریافت مهریه هیچ اثری ندار  .3   1082د. )مادۀ  مهر از حقوقی مالی زوجه است و مواردی چون ن 

 ق.م( 
 جایگاه مهر در عقد نکاح

 ؛ نه جنبۀ اساسی. در نتیجه:در نکاح دائم، مهریه رکن صحت عقد نیست و جنبۀ فرعی و َتَبعی داردفرعیت مهریه در نکاح دائم:  .1
 اگر در نکاح دائم، مهریه به هر دلیل، باطل باشد، بطالن آن موجب بطالن عقد نکاح نیست.  •
 شود. اگر در نکاح دائم، مهریه درج نشده باشد، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین می •
 شود. ن میاگر در نکاح دائم، مهریه مجهول باشد، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزی •
 شود. اگر در نکاح دائم، شرط عدم مهریه درج شده باشد، نکاح صحیح است و مهرالمثل جایگزین می •
 نکاح دائم برای اشخاص سفیه، صحیح و فقط قرارداد، مهریه، غیرنافذ است.  •
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 نتیجه: در نکاح موقت، مهریه رکن صحت عقد است و جنبۀ اساسی دارد. در شرطیت مهریه در نکاح موقت:  .2
 اگر در نکاح موقت، مهریه به هر دلیل باطل باشد، بطالن آن موجب بطالن عقد نکاح است.  •
 اگر در نکاح موقت، مهریه درج نشده باشد، نکاح باطل است.  •
 اگر در نکاح موقت، مهریه مجهول باشد، موجب بطالن نکاح است.  •
 باطل است. اگر در نکاح موقت، شرط عدم مهریه درج شده باشد، نکاح  •
 نکاح موقت برای اشخاص سفیه غیرنافذ است.  •

 مشخصات مهر
 ق.م(  1078مالیت داشته باشد. )مادۀ  .1
ک باشد. )مادۀ   .2  ق.م( 1078قابل َتَملُّ
 ق.م(  1079معلوم باشد. )مادۀ   .3
 ق.م(  1078تواند به عنوان مهر درج شود. )مادۀ  کلیۀ اموال می .4
ی در   .5 ن، کلِّ یمهر ممکن است به صورت عین معیِّ ن، کلِّ ن یا سرقفلی  فیمعیِّ ه، حقوق مالی مانند حقِّ انتفاع و حقِّ اختراع، منفعت، انجام دادن کار معیِّ الذمِّ

 ق.م(  1078باشد. )عموم مادۀ 
د بین دو مال نباشد(  .6 ن باشد )یعنی مردِّ  َمهر باید معیِّ
ن به هنگام عقد. با وحدت مالک از ماده    .7 ن، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل    ق.مدنی:   361موجود بودن َمهریۀ عین  معیِّ »اگر در بیع  عین  معیِّ

 شود به هنگام توافق برای َمهر و عقد وجود نداشته باشد، مهر باطل است. است.« چنانچه مالی که بعنوان َمهر تعیین می
باید بتواند مالی را که بعنوان مهر ت .8 م نماید. البته قدرت تسلیم طریقیت دارد نه  قابلیت تسلیم َمهر از طرف زوج به زوجه؛ یعنی مرد  عیین شده به زوجه تسلِّ

ا به زوجه تسلیم  موضوعیت؛ به عبارت دیگر اگر مرد نتواند مال مورد َمهر را به زوجه تسلیم کند لکن زن قادر به تسلیم باشد و یا شخص دیگری بتواند آن ر 
 باطل است. کند این َمهر صحیح خواهد بود اما در غیر این صورت َمهر 

َقالیی و مشروع باشد، می .9  تواند به عنوان َمهریه درج شود. انجام دادن یک کار به شرط آنکه دارای منفعت ع 
 در مالکیت خود زوج باشد یا اگر متعلق به اشخاص ثالث است، با رضایت ایشان آن مال به عنوان َمهریه قرار گرفته باشد.  .10

 
 میزان مهریه 

 حداقل و حداکثری برای َمهریه مقرر نشده است. در قوانین، هیچ  .1
ریه عرفًا مالیت  َمهریه باید میزانی باشد که عرفًا دارای مالیت باشد؛ بنابراین در صورت درج مواردی مانند یک شاخه گل ممکن است چنین تلقی شود که َمه .2

 ق.م(  1048شود. )مادۀ نداشته و در نتیجه مهرالمثل جایگزین آن می
عمال مادۀ  1391در ق.ح.خ )مصوب    گذار قانون .3   110های مالی، یعنی حبس تا زمان تأدیه مهریه، فقط تا سقف   قانون نحوۀ اجرای محکومیت  3(، برای ا 

ی را برای زن مقرر کرده است. این َمهر به معنای   تعیین  نیست این َمهر به معنای دقیق،    تعیین سقف برای َمهریهسکۀ بهار آزادی یا معادل  آن چنین حقِّ
تواند درخواست توقیف اموال شوهر یا حبس او را بنماید و  شده می، نیست. اینجوریه که خانم تا سقف  اشارهسکه یا معادل  قیمت  آن 110سقف برای وصول  

ِّ حبس  شوهر را ندارد. بابت مازاد بر این مبلغ، زن می
 تواند مهریه را وصول کند، اما حق 

ق.مدنی: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر  شاخص  قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که  1082تبصرۀ مادۀ  های ریالی:مهریه
گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده  توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می

 اشند.« ب
آئین تقاضای زوجه است.بر اساس  به  پرداخت َمهریه مطابق شاخص روز، منوط    مطابق   َمهریه  پرداخت  مذکور،  تبصرۀ  نامۀآئین  اساس   بر  نامه تبصرۀ مذکور، 

ه  با)  روز  نرخ   به  مهریه  محاسبۀ  به  مکلف  دادگاه  نماید  طالق  اجازۀ  صدور   تقاضای   زوج  که  صورتی  در.  است  زوجه  تقاضای  به  منوط  روز،   شاخص   تغییر    به  توجِّ
 . است( عقد وقوع   سال   به نسبت تأدیه  زمان    سال   قیمت    شاخص  

ه داشت که:اگر َمهریه وجه رایج )پول ایران( باشد، در این صورت به روز رسانی می   شود در این خصوص باید توجِّ
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 شود.مندرج در عقد، به روز رسانی می نظر از اینکه عقد نکاح در چه زمانی منعقد شده باشد، َمهریۀ ریالی َصرف .1
قرره در َمهریه .2 کند و به همان میزان مندرج  هایی که به ارز خارجی است، میزان َمهریه تغییر نمیشود اما در َمهریههایی که وجه رایج است، إعمال میاین م 

 در عقد است. 
ساالنۀ سال قبل از طالق یا سال قبل از مطالبۀ مهریه توسط زن ضرب و بر شاخص  شیوۀ به روز رسانی  َمهریه به این طریق است که َمهریه در شاخص   .3

 شود. سالیانۀ سال ازدواج تقسیم می
 

 ق.م(  1082در این خصوص، باید بین موارد مختلف قائل به تمییز شد: )مادۀ  زمان مالکیت زن بر َمهر 
ن باشد: به مجرد عقد زوجه مالک آن می .1  شود. اگر َمهر عین معیِّ
ن یا کلیا  .2 ی در معیِّ ه باشد: فیگر َمهر کلِّ مِّ ِّ

 الذ 
ی توسط زوج، زوجه مالک آن میبه محض انعقاد عقد نکاح، زن می •  شود. تواند مطالبۀ َمهریه نماید؛ اما پس از تعیین مصداق فرد کلِّ
 کند.زوج ملزم به تعیین فرد است و در صورت امتناع دادگاه او را ملزم می •

ور ذیل باشد: زمان تأدیه َمهر همسر توسط مرد:   ممکن است به یکی از ص 
 در این صورت َمهر باید فورًا تأدیه شود؛ مانند آنکه زوج مکلف شود به عنوان مهر، زمینی را فورًا به زوجه تملیک کند. اگر حال باشد:  .1
  1083سال دیگر به زوجه تأدیه کند. )مادۀ    2سکه،    100انند آنکه زوج مکلف شود  در این صورت َمهر تا زمان أجل باید تأدیه شده باشد؛ ماگر مؤجل باشد:   .2

 ق.م( 
 ای عندالمطالبه. که در این صورت هرگاه زوجه خواست باید تأدیه شود، مانند َمهریهبه اختیار زوجه )عندالمطالبه( باشد:  .3
ن  مالی زوج را برای تأدیۀ َمهریه اثبات  تواند شوهر را ملزم به تدر این صورت، زن وقتی میعندالستطاعه باشد:   .4

أدیه َمهر کند که بتواند استطاعت و َتَمکُّ
جل باطل میکند. برخی چنین مهریه

َ
 دانند، اما نظر اقوی مبنی بر صحت آن است. هایی را به دلیل عدم تعیین أ

 های عندالستطاعه احکام َمهریه
 ز تمکین خودداری کند؛ یعنی حقِّ حبس ندارد. تواند ازن برای دریافت َمهریۀ عنداالستطاعه نمی .1
 تواند شوهر را جلب و زندانی کند. زن برای دریافت این َمهریه نمی .2

مادۀ  حبس مرد برای دریافت َمهریه:   و مادۀ  قانون نحوۀ اجرای محکومیت  3از جمع  نتیجه  91قانون حمایت خانواده )مصوب    22های مالی  این  به   )
 رسیم:می

ن  مالی  شوهر    110تواند برای وصول َمهریه تا سقف  زن در صورتی می .1
سکه طالی بهار آزادی یا معادل قیمت آن همسرش را بازداشت نماید که بتواند َتَمکُّ

 سکه نیز حقِّ حبس شوهر را ندارد.  110را اثبات کند، در غیر این صورت حتی بابت 
ن  مالی شوهر اثبات شده باشد یا نشده باشد. سکه بهار آزادی، زن حقِّ حبس شو  110نسبت به َمهریۀ مازاد بر   .2

 هر را ندارد، چه َتَمکُّ
های مؤجل در صورتی  پذیر نیست. البته در مهریههای عنداالستطاعه امکانهای حال، مؤجل و عندالمطالبه ممکن است و در مهریهحبس مرد در َمهریه .3

 مرد از تأدیه مهریه امتناع کرده باشد. مرد قابل حبس است که سررسید پرداخت مهریه فرارسیده باشد و 
 ضمان تلف و نقص مهر

ید آن را ضمان تلف و نقص  َمهر قبل از تسلیم به زوجه بر عهدۀ زوج است، یعنی اگر َمهریه حتی بدون تقصیر زوج تلف، ناقص یا معیوب باشد، زوج با .1
 ق.م(  1084جبران کند. )مادۀ 

شده، ناشی از عیبی  جه بر عهدۀ زوجه است و زوج مسؤولیتی ندارد، مگر آنکه تلف یا نقص یا عیب  حادثضمان تلف و نقص  َمهر بعد از تسلیم به زو .2
 بوده باشد که از زمان قبل از قبض در َمهریه موجود بوده است. 

 معیوب بودن مهریه 
شود؛ بدین ترتیب  زن نسبت به َمهریه خیار عیب ایجاد می  اگر مال  موضوع  مهریه در زمان انعقاد عقد نکاح معیوب باشد و زن به این عیب جاهل باشد، برای .1

 که:
 تواند قرارداد َمهریه را فسخ کند و در نتیجه، مهرالمثل جایگزین آن شود.زن می •
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 تواند بابت عیب َمهریه، ارش بگیرد.زن می •
تواند  در این صورت زن حقِّ فسخ قرارداد مهریه را ندارد و فقط می اگر مال  موضوع  مهریه بعد از انعقاد عقد نکاح و تا قبل از تسلیم مهریه معیوب شده باشد: .2

 ارش مطالبه کند. 
تواند به ایفای وظایف زوجیت مبادرت نورزد،  زن نسبت به َمهر از حقِّ حبس برخوردار است؛ یعنی تا پیش از دریافت تمام مهر میحق حبس در عقد نکاح:  

ر باشد. در خصوص حقِّ حبس د عس  ه داشت که: )مادۀ حتی اگر زوج م   ق.م(   1085ر عقد نکاح باید توجِّ
تواند از پرداخت مهریه امتناع ورزد تا ابتدا زن اقدام به انجام  طرفه است؛ یعنی، زوج، نمیحقِّ حبس در عقد نکاح، فقط برای زوجه وجود دارد و این حق یک .1

 ق.م( 1085وظایف زوجیت کند. )مادۀ  
ِّ حبس در صورتی قابل  .2

ل یا عنداالستطاعه نباشد.)مادۀ این حق  عمال است که َمهریه حال یا عندالمطالبه باشد: یعنی، مؤجِّ  ق.م(  1085ا 
ِّ حبس نیست. )رأی وحدت رویۀ شمارۀ  زن تا قبل از دریافت تمام َمهریه می .3

ط  حق  سق  عمال کند، دریافت بخشی از َمهریه، م  ِّ حبس  خود را ا 
  708تواند حق 

 ( 1378/ 22/5مورخ  
ِّ حبس زن نیست. )رأی وحدت رویه شمارۀ  اعس .4

بندی شود، تا زمانی که زن  ( یعنی حتی اگر َمهریه، قسط22/5/1378مورخ    708ار مرد موجب سقوط حق 
 تواند از تمکین و انجام وظایف زوجیت امتناع کند. آخرین قسط را دریافت نکرده، می

بار حتی با رضایت و نه از اع کند که تاکنون اقدام به تمکین خاص نکرده باشد. اگر زن حتی یکتواند برای دریافت َمهریه از تمکین امتنزن در صورتی می .5
حبس نخواهد    روی اکراه یا اجبار، اقدام به تمکین خاص کند یعنی برای رابطۀ مباشرت  زناشویی با شوهر خود حاضر شود و اقدام به آن نماید، دیگر حقِّ 

های بعدی برای دریافت مهریه از ایفای وظایف زوجیت و مباشرت و وقوع نزدیکی، امتناع کند، اما  تواند در زماننمیشود و داشت و حقِّ حبس او ساقط می
 ق.م(  1086تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایفش امتناع کند. )مادۀ  شود و میاگر با اکراه به وظایف خود عمل کند حقِّ حبس او ساقط نمی

ِّ حبس، زن از دریافت نفقه محروم نمیدر صورت عدم تمکین زن  .6
عمال  حق   ق.م( 1085شود. )مادۀ  به دلیل ا 

ِّ حبس و ساقط .7
ِّ حبس کافی است و الزم نیست که زن هیچعدم تمکین خاص برای استفاده از حق 

 گونه تمکین عام نکرده باشد. نشدن  حق 
تواند تا قبل از دریافت مهریه هم از تمکین خاص و هم از تمکین عام امتناع  ن میگرچه عدم تمکین خاص برای استفاده از این حقِّ حبس کافی است، اما ز .8

 ( 1390/ 2/ 13مورخ    718کرده و در خانۀ شوهر حاضر نشود. )رأی وحدت رویه شمارۀ 
عمال حق حبس، همچنان مستحق دریافت مهریه است؛ زیرا اقدام او، قانونی است و نشوز تلقی .9  شود. نمی زن در صورت عدم تمکین برای ا 

ِّ حبس برای دریافت مهریه، در منزل شوهر حاضر نمی .10
عمال حق   شود، تابع شوهر نیست و تابع مرکز مهم امور خود آن زن است. اقامتگاه زنی که به واسطۀ ا 

 هستیم: اگر در نکاح شرط شود که زن مستحقِّ دریافت هیچگونه مهری نباشد، با دو حالت مواجه  درج شرط عدم مهریه در عقد نکاح: 
ل عقد نکاح نیست در نتیجه علیدر نکاح دائم:  .1 بط   شود. االصول زن مستحقِّ دریافت مهرالمثل میاین شرط باطل است، اما م 
 این شرط هم باطل است و هم مبطل نکاح است. در نکاح موقت:  .2

 اقسام مهر
ی ممکن است عین مال باشد )مانند خانه، زمین، باغ، اتومبیل( و   شود.مهری که قبل یا بعد از عقد به طور مشخص مقرر میمهرالُمَسّمی:   .1 َسمِّ مهرالم 

ن( و یا ممکن است عمل یا کار  ت معیِّ ن یا استفاده از منافع یک باغ در مدِّ ت معیِّ ی باشد که  ممکن است منفعت باشد )مثل حقِّ سکونت در منزل برای مدِّ
ینی، مثل    دارای ارزش اقتصادی است )مثل تعلیم زبان خارجی، تعلیم ی باشد اعم از حقِّ د  قرآن، تعلیم آشپزی و خیاطی و خطاطی( و یا ممکن است حقِّ

نی مال به زن پرداخت نماید )مثل تعهد شوهر به دادن   تواند  سکه بهار آزادی به صورت عندالمطالبه( و یا حق می  100اینکه شوهر تعهد کرده باشد مقدار معیِّ
ن. عینی باشد مثل حقِّ انتفاع یا ارتف  اق از عین معیِّ

ه به امثال آن زن و دوستان و نزدیکان او و همچنیمهرالمثل:   .2 ه به وضعیت خانوادگی زوجه و سایر اوصاف او و با توجِّ ن با  مهری که در برخی شرایط با توجِّ
ه به عرف محل تعیین می  شود. شود و به زوجه تأدیه میتوجِّ

ه به وضعیت مالی مرد تعیین میمهری که در برخی شرایط با مهرالُمتعه:   .3  شود.شود و به زوجۀ او تأدیه میتوجِّ
 ق.م(  1089)مادۀ تفویض مهر: 

 ممکن است در عقد نکاح، مهریه درج نشود و اختیار تعیین مهر به مرد، خود زن یا شخص ثالث داده شود.  .1
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ضه .2 َفوَّ ارزش باشد،  ویند و هر مهری که ایشان تعیین نمایند و مالیت داشته باشد ولو کمالَمهر« گ اگر اختیار تعیین مهر با مرد یا شخص ثالث باشد، به زن »م 
 تواند کمتر، معادل یا بیشتر از مهرالمثل باشد. صحیح است. این مهریه می

ر این صورت، مهریۀ مندرجه  البته بنا بر نظر برخی از حقوقدانان این مرد یا شخص ثالث باید حد متعارف را رعایت کنند و اگر مهریه خیلی ناچیز باشد، د 
 غیرنافذ است و در صورت عدم قبول زوجه، باید مهرالمثل پرداخت شود. 

سمایی که او تعیین می .3 کند، نباید بیش از مهرالمثل باشد و اگر از مهرالمثل بیشتر باشد، نسبت به مازاد  اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد، مهرالم 
 نیازمند تنفیذ شوهر است.  بر مهرالمثل، غیرنافذ و
 موارد تأدیۀ مهرالُمسّمی 

 اگر طرفین در عقد نکاح، به مهر خاصی تراضی کنند.  .1
 ق.م( 1087اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شود ولی طرفین بعد از نکاح و قبل از مباشرت به مهر خاصی تراضی نمایند. )مادۀ   .2
ی است. ای که ایشان تعیین میعیین مهر به شوهر، زن یا شخص ثالثی داده شود، مهریهدر تفویض مهر، یعنی وقتی اختیار ت .3 َسمِّ  کنند، نوعی مهرالم 
ی تعیین شده باشد ولی ملک  غیر باشد )مانند زمین متعلق به غیر( و صاحب مال نیز این امر را اجازه ندهد، مثل یا قیمت .4 َسمِّ ی تأدیه    اگر مهرالم  سمِّ مهرالم 

 ق.م(  1100ۀ شود. )مادمی
 موارد تأدیه مهرالمثل: 

 ق.م(  1087اگر در عقد نکاح َمهر ذکر نشود یا عدم َمهر شرط شود، ولی قبل از تراضی طرفین بر تعیین َمهر بین آنها مباشرت رخ دهد. )مادۀ  .1
م به بطالن نکاح باشد، رابطۀ او  اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ دهد، البته به شرط آنکه زن به بطالن نکاح   .2 گاه نباشد. اگر زن عال  آ

باشرت هم مهریه ق نمیمشمول عنوان زنا بوده و در صورت م   ق.م(  1099گیرد. )مادۀ  ای به او تعلِّ
ی تعیین شده باشد، اما مجهول باشد، مهرالمثل جایگزین آن می .3 سمِّ  ق.م(  1100شود. )مادۀ اگر مهرالم 
ی تعیی .4 سمِّ  ق.م( 1100شود. )مادۀ ن شده باشد، اما مالیت نداشته باشد، مهرالمثل جایگزین آن میاگر مهرالم 

تعه پرداخت میموارد تأدیه مهرالُمتعه:    ق.م(  1093شود: )مادۀ با جمع همۀ شرایط ذیل مهرالم 
ن نشود یا عدم مهر شرط شده باشد.  .1  اگر در عقد نکاح دائم، َمهر، معیِّ
 زوجین جدایی حاصل شود؛ نه به واسطۀ فسخ یا انفساخ نکاح یا فوت. به واسطۀ طالق بین  .2
 طالق، قبل از مباشرت بین زوجین رخ دهد.  .3
ق نمی .4  گیرد. طالق از جانب مرد باشد؛ یعنی مرد همسر خود را طالق دهد؛ بنابراین، اگر زن تقاضای طالق کرده باشد به او مهرالمتعه تعلِّ
ر در نکاح موقت، مهریه تعیین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح موقت باطل است و مهرالمتعه پرداخت  مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. اگ  .5

 شود. نمی
 ای بر عهدۀ مرد نیست:شود؛ و مهریهگونه مهری تأدیه نمیمواردی که هیچ ❖

ن نشود یا عدم مهر شرط شده باشد یا مهریه مالیت نداشته ب .1 اشد یا مهریه مجهول باشد و قبل از مباشرت بین زوجین یکی از آنها  اگر در عقد نکاح مهر معیِّ
 ق.م(  1088فوت شود. )مادۀ 

 ق.م(  1098اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ ندهد. )مادۀ   .2
گاه به بطالن عقد نکاح باشد.  .3  ق.م(  1099)مفهوم مادۀ اگر عقد نکاح باطل باشد و مباشرت بین زن و مرد رخ دهد و زن نیز آ
ت فسخ نکاح پیش از مباشرت، عن .4 ن باشد، نصف  اگر نکاح قبل از مباشرت به دلیلی از جانب مرد یا زن فسخ شود. البته با یک استثناء و آن اینکه اگر علِّ

 ق.م(  1101گیرد. )مادۀ َمهریه به زن تعلق می
 موارد تأدیه نصف مهرالُمسّمی:

ز مباشرت طالق دهد. در این صورت اگر مهریه تمامًا به زن پرداخت شده باشد، نصف آن مسترد شده و در صورت تلف شدن اگر مرد همسر خود را قبل ا .1
 ق.م(  1092بودن( را به مرد بازگرداند. )مادۀ  بودن( یا قیمت )در صورت قیمیمهریه، زن باید بابت نصف مهریه، مثل )در صورت مثلی

ت  باقیاگر مرد در نکاح موقت، قبل از م  .2 ت گفته میباشرت، مدِّ  ق.م(  1097شود. )مادۀ  مانده از نکاح را ببخشد. به این عمل، اصطالحًا بذل  مدِّ
 ق.م(  1101اگر قبل از مباشرت، نکاح به واسطۀ عنن، از جانب زن فسخ شود. )مادۀ  .3
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ود و بین طرفین مهرالمسمایی تعیین نشده باشد یا مهرالمسمای  اگر قبل از مباشرت، نکاح به واسطۀ عنن، از جانب زن فسخ ش موارد تأدیۀ نصف مهرالمثل: 
 ق.م(  1101شده، باطل باشد. )وحدت مالک با مادۀ تعیین

 تأثیر طالق در مهریه 
تعه است.  .1 َسمایی نباشد، مستحقِّ دریافت مهرالم   اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر مهرالم 
َسمایی نباشد، مستحقِّ دریافت مهرالمثل است. اگ  .2  ر طالق بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت تمام مهرالمسمی است و اگر َمهرالم 

 تأثیر فسخ نکاح در مهریه 
ت فسخ نکاح از جانب زن ای به زن پرداخت نمیاگر فسخ نکاح قبل از مباشرت صورت گیرد: هیچ مهریه .1 و به دلیل عنن مرد باشد که در  شود؛ مگر آنکه علِّ

 این صورت، زن مستحقِّ نصف مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی در میان نباشد، زن مستحقِّ نصف مهرالمثل است. 
 اگر فسخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، مستحقِّ مهرالمثل است.  .2

 نکاح در مهریه تأثیر انفساخ 
ت  اگر انفساخ نکاح قبل از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، در این صورت مستحقِّ دریاف .1

 ای نیست. مهریه
 ستحقِّ دریافت مهرالمثل است. اگر انفساخ نکاح بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت تمام مهرالسمی است اگر مهرالمسمایی نباشد، م .2

 تأثیر فوت یکی از زوجین در مهریه 
گونه  اگر فوت قبل از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت تمام مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، در این صورت مستحقِّ دریافت هیچ .1

 ای نیست. مهریه
 م مهرالمسمی است و اگر مهرالمسمایی نباشد، مستحقِّ دریافت مهرالمثل است. اگر فوت بعد از مباشرت صورت گیرد: زن مستحقِّ دریافت تما .2

 استرداد مهریه
، یا به هر ترتیبی  اگر زن َمهریه را گرفته باشد و قبل از مباشرت، طالق رخ دهد: زن باید نصف مهریۀ دریافتی را مسترد کند و اگر مهریه را تلف کرده باشد  .1

 نصف مهریه را مسترد کند.  تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت
ه شده باشد، یعنی زن مرد را از مهریه ابراء کرده باشد: الزم نیست که در زمان طالق چیزی  بری  از طریق ابراءاگر زن مهریه را نگرفته باشد، بلکه مرد   .2 الذمِّ

 به مرد بپردازد. 
ه شده  بری  از طریق بخشش طلب اگر زن مهریه را نگرفته باشد، بلکه مرد   .3 باشد، یعنی زن مهریه را به مرد بخشیده باشد: زن باید نصف مهریه را در زمان الذمِّ

شود؛ اما در بخشش طلب، طلبکار،  طالق بپردازد. تفاوت ابراء و بخشش طلب در آن است که در ابراء دین به صورت مستقیم و با ارادۀ طلبکار ساقط می
ه حاصل میشود و در نتیجۀ این امر، مالکیت  مافیمیبخشد و بدهکار، دارندۀ طلب  طلب خود را به بدهکار می ین  او ساقط میالذمِّ شود. در واقع  شود و د 

مهریه را به زن    بخشش طلب به منزلۀ آن است که طلبکار طلبش را گرفته و بعدًا با رضایت  بدهکار به او داده است؛ بنابراین، در زمان طالق، زن باید نصف
 بازگرداند. 

اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد، زن مستحق دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر تمام مهرالمسمی را قباًل دریافت کرده افزایش قیمت مهریه:  
ت، یعنی از زمانی که مرد مهریه را به زن داده است تا زمانی که به دلیل طال و قبل از مباشرت، زن    قباشد، اکنون باید نصف آن را بازگرداند حال اگر در این مدِّ

 شود: باید نصف آن را بازگرداند، مهریه دارای افزایش قیمت شده باشد، به نحو ذیل عمل می
 اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد: زن مستحقِّ چیزی نیست.  .1
ه داشت که در این  اگر افزایش قیمت ناشی از کاری باشد که زن روی آن مال انجام داده است: زن به اندازۀ افزایش قیمت مستح .2 ق است. البته باید توجِّ

شود؛ بلکه فقط باید معادل  پولی  افزایش  قیمت  حاصله، در زمان استرداد نصف حالت زن، به اندازۀ افزایش قیمت نسبت به عین مال با مرد شریک نمی
 مهریه به او پرداخت شود. 

ق به زن است و میاگر افزایش قیمت ناشی از عین مالی باشد که روی آن مال نصب ش .3  تواند آن را بردارد. ده است: آن عین متعلِّ
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اگر طالق قبل از مباشرت صورت گیرد، زن مستحق دریافت نصف مهرالمسمی است و اگر تمام مهرالمسمی را قباًل دریافت کرده باشد،  تکلیف منافع مهریه:  
ت، یعنی از زما نی که مرد مهریه را به زن داده تا زمانی که به دلیل طالق و قبل از مباشرت، زن باید نصف آن  اکنون باید نصف آن را بازگرداند. حال اگر در این مدِّ

 شود: را بازگرداند؛ چنانچه این نصفۀ مهریه دارای منافعی شده باشد، به صورت ذیل عمل می
 گردد. منافع متصل: منافع  متصل  این نیمۀ مهریه، با خود آن نیمۀ مهریه، به مرد بازمی .1
ق به زن باقی میمناف .2  ماند. ع منفصل: منافع  منفصل  این نیمۀ مهریه، متعلِّ

 

 
 [ 99دکترای حقوق خصوصی ]  در خصوص شرایط و احکام عقد نکاح در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 حاکی از قصد انشاء عقد باشد.که به طور وضوح شود، مشروط بر اینبا اشاره طرفین عقد نکاح واقع می الف. 

ضب.   المهر، چنانچه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، طالق واقع شود؛ زن مستحق نصف مهر است. ةدر نکاح مفوا

 تعیین زن و شوهر به نحوی که نام و هویات هر یک از طرفین برای دیگری معلوم باشد، شرط صحت نکاح است.ج. 

 امور خارجه ایران بدون اجازه مخصوص با زنی که تبعه بیگانه است ازدواج کند، عقد نکاح غیرنافذ است. درصورتی که کارمند وزارت د. 

 صورت  این   در  شود  داده   ثالثی   شخص   یا  شوهر  به  مهر   تعیین  اختیار  است  ممکنقانون مدنی: »  1089به استناد مادۀ     « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

 «کند معین بخواهد قدر هر را  مهر تواندمی   ثالث شخص یا شوهر

شده  مطابق نظر دکتر مالکریمی تفویض مهر در اصطالح حقوقی آن است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار  

ضةالمهر نامیده میباشد. زنی که این گونه ازدواج می اگر طالق پیش از نزدیکی واقع شود، شود. چنین مهری اوصاف مهرالمسمی را دارد، پس  کند، مفوا

 زن مستحق  نصف مهر تعیین شده است 

ن مهریه را ✓  تأدیه نکند، نکاح باطل خواهد بود. حکم نکاح، مهر و شرط چیست؟   در عقد نکاحی شرط شده است که چنانچه شوهر در مدت معیا

 [ 99]ارشد 

آثار عقد نکاح

مالی

استقالل مالی مرد و زن 

نفقۀ زوجه

اجرت المثل ایام زوجیت

نحلۀ ایام زوجیت

پرداخت مخارج هزینه شده توسط زن

مهریه

غیرمالی

مختص زن

تمکین

مختص مرد

ریاست مرد بر خانواده

مشترک بین زوجین

حسن معاشرت

معاضدت
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 الف. نکاح، مهر و شرط باطل است.

 است.ب. نکاح، مهر و شرط صحیح 

 ج. نکاح صحیح، ولی مهر و شرط باطل است. 

 د. نکاح و مهر صحیح، ولی شرط باطل است. 

  باطل  نکاح  معین  مدت  در   مهر   تأدیه  عدم  صورت  در  که   شود  شرط  نکاح   عقد  در   اگرقانون مدنی: »  1081« صحیح است. به استناد مادۀ  دگزینۀ »پاسخ:  

 « استباطل شرط  ولی صحیح مهر و نکاح بود خواهد

ضه ✓ قطعه سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است. سپس شوهر با موافقت زن یک دستگاه خودرو به ارزش پانصد    110المهر، مهریه  در نکاح مفوا

 [ 99]ارشد  جای آن داده است. در صورت وقوع طالق قبل از وقوع نزدیکی، شوهر استحقاق چه چیزی را دارد؟ میلیون تومان را به

 قیمت خودرو  الف. نصف

 ب. پنجاه و پنج سکه بهار آزادی 

 ج. دویست و پنجاه میلیون تومان

 د. شرکت با زن در نصف عین خودرو

« صحیح است. بر اساس نظر دکتر صفایی هرگاه مهر، معین بوده و شوهر با توافق زوجه، مال دیگری را به جای آن داده باشد، در صورت بگزینۀ »پاسخ:  

 باشد، نه نصف عوضی که زن دریافت کرده استنزدیکی، شوهر مستحق مثل یا قیمت نصف مهر می طالق قبل از 

ی و تفریط شوهر تلف شود، در حق ✓ وق مهریه زن یک قطعه یاقوت برمه تعیین شده است. چنانچه یاقوت مزبور پس از عقد و قبل از تسلیم بدون تعدا

 [ 99]ارشد  ایران حکم مسئله کدام است؟

 ضامن است.  الف. شوهر،

 ب. ضمان شوهر، ضمان ید است و زن مستحق قیمت یاقوت است.

 ج. ضمان شوهر، ضمان معاوضی است و زن مستحق مهرالمثل است.

 د. ضمان شوهر، ضمان معاوضی است و زن فقط درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل است.

  قبل   و  عقد  از  بعد  یا  و  بوده  معیوب  عقد  از   قبل  گردد  معلوم  و  باشد  معین  عین  مهر  رگاههقانون مدنی: »   1084« صحیح است به استناد مادۀ  بگزینۀ »پاسخ:  

 « است تلف و عیبضامن  شوهر شود تلف یا و معیوب تسلیم از

 [ 98 ارشد] است؟ صحیح  زن، مهریه  درخصوص مورد کدام ✓

 .باشد تلف مسبب که است ضامن درصورتی تنها شوهر شود، تلف تسلیم از قبل و  عقد از بعد و باشد معین عین مهریه که درصورتی. الف

 .است مهریه تعیین مالک   زوج مالی وضع گیرد، صورت طالق  مهریه تعیین  و نزدیکی از قبل و نشده تعیین مهریه نکاح، عقد در هرگاه. ب

 .شود می مهر سقوط موجب  نزدیکی، از  قبل و مدت  اثنای در  مرد  فوت  منقطع، نکاح در . ج

 . دارد را مهرالمثل دریافت  حق زن شود،  فسخ نزدیکی از بعد نکاح هرگاه. د

هر  گاه  هر: »م.ق   1093  مادۀ  استناد به.  است  صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ  دهد   طالق   را  خود  زن  مهر  تعیین  و  نزدیکی  از  قبل  شوهر  و   باشد  نشده  ذکر  عقد  در  م 

هرالمتعه  مستحق زن هرالمثل  مستحق دهد  طالق  آن از بعد اگر و است م   .« بود خواهد م 

 [ 96]مشاوران حقوقی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود:  ✓

 نماید.ب. زن هر قدر بخواهد تعیین می   تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین نماید. الف. زن نمی

 د. مطابق عرف خواهد بود.    ی دادگاه خواهد بود. ج. بر عهده

 درست است. »الف«  ی  مدنی، گزینهقانون   1090ی  پاسخ: طبق ماده

صد میلیون تومان تعیین شده است. اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه، بر  ضمن عقد نکاح، مهریه زوجه به صورت عنداالستطاعه و معادل یک ✓

 [ 96اساس شاخص ساالنه بانک مرکزی، چگونه است؟ ]وکالت

 ی زوجه و تمکن مالی زوج است.الف. منوط به مطالبه

 وط به تغییر فاحش نرخ تورم است. ب. من

 ی مهریه از سوی زوجه است.ج. منوط به تمکین و مطالبه

 ی زوجه و تمکن مالی زوج نیست. د. منوط به مطالبه
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است: دو شرط الزم  بانک مرکزی  بهای کاال و خدمات برای تعدیل مهریه بر اساس شاخص ساالنۀ  1082درست است. طبق تبصرۀ مادۀ  »د«ی پاسخ: گزینه

    . زوجین راجع به تعدیل مهریه توافق دیگری نکرده باشند.2. مهریۀ وجه نقد باشد.  1
 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری   کدام مورد در خصوص »مهر عین معین«صحیح است؟  ✓

معیوب شده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد  الف. هرگاه در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب خواهد بود، ولی اگر بعد از عقد و قبل از تسلیم 

 بود.

 ب. اگر در زمان عقد تلف شده باشد، مهر باطل است و اگر پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شود. زوج ضامن بدل آن است.

 ج. اگر در زمان عقد یا بعد از عقد و قبل از تسلیم تلف شود، زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است.

 للغیر درآید، زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود.ًق د. اگر مستح

 درست است. »ب« ی این قانون، گزینه 1084ی  قانون مدنی و ماده 1100ی پاسخ: براساس مالک ماده 

 [ 93]تعهدات آزاد شود: کند ولی روز بعد پشیمان میی شوهر خود را نسبت به مهریه ابراء میزنی ذمه ✓

 اء رجوع کند.تواند از ابر الف. زن می

 ب. ابراء الزم است و زن حق رجوع ندارد.

 تواند با طرح دعوا در دادگاه از ابراء رجوع کند. ج. زن می

 د. فقط اگر ابراء همراه با تقاضای طالق باشد، قابل رجوع نیست.

 تواند بعد از انشای ابرا از آن رجوع کند.نمی باشد، زن چون ابرا ایقاعی الزم است و غیرقابل رجوع می درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

مهریه   ✓ نکاح،  عقد  می  50در  فسخ  را  نکاح  عقد  زوجه  نزدیکی،  از  بعد  است.  شده  تعیین  تومان  است؟ میلیون  مهریه  کدام  مستحق  وی  کند. 

 [ 94]قضاوت  

 د. مهرالمثل  ج. مهرالمتعه  ب. نصف مهرالمسمی  الف. مهرالمسمی

ت است. چون نزدیکی واقع شده است زن مستحق تمام مهرالمسمی است؛ و اگر مهر تعیین نشده باشد، زن مستحق مهرالمثل  درس   »الف« ی  پاسخ: گزینه

 است. 
 [ 92]مشاوران حقوقی برای تعیین مهرالمتعه کدام ضابطه در قانون مدنی پذیرفته شده است؟ ✓

 شود. الف. حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می

 شود.فت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال او در نظر گرفته میب. حال زن از حیث شرا

 ج. عرف محل 

 گیرد. د. حال مرد از حیث خانوادگی و شغلی مدنظر قرار می

 درست است. »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  1094ی  پاسخ: طبق ماده
 [ 94سراسری]ارشد حقوق خصوصی   کدام عبارت، در خصوص مهریه، صحیح است؟  ✓

 الف. انحالل نکاح تأثیری بر استحقاق زن نسبت به دریافت مهرالمسمی ندارد. 

 ب. صدور حکم تقسیط مهریه توسط دادگاه به دلیل اعسار زوج، مسقط حق حبس نیست. 

 ج. شرط عدم مهر در هر نکاحی صحیح است. 

 د. اگر زن جاهل به فساد نکاح باشد، مستحق مهرالمثل است. 

تقسیط مهریه توسط دادگاه    87/ 22/5هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب    708رویۀ شمارۀ    طبق رأی وحدت   ی »ب« درست است.پاسخ: گزینه

سقط  حق  حبس زوجه نیست و  زوجه می  عمال کند. م  ا حبس خود را إ 
 تواند تا تأدیۀ آخرین قسط از اقساط مهریه حق 

 [ 94خصوصی سراسری ]ارشد حقوق  کدام حکم، در نکاح موقت، جاری است؟ ✓

 الف. در صورت جهل زن به فساد نکاح و عدم وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه است.

 ب. اگر مردی قبل از نزدیکی، تمام مدت باقی مانده از نکاح را ببخشد، باید نصف مهر را بدهد. 

 شود.ج. موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر می

 زدیکی نکند، باید نصف مهر را به او بدهد.د. اگر شوهر تا آخر مدت با زن ن

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1097ی  پاسخ: طبق ماده
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]ارشد  کند؟ زمانی که مرد تقاضای تمکین نموده و زن به حق حبس خود استناد کند، در چه صورتی دادگاه حکم تمکین زوجه را صادر می ✓

 [ 93حقوق خانواده سراسری

 دادگاه حکم به تقسیط مهریه داده باشد. الف. در صورتی که 
ً
 ابتدائا

 ب. در صورتی که حکم اعسار کلی مرد صادر شده باشد.

 ج. در صورتی که تمامی مهریه زوجه پرداخت شده باشد. 

 صد و ده سکه از مهریه را پرداخته باشد و نسبت به مازاد تمکن وی ثابت نشده باشد.د. در صورتی که زوج تا معادل یک

 درست است.  »ج«ی گزینه پاسخ:
 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری در خصوص امتناع زن از ایفای وظایف در مقابل شوهر، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 شود.الف. در هیچ صورتی امتناع مجاز نیست، اما حق نفقه ساقط نمی

 شود. ب. در هر حال تا زمان تسلیم مهریه، امتناع مجاز است و حق نفقه ساقط نمی

 شود. ج. اگر مهر حال باشد، تا زمان تسلیم مهریه، امتناع مجاز است و حق نفقه ساقط نمی

 شود.د. اگر مهر حال باشد، تا زمان تسلیم مهریه، امتناع مجاز است، اما حق نفقه در این مدت ساقط می

 درست است. »ج« ی  قانون مدنی، گزینه  1085ی  پاسخ: طبق ماده

 [96ی مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود: ]مشاوران حقوقیکه در صورت عدم تأدیه اگر در عقد نکاح شرط شود ✓

 ب. نکاح و مهر و شرط باطل است.                         الف. نکاح و مهر و شرط صحیح هستند. 

 د. نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.    ج. نکاح صحیح ولی مهر و شرط باطل است. 

 درست است. »د«  ی  قانون مدنی، گزینه  1081ی  هپاسخ: طبق ماد

ی او برحسب اینکه فسخ نکاح قبل از نزدیکی یا بعد از نزدیکی بوده است، به ترتیب  هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه باشد، حکم مهریه  ✓

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری چیست؟ 

 حق مهرالمسمی ندارد. –الف. حق مهرالمسمی ندارد 

 مستحق نصف مهرالمسمی است.  –ب. حق مهر ندارد 

 مستحق نیمی از مهرالمثل است.  – ج. حق مهر ندارد 

 مستحق تمام مهرالمسمی است.   –د. حق مهر ندارد 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

حقوق   زوجه نسبت به مهریه چگونه است؟هرگاه مهر در عقد نکاح معین نشده باشد و نکاح در اثر عنن فسخ شود، استحقاق  ✓ ]ارشد 

 [ 95خانواده سراسری

 ب. نصف مهرالمتعه  الف. نصف مهرالمسمایی که باید قبل از فسخ تعیین شود.

 د. نصف مهرالمثل      ج. تمام مهرالمثل 

 درست است.  »د«ی  قانون مدنی، گزینه 1101ی پاسخ: براساس مالک ماده 

اگر زوج، ظرف یک سال مهریه را پرداخت نکند، زوجه حق فسخ دارد. عقد و شرط مزبور، چه وضعیتی دارند؟ شود  در عقد نکاحی شرط می ✓

 [95]ارشد حقوق خانواده سراسری 

 به مهریه است، اما عقد نکاح صحیح است. الف. شرط باطل و مبطل توافق راجع

 ب. عقد نکاح صحیح و توافق نسبت به مهریه قابل فسخ است. 

 صحیح و شرط باطل است.  ج. عقد نکاح

 د. شرط باطل و مبطل عقد نکاح است.  

 درست است.  »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 1081ی پاسخ: براساس مالک ماده 

گیرد. در صورتی که ی زوج قرار میبه موجب عقد نکاح، یک دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر مدل مشخص، به عنوان مهریه عندالمطالبه در ذمه ✓

]ارشد   للغیر است، حکم قضیه چیست؟شده تسلیم زوجه کرده و معلوم شود مستحق  ه اتومبیل با مشخصات تعیینزوج یک دستگا

 [ 96حقوق خانواده سراسری
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 الف. زوجه مستحق قیمت آن است.

 ب. زوجه مستحق مهرالمثل است.

 ج. همانند آن است که مهریه تأدیه نشده است. 

 هرالمثل است. د. در صورت وقوع نزدیکی، زوجه مستحق م

عین معین، در فرض سوال وفای به تعهد  درست است. اتومبیل مورد توافق به عنوان مالی کلی، مهریه قرار گرفته است، نه به صورت    »ج« ی  پاسخ: گزینه

 محقق نشده و زوج باید مصداق دیگری به زوجه تسلیم کند.
سکه بهار آزادی بوده، ابراء   114ی شوهر را بابت مهریه که  دستگاه اتومبیل(، ذمهخانمی مطابق توافق با شوهرش، در برابر دریافت عوض )یک   ✓

 [ 97ی زوجه چه حکمی دارد؟ ]ارشد حقوق خانواده   سراسریکند. در صورت وقوع طالق قبل از نزدیکی، مهریه می

 سکه( باید مسترد شود. 72الف. نیمی از مهریه )

 رد شود. ب. سه دانگ از مالکیت اتومبیل باید مست

 ج. عوض دریافتی )اتومبیل( باید مسترد شود. 

 سکه( باید مسترد شود. 114د. تمام مهریه )

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند« حق حبسی  قانون مدنی:» زن می  1085ی  به موجب ماده ✓

 [ 90ماده برای زن درنظر گرفته شده است: ]وکالت که در این

 الف. اختصاص به تمکین عام دارد.

 ب. اختصاص به تمکین خاص دارد.

 گیرد. ق وظایف شرعی و قانونی را در بر میج. مطل

 شود. ی آن به صورت موردی تعیین میی خاص نداشته و محدودهد. محدوده

 است. 13/02/1390هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب  718ی  ی شمارهد به رأی وحدت رویهدرست است.این پرسش مستن  »ج«ی پاسخ: گزینه
ی عسرت زوج، حکم به واسطهکند. قبل از شروع زندگی مشترک، دادگاه به خانم جوانی پس از فوت همسر اول خود با مرد دیگری ازدواج می ✓

تواند انجام  ی نفقه، زوجه چه اقدامی میه، در خصوص حق حبس و حق مطالبه تقسیط مهریه عندالمطالبه داده است. تا دریافت کامل مهری 

 [ 95]قضاوت  دهد؟ 

 ی نفقه را نیز دارد. الف. از تمکین خاص خودداری کند، لیکن موظف به تمکین عام است و حق مطالبه

 استحقاق نفقه ندارد.ب. از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند، لیکن در مدت مزبور، 

 ی نفقه را ندارد. ج. از تمکین خاص خودداری کند، لیکن موظف به تمکین عام است و حق مطالبه

 ی نفقه را نیز دارد. د. از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند و حق مطالبه

 درست است. »د« ی قانون مدنی گزینه 1085 یدیوان عالی کشور و ماده 708ی  ی شمارهپاسخ: طبق رأی وحدت رویه

ی ازدواج به خانم »ب« )زوجه( وکالت بالعزل با حق توکیل غیر داده است که چنانچه بدون  آقای »الف« )زوج( ضمن عقد نکاح و در دفترچه ✓

ی  را مطلقه نماید. در خصوص نحوه تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طالق خودرضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه می

 [ 91اعمال وکالت در طالق زوجه کدام عبارت صحیح است؟ ]وکالت

 ی دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است. الف. تنها هنگامی که ازدواج دوم  زوج بدون اجازه

 ل نیست. ی دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعماب. در هر حال چنانچه ازدواج دوم  زوج با اجازه 

شود و زوجه وکیل  بالعزل  زوج  که شرط فوق نوعی شرط نتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت زوجه، این شرط محقق میج. با عنایت به این

 تواند برای طالق به دادگاه مراجعه کند.در طالق خواهد شد و می

 عدم تمکین زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست. ی دادگاه و به دلیل د. چنانچه ازدواج دوم  زوج با اجازه 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف    716رأی وحدت رویه شماره  طبق    ی »د« درست است.سخ: گزینهپا

ق و قابل اعمال نیستزوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج    . وکالت زوجه از زوج در طالق محقا
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 انحالل نکاح 
ور ذیل منحل    1120و    1139منظور از انحالل نکاح، انقطاع و از بین رفتن رابطۀ زوجیت است. با لحاظ مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد   عقد نکاح به ص 

 شود: می
 فسخ نکاح از طرف یکی از زوجین  .1
 د )فقط در نکاح دائم(طالق از طرف مر  .2
ت از طرف مرد )فقط در نکاح موقت(  .3  بذل مدِّ
ت نکاح موقت )فقط در نکاح موقت(  .4  انقضای مدِّ
 فوت یکی از زوجین  .5
 لعان .6
 انفساخ نکاح  .7
 

 
 فسخ نکاح 

نظر قانونگذار است. لذا  شود و از طرفی تثبیت خانواده و محدودکردن موارد  چون نکاح مانند سایر عقود مالی یک قرارداد مالی محسوب نمی انحالل نکاح مدِّ
بینی شده است در ازدواج مطرح نیست؛ و موارد فسخ نکاح محدود به موارد خاصی است؛ که با موارد فسخ قراردادهای  خیاراتی که برای فسخ قراردادهای مالی پیش

 مالی تفاوت دارد. 
فسخ بر وی بوجود آمده است. لذا فسخ نکاح یک حق است. فسخ نکاح ایقاع است و با ارادۀ  مبنای حقِّ فسخ نیز جلوگیری از ورود ضرر به همسری است که حقِّ 

 گیرد. طرف صورت میانشایی یک
 موارد فسخ نکاح 

 بندی کرد، که شامل: توان با توجه به مواد قانون مدنی در باب فسخ نکاح، موارد فسخ نکاح را به سه دسته تقسیمی میِّّ به طور کل 
 رک فسخ نکاح برای زوجین الف ـ موارد مشت

 ب ـ موارد فسخ نکاح از جانب زن 
 ج ـ موارد فسخ نکاح از جانب مرد 

 
 الف ـ موارد مشترک فسخ نکاح بین زوجین 

 جنون:  .1
 شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حقِّ فسخ است.« ق.مدنی: »جنون هر یک از زوجین به 1121ماده 

ق مورد جنون، زمانی است که جنون هر یک از زوجین بهبر اسا  یک  موجب حقِّ فسخ برای هیچ  جنون زودگذر شرط استقرار باشد؛ به عبارت دیگر  س این ماده، تحقِّ
 شود. از طرفین نمی

 در خصوص حقِّ فسخ زن و شوهر به جهت جنون یک تفاوت وجود دارد و آن این است که: 
شود لکن در خصوص جنون زن، زمانی حقِّ فسخ برای مرد وجود دارد که زن به  نکاح حاصل شده باشد موجب حقِّ فسخ برای زن میجنون مرد حتی بعد از عقد  

گاه نباشد، در غیر این، صورت برای مرد حقِّ فسخی بوجود نخواهد آمد؛ به عبارت دیگر اگر زن در هنگ ام عقد مجنون باشد  هنگام عقد مجنون بوده و مرد از آن آ
گاه به جنون زن باشد در این حالت مرد حقِّ فسخ ندارد. مواد زیر در این خصوص بیان شدهو م  اند. رد آ

 ق.مدنی: »عیوب زن در صورتی موجب حقِّ فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.«  1124ماده 
 حادث شود موجب حقِّ فسخ برای زن خواهد بود.« ق.مدنی: »جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم  1125ماده 
م به َامراض مذکوره در طرف دیگر بود بعد از عقد حقِّ فسخ نخواهد داشت.«  1126ماده   ق.مدنی: »هر یک از زوجین که قبل از عقد، عال 

 تدلیس:  .2
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رغبت برای ازدواج مؤثر باشد. تدلیس که موجب حقِّ فسخ    ای که در ایجاد رغبت یا عدممنظور از تدلیس عملی است که موجب فریب طرف مقابل شود. به گونه
 گردد. قانون مدنی مستفاد می 438برای طرفین است از مالک  مادۀ 

 ق.مدنی: »تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.«  438ماده 
 صورت گرفته باشد. عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود باید از سوی طرف عقد یا با تبانی او 

زن یا مرد از  شود که  کارانه بوده و تدلیس محسوب میانجام داده که این عملیات فریب  فرد دیگری غیر از همسر اوبنابراین اگر یکی از زوجین بنا به عملیاتی که  
ن اطالع زوجین موجب تدلیس شود و تبانی نباشد، حقِّ  ، حقِّ فسخ به موجب تدلیس نخواهد آمد؛ به عبارت دیگر اگر شخص ثالثی بدواند این امر اطالع نداشته

 فسخ ایجاد نخواهد شد. 
بودن اعضای بدن خود را پنهان کند و چیزی در این خصوص  بودن چشم یا معیوبشود؟ بعنوان مثال اگر کسی مصنوعیسؤال: آیا سکوت نیز موجب تدلیس می

 شود یا خیر؟ نگوید آیا این امر تدلیس محسوب می
تواند از جمله اعمال منفی )ترک فعل( برای تدلیس باشد.  توان گفت که تدلیس ممکن است با عمل مثبت یا منفی صورت گرفته باشد و سکوت نیز میمیدر پاسخ  

تا دو سال به    قانون مجازات اسالمی نیز جرم محسوب شده و مجرم از شش ماه  647باشد بر اساس ماده  تدلیس در ازدواج عالوه بر اینکه دارای حقِّ فسخ می
 گردد. حبس محکوم می

ن مالی،  647ماده   موقعیت    قانون مجازات اسالمی: »چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت عالی، تمکِّ
ع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم  اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واق

 گردد.« می
 تخلف از شرط )شرط صفت(:   .3

ق.مدنی: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حقِّ    1128ماده  
 صریح شده یا عقد متبانیًا بر آن واقع شده باشد.« فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد ت

آید که صفت فوق منظور طرفین بوده و در توافق آنها واقع شده وصفی که صریحًا در عقد ذکر نشده است تخلف از شرط بنائی است. لکن از اوضاع و احوال برمی
 و به بیان دیگر عقد متباینًا بر آن واقع شده است. 

بودن زن است و الزم نیست که این امر حتمًا در توافقات طرفین صریحًا ذکر  توان گفت که در ازدواج زن و مرد بنای طرفین بر باکرهمروزه میبعنوان مثال در عرف ا
 شود.شود و لذا اگر بعد از عقد معلوم شود که زن فاقد وصف مذکور بوده است لذا برای مرد حقِّ فسخ ایجاد می

 
 زن   ب ـ موارد فسخ نکاح از جانب

 عیوب ذیل در مرد موجب حقِّ فسخ برای زن خواهد بود. قانون مدنی:  1122مادۀ 
 خصاء  .1
َنن به شرط اینکه ولو یک .2  بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. ع 
 ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه .3

َنن شود، زن حقِّ فسخ خواهد داشت.موارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح،   • َنن که اگر پس از ازدواج نیز شوهر مبتال به ع   موجود باشند؛ جز در ع 
 ج ـ موارد فسخ نکاح از جانب مرد

 عیوب ذیل در زن موجب حقِّ فسخ برای مرد خواهد بود. قانون مدنی:  1123مادۀ 
 َقَرن. .1
ذام.  .2  ج 
 َبَرص.  .3
 افضاء.  .4
 گیری. زمین .5
 شم. نابینایی از هر دو چ .6
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 شود. موارد فوق به شرط آنکه در زمان عقد نکاح، در زن موجود باشند، برای مرد حق فسخ ایجاد می •

 
 احکام خیار فسخ در عقد نکاح 

 فسخ نکاح هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت ممکن است.  .1
گاه به وجود عیب یا جنون در طرف مقابل باشد، پس از  .2  ق.م(  1126نکاح حقِّ فسخ ندارد. )مادۀ اگر فرد قبل از عقد نکاح آ
 ق.م(  1131کلیۀ خیارات عقد نکاح اعم از خیار فسخ ناشی از عیوب زن یا مرد، خیار تخلف از شرط و خیار تدلیس فوری است. )مادۀ  .3
 ق.م(  1131خیار تخلف از شرط صفت با آنکه در عقود دیگر فوری نیست، در عقد نکاح فوری است. )اطالق مادۀ  .4
  خیار تخلف از شرط صفت، خیار تخلف از شرط فعل یا شرط نتیجه به عنوان موجبات فسخ عقد نکاح در قانون درج نشده است؛ بنابراین اگر فعلی  برخالف  .5

او از انجام فعل    توان به دلیل امتناعتوان الزام او را خواستار شد، اما نمیدر نکاح بر یکی از طرفین شرط شده باشد و متعهد از انجام شرط امتناع ورزد می
 شده، اقدام به فسخ نکاح کرد. شرط

عمال نکند خیار او ساقط می .6 شود؛ اما اگر به یکی از موارد  اگر فرد پس از علم به عیب موجود و علم به حقِّ فسخ و علم به فوریت حقِّ فسخ، حقِّ فسخ را ا 
عمال نکند و فورًا نکاح را فسخ   1131ادۀ مذکور در باال علم نداشته باشد تأخیر او موجب اسقاط خیار فسخ نیست. )م ق.م( بنابراین اگر شخص فورًا خیار را ا 

 شود که: نکند، در صورتی حقِّ خیار او زائل می
گاه بوده باشد.  •  شخص دارای خیار از منشأ خیار و وجود خیار آ
گاه بوده باشد.  •  شخص دارای خیار از لزوم فوریت خیار آ

ع .7 عمال کند، باید این ادعای خود مبنی بر جهل به فوریت را  اگر شخصی فورًا خیار فسخ را ا  مال نکند و با ادعای جهل به فوریت، بخواهد بعدًا خیار فسخ را ا 
 با اوضاع و احوال و شواهد و قرائن اثبات کند. 

 ق.م(  1132در فسخ نکاح، تشریفات طالق مانند صیغۀ مخصوص الزم نیست؛ بنابراین یک ایقاع رضایی است. )مادۀ   .8

موارد فسخ نکاح

موارد مشترک

تدلیس

جنون

تخلف از شرط صفت

از جانب زن

خصاء

َنن ع 

یمقطوع بودن آلت تناسل

از جانب مرد

قَرن

جذام

َبَرص

افضاء

زمین گیری

نابینایی از هر دو چشم
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 [90]ارشد حقوق خانواده سراسری ی چه مسائلی ممکن است؟فسخ نکاح به واسطه ✓

 ی تدلیس الف. فقط به واسطه

 ی تدلیس و عیبب. فقط به واسطه

 ی عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفتج. فقط به واسطه

 ی شرط، عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفتد. فقط به واسطه

ی خیارات مربوط به قراردادهای  درست است. غیرمالی بودن عقد نکاح و ضرورت حفظ استحکام  بنیاد خانواده مانع ثابت شدن همه  »ج«ی  پاسخ: گزینه

 شوند.مالی در عقد نکاح است؛ بنابراین خیاراتی مانند غبن و شرط در عقد نکاح مطرح نمی

 [96سری]ارشد حقوق خانواده سرا در کدام مورد، عقد نکاح قابل فسخ است؟ ✓

 گیر شود.ی تصادف زمینی حادثهالف. زوجه بعد از نکاح، به واسطه 

 ب. زن بعد از نکاح، دچار جنون شود.

 ج. مرد به یکی از امراض مقاربتی مبتال شود. 

 د. زوج بعد از عقد، دچار جنون ادواری شود.

 درست است. »د« ی  قانون مدنی، گزینه  1125ی  پاسخ: طبق ماده
 [ 95]دکتری سراسری شود، کدام مورد صحیح است؟ ، زوج به جنون ادواری مبتال میپس از عقد نکاح ✓

 ب. هر یک از زوجین حق فسخ دارند.     الف. فقط زوجه حق فسخ دارد. 

 یک از زوجین حق فسخ ندارند.د. هیچ     شود.ج. عقد نکاح منفسخ می

 درست است. »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  1125ی  پاسخ: طبق ماده

 [93اشتباه در اوصاف اساسی و ذاتی نسبت به یکی از زوجین چه تأثیری در عقد نکاح دارد؟ ]ارشد حقوق خصوصی آزاد ✓

 ب. موجب عدم نفوذ نکاح است.      الف. موجب بطالن نکاح است.

 د. تأثیری در نکاح ندارد.   کند.ج. برای اشتباه کننده حق فسخ نکاح ایجاد می

 قانون مدنی، تأثیر اشتباه بر عقد نکاح با تأثیری که اشتباه بر دیگر عقود دارد، متفاوت است.  1128ی درست است. طبق ماده   »ج«ی پاسخ: گزینه
شود. مردی که مبتال به بیماری ام اس بوده بدون ذکر بیماری خود اقدام به ازدواج نموده پس از ازدواج و نزدیکی، همسر از بیماری وی مطلع می  ✓

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری ف نکاح چیست؟تکلی

 ی خیار عیب توسط زوجه قابل فسخ است. الف. نکاح به واسطه

 ب. نکاح صحیح است و زوجه حق طالق یا فسخ نکاح ندارد. 

 تواند تقاضای طالق کند.العالج بودن زوجه میج. نکاح صحیح است و در صورت صعب

 خت مهریه به زوجه است.د. نکاح منفسخ است و شوهر ملزم به پردا

ا فسخ برای زن که در مادۀ    بیماری ام اس  درست است.  »ج« ی  پاسخ: گزینه
ق.م به صورت حصری بیان شده است، نیست.    1122جزء عیوب  ایجادکنندۀ حق 

تواند به حاکم رجوع کند و  پس اثبات عسر و حرج، ق.م زوجه می  1130توان از مصادیق عسر و حرج قلمداد نمود و طبق مادۀ  را می  بیماری ام اساما  

 صدور حکم طالق را تقاضا کند 
 [ 90ی زوجه، ازدواج مجدد کند، کدام گزینه صحیح است؟ ]وکالت گیالنچنانچه زوج بدون رضایت و اجازه  ✓

 یابد و قابل اعمال است. صورتی که ازدواج، نکاح دائم باشد، در هر صورت وکالت زوجه در طالق تفویضی ضمن عقد نکاح تحقق میالف. فقط در 

یابد و  ی دادگاه باشد، خواه زوجه در تمکین زوج باشد یا نباشد، وکالت در طالق تفویضی ضمن عقد نکاح، تحقق میب. چنانچه ازدواج مجدد زوج با اجازه

 اعمال است.  قابل

ی دادگاه بوده و عدم تمکین زوجه به اثبات رسیده باشد وکالت تفویضی به زوجه برای طالق، ضمن عقد نکاح  ج. در صورتی که ازدواج مجدد زوج با اجازه

 یابد و قابل اعمال نیست.تحقق نمی

تواند  شود و زوجه میاز زوج که ضمن عقد نکاح شرط شده، محقق می  د. در هر صورت و  به هر نحوی که زوج، همسر دیگری اختیار کرده باشد، وکالت زوجه 

 تقاضای اعمال وکالت در طالق خود را بکند.
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 درست است.  »ج«ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزینه 716ی  ی شمارهطبق رأی وحدت رویهپاسخ: 
 

رعی، طالق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغۀ مخصوص  معنی لغوی طالق رهایی، آزاد کردن، ترک کردن است و در اصطالح ش  طالق:
ه داشت که:طالق متداول خود؛  ترین راه انحالل نکاح دائم است. طالق ایقاعی است که انشای آن به اختیار مرد است. در مورد طالق باید توجِّ

 ق.م(   1134مرد عادل باطل است. )مادۀ ایقاعی تشریفاتی است که انشای آن بدون صیغۀ مخصوص و حضور دو   .1
شود.  میحضور دو شاهد مرد عادل صرفًا از شرایط اثبات طالق نیست؛ بلکه از شرایط ثبوت طالق نیز هست، یعنی بدون حضور آنها اصاًل طالقی حاصل ن .2

 ق.م(  1134)مادۀ  
ت کند. )مادۀ   تواند اقدام به بذلطالق در نکاح موقت راه ندارد؛ بلکه در نکاح موقت مرد می .3  ق.م(  1139مدِّ
کَره یا غیرقاصد )در حال شوخی( باشد، طالق باطل است. )مادۀ اگر طالق .4  ق.م(  1136دهنده صغیر یا مجنون یا م 
ق باطل است. )مادۀ  .5  ق.م(  1135طالق معلِّ
 طالق اکراهی باطل است.  .6
 طالق فضولی باطل است.  .7
 به دلیل مغایرت با اخالق حسنه، باطل است.  درج طالق به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن یک عقد .8

 اند از: گیرد و عبارتطالق دارای چهار رکن است که با توافق در دادگاه صورت می ارکان طالق:
ق: طالق1 ِّ

طل  قه: طالق داده2دهنده    ( م   ( شهود: حضور دو شاهد عادل. 4( صیغۀ طالق   3شده    ( مطلَّ
 

 دهنده شرایط طالق
 دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.« ق.مدنی: »طالق 1136ماده 

دهنده باید از  اند از: بلوغ، عقل، قصد، اختیار. پس شخص طالقدهنده چهار شرط قائل شده است که عبارتقانون مدنی، برای طالق  1136قانونگذار در ماده  
تواند زوجۀ خود را طالق دهد. شرط دیگر داشتن عقل است؛ مجنون  یا غیرممیز باشد نمینظر سن به حد بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین اگر شخص ممیز  

تواند زوجۀ خود را طالق بدهد اما مجنون ادواری حکمش تفاوت دارد. سومین شرط قاصد بودن، به این معنا که شخص  دائمی که فاقد این شرط است، نمی
دهنده است که  گوید، نه در حالت شوخی. اختیار نیز از دیگر شرایط طالقبه عبارت دیگر بداند چه می  دهنده در ادای لفظ و صیغه طالق قاصد باشد؛طالق

ق باید مختار باشد نه در حالت اجبار و اکراه و مستی و ...  ِّ
 شخص  مطل 

ِّ مجنون  دائمی می 1137ماده 
َولیق.مدنی: »ولی   َعلیه، زن او را طالق دهد.« تواند در صورت مصلحت  م 

ِّ مجنون  دائمی، اعم از اینکه قهری باشد یا غیر آن، میم
َولیطابق این ماده ولی   َعلیه، زن او را طالق دهد. تواند به شرط رعایت مصلحت و غبطۀ م 

 ق.مدنی: »ممکن است صیغۀ طالق را به توسط وکیل اجرا نمود.«  1138ماده 
ه غیر اجرا نمود. خواه زوج در مراسم اجرای طالق حضور داشته باشد یا غایب باشد؛ و یا ممکن است توان صیغۀ طالق را با اعطای وکالت ببر اساس این ماده می

 قانون مدنی(.  1119زوج به زن وکالت دهد تا خود را مطلقه نماید )مستفاد از ماده 
ه باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعالم دادگاه  صادرکنندۀ  (: »هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شد1391قانون حمایت خانواده )   36مادۀ  

 رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغۀ طالق »وکالت بالعزل« داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغۀ طالق و ثبت آن نیست.«
 شرایط مطلقه 

فاس صحی  1140مادۀ   ❖ ت  عادت  زنانگی یا در حال ن  ح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طالق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا  ق.م: »طالق زن در مدِّ
 شوهر غائب باشد به طوری که اطالع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.« 

فاس صحیح نیست؛ مگر در استثنائات ذیل: .1 ت عادت ماهانه یا در حال ن   ق.م(   1140)مادۀ   زن باید در زمان طالق پاک باشد؛ یعنی طالق  زن در مدِّ
 زن حامل باشد.  •
 طالق قبل از هرگونه نزدیکی با زن واقع شود.  •
 شوهر غایب باشد، به طوری که نتواند اطالع حاصل کند که زن در عادت ماهانه است یا خیر.  •
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هر  مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن  یائسه یا حامل باشد.«  1141مادۀ  ❖  ق.م: »طالق در ط 
هر مواقعه .2 هر است، قبل از آنکه    طالق در ط  هر غیرمواقعه باشد، یعنی از زمانی که عادت ماهانه از بین رفته و زن در حالت ط  صحیح نیست، بلکه باید در ط 

 ق.م(  1141هرگونه نزدیکی بین زن و مرد رخ دهد، باید طالق انشاء شود؛ مگر در استثنائات ذیل: )مادۀ 
 زن یائسه باشد.  •
 زن حامل باشد.  •
 رغم جوانی و اقتضای سن، عادت ماهانه نداشته باشد. علیزن  •
 شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.« ق.م: »طالق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی 1142مادۀ  ❖

مانند بیماری یا استفاده از داروی مخصوص تأخیر افتادن عادت ماهانه، عادت زنانگی  اگر زن جوانی یا میانسالی به سن یائسگی نرسیده باشد، اما به دالیلی   .3
شود. طالق زنی که هنوز یائسه نشده، اما با  کند و در نتیجه، طالق او بائن محسوب نمیشود و از احکام زن یائسه تبعیت نمینداشته باشد، یائسه تلقی نمی

 ق.م(  1142ماه گذشته باشد. )مادۀ    3وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن شود، وجود اقتضای سن، عادت ماهانه نمی
یض نمیزنی است که عادت نمی شوند. در اصطالح فقه او را »مسترابه« گویند؛ و بیند در حالی که همساالن او حامله میشود و نه نابالغ است و نه یائسه؛ ولی ح 

 که از زمان آخرین نزدیکی با زن، سه ماه سپری شده باشد.  طالق با چنین زنی زمانی صحیح است
 

 طالق همسر شخص مجنون 
ِّ طالق دادن ندارند. مجنون ادواری می .1

م حق  فاقه، اقدام به طالق همسر خود نماید. مجنون ادواری: ولی یا قیِّ ام ا   تواند در ایِّ
م امکان .2  یر است: پذمجنون دائمی: طالق همسر و به ترتیب ذیل توسط ولی یا قیِّ

ِّ قهری و وصی منصوب از جانب او در صورت مصلحت حقِّ طالق دادن دارند. )مادۀ   •
 ق.م(  1213ولی 

م  او در صورت پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه حقِّ طالق دادن دارد. )مادۀ  •  قانون امور حسبی(  88قیِّ
م امکانطالق همسر شخص صغیر:   ق.م(  1136تواند اقدام به انشای طالق نماید. )مادۀ  بلوغ میپذیر نیست؛ خود شخص بعد از توسط ولی و قیِّ
م امکانطالق همسر شخص سفیه:   تواند انشای طالق کند؛ زیرا طالق امری غیرمالی است و نیاز به رشد ندارد.  پذیر نیست؛ بلکه خود او میتوسط ولی و قیِّ

 ق.م(  1136)مفهوم مادۀ 
 

شود تا طور که در سند ازدواج وکالت در طالق به زن داده میق.م( همان  1138وکیل اجرا شود. )مفهوم مادۀ  طالق ممکن است به وسیلۀ  وکالت در طالق:  
ق.م( در    1119ادۀ  در صورت پدید آمدن موارد خاصی مانند غیبت شوهر یا اعتیاد او، زوجه به وکالت از شوهر خود، صیغۀ طالق را با تشریفات آن جاری کند. )م

ه داشت که:این خصوص باید تو   جِّ
به وکالت از   وکالت در طالق ممکن است مطلق باشد مانند آنکه مردی وکالت در طالق را به فرد دیگری بدهد مبنی بر اینکه هر موقع که او خواست، بتواند  .1

د باشد، مانند وکالت شود و قبل از به وجود آمدن  داده می های مرسومی که در سند ازدواج از سوی مرد به زنمرد صیغۀ طالق را اجرا کند و ممکن است مقیِّ
 تواند به وکالت از شوهر طالق را اجرا کند. ها مانند اعتیاد یا غیبت شوهر، زن نمییکی از شرایط مقرر در آن وکالت

شود تا خود مجبور به  داده میهای مقرر در اسناد ازدواج حقِّ توکیل به زنان  گونه که در وکالتوکالت در طالق ممکن است همراه با حقِّ توکیل باشد، همان .2
 اجرای صیغۀ طالق نباشند. 

فسخ است، مگر آنکه در ضمن عقد الزمی مثل عقد نکاح این وکالت داده شده  از آنجا که وکالت عقدی جایز است، وکالت در طالق از سوی طرفین قابل .3
 اند. باشند، غیرقابل فسخاج از آنجاکه در ذیل عقد الزمی مندرج میهای مندرج در اسناد ازدو فسخ نیست؛ بنابراین وکالتباشد که در این صورت قابل

 شود:دسته تقسیم می 3طالق از حیث شخص متقاضی طالق به اقسام طالق از حیث متقاضی طالق: 
 ق.م(  1133تواند تقاضای طالق کند. )مفهوم مخالف مادۀ شود: مرد در هر زمان میطالقی که از جانب مرد درخواست می .1
 تواند تقاضای طالق کند، جز در استثنائاتی که بیان خواهد شد. شود: زن نمیی که از جانب زن درخواست میطالق  .2
عمال این طالق با موافقت هر دو طرف است. اقسام این طالق عبارت است از:  طالقی که با توافق طرفین درخواست می .3 . طالق  1شود )طالق توافقی(: ا 

لع،   ق.م(  1147و   1146. طالق مبارات )مواد 2خ 
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 درخواست طالق از جانب مرد 
تواند در هر زمانی از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت  در خصوص درخواست طالق از جانب مرد محدودیتی وجود ندارد. مرد می .1

 ق.م(  1133طالق بنماید. )مادۀ  
عسار بپردازد یا آنکه زن در خصوص حقوق مالیالبته ثبت طالق منوط به آن است که مرد حقوق مالی زوجه را   .2 اش رضایت دهد یا آنکه مرد حکم ا 

 ( 1391ق.ح خ. مصوب   29دریافت کند و در نتیجه از تأدیه یکبارۀ حقوق مالی زن معاف شود. )مادۀ  
ق.ح.خ مصوب    24کنند. )مادۀ  ام نمیتا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق از جانب دادگاه، دفاتر طالق نسبت به ثبت طالق اقد .3

1391 ) 
تواند همسر خود را طالق دهد، اگر مردی بدون رجوع به دادگاه همسر خود را با رعایت شرایط ماهوی طالق،  با توجه به آنکه مرد در هر صورت می .4

هر غیرمواقعه، طالق دهد، طالق او صحیح است و تمام آثار طالق را بر جای می لی در دفاتر طالق قابل ثبت نیست زیرا دفاتر طالق،  گذارد؛ و مانند ط 
 توانند ثبت کنند که دارای حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش باشد. طالقی را می

تواند برای ثبت  کنند، میمردی که بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش، همسر خود را طالق داده و در نتیجه دفاتر طالق، این طالق را ثبت نمی .5
 ین طالق به دادگاه خانواده رجوع کند و دادخواست اثبات طالق دهد. ا

عمل این    اگر مردی بدون مراجعه به دادگاه و در نتیجه بدون ثبت، همسر خود را طالق دهد، گرچه طالق او صحیح و دارای تمام آثار قانونی است، اما .6
 ( 1391 ق.ح.خ مصوب 47مرد دارای جنبۀ کیفری و مستحق مجازات است. )مادۀ 

تواند از دادگاه درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طالق کند و اگر شوهر اقدام به طالق دادن  مورد زن می  4در  درخواست طالق از جانب زن:  
 مورد عبارتند از: 4شود. این  همسر خود نکند، همسر به اذن حاکم شرع )قاضی دادگاه خانواده( طالق داده می

 ق.م(  1129استنکاف شوهر از تأدیه نفقۀ همسر و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام او به دادن نفقه. )مادۀ  در صورت  .1
 ق.م(  1129در صورت عجز شوهر از تأدیه نفقۀ همسر. )مادۀ  .2
 اگر مرد غایب  مفقوداالثر باشد.  .3
سر و َحَرج  زوجه باشد، دادگاه زوج   .4 ر نبود، زن به حکم دادگاه طالق داده را به طالق اجبار میدر صورتی که دوام زوجیت موجب ع  کند و اگر اجبار میسِّ

ق.م برخی از موارد عسر و حرج برای زنان را به طور تمثیلی ذکر کرده است. این موارد تمثیلی است و در هر مورد بسته به نظر قاضی    1130شود. مادۀ  می
 است که امری را مصداق عسر و حرج بداند یا نه. 

عمال طالق باشد. )مادۀ   .5  ق.م(  1129اگر زن از جانب مرد وکیل در ا 
 

 احکام طالق به دلیل عسر و حرج زوجه 
ل آن  اگر در زندگی مشترک برای زن وضعیتی به وجود آید که ادامۀ زندگی مشترک برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی ت .1 حمِّ

الق به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیرقابل تحمل تشخیص داد، حکم طالق تواند برای طمشکل باشد، می
 شود. کند. اصطالحًا به چنین طالقی، طالق قضایی گفته میصادر می

 نب زوجه به زوج نیست. اگر عسر و حرج زوجه اثبات شود صدور حکم طالق مشروط به گذشت زوجه از مهریه یا بذل مالی از جا  .2
 شود. فایده خواهد بود و عسر و حرج زوجه برطرف نمیرسد که این طالق، طالق بائن است چون اگر زوج بتواند رجوع کند، حکم صادره بیبه نظر می .3
ه به تمثیلی بودن مص .4 ایجاد کند؛ بنابراین اگر زن به این دلیل  ا زوجه هم ممکن است برای زوجه عسر و حرج  بادیق عسر و حرج، عدم مباشرت زوج  با توجِّ

 شود. تقاضای حکم طالق کند و مراتب اثبات شود و همچنین برای دادگاه اثبات شود که این امر موجب عسر و حرج زوجه است، حکم طالق صادر می
به   .5 از زوج  از تحقیقات الزمه تشخیص دهد که نفرت زوجه  اگر دادگاه پس  این هستند که  به  او  برخی قائل  برای  را  ادامۀ زندگی مشترک  ی است که  حدِّ

کنند. البته در صورت پذیرش این نظر نیز هر کراهتی را  سازد آن را از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طالق صادر میغیرممکن می
 طعی و نوعی انزجار و وحشت باشد. نباید مصداق عسر و حرج دانست؛ بلکه کراهتی مصداق عسر و حرج است که همراه با دالیل ق

 
 تفاوت و شباهت حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش زوجین: 
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 شود: گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می .1
 اگر مرد از دادگاه درخواست طالق کند.  •
بارات( باشد.  • لع یا م   اگر طالق با توافق زوجین )خ 

کند، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طالق فراهم است یا خیر و در نتیجه قاضی حکم طالق صادر  در مواردی که زن از دادگاه درخواست طالق می .2
 کند. می

 شدن حکم صادره است.ثبت طالق به موجب گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعیت آن است؛ اما ثبت طالق به موجب حکم طالق منوط به نهایی .3
ه به شروط ضمن  دادگاه ضمن رأی خود در خصوص حکم طالق  .4 العقد و مندرجات سند ازدواج، راجع به موارد ذیل نیز  یا گواهی عدم امکان سازش، با توجِّ

 کند: تعیین تکلیف می
 جهیزیۀ زن •
 َمهریه  •
 نفقۀ زوجه، نفقۀ اطفال و نفقۀ حمل  •
ام زوجیت مطابق تبصرۀ مادۀ  اجرت •  ق.م.  336المثل زن برای ایِّ
 های حضانت و نگهداریپرداخت هزینهحضانت و نگهداری اطفال و نحوۀ  •
 ترتیب، زمان و مکان مالقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل. •

ت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم،   .5 می ازدواج  شدن رأی است؛ که باید ظرف این مهلت به دفتر رسماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی  3مدِّ
ت اعتبار حکم طالق   خواهی )نهایی شدن رأی( است؛ که باید ظرف ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام  6و طالق تسلیم شود. مدِّ

ت از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود.   این مدِّ
 داوری و مشاوره در دعاوی طالق 

 دهد. یا زن باشد، دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می اگر طالق به درخواست مرد .1
 دهد. اگر طالق توافقی باشد، دادگاه طرفین را به مراکز مشاورۀ خانواده ارجاع می .2
راکز  تواند به جای زوجین در منامه نمیاالصول قائم به شخص است و وکیل حتی در صورت تصریح در وکالتحضور زوجین در مراکز مشاورۀ خانواده علی .3

کز مشاوره خانواده مشاورۀ خانواده برای مشاورۀ طالق حاضر شود؛ مگر آنکه زوجین یا یکی از ایشان به دالیلی مانند اقامت در خارج از کشور از حضور در مرا 
 عاجز باشند. 

 آور نیست. رای دادگاه الزامنظر داور و مراکز مشاورۀ خانواده، در خصوص اینکه زوجین از هم جدا شوند یا خیر، جنبۀ مشورتی دارد و ب .4
 ق.م(  1143شود: )مادۀ قسم ذیل تقسیم می 2طالق به  اقسام طالق از حیث قابلیت رجوع: 

ه حق ندارد از طالق رجوع کند، یعنی طالق پس از آنکه صورت گرفت، قابلطالق بائن:  .1 دِّ  ق.م(  1114برگشت نیست. )مادۀ طالقی که شوهر در زمان ع 
ه حق دارد از آن رجوع کند، یعنی طالق پس از آنکه صورت گرفت، به واسطۀ لفظ یا فعلی که داللت بر رجوع  طالق ر جعی:   .2 دِّ طالقی که شوهر در زمان ع 

 ق.م(  1148برگشت است. )مادۀ  کند، قابل
 ق.م(  1145ند.)مادۀ ها بقیه ر جعی هست شوند؛ و غیر از این طالقهای ذیل بائن محسوب میطالقاقسام طالق بائن: 

 طالق قبل از مباشرت زن و مرد  .1
 طالق زن یائسه .2
لع البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند. بعد از رجوع زن به عوض این طالق هم ر جعی می .3  شودطالق خ 
بارات البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند. بعد از رجوع زن به عوض این طالق هم ر جعی می .4  شود.طالق م 
ر هم خورد و  ومین طالق پس از سه ازدواج متوالی: یعنی اگر زن و مردی ازدواج دائم )نه موقت( نمایند و ازدواج آنها به واسطۀ طالق )نه فسخ نکاح( بس .5

 شود. د، طالق سوم آنها بائن میبار تکرار شوبعد از برهم خوردن ازدواج، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند و یا مرد از طالق رجوع کندو این عمل تا سه
 طالق قضایی، یعنی طالقی که زن به دلیل عسر و حرج در دوام زندگی مشترک آن را از دادگاه تقاضا کرده است.  .6
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 حّق رجوع مرد در طالق ر جعی:
 رجوع یک ایقاع است و از جانب زن قابل رد نیست.  .1
لع و مبارات مشاهده مینیست؛ مگر با سازوکار خاصی که در طالقاین حق در واقع یک حکم است؛ بنابراین قابل اسقاط  .2  کنیم. های خ 
 رجوع از طالق هیچ تشریفات خاصی ندارد.  .3
گر قصد مرد برای ادامۀ زندگی مشترک باشد، صورت پذیرد. برای مثال، ممکن است با الفاظ باشد، یا با  رجوع از طالق ممکن است با هر ابزاری که بیان .4

 داند؛ مانند گرفتن دست زن. دهد مرد آن زن را همسر خود مییا با َاعمالی صورت گیرد که مستلزم محرمیت و نشان میکتابت باشد، 
 

کند( تا شوهر در برابر این مال، او را طالق دهد. مال مزبور که  کند )بذل میکند، فلذا زن مالی را به شوهر تملیک میزن از شوهر ابراز کراهت میطالق ُخلع: 
 ق.م(  1146دیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر، کمتر یا بیشتر از مهر باشد. )مادۀ  ف  

 شود. در فرهنگ عامه در مورد این طالق از عبارت »َمهرم حالل و جانم آزاد« استفاده می
قاق(، فلذا زن مالی را زن و شوهر، هر دو از یکدیگر ابراز کراهت میطالق ُمبارات:  کند(، تا شوهر در برابر این مال، او کند )بذل میشوهر تملیک میکنند )ش 

ب دیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر یا کمتر از مهر باشد و نباید بیشتر از مهر باشد. طالق م  ارات از دو حیث با طالق  را طالق دهد. مال مزبور که ف 
لع تفاوت دارد: )مادۀ   ق.م(  1147خ 

لع،  .1 بارات، کراهت از جانب زوجین است. در طالق خ   کراهت فقط از طرف زن است اما در طالق م 
دیه نمی .2 بارات، این ف  دیه محدودیتی ندارد؛ اما در طالق م  لع، میزان ف   تواند بیش از مهر باشد. در طالق خ 

 های ُخلع و ُمبارات طالق
بارات عقد نیستند؛ بلکه ایقاعی هستند با یک عقدطالق .1 شود؛ به عبارت دیگر، مرد در قالب یک ایقاع،  که به صورت َتَبعی و جانبی منعقد می  های خلع و م 

دیه که دریافت  همسر خود را طالق می دهد و در کنار این ایقاع، یک عقد َتَبعی و جانبی نیز وجود دارد و آن، این است که مرد در ازای مبلغی تحت عنوان ف 
 شود. ای که زن داده است، طالق به بائن تبدیل میذرد و در ازای این فدیهگ کند، از حقِّ رجوع خود از طالق میمی

دیه موجب نمی .2  شود که ماهیت طالق متحول شود. ماهیت طالق همچنان ایقاع است. وجود ف 
 های ُخلع و ُمبارات: احکام مشترک طالق

دیه و عمل زن در دادن آن مال را بذل گویند. مالی که زن به مرد می .1  دهد، ف 
دیه توسط زن به مرد، مرد مکلف به طالق دادن همسر خود نمی با .2  تواند آن فدیه را رد کند و به زندگی مشترک ادامه دهد. شود؛ بلکه مرد میدادن ف 
ِّ مالی است و در نتیزن می .3

ه از فدیه رجوع کند و آن را باز پس گیرد. حقِّ رجوع  زن از فدیه یک حق  ِّ
د  ت ع  اسقاط است؛ یعنی  جه قابلتواند تا قبل از اتمام مدِّ

دیه را از خود اسقاط کند.   ممکن است در ضمن طالق یا به نحو دیگری زن حقِّ رجوع از ف 
دیه رجوع کند، در این صورت طالق ر جعی می .4  تواند از طالق رجوع کند. شود و مرد هم میاگر زن از ف 
دیه باطل باشد، طالق باطل نیست؛ بلکه طالق ر جعی است. بیا .5 لع و اسقاط نیست، جز در طالقن شد که حقِّ رجوع مرد از طالق ر جعی قابلاگر ف  های خ 

دیه، حقِّ رجوع مرد از طالق ساقط می بارات که در قالب ف   شود. م 
 های مشترک طالق و فسخ ویژگی

 کنیم:در اینجا به اشتراکات طالق و فسخ اشاره میشوند اما  ای مطرح میعقد نکاح ممکن است به طرق فسخ یا طالق منحل شود؛ که هر کدام با عنوان جداگانه
 باشند. طالق و فسخ از ایقاعات هستند که موجب انحالل نکاح می  .1
 کند. ی زناشویی با فسخ یا طالق خاتمه پیدا میطالق و فسخ به گذشته اثر ندارند؛ و رابطه  .2
شود و به موجب همین ماده، عدم ثبت فسخ نکاح نیز جرم محسوب  ( جرم محسوب می1391قانون حمایت خانواده )   49عدم ثبت واقعۀ طالق بر اساس مادۀ   .3

 شود. می
 وجوه افتراق فسخ و طالق 

د به صیغۀ  الق تشریفات الزم است از جمله مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران، صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق ... و طالق نیز بای برای ط  -1
 شود. مخصوص طالق در نزد دو شاهد عادل اجرا شود. لکن فسخ تشریفات مذکور را ندارد و به هر لفظ یا عملی واقع می
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ه، حقِّ رجوع برای مرد وجود دارد ولی در فسخ نکاح حقِّ رجوع مرد وجود ندارد. در طالق   -2 ت ایام عدِّ  ر جعی در مدِّ
 شود ولی فسخ ممکن است از طرف شوهر یا زن اعمال شود. طالق ایقاعی است که از طرف شوهر یا نمایندۀ او واقع می -3
 شود ولی فسخ موجب حرمت نیست اگرچه به دفعات مختلف و متعدد انجام شده باشد. بار متوالی صورت گرفته باشد موجب حرمت می 3طالق چنانچه   -4
گونه  یچدر طالق، اگر قبل از نزدیکی )دخول( باشد زن مستحقِّ تنصیف )نصف َمهریه( است ولی در فسخ نکاح اگر قبل از نزدیکی با زن باشد مستحقِّ ه  -5

َنن« )ناتوانی مرد(   باشد که در این حالت زن مستحقِّ نصف َمهریه است. َمهری نیست. مگر موجب فسخ »ع 
 

های چاپی آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند »الف« در عقدنامهشرط تنصیف دارایی زوج:  
ا نصف دارایی بعد از ازدواج خود را به همسر خود منتقل کند. در این  شود مبنی بر اینکه در صورت طالق زن توسط مرد، مرد باید ت العقد محسوب میشرط ضمن

ه داشت که:   خصوص باید توجِّ
بلکه مبنای    تنصیف دارایی مرد منوط به آن است که شرط تنصیف توسط طرفین در عقدنامه امضا شده باشد؛ بنابراین، تنصیف دارایی مبنایی قانونی ندارد؛  .1

 قراردادی دارد. 
عمال نمیط در طالق رخ میتنصیف دارایی فق .2  شود. دهد و در فسخ نکاح، انفساخ نکاح یا در زوال زوجیت به دلیل فوت مرد چنین شرطی ا 
 تنصیف دارایی منوط به آن است که طالق به درخواست زوجه نباشد و به درخواست زوج باشد.  .3
ی نباشد، اگر به دلیل نشوز زن، مرد او را طالق دهد، تنصیف دارایی صورت  تنصیف دارایی منوط به آن است که طالق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشوی .4

عمال شرط تنصیف دنمی ارایی  گیرد. البته اگر طالق به دلیل عیوب جسمانی زوجه یعنی ناشی از بیماری یا یک عارضۀ طبیعی و غیر ارادی باشد، مانع ا 
 نیست. 

 گیرد. بعد از ازدواج کسب کرده و دارای قبل از ازدواج را دربرنمیتنصیف دارایی مرد فقط ناظر به دارایی است که مرد  .5
ی قراردادها، باطل است؛ چون در آن از عبارت »نصف دارایی« استفاده نشده است، بلکه از عبارت »تا ن .6 صف دارایی«  شرط تنصیف دارایی از حیث قواعد کلِّ

که مرد دقیقًا باید تا چه میزانی از اموال خود را به نام زوجه منتقل کند تا این شرط محقق آن استفاده شده است؛ بنابراین، شرط مجهولی است و معلوم نیست  
 شود.

 
 احکام بذل مدت در نکاح موقت

ت، مانند طالق، یک ایقاع است و به ارادۀ مرد واقع می .1  شود. بذل مدِّ
ت، مانند طالق، از جانب زن قابل رد نیست.  .2  بذل مدِّ
ت، برخالف طالق، از   .3  جانب مرد قابل رجوع نیست. بذل مدِّ
ت، بیان شود، کافی است.  .4 ت برخالف طالق، صیغه و تشریفات خاصی ندارد و به هر ترتیبی که ارادۀ مرد مبنی بر بذل مدِّ  بذل مدِّ
ت در زمان عادت ماهانه و نفاس نیز صحیح اس  .5 هر زن واقع شود؛ بنابراین بذل مدِّ ت در زمان ط   ت. برخالف طالق، الزم نیست که بذل مدِّ
ت .6 هر غیرمواقعه باشد. اگر به تازگی بین زن و مرد مباشرت رخ داده باشد، باز هم بذل مدِّ پذیر  امکان  برخالف طالق، الزم نیست که بذل مدت در زمان ط 

 است. 
ه نگه دارد. )مادۀ   .7 ِّ

د  ت، زن باید ع  ت، مرد حقِّ رجوع    1152پس از بذل مدِّ ه، مرد و زن  ق.م( برخالف عدۀ طالق، در عدۀ بذل مدِّ ِّ
د  ت ع  ندارد. البته در مدِّ

 توانند مجددًا با یکدیگر نکاح موقت برقرار کنند. می
ق می .8 ت، بین زن و مرد رابطۀ مباشرت برقرار نشده باشد، فقط نصف مهریه به زن تعلِّ گیرد. اگر زن قباًل مهریه را دریافت کرده باشد باید  اگر قبل از بذل مدِّ

 ق.م(   1097دۀ نصف آن را بازگرداند. )ما
 

ت از قرار ذیل است:  احکام انقضای مّدت در نکاح موقت:  احکام انقضای مدِّ
ت، نکاح خود .1  خود منحل شده و نیاز به اقدام خاصی نیست. بهنکاح موقت، مقید به زمان است؛ بنابراین پس از انقضای مدِّ
ۀ آن، نکاح مجدد همان م .2 ِّ

د  ت ع  ت نکاح موقت، در مدِّ  رد و زن، مجاز است. در صورت انقضای مدِّ
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 شود؛ این موارد عبارتند از: خود منحل میبهدر مواردی نکاح خودانفساخ نکاح: 

شود؛ زیرا ممکن نیست که زن  اگر زن و مرد غیرمسلمانی با هم ازدواج کرده باشند و سپس زن اسالم آورد، نکاح آنها منفسخ میاسالم آوردن زوجه:   .1
 باقی بماند. مسلمان در زوجیت مرد کافر  

 شود. اگر زن و مرد مسلمان باشند و مرد، مرتد شود، در این صورت نکاح ایشان منفسخ میارتداد زوج:   .2
 زیرا ممکن نیست که زن مسلمان در زوجیت مرد کافر بماند. 

 یکی از مواردی که موجب انفساخ نکاح است، لعان است. لعان:  .3
 پذیر است: از دو صورت ذیل امکان تغییر جنسیت یکی از زوجین به یکیتغییر جنسیت:  .4
 شود یا بالعکس.گیرد؛ یعنی زن تبدیل به مرد میگاه تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت می •

 شود زیرا از شرایط تشکیل نکاح و بقای آن، مغایرت جنسیت زوجین است. در این صورت ازدواج منفسخ می
الظاهر مرد یا زن است اما از حیث هورمونی و  گیرد بلکه با کشف جنسیت مواجهیم یعنی شخصی علییگاه تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه صورت نم •

جنسی، اوصاف هورمونی و جنسی جنس مخالف را دارد. چنین شخصی ممکن است با عمل جراحی جنسیت پنهان خود را آشکار کند که به این امر کشف  
 شود. الواقع تفاوت جنسیت بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه بطالن نکاح ایشان آشکار میبتدا فیدهد که از اجنسیت گوییم. کشف جنسیت نشان می

ت یائسه بودن زن ممکن نباشد، آیا زن می  ✓
ا
قه شده است. چنانچه رجوع مرد به عل

ا
تواند به بذل رجوع کند و چنانچه پاسخ  زنی به طالق خلع مطل

 [ 99اند رجوع به طالق کند؟  ]ارشد تو مثبت است آیا در این صورت مرد می

 تواند به بذل رجوع کند، ولی مرد حقا رجوع به طالق را ندارد.الف. زن می 

 تواند به بذل رجوع کند و مرد نیز حقا رجوع به طالق را دارد. زن می  .ب

 تواند به بذل رجوع کند، خواه طالق خلع، عقد معاوضی باشد یا ایقاع. زن نمی .ج

 تواند به بذل رجوع کند که طالق خلع عقد معاوضی باشد.صورتی نمی زن فقط در  .د

زوجۀ غیرمدخوله  باشد )مانند طالق  ، مرد به دلیل اینکه طالق بائن میطالق خلع  مطابق نظر دکتر مالکریمی در صورتی که« صحیح است.  جپاسخ: گزینۀ »

اصل الضرر    رجوع باد است و  جوع به بذل را نخواهد داشت، زیرا این عمل موجب زیان مر (، حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نیز حق ریا طالق زن یائسه

 باشد.سازگار نمی

 [ 99]ارشد  تواند صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام شوهر به طالق را درخواست کند؟آیا نماینده قانونی محجور می  ✓

 تواند.الف. فقط در مورد مجنون دائمی می

 
ً
 تواند. می ب. مطلقا

 تواند.ج. فقط در مورد صغیر و مجنون می

 نمی
ً
 تواند.د. مطلقا

 «دهد طالق  را او زن ،علیهمولی  مصلحت صورت در تواندمی  دائمی مجنون  ولیقانون مدنی: »   1137« صحیح است به استناد مادۀ  الف گزینۀ »پاسخ: 

علیه منوط به دائمی  مرحوم کاتوزیان: »امکان دخالت ولی در امر طالق، عالوه بر مصلحت مولی این ماده در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی    2و حاشیۀ  

 بودن جنون است« 

 [ 99]ارشد  ماهیت رجوع به طالق، چیست؟ ✓

 ایقاع تشریفاتی الف. 

 قرارداد تشریفاتی ب. 

 ایقاع غیرتشریفاتی ج. 

 قرارداد غیرتشریفاتی د. 

  بر   مشروط  کند  رجوع   بر   داللت  که  شودمی   حاصل فعلی  یا   لفظ ره  به   طالق   در   رجوعقانون مدنی: »   1149استناد مادۀ  « صحیح است. به جپاسخ: گزینۀ »

 «باشد  رجوع قصد ه ب مقرون که این

 شود« قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »رجوع ایقاع است و تنها به ارادۀ شوهر واقع می   1148مادۀ   1و حاشیۀ 
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 ایقاع است و چون نیازمند لفظ یا فعل خاصی نیست، ایقاع غیرتشریفاتی است.  ماهیت رجوع به طالق و بر اساس نظر دکتر مالکریمی  

 [ 99]ارشد  چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور باشند، در مورد ثبت طالق بائن به درخواست زوجه، کدام گزینه درست است؟ ✓

  ایران صیغه طالق جاری شده و در ایران به ثبت برسد.در هر حال باید در الف. 

 شود.فقط در صورتی که حکم طالق بائن از دادگاه صادر شده باشد، پذیرفته می ب. 

 شود. از زوجه مقیم خارج کشور، درخواست ثبت طالق بائن در خارج از کشور پذیرفته نمیج. 

 خاص صالحیتدار، در کنسولگری ایران به ثبت برسد.تواند با ارائه گواهی اجرای صیغه طالق توسط اش می د. 

 های کنسولگری  در  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  طالق   ثبت: »1391قانون حمایت خانواده    15« صحیح است.  به استناد تبصرۀ مادۀ  دگزینۀ »  پاسخ:

 خارجه  امور  وزارت  پیشنهـاد  با  که  صالحیـتدار  اشخاص  توسط  طالق   صیغه  اجرای  گواهی ارائه  با  زوج  یا  زوجین  کتبی  درخواست  به ایران  اسالمی  جمهوری

 .است عده  انقضای به منوط رجعی طالق  ثبت. است پذیرامکان شوندمی  معرفی هاکنسولگری به قضائیه قوه رئیس تصویب و

  ثبت   کنسولگری  در  فوق   صالحیتدار  اشخاص  توسط  طالق   صیغه  اجرای  گواهی  ارائه  و  کتبی  درخواست  با  را  خود  طالق   تواند    می   زوجه  نیز  بائن  طالق   در

 .نماید

 مراجعه  ایران  هایدادگاه  به  خود  قانونی  حقوق   مطالبه  برای  قانون  این  رعایت  با  تواند    می  زوجه  گردد،    می   ثبت  زوج  درخواست  به   طالق   که  مواردی  در

 «.نماید

 [ 99]ارشد  کند، کدام گزینه درست است؟حقوق، در رأی طالقی که دادگاه می چنانچه طالق به درخواست زوج باشد در مورد تعیین تکلیف  ✓

 باید تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را تعیین کند. الف. 

 باید تکلیف جهیزیه، نفقه زوجه، اطفال حمل را تعیین کند، اما تعیین تکلیف مهریه مستلزم تقدیم دادخواست است. ب. 

 مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را تعیین کند، اما تعیین تکلیف جهیزیه مستلزم تقدیم دادخواست است. باید تکلیف  ج. 

 باید تکلیف نفقه زوجه، اطفال و حمل را تعیین کند، اما تعیین تکلیف مهریه و جهیزیه مستلزم تقدیم دادخواست است. د. 

 ازدواج، سند مندرجات و عقد  ضمن شروط  به توجه  با خود رأی ضمن دادگاهمایت خانواده: »قانون ح  29« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

 کند«... می معین را حمل و اطفال زوجه، نفقه و  مهریه جهیزیه، تکلیف

شود، در چه صورتی می نامه قید  تعهدات و شروطی که در مرکز مشاورۀ خانواده، در صورت حصول توافق بین زوجین حاصل شده و در سازش ✓

 [99]ارشد  شود؟توسط دادگاه در گواهی عدم امکان سازش قید می 

 سئول مرکز مشاورۀ خانوادهمتأیید  باالف. 

 در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ب. 

 نامه تنظیمی در مرکز مشاورۀ خانواده با احراز سازش ج. 

 ده در محضر دادگاه در صورت تأیید زوجین و مسئول مرکز مشاورۀ خانواد. 

  خانواده   مشاوره  مرکز  اقدامات  که  صورتی  در : »۱۳۹۳  مصوب  خانواده  حمایت  قانون  اجرایی  نامهآیین  9« صحیح است. به استناد مادۀ  بپاسخ: گزینۀ »

 این  در.  شد  خواهد  اعالم  دادگاه  به  مراتب  و  تنظیم  طرفین  توافق  مورد  تعهدات  و  شروط  ذکر  با  نامهسازش  گردد،  زوجین  بین  طالق   در   توافق  حصول  به  منجر

 گواهی  در   مجلسصورت  در  انعکاس  ضمن  دادگاه  محضر   در  زوجین  تأیید  صورت  در  را  مشاوره  مرکز  در  طرفین  توافق  مورد  شروط  و  تعهدات  دادگاه  صورت،

 « نمایدمی  قید  سازش امکان عدم

 [ 99]ارشد  شود. کدام گزینه در مورد ثبت طالق درست است؟می مدت اعتبار گواهی عدم سازش و یا حکم طالق منقضی  ✓

 در صورت توافق زن و مرد، فقط گواهی عدم امکان سازش باشد مجاز است.الف. 

 در صورت توافق زن و مرد و صالحدید رئیس دادگاه خانواده مجاز است.ب. 

 در صورت توافق زن و مرد مجاز است. ج. 

 در هر صورت مجاز نیست.د. 

 طالق   و  ازدواج  رسمی  دفتر  به  تسلیم  برای  سازش  امکان  عدم  گواهی  اعتبار  مدتقانون حمایت خانواده: »  34« صحیح است. به استناد مادۀ  د: گزینۀ »پاسخ

 رسمی  دفترخانه  به  را  آن  که  طرفی  یا  نشود  تسلیم  مهلت   این  ظرف  مذکور  گواهی  چنانچه.  است   رأی  شدن   قطعی  یا  قطعی  رأی  ابالغ  تاریخ  از  پس  ماه  سه

 « است ساقط اعتبار درجه  از صادرشده گواهی نکند، ارائه را الزم  مدارک  یا نشود حاضر دفترخانه  در تسلیم تاریخ از  ماه سه ظرف است کرده تسلیم طالق 

 [ 99]ارشد  در مورد ارجاع به داوری در دادگاه خانواده، کدام گزینه درست است؟ ✓
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 القاعده، مکلف نیست با توجه به نظر داوران رأی صادر کند. سرپرست الزامی است و دادگاه علیسرپرستی کودکان بیدر موارد درخواست طالق و الف. 

 القاعده مکلف نیست با توجه به نظر داوران رأی صادر کند.فقط در موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی الزامی است و دادگاه علی ب. 

 قاعده باید توجه به نظر داوران رأی صادر کند. ق، به جز طالق توافقی، الزامی است و دادگاه علی فقط در موارد درخواست طالج. 

 القاعده باید توجه به نظر داوران رأی صادر کند.در هر حال در موارد درخواست طالق، الزامی است و دادگاه علید. 

  منظور  به  باید  دادگاه  توافقی،  طالق   جز  به  طالق،  درخواست  موارد  کلیه  درواده: »قانون حمایت خان  37« صحیح است. به استناد مادۀ  جپاسخ: گزینۀ »

 ذکر با را داوران نظریه  نپذیرد، را آن چنانچه و صادر  رأی داوران نظر به توجه با باید موارد این در  دادگاه. کند ارجاع داوری به را موضوع  سازش و صلح ایجاد

 «کند رد دلیل

 [ 99]ارشد  قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و حکم طالق، کدام گزینه درست است؟در مورد گواهی  ✓

 دادگاه صادر کننده رأی نخستین باید گواهی کند.الف. 

 دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی باید گواهی کند.ب. 

 عالی کشور باید گواهی کند.  در مورد گواهی عدم امکان سازش، دادگاه تجدیدنظر و در مورد حکم طالق دیوانج. 

 در مورد گواهی عدم امکان سازش، دادگاه صادر کنندۀ رأی نخستین و در مورد حکم طالق، دیوان عالی کشور باید گواهی کند.د. 

 حکم   یا  سازش  امکان  عدم  گواهی  بودن  اجراء  قابل  و  قطعی  موارد،  کلیه  درقانون حمایت خانواده: »  39« صحیح است. به استناد مادۀ  الف پاسخ: گزینۀ »

 « شود ارائه طالق  و  ازدواج رسمی دفتر  به همزمان  و گواهی نخستین رأی صادرکننده دادگاه  سوی از باید طالق 

 [ 98]مشاوران حقوقی  وضعیت حقوقی طالق اکراهی و نکاح معلق، به ترتیب، کدام است؟ ✓

 ج. غیرنافذ ـ باطل                                   د. باطل ـ غیرنافذ          الف. باطل ـ باطل              ب. غیرنافذ ـ غیرنافذ            

 « صحیح است. الف پاسخ: گزینۀ »

 غیرنافذ بدانیم باز هم بی
ً
موارد شک ایقاع اکراهی در  طبق نظر دکتر کاتوزیان اگر ایقاع را تایع قواعد عمومی قراردادها و به تبع  آن ایقاع اکراهی را هم اصوال

 زیر باطل است:

 طالق  •

 مواردی که إعمال حق فوری است، مثل خیار غبن و أخذ به شفعه. •

 « .موجب بطالن است  )نکاح( تعلیق در عقدقانون مدنی : »  1068و همچنین طبق مادۀ  

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام مورد وجه تشابه فسخ نکاح و طالق است؟  ✓

 کند. الزم، ایجاد حرمت ابدی میالف. در صورت حصول شرایط 

 ب. اجرای هر دو، منوط به رسیدگی قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.

 ج. باید در طهر غیر مواقعه انجام گیرند.

 ها به گذشته اثر ندارد. ی آند. انحالل نکاح به واسطه

زوال آثار عقد نسبت هم فسخ نکاح و هم طالق موجب     انحالل نکاح دائم هستند.درست است. فسخ نکاح و طالق هر دو از اسباب ارادی    »د«ی  پاسخ: گزینه

 شوند و بر روابط گذشتۀ طرفین مؤثر نیستد.به آینده می 

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری   هایی ممکن است؟وکالت زن در طالق به چه صورت ✓

 الف. تنها به شکل شرط فعل  ضمن عقد نکاح

  ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری ب. تنها به شکل شرط فعل  

 ی ضمن عقد نکاحج. تنها به شکل شرط نتیجه

 ی ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری و یا براساس قراردادی مستقلد. به شکل شرط فعل یا شرط نتیجه

شود، تابع قواعد عام عقد  یسر می عقد وکالتی که میان زوجین منعقد شده و برای زوجه وکالت در طالق از جانب مرد م  درست است.  »د« ی  پاسخ: گزینه

 های ذیل قابل تصور است:وکالت است و به صورت
 صورت مستقل بعد از عقد نکاح  انعقاد عقد وکالت به .1

 انعقاد عقد وکالت به صورت شرط نتیجۀ ضمن عقد نکاح  .2

 شرط فعل حقوقی ضمن عقد نکاح عقد وکالت به صورت انعقاد متعهد شدن مرد به  .3
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 وکالت به صورت شرط نتیجۀ ضمن عقدی غیر از نکاح انعقاد عقد  .4

 متعهد شدن مرد به انعقاد عقد وکالت به صورت شرط فعل حقوقی ضمن عقدی غیر از نکاح  .5

گیرد و سپس حکم قطعی  دهد که چنانچه زن دوم بگیرد، زوجه وکیل در طالق خود باشد، زوج زن دوم میزوج ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت می ✓

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری شود، در این صورت ... ر میسفه او صاد

 تواند یا براساس وکالت داده شده تقاضای طالق نماید یا خواهان فسخ نکاح شود. الف. زوجه می

 تواند براساس وکالت داده شده تقاضای طالق نماید. ب. زوجه می

 تواند تقاضای فسخ نکاح نماید. ج. زوجه می

 تواند به استناد وکالت داده شده تقاضای طالق نماید. فسخ نکاح را دارد و نه می  د. زوجه نه امکان

ا فسخ برای زن نیست و همچنین با سفیه شدن   1125طبق مادۀ    درست است.  »ب«ی  پاسخ: گزینه
ق.م  سفیه شدن مرد بعد از عقد نکاح از موجبات حق 

چون برای انعقاد عقد وکالت رشید بودن موکل الزم نیست به قیاس اولویت برای بقای عقد وکالت هم رشید بودن   شودمرد وکالت در طالق زوجه منفسخ نمی

 موکل الزم نیست.

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی سراسری  م چه حکمی دارد؟ ر زوج صغیر باشد، طالق همسر او توسط ولی یا قیا اگ ✓

 ب. باطل است.      الف. صحیح است. 

 م باطل است. د. توسط ولی صحیح است ولی توسط قیا    ج. با تصویب دادستان صحیح است.

ی زوج  صغیر را طالق دهند، خود صغیر بعد از زوال حجر باید در این باره تصمیم زوجه  توانندیک نمیم هیچدرست است. ولی یا قیا   »ب«ی  پاسخ: گزینه

 م به انشای طالق از طرف زوج صغیر اقدام کنند، عمل انشا شده باطل است. بگیرد، اگر ولی یا قیا 

 [ 90]وکالت گیالن تواند زن او را طالق دهد؟ آیا ولی مجنون دائمی می ✓

 تواند. ب. در هیچ صورتی نمی     تواند.الف. در هر صورت می

ی    تواند.ج. با موافقت دادستان می
ا
 تواند.علیه مید. در صورت مصلحت مول

 درست است. »د« ی  قانون مدنی، گزینه  1137ی  پاسخ: طبق ماده

یدر کدام مورد، ولیا قهری حق طالق زوجه ✓
ا
 [ 95]قضاوت  علیه را دارد؟ ی مول

ی
ا
ی    علیهالف. صغر و جنون مول

ا
 علیه ب. صغر، سفه و جنون مول

ی
ا
ی    علیهج. جنون دائمی مول

ا
 علیه، اعم از دائمی و ادواری د. جنون مول

 درست است. »ج« ی  قانون مدنی، گزینه 1137ی پاسخ:طبق ماده 

 [90]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام شرط از شرایط طالق دهنده نیست؟  ✓

 ی انشایی د. اراده   ج. بلوغ   ب. عقل   الف. رشد 

 درست است. »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  1136ی  پاسخ: طبق ماده

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری حکم طالق در صورتی قابل اثبات است که ...  ✓

 الف. مرد حقوق مالی زوجه را تأدیه نموده یا زوجه رضایت داده یا حکم قطعی اعسار مرد صادر شده باشد.

 ی زوجه را تأدیه نموده یا زوجه رضایت دهد. ب. مرد حقوق مال

 ج. مرد حقوق مالی زوجه را تأدیه نموده باشد.

 د. مرد حقوق مالی زوجه را تأدیه نموده یا زوجه رضایت داده یا حکم قطعی اعسار مرد صادر یا محکوم به تقسیط شده باشد. 

 ت است. درس   »د«ی ، گزینه1391قانون حمایت خانواده   29ی  پاسخ: طبق ماده

حقوق         ی خانواده، کدام مورد صحیح است؟ ی مستقیم زوجین متقاضی طالق توافقی به مرکز مشاورهدر خصوص مراجعه ✓ ]ارشد 

 [ 97خانواده سراسری

 شود.الف. در صورت انصراف طرفین از طالق، پرونده به دادگاه خانواده برای صدور قرار ابطال دادخواست فرستاده می

 شود.نامه به دادگاه خانواده فرستاده میراف طرفین از طالق، پرونده برای تنظیم سازشب. در صورت انص

 ی خانواده، ممکن نیست. ی مستقیم زوجین متقاضی طالق توافقی به مرکز مشاوره ج. مراجعه

 شود.د. در صورت انصراف طرفین از طالق، پرونده در همان مرکز بایگانی می
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 درست است.  »د«ی  ، گزینه91قانون حمایت خانواده  25ی  پاسخ: طبق ماده

 در صورتی که زوج در مدت سه ماهه، گواهی عدم امکان سازش را تسلیم دفترخانه نماید اما از پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز کند، کدام  ✓

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری مورد صحیح است؟

خواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش، تا روشن شدن  الف. چنانچه در همان مهلت، گواهی تقدیم داد

 ماند.ی دعوای اعسار باقی مینتیجه

ید  یگر تمدب. چنانچه در همان مهلت، گواهی تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه د

 شود.می

 ی حقوق مالی اقدام قانونی کند.تواند برای مطالبه شود، اما زوجه میج. طالق واقع می

 شود.د. در هر حال، گواهی عدم امکان سازش، تا رفع عجز، تمدید می

 درست است. »الف« ی  ، گزینه1391نامه اجرایی قانون حمایت خانواده آیین 20ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]قضاوت  عدی کدام است؟ تعریف طالق  ✓

 الف. شوهر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند.

 ب. برای شوهر، امکان رجوع به زن در زمان عده باشد. 

 ج. زن باید بعد از آن عده نگه دارد.

 د. شوهر در زمان عده، به زن خود رجوع کرده، با او نزدیکی کند و بعد او را طالق دهد. 

 درست است.  «الف »ی نهپاسخ: گزی

حقوق   ی زوجیت چه وضعیتی خواهد داشت؟کند. رابطهدهد. همسر وی به بذل رجوع میی خود را طالق میفرامرز همسر یائسه ✓ ]ارشد 

 [ 94خصوصی سراسری

 الف. با توجه به رجوع زوجه به بذل، فرامرز در هر حال حق رجوع دارد.

 د، حق رجوع به زوجیت را دارد.ب. اگر فرامرز رجوع زوجه به بذل را بپذیر 

 ی زوجیت قابل رجوع نیست. ج. رابطه

 د. اگر در ایام عده بوده، فرامرز نیز حق رجوع دارد. 

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه  1145و 1144پاسخ: طبق مواد 

 .« نیست درطالق بائن برای شوهرحق رجوعق.م: » 1144مادۀ 

طالق خلع ومبارات مادام که زن رجوع  ـ  3طالق یائسه .  ـ2شود.  طالقی که قبل ازنزدیکی واقع ـ 1 :درمواردذیل طالق بائن است  ق.م: » 1145 ۀ ماد

 « .باشدیادرنتیجه نکاح جدید سومین طالق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع ـ4بعوض نکرده باشد. 

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری طالق رجعی، کدام مورد صحیح نیست؟در خصوص آثار  ✓

 ی خود ازدواج کند.تواند با خواهر زوجهالف. تا قبل از انقضای عده، مرد نمی

 برد. ب. چنانچه در ایام عده هر یک از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می

 کند.تواند از مرد تقاضای نفقه ج. زن در ایام عده می

 د. در ایام عده هر یک از زوجین، حق رجوع از طالق دارند. 

تواند از طالق رجعی رجوع کند. در این گزینه اختیار درست است. رجوع از طالق رجعی در مدت عده، اختیاری برای مرد است و زن نمی  »د«ی  پاسخ: گزینه

 رجوع از طالق رجعی برای هر یک از زوجین مقرر شده است. 

 [ 92]قضاوت  د، در خصوص طالق خلع، صحیح است؟ کدام مور  ✓

 الف. در صورتی که عین فدیه پیش از تسلیم تلف شود، فدیه منحل و طالق، قابل رجوع نیست.

 برد. ب. چنانچه مرد مانعی برای رجوع از طالق ایجاد کند، این اقدام حق رجوع زن به فدیه را از بین می

 تواند بیش از مقدار مهریه باشد.کند، نمیل میج. در طالق خلع، مالی که زن به شوهر بذ

 د. بطالن یا عدم نفوذ تملیک فدیه، سبب بطالن طالق نیست. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه
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می ✓ مطلقه  خلع،  طالق  به  است،  غیرمدخوله  که  را  خود  همسر  میحمید،  زوجه  آیا  کند؟  کند.  رجوع  بذل  به  خصوصی تواند  حقوق  ]ارشد 

 [ 95سراسری

 تواند، خواه طالق خلع، عقد معاوضی باشد یا ایقاع. می الف.

 تواند، خواه طالق خلع، عقد معاوضی باشد یا ایقاع. ب. نمی

 تواند، اگر طالق خلع، عقد معاوضی باشد. ج. می

 تواند، اگر طالق خلع، ایقاع باشد.د. می

لع زن می   درست است.  »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1145و    1155پاسخ: طبق مواد   ه نسبت به بذل رجوع  اصل بر این است که در طالق خ  ا
د  تواند در مدت ع 

جعی می لع تبدیل به طالق ر  لع یا شود و مرد می کند با رجوع زن به بذل طالق خ  تواند از طالق رجوع کند.، ولی در صورتی که زن غیرمدخوله به صورت خ 

بارات طالق داده شود به دلیل فقد ا رجوع نسبت به بذل ندارد. م 
ه، زن حق  ا

د   ان ع 

 [ 93]قضاوت  کدام مورد در خصوص رجوع از طالق صحیح است؟  ✓

 تواند برای رجوع به دیگری وکالت دهد. الف. شوهر نمی

 ب. از حقوق مربوط به شخصیت نیست. 

 ی شوهر نیست. ج. وقوع رجوع منوط به ابالغ اراده 

 د. رجوع، حق است نه حکم. 

رجوع چون از ایقاعات رضایی است برای تحقق آن قصد انشای زوج مقرون به چیزی که داللت بر قصد کند کافی است.    درست است.»ج«    یهپاسخ: گزین

 ابالغ ارادۀ زوج به زوجه برای وقوع رجوع شرط تحقق آن نیست، یعنی الزم نیست زوجه از ارادۀ زوج مبنی بر رجوع از طالق رجعی آگاه شود. 

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری ع از طالق رجعی، کدام مورد صحیح است؟در خصوص رجو  ✓

 الف. از اخباریات است، نه انشاییات.

 ب. قابل توکیل به غیر نیست. 

 ی شوهر است.ج. وقوع آن، منوط به آگاه ساختن زن و ابالغ اراده

 د. از طرف شوهر قابل اسقاط نیست.

 چون رجوع از طالق حکم است و نه حق، لذا قابل اسقاط نیست. درست است. »د« ی  قانون مدنی، گزینه1149و  1148ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 92]مشاوران حقوقی کدام گزینه در خصوص رجوع زوج در طالق صحیح است؟ ✓

 الف. رجوع، حق است ولی قبل از وقوع طالق قابل اسقاط نیست.

 ب. رجوع، حکم است و قابل اسقاط نیست. 

 توان آن را اسقاط کرد.، حق است و لذا پس از انعقاد عقد نکاح می ج. رجوع

 د. رجوع، حق است و بعد از ثبت  طالق قابل اسقاط است. 

 درست است. شرط سقوط حق رجوع ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر از مصادیق شروط نامشروع و باطل است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 
ه  ّ

د   ع 
ه:  ّ

د  ه آغاز میاگر نکاح به ع  ِّ
د  تی به نام ع  ت منحل شود، مدِّ ت زن نمیواسطۀ فوت شوهر، طالق، فسخ، انفساخ یا بذل مدِّ تواند با مرد دیگری  شود که در این مدِّ

 ق.م(  1150ازدواج کند. )مادۀ 
تی است که زن آزاد پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتبا گرفته هًا با او نزدیکی کرده، در حالت انتظار است. حال  شده از ریشۀ عدد است. در اصطالح فقهی، مدِّ

ت و یا انقضای آن. فلسفه نگه داشتن  فرق نمی ت جدایی طالق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدِّ ه جلوگیری از اختالط نسب است.کند علِّ  عدِّ
 

ه طالق  ّ
د   احکام ع 

ه از طالق رجوع اگر طالق ر جعی باشد، شوهر می .1 ِّ
د   ق.م(  1148کند و دوباره زندگی زناشویی را شروع کند. )مادۀ تواند در مدت ع 

ه با یکدیگر ازدواج نمایند و زن با مرد دیگر نمیاگر طالق بائن باشد، فقط زن و مرد می .2 ِّ
د  ت ازدواج کند. توانند در مدت ع   تواند در این مدِّ
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ه طالق نگه دارد. )مادۀ  اگر بین مرد و زنی مباشرت به شبهه پیش آید )اعم از اینکه زن یا مرد یا   .3 ِّ
د  ق.م( اما    1157هردوی آنها در اشتباه باشند.( زن باید ع 

ه نگه دارد.  ِّ
د   در مورد رابطۀ نامشروع )زنا( الزم نیست ع 

ه .4 ِّ
د  ه فوت نگه دارد. )مادۀ  همسر مرد غائب مفقوداالثر، در صورت طالق باید ع  ِّ

د   ق.م(  1156ای معادل ع 
ه طالق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت در نکاح موقت سخن گفته است درحالیق.م، از  1152مادۀ  .5 ِّ

د   که در نکاح موقت طالق راه ندارد. ع 
 

ه در طالق ّ
د   های بائنع 

ه ندارد.  طالق زن یائسه: .1 ِّ
د   ع 

ه ندارد. طالق قبل از مباشرت: .2 ِّ
د   ع 

ه دارد.  سومین طالق: .3 ِّ
د   ع 

ه دارد طالق خلع یا ُمبارات: .4 ِّ
د   . ع 

ه دارد.  طالق قضایی زن به حکم دادگاه: .5 ِّ
د   ع 

جعی:  ه در طالق ر  ّ
د  ه طالق ر جعی، بسیاری از احکام زوجیت همچنان پابرجاست؛ برای مثال: احکام ع  ِّ

د   در مدت ع 
 در صورت فوت یکی از زوجین، رابطۀ توارث بین آنها برقرار است؛ حتی اگر طالق در حال نشوز رخ داده باشد.  .1
ه بر عهدۀ مرد است؛ مگر آنکه طالق در حال نشوز رخ داده باشد. نفقۀ زن  .2 ِّ

د   در مدت ع 
ه طالق ر جعی است موجب حرمت ابدی می .3 ِّ

د   شود. زنا با زنی که در ع 
ه: ّ

د  ه نگه دارند. این دو دسته    زنان فاقد ع  ِّ
د    1155عبارتند از: )مادۀ  دو دسته از زنان الزم نیست که در صورت طالق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و بذل مدت ع 

 ق.م( 
 زن یائسه: یعنی زنی که به اقتضای سن عادت ماهانه ندارد.  .1
 زنی که مباشرت انجام نداده است: یعنی زنی که بین او و شوهرش رابطۀ نزدیکی واقع نشده است.  .2

ه می ِّ
د  ه داشت که زنانی که فاقد ع  ه وفات را نگه دارند. باشند؛ در صورت فوت شوهر، باید البته باید توجِّ ِّ

د   ع 
ه وفات ّ

د   احکام ع 
ۀ وفات هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت   .1 ِّ

د   ق.م(  1154روز از تاریخ فوت شوهر است. )مادۀ  10ماه و   4ع 
د ِّ  .2 ۀ وفات بین تمام زنان مشترک است یعنی حتی زنان یائسه و زنانی که قبل از مباشرت با همسر، همسر فوت کند باید ع  ِّ

د    1155ۀ وفات را نگه دارند. )مادۀ ع 
 ق.م( 

ۀ وفات نکاح زن ممنوع است.  .3 ِّ
د  ت ع   در مدِّ

األَجَلین است؛ یعنی طوالنی .4 ۀ وفاتی که آن زن باید رعایت کند، َابَعد  ِّ
د  ت اگر زنی که شوهر او فوت کرده، حامل باشد، ع  روز یا وضع حمل   10ماه و   4ترین مدِّ

ۀ وفات رع ِّ
د   ق.م(  1154ایت کند. )مادۀ  را باید به عنوان ع 

 
ه ّ

د   مدت زمان ع 
 نکاح دائم .1

هر یا  3زن غیرحامل، باید در صورت طالق یا فسخ نکاح یا انفساخ نکاح:  • ه نگه دارد. )مواد   3ط  ِّ
د  و    1151ماه و زن حامل باید تا وضع حمل، ع 

 ق.م(  1153
ت از وضع حمل تا  حامل، باید بیشروز و زن    10ماه و    4زن غیرحامل، باید  در صورت فوت زوج:   • ه نگه دارد. )مادۀ    10ماه و    4ترین مدِّ ِّ

د  روز را ع 
 ق.م(  1154

 نکاح موقت  .2
هر یا    2زن غیرحامل، باید  در صورت بذل مّدت، فسخ نکاح، انفساخ نکاح یا انقضای مّدت:   • ه  45ط  ِّ

د  روز و زن حامل، باید تا وضع حمل، ع 
 (ق.م  1153و  1152نگه دارد. )مادۀ 
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ت از وضع حمل تا  روز و زن حامل، باید بیش  10ماه و    4زن غیرحامل، باید  در صورت فوت زوج:   • ه نگه دارد. )مادۀ    10ماه و    4ترین مدِّ ِّ
د  روز را ع 

 ق.م(  1154
ت طوالنی از وی خبری نباشد، چنانچه مرگ وی ثابت شود، زوجه از تاریخ وصول خبر  شخصی که غایب می  عّدۀ زوجۀ غائب مفقودالثر: .3 شود و مدِّ

ۀ وفات اتخاذ می کند؛ اما اگر خبر سالمتی و حیات وی واصل شود ولی معلوم نباشد که مرد کجاست، زوجه باید صبر کند تا منتهی به طالق و یا  فوت، عدِّ
ت مدیدی به هیچ وجه خبری از مرگ یا سالمتی وی واصل نشود زوجه می  مرگ شود؛ و زمانی که تواند به محکمه مراجعه و درخواست طالق نماید و  در مدِّ

گهی و اعالنیهاالجل تعیین میحاکم از تاریخ درخواست او چهار سال ضرب ت با رعایت تشریفات قانونی )انتشار آ ها و صدور حکم موت  کند که در این مدِّ
ۀ وفات نگه میآید و چنانچه خبری از وی به دست نیامد حاکم زوجه را طالق میو جستجوی الزم به عمل می فرضی(  دارد. دهد و زن عدِّ

ه، وطی به شبهه است. خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی عّدۀ نزدیکی به شبهه: .4 شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به اشتباه با زن غیر  از موجبات دیگر عدِّ
ۀ طالق، نمیخود نزدیکی کند، اگر بی  از زن ت  عدِّ ه  تواند با دیگری ازدواج کند. ولی اگر شوهردار است بیشوهر است تا قبل از انقضای مدِّ ت  عدِّ تردید در مدِّ

 . تواند نزدیکی کندا شوهر خود نمیب
 
 [ 92]وکالت ی غایب مفقوداالثر، به حکم دادگاه مطلقه شود، ...در صورتی که زوجه ✓

 الف. طالق بائن است و زن عده ندارد.

 ی طالق نگه دارد و طالق بائن است. ب. زن باید عده 

 ی وفات نگه دارد و زوج حق رجوع ندارد.ج. زن باید عده

 ی وفات نگه دارد و زوج در صورت حضور در ایام عده، حق رجوع دارد. د. زن باید عده

 درست است.   »د«ی زینهقانون مدنی، گ 1156و   1029،1030پاسخ:طبق مواد 

 [95ی بذل مدت یا انقضای مدت باشد و شوهر سابق او بمیرد، تکلیف چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی آزادچنانچه زن در دوران عده  ✓

 ی بذل مدت را تمام کند و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است.الف. باید عده 

 ی وفات را شروع کند.عده ی بذل مدت را ادامه دهد و پس از آنب. باید عده

 ی وفات نگه دارد.ی بذل مدت را قطع و از تاریخ وفات، عدهج. باید عده 

 د. باید دو عده را از نظر مدت با هم جمع کند و نگهداری چهار ماه و ده روز از تاریخ بذل مدت کافی است.

ۀ بذل مدت یا    درست است.»الف«  ی  پاسخ: گزینه ا
د  ۀ بذل مدت ازدواج  انقضای مدت ندارد، با این وجود زن می فوت مرد تأثیری در ع  ا

د  تواند پس از اتمام ع 

 کند. 

 [ 95]وکالت در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ی فسخ  نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است.الف. عده

 ی وفات در نکاح دائم و منقطع، یکسان است. ب. عده

 ی فسخ نکاح دو طهر است. نزدیکی واقع نشده است، عدهج. اگر بین زوجین 

 روز است. 45ی طالق در زنی که به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، د. عده

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه 1154ی پاسخ:طبق ماده 

 
 َنَسب

راش: مارۀ ف 
َ
ه  ای به دنیا بیاورد، اصل بر این است که این باگر زن شوهرداری بچه  ا چه ناشی از مباشرت آن زن با شوهرش بوده است. در این خصوص، باید توجِّ

 داشت که: 
راش، انتساب آن طفل به شوهر آن زن نیاز به اثبات ندارد؛ بلکه آنچه که نیاز به اثبات دارد، آن است که این طفل منتسب .1  به شوهر زن نیست.   بنا بر أمارۀ ف 
راش یک أمارۀ قانونی است.  .2  أمارۀ ف 
راش با سایر ادله قابل اثبات است.  .3 الف أمارۀ ف   خ 
باشرت زوجین تا زمان والدت طفل، حداقل  .4 راش باید از زمان م  عمال أمارۀ ف   ماه گذشته باشد.  10ماه و حداکثر  6برای ا 
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 شوند، مگر خالف آن اثبات شود: : اطفال زیر به اشخاص زیر منتسب میَنَسب
ماه گذشته، طفل ملحق    10ماه یا بیشتر از  6ملحق به شوهر است. البته اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از طفل متولد در زمان زوجیت   .1

 ق.م( 1158شود. )مادۀ به شوهر نمی
ـ از تاریخ انحالل نکاح تا روز  2اشد.  ـ مادر هنوز شوهر نکرده ب1هر طفلی که بعد از انحالل نکاح متولد شود، ملحق به شوهر سابق است، مشروط بر اینکه:  .2

ماه گذشته، در این صورت    10ماه و یا بیش از    6ماه نگذشته باشد. البته اگر ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان والدت کمتر از    10والدت طفل بیش از  
 ق.م(  1159شود. )مادۀ طفل ملحق به شوهر سابق نمی

ل .3 م است، مگر آنکه  اگر زن بعد از جدایی از شوهر اوِّ ، ازدواج کند و مطابق بندهای قبل الحاق فرزند به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوِّ
 ق.م(   1160خالف آن اثبات شود. )مادۀ  

 آثار نسب: 
 ولیت قهری  .1
 نفقه  .2
 نگهداری طفل .3
 توارث .4

 الف ـ حضانت 
 ب ـ تربیت طفل 
 ج ـ حّق مالقات 

 
ه داشت: به این معنی است  َنفی َولد:   که شوهر زنی انتساب فرزند متولد از آن زن را به خود نفی کند و او را فرزند خود نداند. در این مورد باید به موارد ذیل توجِّ

ت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. )مادۀ  .1 وَّ ب   ق.م(  1161هرگاه مرد، صریحًا یا ضمنًا اقرار به ا 
تی که عادتًا پس از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامۀ دعوی کافی است، باید اقامه شود. )مادۀ دعوای نفی ولد در   .2  ق.م(  1162مدِّ
 ق.م(  1162ماه از تاریخ اطالع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. )مادۀ  2در هر حال، دعوای نفی ولد پس از انقضای   .3
َتَبه کرده باشند ودر موردی که شوهر م .4 لع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و او را در خصوص تاریخ تولد طفل فریب داده باشند و تاریخ تولد را بر او مش  بعدها    طِّ

لع شود، مدت مرور زمان دعوای نفی ولد    ق.م(  1163ماه از تاریخ کشف فریب خواهد بود. )مادۀ  2شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطِّ
 ای نفی ولد و دعوای نفی نسب تفاوت دعو 

شود، به خود نفی کند؛ اما دعوای نفی  َنَسب بدین معنی است که هر  بدین معنی است که پدری انتساب شخصی را که فرزند او تلقی می  ولددعوای نفی    .1
 نفعی، انتساب فرزندی را به پدری نفی کند. شخص ذی

د، انتساب تنها فرزند آن مرد به آن مرد را نفی کنند. این دعوای ایشان، دعوای نفی نسب است.  برای مثال، ممکن است مردی فوت کند و برادران آن مر 
ر و فرزند  نفعی ایشان در طرح این دعوی از آن روست که در صورت اثبات نفی انتساب آن فرزند به برادر متوفایشان )در صورتی که آن متوفی، پدر، مادذی

 به عنوان وراث طبقۀ دوم، ارث خواهد برد.  دیگری نداشته باشد(، این برادران
 ماهه دارد؛ اما طرح دعوای نفی نسب، مهلت قانونی ندارد.  2طرح دعوای نفی ولد، مهلت   .2
 نفعی قابل طرح است. دعوای نفی ولد فقط از جانب پدر قابل طرح است؛ اما دعوی نفی نسب از جانب هر شخص ذی .3

َبوین 
َ
 احکام انتساب فرزند به ا

 شود. طبیعی است که طفل متولد از نکاح مشروع به َاَبوین ملحق می .1
اند، ملحق به هر دو خواهد بود. )مادۀ  شود که در اشتباه بوده و اگر هر دو طرف در اشتباه بودهطفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می .2

 ق.م(  1165
باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری   هرگاه به واسطۀ وجود مانعی، نکاح بین َاَبوین  طفل  .3

 ق.م(  1166نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت به هر دو مشروع است. )مادۀ 
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ًا عدم برقراری رابطۀ توارث بین ایشان است؛ شود. منظور از عدم انتساب طفل نامشروع به والدین نامشروع، صرفطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی .4
 ق.م(  1167برند. )مادۀ  برد و نه والدین نامشروع از او ارث مییعنی نه فرزند از والدین نامشروع ارث می

 ازدواج بعد از رابطۀ نامشروع طفل نامشروع، موجب مشروع شدن آن طفل و برقراری رابطۀ توارث نیست.  .5
یۀ تعهدات در خصوص کودک نامشروع میوالدین نامشروع ملزم به   .6 باشند یعنی حضانت طفل نامشروع، نفقه و دریافت شناسنامه برای او بر  انجام کلِّ

 ( 1376/ 3/4مورخ  617عهدۀ والدین نامشروع است. )رأی وحدت رویه شمارۀ  
ن مالی پدر و مادر یا فوت آنها اجداد و جدات ملزم  البته فقط پدر و مادر نامشروع باید نفقۀ طفل نامشروع را بپردازند )از باب تسبیب(. در صو .7 رت عدم َتَمکُّ

 به پرداخت نفقۀ طفل نامشروع نیستند. 
 طفل نامشروع تکلیفی برای پرداخت نفقۀ پدر و مادر نامشروع یا اجداد و جدات خود را ندارد.  .8
کَره بوده، ملحق می .9  ق.م(  1165شود. )وحدت مالک با مادۀ طرف دیگر ملحق نمی شود اما بهاگر زنا ناشی از اکراه باشد، طفل به طرفی که م 

یافته با رحم زن  های جنسی یا نطفۀ ترکیبهای جنسی در آزمایشگاه یا تزریق سلولمنظور از تلقیح غیرطبیعی ترکیب سلولنسب ناشی از تلقیح غیرطبیعی:  
 است. در این خصوص با حالت ذیل مواجهیم: 

طفل ناشی از تلقیح، طفل مشروع آن زن و مرد است، فقط با این تفاوت که نطفۀ مرد خارج از رحم زن ی زوجین:  های جنستلقیح غیرطبیعی سلول .1
 تشکیل شده است؛ بنابراین رابطۀ توارث بین این طفل و زن و مرد برقرار است. 

جنسی، طفل ناشی از تلقیح، فرزند نامشروع    هایبه دلیل عدم زوجیت مرد و زن صاحب سلولهای جنسی مرد و زن بیگانه:  تلقیح غیرطبیعی سلول .2
شود مگر آنکه این تلقیح بر اثر یک غفلت، اشتباه یا تصادف  بوده و بین این طفل و زن و مرد که آنها نیز والدین نامشروع او هستند، رابطۀ توارث برقرار نمی

شود، یعنی رابطۀ توارث بین ایشان برقرار  شود و ملحق به والدین میب میرخ داده باشد که در این صورت طفل ناشی از این تلقیح، در حکم ولد شبهه محسو 
 های این حالت به شرح ذیل است: شود. برخی از روش می
های جنسی مرد به رحم همسرش، سلول جنسی مرد با تخمک  سازی ندارد وارد کرده و بعد از وارد کردن سلولتخمک زنی را به رحم زنی که توان تخمک •

ه که در رحم همسرش قرار داده، ترکیب شده و منجر به تشکیل جنین شود. در این فرض جنین ناشی از ترکیب سلول جنسی یک مرد با سلول زنی بیگان
 جنسی زن بیگانه است که در رحم همسرش قرار داده شده است. 

آن مرد یا هر زن دیگری برای تغذیه و ادامۀ حیات وارد  تخمک زنی را در محیط آزمایشگاه یا سلول جنسی مرد ترکیب کرده و سپس آن را به رحم همسر   •
 کنند. 

های جنسی زوجین به طور طبیعی یا غیرطبیعی در آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب شده و سپس نطفه یا جنین در  سلولای: قراردادن نطفه در رحم  اجاره .3
های جنسی ایشان تشکیل شده و این طفل با آن  است که نطفۀ او از سلول  شود. در این حالت، طفل ملحق به همان زوجینیرحم زن دیگری قرار داده می

 شود. زن و مرد رابطۀ توارث دارد اما میان طفل و زن پذیرندۀ نطفه رابطۀ توارث برقرار نمی
 ارای شرایط ذیل است:( اهدای جنین د1382قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور )مصوب  3بنا بر مادۀ  اهدای جنین به زوجین نابارور: .4

 زن و شوهر نابارور هستند.  •
های جنسی در آزمایشگاه سخن گفته  شود. قانون فقط از ترکیب سلولهای قانونی در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب میهای جنسی زوجسلول •

 است. 
پذیرنده رشد کرده و از زن پذیرندۀ طفل به دنیا آید و به عنوان شود تا نطفه یا جنین در رحم زن  سپس نطفه یا جنین در رحم زن دیگری قرار داده می •

 فرزند در نزد زن و مردی که نابارور هستند، زندگی کند. 
های جنسی ایشان تشکیل شده و با همان زن و مرد صاحب نطفه رابطۀ توارث  در این حالت طفل ملحق به همان زن و مردی است که نطفۀ او از سلول •

 ه با زوجین پذیرندۀ جنین. کند، نبرقرار می
؛ نه از حیث  قانون نیز رابطۀ زوجین پذیرنده جنین و طفل متولدشده را فقط از حیث نگهداری و نفقه و تربیت و احترام مانند دیگر فرزندان دانسته است •

 توارث. 
 حقوق و تکالیف والدین نسبت به فرزندان 

 ق.م(  1168است. )مادۀ به معنای نگهداری جسمی و مواظبت بدنی از طفل حضانت:   .1
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ِّ مالقات طفل برخوردار است. )مادۀ مالقات طفل:   .2
 ق.م(  1174هریک از والدین طفل که طفل با وی زندگی نکند از حق 

ِّ والیت قهری پدر و جد پدری بر فرزندان است که طبق تعریفی: ادارۀ مالی یا غیرمالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری،  حّق ولیت:   .3
والیت قهری  حق 

 ق.م(  1180نام دارد. )مادۀ  
فند در صورت نیاز پدر و مادر نفقۀ ایشان را بپردازند. حّق دریافت نفقه:  .4  فرزندان مکلِّ
 ازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی است. منظور از ولی، پدر یا جد پدری است. حّق ولیت بر نکاح دختر باکره:  .5

 احکام حضانت طفل
 ق.م(  1168و هم تکلیف است؛ بنابراین یک حکم است. )مادۀ  نگهداری اطفال هم حق .1
 ق.م(  1172تواند از انجام این تکلیف امتناع کند. )مادۀ  حضانت، در زمرۀ حقوق غیرمالی است، لذا شخصی که حضانت طفل با اوست، نمی .2
 حضانت فقط نسبت به ابوین متصور است.  .3
 ق.م(  1169هر دوی ایشان است. )مفهوم مادۀ اگر پدر و مادر طفل با هم زندگی کنند؛ حضانت با   .4
فتراق بین پدر و مادر طفل، برای حضانت اطفال، چه پسر و چه دختر، مادر تا   .5 فتراق    7در صورت ا  سال تمام شمسی و بعد از آن پدر صالح است. منظور از ا 

دلیلی ماند دالیل شغلی یا کراهت و ... جدا از یکدیگر زندگی کنند، ولی  در این بند اعم است از آنکه بین ابوین طالق حاصل شده باشد یا اینکه ایشان به هر  
 ق.م(   1169شان باقی باشد و طالق حاصل نشده باشد. )مادۀ  رابطۀ زوجیت

خارج شده و تعیین  سال تمام قمری برای پسر، باقی است و بعد از آن، فرزند از سن حضانت    15سال تمام قمری برای دختر و    9حضانت تا سن بلوغ، یعنی   .6
ق.م از حضانت اطفال سخن گفته و بعد از رسیدن فرزند به   1169اینکه در نزد پدرش زندگی کند یا در نزد مادرش زندگی کند با خود او خواهد بود؛ زیرا مادۀ 

 شود.سن بلوغ، به او طفل اطالق نمی
 ق.م(  1172شود: )مادۀ یب ذیل عمل میدر صورت امتناع یکی از ابوین، به ترتامتناع والدین طفل از حضانت: 

عی .1 م یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدِّ العموم )دادستان( نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بر عهدۀ دادگاه به تقاضای دیگری یا تقاضای قیِّ
 کند. اوست الزام می

 کند. وت شده باشد به خرج مادر توسط شخص ثالث تأمین میاگر الزام، ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر ف .2
 توافقات راجع به حضانت 

تواند ضمن توافق با طرف دیگر، مصالحه است؛ یعنی شخصی که حضانت با اوست، میگرچه حضانت یک حقِّ غیرمالی است؛ اما بین پدر و مادر طفل قابل .1
 ( نیز به این امر تصریح دارد. 1391ق.ح.خ )مصوب  29حضانت را به او واگذار کند. مادۀ 

توانند در  پذیر است؛ به عبارت دیگر پدر و مادر نمیمابین پدر و مادر امکانمابین خود توافق کنند. این توافق فیتوانند راجع به حضانت فیفقط پدر و مادر می .2
 خصوص حضانت با اشخاص ثالث توافق کنند. 

قات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤول  هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مال  .3
تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر  حق شود، میحضانت از انجام تکالیف مقرر امتناع کند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی

به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ هرچند که برخالف توافقات  حضانت 
 ( 1391ق.ح.خ مصوب  41مابین پدر و مادر طفل باشد. )مادۀ فی

حضانت از شخصی که  کنیم، رخ دهد، باز هم  در صورت توافق پدر و مادر طفل راجع به حضانت طفل، اگر موارد سلب حضانت که در بند بعدی مشاهده می .4
 شود؛ بنابراین، موجبات قانونی سلب حضانت بر توافق والدین راجع به حضانت اولویت دارد. در حال حاضر به موجب توافق طرفین، طفل نزد اوست، سلب می

 شود: در موارد ذیل حتی در مدتی که حضانت با مادر است، حضانت از او سلب میموارد سلب حضانت از مادر: 
 ق.م(   1170ابتالی مادر به جنون )مادۀ  .1
 ق.م(  1170ازدواج مادر )مادۀ   .2
ق.م ذکر شده است. البته موارد مذکور   1173در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخالق طفل از حضور نزد مادر بنا بر مواردی که در مادۀ  .3

 در این مادۀ جنبۀ تمثیلی دارند و حصری نیستند. 
تی که حضانت با پدر است، حضانت از او سلب میموارد سلب حضانت از پدر:   شود:در موارد ذیل حتی در مدِّ
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 ق.م(  1170ابتالی پدر به جنون )وحدت مالک با مادۀ   .1
ست. البته موارد مذکور  ق.م ذکر شده ا 1173در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخالقی طفل از حضور نزد پدر بنا بر مواردی که در مادۀ  .2

 در این مادۀ جنبۀ تمثیلی دارند و حصری نیستند. 
 

 [ 99 مشاوران حقوقی] القاعده با چه کسی است؟در صورت فوت پدر، حضانت طفل علی ✓

 .عنوان قیم تعیین شود یا جد پدری یا شخصی دیگرقیم، خواه مادر به الف. 

 .باشد مادر، مگر اینکه پدر برای طفل، وصی تعیین کردهب. 

 .مادر، حتی اگر شوهر اختیار کندج. 

 .علیه شودجد پدری، مگر اینکه رعایت غبطه صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولی د. 

  چند   هر  بود  خواهد  است  زنده  که  آن   با  طفل  حضانت  ابوین  از   یکی  فوت  صورت  در قانون مدنی »  1171« صحیح است. به استناد مادۀ  جپاسخ: گزینۀ »

 «باشد کرده  معین قیم  او برای و  بوده طفل پدر متوفی

 [ 96]مشاوران حقوقی در صورت فوت یکی از از ابوین، حضانت طفل:  ✓

 که زنده است خواهد بود. ب. با آن     الف. با پدربزرگ خواهد بود.

 د. ساقط خواهد شد.    ی دادگاه خواهد بود. ج. بر عهده

 درست است. »ب«ی  گزینهقانون مدنی،   1171ی  پاسخ: طبق ماده

 
 اند از: به طور خالصه اسباب قرابت و خویشاوندی عبارت قرابت و خویشاوندی:

شود. قرابت َنَسبی،  عبارت است از خویشاوندی که با تولد یکی از دیگری و یا منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد حاصل می  الف ـ َنَسب )به واسطۀ خون(: 
و مادر و اوالد و    خویشاوندی  مربوط به خون است )قرابت َنَسبی بین کسانی است که دارای یک خون و نیاکان  مشترک هستند(. قرابت  َنَسبی در سه طبقه »پدر

 شود. ها و اوالد آنها« ایجاد میها و خالهها و عموها و دایید  اوالد« و »اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها« و »عمهاوال 
 ای بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هر زوجین با خویشان  َنَسبی  یکدیگر(خویشاوندی  ناشی از ازدواج )رابطه ب ـ َسبب )به واسطۀ ازدواج(:

صاهره؛ قرابتی که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد می  قرابت سببی شود. در مورد قرابت سببی بین نکاح دائم و منقطع  یا قرابت بالم 
 فرقی نیست. 

 شوند: کسانی که نکاح با آنان به صورت مصاهره ممنوع است به دو دسته تقسیم می
 باشد. لقًا و عینًا ممنوع میدسته اول/ کسانی که نکاح با آنان مط

ق پیدا می  ق.مدنی ذکر شده است.  1047کند. این نوع ممنوعیت در ماده یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت َابدی تحقِّ
 دسته دوم/ کسانی که نکاح آنها جمعًا ممنوع است. 

 ق.مدنی.   1049-1048موضوع مواد  یعنی نکاح در فرض وجود قرابت سببی ممنوع است؛ مانند ازدواج با خواهر زن.  
 َبَرد.ش ارث نمیبه غیر از زن و شوهر، بین همسران با خانوادۀ طرف  مقابلشان، هیچگونه ارتباط  مالی و مادی نیست، مثاًل عروس  یک خانواده از پدرشوهر   نکته:

دو نفر بر اثر شیرخوردن حاصل گردد، قرابت رضاعی است. اگر  رضاع به معنای شیر دادن است. نوعی از خویشاوندی که بین    ج ـ ر ضاع )به واسطۀ شیر(:
ه به شرایط قانونی شیر دهد. بین او و بچه، قرابت رضاعی ایجاد میزنی به بچه شود که تنها از نظر حرمت نکاح مانند  ای که سن او کمتر از دو سال است با توجِّ

 قرابت نسبی است. 
 شود و نفقه و توارث در آن راهی ندارد. اح میقرابت  رضاعی فقط منجر به حرمت  نک نکته:

ی داشتن قرابت، آثاری مانند    و ... را به دنبال دارد.  حرمت نکاح،  ارث، حضانت به طور کلِّ
 

 نفقۀ اقارب 
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ه داشت که از بین اقارب نسبی، شخص فقط ملزم  نفقۀ اقارب:   به تأدیه نفقۀ اقارب  شخص ملزم است در مواردی نفقۀ اقارب نسبی خود را بپردازد. باید توجِّ
خود یعنی خواهران و  عمودی خود است. اعم از آنکه اقارب عمودی صعودی )آباء و اجداد( باشند، یا اقارب عمودی نزولی )اوالد( و وظیفۀ تأدیۀ نفقۀ اقارب افقی

 ند، شخص ملزم به تأدیه نفقۀ اقارب است: ق.م( اگر شرایط ذیل باهم جمع شو  1196برادران و اخوال و اعمام و فرزندان ایشان را ندارد. )مادۀ 
 ق.م(  1197شخص مستحقِّ نفقه باید فاقد اموال کافی برای گذراندن معاش باشد. )مادۀ   .1
ا  ارافتادگی باشد یمستحقِّ نفقه نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. اعم از اینکه این عدم مقدوریت ناشی از ناتوانی و از ک  .2

 ق.م(  1197آنکه ناشی از عدم وجود شغل در جامعه باشد. )مادۀ 
 ق.م(  1198شخصی که قرار است نفقه را بپردازد، متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند بدون اینکه دچار مضیقه شود نفقه بدهد. )مادۀ  .3

 ( ق.م  1204شرط لحاظ شود: )مادۀ   2در خصوص نفقۀ اقارب، باید  میزان نفقۀ اقارب: 
 به میزانی تأدیه شود که نیازها و حوائج مستحقِّ نفقه برآورده شود. .1
شود، تکلیف  تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد. اگر تأدیه نفقۀ موجب شود که شخص ملزم به انفاق دچار مضیقه   .2

 شود.پرداخت نفقه از دوش او ساقط می
 ق.م(  1199در تأدیه نفقۀ اوالد باید ترتیب ذیل رعایت شود: )مادۀ ترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقۀ اولد: 

 ابتدا بر عهدۀ پدر است.  .1
 فاالقرب. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بر عهدۀ اجداد پدری است؛ با رعایت االقرب .2
 ا، نفقه بر عهدۀ مادر است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنه .3
به انفاق نباشد، با رعایت االقرب .4 یا قادر  تأدیه  هرگاه مادر هم فوت کرده باشد و  فاالقرب بر عهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدری است که متساویًا 

 کنند. می
 ق.م(  1200هدۀ اوالد و اوالد  اوالد است. )مادۀ  فاالقرب بر عنفقۀ ابوین با رعایت االقربترتیب اشخاص ملزم به تأدیه نفقه پدر و مادر:  

 ق.م(  1201)مادۀ   تعدد مستحقین نفقه:
 ابتدا نفقۀ زوجه باید تأدیه شود.  .1
 در مرحلۀ بعد، نفقۀ اقارب  عمودی  نزولی.  .2
 در مرحلۀ آخر، نفقۀ اقارب  عمودی  صعودی. .3

 تأثیر ولدت طفل در نفقه 
ملزم به پرداخت نفقۀ فرزند نامشروع )ولدالزنا( هستند؛ اما فرزند ناشی از زنا ملزم به پرداخت نفقۀ والدین نامشروع خود  والدین نامشروع بنا بر قاعدۀ تسبیب   .1

 نیست. 
اگر    د است. البتهوالدین ملزم به پرداخت نفقۀ فرزند ناشی از مباشرت به شبهه هستند؛ فرزند ناشی از مباشرت به شبهه نیز ملزم به پرداخت نفقۀ والدین خو .2

لع باشد و در نتیجه، عمل وی مشمول عنوان شبهه نباشد، در این صورت فرزند ناشی از شبهه ملزم   به پرداخت نفقۀ یکی از والدین از نامشروع بود رابطه مطِّ
 وی نخواهد بود، هرچند که آن زن یا مرد بر مبنای قاعدۀ تسبیب، ملزم به پرداخت نفقۀ آن فرزند هستند. 

 وجه و نفقۀ اقاربهای نفقۀ ز تفاوت
ن  نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد، اما نفقۀ اقارب در صورتی بر عهدۀ فرد مینفقۀ زوجه در هر صورت بر عهدۀ مرد است؛ َصرف .1 ِّ

َتَمک  آید که آن شخص م 
 ق.م(   1198و  1106از انفاق باشد. )مواد  

آید که شخص مستحقِّ انفاق،  مالی زوجه یا عدم آن، اما نفقۀ اقارب در صورتی بر عهدۀ فرد مینظر از نیاز نفقۀ زوجه در هر صورت بر عهدۀ مرد است َصرف .2
 ق.م(  1197و  1106محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد. )مواد  

ه به وضعیت و شأن زن تعیین می .3 اوست؛ البته تا جایی که شخص ملزم به شود، اما میزان نفقۀ اقارب صرفًا به اندازۀ نیازها و حوائج  میزان نفقۀ زوجه با توجِّ
 ق.م(   1204و  1107انفاق توانایی و تمکن پرداخت آن را داشته باشد. )مواد 

م است. )مادۀ   .4 م است؛ بنابراین نفقۀ اشخاص     اقارب عمودی صعودیهم بر نفقۀ    اقارب عمودی نزولیق.م( نفقۀ    1203نفقۀ زوجه بر نفقۀ اقارب مقدِّ مقدِّ
 رتیب باید پرداخت شود. مستحقِّ انفاق به ت
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ین  حقوقی است. .5 ین  طبیعی و نسبت به حال، د  ین  حقوقی است؛ اما نفقۀ اقارب نسبت به گذشته، د    1206)مادۀ    نفقۀ زوجه هم بر گذشته و هم بر حال، د 
 ق.م( بنابراین: 

ح دعوی کند، اما نفقۀ اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آتی  های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبۀ نفقۀ معوقه طر تواند نفقۀ زمانزوجه می •
 توانند نفقۀ معوقه را مطالبه کنند. مطالبه است و اقارب نمیقابل

ین  طبیعی است. به عبارت دیگر نفقۀ اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی به بعد محاسبه می •  شود و نسبت به گذشته، صرفًا د 
 لزم به پرداخت نفقه: ضامن شدن شخص ثالث از فرد م

است و ممکن است شخص ثالث از شخص ملزم به انفاق ضمانت نماید. البته نفقۀ آیندۀ اقارب قابل ضمانت نیست؛ زیرا دینی است که هنوز موجود نشده   .1
 سبب آن نیز به وجود نیامده است. 

 ده است. ممکن است از نفقۀ آیندۀ زوجه، ضمانت نمود زیرا، سبب آن )عقد نکاح( به وجود آم  .2
نی یعنی تا زمان فوت او بپردازد.  768توان در قالب مادۀ  می .3 ت معیِّ  ق.م در قالب عقد صلح، شخص را ملزم کرد که نفقۀ ثالثی را تا مدِّ
 

 [ 98]مشاوران حقوقی      در نظام حقوقی ایران، در کدام صورت برادر مکلف به پرداخت نفقۀ برادر خود است؟ ✓

ق و عدم الف. در صورت تمکن  نف   تمکن بردارش و مطالبۀ وی  م 

ق و عسر و حرج برادرش  نف   ب. در صورت تمکن م 

 ج. در صورتی که منفق اضافه بر پرداخت نفقۀ خانواده تمکن داشته باشد

 د. برادر مکلف به پرداخت نفقۀ برادر خویش نیست. 

 « صحیح است.دق.م گزینۀ » 1196پاسخ: به استناد مادۀ 

 « .مدنی: »در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند قانون 1196مادۀ 

 [91]ارشد حقوق خانواده سراسری از آثار قرابت زیر، کدام یک اختصاص به قرابت نسبی دارد؟  ✓

 ی توارثب. رابطه      ی والیت و حضانت الف. رابطه

 د. محرمیت برای نکاح        ی انفاق ج. رابطه

برند؛ در نتیجه توارث بین اقربای سببی درست است. قرابت بین زوجین در نکاح دائمی قرابت سببی است و زوجین از همدیگر ارث می  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 شود.ایجاد می ی زوج با زوجههم وجود دارد. زوج باید به زوجه نفقه دهد پس تکلیف انفاق نیز از قرابت سببی در رابطه

 [92]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام عبارت صحیح است؟  ✓

 ی حق تقدم اجازه بگیرد. الف. هرگاه فرزند بخواهد از نام خانوادگی مادر استفاده کند باید از دارنده

 .رسدب. والیت قهری پدر و جد پدری در طول یکدیگر است و تا زمانی که پدر زنده است نوبت به جد پدری نمی

 گردد.ج. با فوت شخص طبیعی تمام دیون و مطالبات او حال می

 شود، پدر طبیعی تکلیفی به انفاق به فرزند نامشروع خود ندارد. جا که فرزند نامشروع به پدر طبیعی خود )زانی( ملحق نمید. از آن

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

بندند، در خصوص اعتبار این توافق کدام یک از موارد زیر  ی خود قراردادی میساله   8  ی حضانت فرزندبه نحوهزن و مردی پس از طالق راجع ✓

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری صحیح است؟ 

 الف. از آنجا که حضانت حکم است نه حق، چنین توافقی صحیح نیست و حضانت کودک در هر حال تابع قانون است. 

 اند برخالف قرارداد در خصوص حضانت کودک تصمیم بگیرد.تو ب. دادگاه تنها با رعایت مصلحت کودک می

 ج. چنین توافقی تابع قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین و دادگاه ملزم به رعایت آن هستند.

 تواند هر تصمیمی بگیرد.د. دادگاه در صورتی که مصلحت کودک یا پدر و مادر او اقتضا کند می

 درست است.   »ب«ی ، گزینه1391نواده قانون حمایت خا  41ی  پاسخ: طبق ماده

باشد. همچنین پدر قبل از فوت برای نگهداری و  باشد. پسر دارای مادر و نیز جد پدری میکند که دارای یک پسر هشت ساله میپدری فوت می ✓

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی آزاد ی چه کسی خواهد بود؟سرپرستی فرزند مذکور وصی تعیین کرده است. حضانت فرزند در این مسأله بر عهده
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 ب. وصی منصوب از جانب پدر       الف. جد پدری 

 د. مادر و جد پدری به طور مشترک        ج. مادر 

 درست است. »ج« ی  قانون مدنی، گزینه  1171ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 97سراسریدر خصوص حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، کدام مورد صحیح است؟ ]ارشد حقوق خانواده  ✓

 الف. حضانت با ولی است، مگر این که دادگاه به درخواست مادر یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 ب. حضانت با مادر است، مگر این که دادگاه به درخواست ولیا قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد. 

 باشد، به درخواست دادستان در صالحیت دادگاه است. در هر حال، تعیین شخصی که حضانت با او می ج.

 باشد، در صالحیت دادگاه است.د. در هر حال، تعیین شخصی که حضانت با او می

 درست است.  »ب« ی قانون حمایت خانواده، گزینه  43ی  پاسخ: طبق ماده

]ارشد   قات طفل با پدر است. تکلیف چیست؟طفل پنج ساله به مادر واگذار شده است و زن مانع مال طالق میان زوجین، حضانت    عپس از وقو  ✓

 [ 90حقوق خصوصی سراسری

 شود. الف. زن به حبس تأدیبی محکوم می

 شود.ب. با حضور مأمور، امکان مالقات طفل و پدر فراهم می

 د. گیر خود ساقط و در اختیار مرد قرار میج. حق حضانت زن خودبه

 د. زن به ازای هر بار امتناع به پرداخت مبلغی محکوم شده و ممکن است حضانت به شخص دیگری واگذار شود.

 درست است.   »د«ی گزینه 1353قانون حمایت خانواده  14به استناد مادۀ  پاسخ:

انجام تکالیف مربوط به حضانت   او محول شده از  هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به: »  1353قانون حمایت خانواده    14مادۀ  

تکرار به حداکثر   او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت مالقات طفل با اشخاص ذیحق شودخودداری کرده یا مانع 

واگذار نماید. در هر صورت  شخص دیگری  محکومیت مزبور حضانت طفل را بهر  تواند عالوه بدادگاه در صورت اقتضا می  .محکوم خواهد کردمبلغ مذکور 

 «.قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود متهم چنانچه عمل او طبقحکم این ماده مانع از تعقیب

 [91سریوضعیت »حق خیار« و »حق حضانت« از حیث قابلیت اسقاط چگونه است؟ ]ارشد حقوق خصوصی و حقوق خانواده سرا ✓

 الف. هیچ کدام قابل اسقاط نیستند.

 ب. در مورد خاص و جزئی هر دو قابل اسقاط هستند. 

 طور جزئی و حق حضانت به صورت جزئی قابل اسقاط است.طور کلی و چه بهج. حق خیار چه به

 اط نیست. طور کلی قابل اسقطور جزئی و چه بهد. حق خیار به طور جزئی قابل اسقاط است و حق حضانت چه به

به جهت    »د«ی  پاسخ:گزینه قابل اسقاط هستند. در دکترین حقوقی برخی خیارات   
ً
اصوال قابل اسقاط نیست، ولی خیارات  درست است. حق حضانت 

تدلیس« غیر قابل اند. »خیار تعذر تسلیم«، »خیار تفلیس« و »خیار  ها با نظم عمومی، غیر قابل اسقاط ضمن عقد قلمداد شدهمخالفت  شرط  سقوط  آن 

 اسقاط هستند. 

 [ 97]وکالت کرمانشاه ثبت رجوع از طالق ایرانیان غیرشیعه، تابع چه قانونی است؟ ✓

 الف. تابع مذهب آنان است.

 ب. تابع مقررات عام است. 

 ج. در خصوص ایرانیان غیرشیعه، تابع مذهب آنان و در خصوص ایرانیان غیرمسلمان، تابع مقررات عام است. 

 خصوص ایرانیان مسلمان غیرشیعه، تابع مقررات عام و در خصوص ایرانیان غیرمسلمان، تابع مذهب آنان است. د. در 

دارد مسایل مربوط به نکاح و  قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه در محاکم، که بیان می  1به استناد بند  درست است.»ب« ی پاسخ: گزینه

 ه تابع عادات و قواعد مسلم متدال در مذهب شوهر است. گزینۀ »ب« صحیح است. طالق ایرانیان غیرشیع

 [ 90ی کمتر از شش ماه از تاریخ نکاح متولد شود وضعیت نسب او چگونه است؟ ]ارشد حقوق خانواده سراسریاگر طفلی در فاصله ✓

 الف. در صورت سکوت شوهر، طفل به او ملحق است.

 هر ملحق است.ب. جز در صورت لعان، طفل به شو 

 ج. نسب طفل حتی به اقرار نسبت به شوهر منتفی است. 
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 د. در صورت اقرار زوجین به فرزندی طفل، فرزند به شوهر ملحق است.

 درست است.  »ج«ی گزینهق.م   1158به استناد مادۀ پاسخ: 

 [ 94]قضاوتشود؟  ی »نفی ولد« و »نفی نسب« به ترتیب توسط چه اشخاصی و با کدام شرایط اقامه میو دع ✓

 نفع و در مهلت مقرر قانونی.الف. هر دو، توسط هر شخص ذی

 ب. هر دو، توسط شوهر مادر طفل و پدر ظاهری طفل، بدون محدودیت زمانی. 

یت  نفع نسبت به شخص کبیر یا صغیر بدون محدودج. اولی، توسط شوهر مادر طفل و پدر ظاهری طفل در مهلت مقرر قانونی و دومی، توسط هر شخص ذی 

 زمانی. 

نفع نسبت به شخص کبیر یا صغیر، در مهلت د. اولی، توسط شوهر مادر طفل و پدر ظاهری طفل بدون محدودیت زمانی و دومی، توسط هر شخص ذی

 مقرر قانونی.

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 1162و  1161پاسخ: طبق مواد 

 [95]ارشد حقوق خانواده سراسری  شود؟ یدعوای نفی ولد، توسط چه کسی و در چه مهلتی اقامه م ✓

 الف. شوهر  مادر  طفل )پدر ظاهری( بدون محدودیت زمانی 

 ب. شوهر  مادر  طفل )پدر ظاهری( مهلت مقرر قانونی

 نفع بدون محدودیت زمانیج.هر ذی

 نفع مهلت مقرر قانونید. هر ذی

 ست.درست ا  »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1162ی  ماده به استنادپاسخ: 

ی او بر جای نگذاشته است. بستگان او عبارتند از: یک برادر و یک خواهر هر دو دارای  ای برای پرداخت نفقهکودکی پدرش از دنیا رفته و ترکه ✓

مالی می ن 
ا
تمک فاقد  مادر طفل که  و  مالی  ن 

ا
تمک مادری دارای  ه  و جدا مالی  ن 

ا
نفقهتمک پرداخت  برعهدهباشد.   

ً
قانونا ی ی طفل،  از ی کدام  ک 

 [ 97هاست؟ ]ارشد حقوق خانواده سراسریآن

 ب. مادر طفل       الف. برادر طفل

ه مادری طفل   د. برادر و خواهر طفل      ج. جدا

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 1199و  1196پاسخ: طبق مواد 

ن مالی برای پرداخت نفقهشخصی دارای زن، دو فرزند بالغ و نیازمند و پدر و مادری پیر و نیازمند است،   ✓
ا
ی همه را ندارد. اولویت پرداخت اما تمک

 [ 96ی آنان، به ترتیب کدام است؟ ]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالفنفقه

 ب. ابوین، زوجه، فرزندان      الف. فرزندان، ابوین، زوجه

 د. زوجه، ابوین، فرزندان     ج. زوجه، فرزندان، ابوین

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 1203و  1202پاسخ: طبق مواد 

العمر به عنوان  پسری که به حکم قانون ملزم به انفاق به پدر خویش است ضمن عقد خارج الزم پرداخت مبلغ معینی را به صورت مقطوع و مادام  ✓

 [ 93]قضاوت  نفقه در مقابل وی به عهده گرفته است. کدام مورد به وضع حقوقی شرط مذکور اشاره دارد؟ 

 الف. باطل است.

 باطل است.ی انعقاد قرارداد برابر یا بیش از نفقهب. چنانچه مبلغ در نظر گرفته شده در لحظه
ا

 ی پدر باشد، صحیح است و اال

 وجه امکان تجدیدنظر در میزان مبلغ در نظر گرفته شده را ندارد. ج. صحیح است و دادگاه به هیچ

 تواند به درخواست پدر میزان مبلغ در نظر گرفته شده را افزایش دهد. فاحش شرایط مید. صحیح است ولی دادگاه در صورت تغییر 

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

سرپرست و بدسرپرست، تحت سرپرستی قرار گرفته است، از کدام جهت با حقوق کودکی که براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی  ✓

 [ 94قوق خصوصی سراسری]ارشد ح حقوق فرزندان یکسان است؟ 

 ب. حضانت بعد از طالق زوجین سرپرست    الف. برخورداری از مستمری بازماندگان 

 د. نفقه       ج. ارث

 ترک  نفقۀ  شخص  تحت  سرپرستی مانند عدم پرداخت نفقۀ فرزند  مشروع  قانونی، عنوان کیفری دارد.  درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه
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✓  
ا
 [ 92ف به دادن نفقه به خواهر خویش است؟ ]ارشد حقوق خانواده سراسریبرادر تحت چه شرایطی مکل

 
ا
 ی وی را پرداخت کند.ف است نفقهالف. چنانچه برادر متمکن و خواهر نیازمند و فاقد شوهر و شغل باشد، برادر مکل

 
ا
 ف به انفاق به وی است.ب. چنانچه خواهر، نیازمند باشد و فاقد شوهر و شغل باشد، برادر مکل

 . برادر تحت هیچ شرایطی تکلیفی به دادن نفقه به خواهر خویش ندارد.ج

 د. چنانچه برادر متمکن و خواهر نیازمند باشد و شخص دیگری نباشد که نفقه
ا
 ف به انفاق به وی است.ی خواهر را پرداخت کند، برادر مکل

ق.م فقط   1196رب خط اطراف است نه عمودی، در حالی که طبق مادۀ  خواهر از اقا  درست است.  »ج«ی  قانون مدنی، گزینه  1196ی  پاسخ: طبق ماده

 دی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.و در خط عماقارب نسبی 

 [ 93]وکالت فرزند کدام مورد صحیح است؟  ۀدر خصوص نفق ✓

 پدر نخواهد بود. ۀفرزند بالغ و رشید به عهد قۀالف. نف

 پدر طبیعی است.   ۀ طفل متولد از زنا به عهد ۀب. نفق

 گیرد. طفل پس از وقوع طالق با شخصی است که حضانت وی را به عهده می قۀج. نف

 اجداد پدری نخواهد بود. ۀگاه به عهداز نکاح منقطع هیچ طفل متولد ۀد. نفق

 درست است.  »ب« یهیئت عمومی دیوان عالی کشور گزینه 617ی  ی شمارهپاسخ: طبق رأی وحدت رویه

 [ 97]قضاوت  در فرضی که در نکاح دائم عدم مهر شرط شده و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 پذیر است.الف. تعیین مهر به تراضی طرفین امکان

 ب. زوجه مستحق مهرالمثل است.

 المهر است.مفوضۀ ج. زوجه

 د. زوجه مستحق مهرالمتعه است. 

 درست است. »الف« ی  قانون مدنی، گزینه  1086ی  بق مادهپاسخ: ط

 [ 97]قضاوت  کدام مورد در خصوص ایجاد حرمت ابدی میان زن و مرد، صحیح است؟ ✓

 ی طالق است، باطل و در هر حال، موجب حرمت ابدی است.الف. عقد نکاح با زنی که در عده

 ت ابدی است.ب. عقد نکاح در حال احرام باطل است و در هر حال، موجب حرم

 ج. عقد نکاح با خواهرزن، موجب حرمت ابدی است.

 ی وفات است، در صورت جهل، موجب حرمت ابدی است.د. عقد نکاح و مواقعه با زنی که در عده

 درست است. »د«ی  قانون مدنی، گزینه 1151و  1150پاسخ: طبق مواد 

 [ 97]وکالت در عقد نکاح در دو فرض زیر، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 عدم رعایت مصلحت موکل -فرض اول

 خروج از حدود اختیارات توسط وکیل  - فرض دوم

 الف. در هر دو فرض، نکاح غیرنافذ و منوط به تنفیذ موکل است.

 ب. در فرض اول، نکلح غیرنافذ است و در فرض دوم، نکاح صحیح و قابل فسخ است. 

 نکاح غیرنافذ است.ج. در فرض اول، نکاح صحیح و قابل فسخ است و در فرض دوم، 

 د. در فرض اول، نکاح صحیح و غیرقابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیرنافذ است.

 درست است.  »الف«ی  قانون مدنی، گزینه 1074و  1073پاسخ: طبق مواد 

 [ 97]وکالت در صورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شود، کدام مورد صحیح است؟  ✓

 تواند بیش از مهرالمثل معین کند.نمیالف. شخص ثالث 

 تواند بیش از مهرالمتعه معین کند. ب. شخص ثالث نمی

 شخص ثالث در تعیین مهر به هر میزان، مختار است.
ً
 ج. اصوال

 ده سکه بهار آزادی معین کند.وتواند بیش از صدد. شخص ثالث نمی

 ت.درست اس  »ج« ی  قانون مدنی، گزینه  1089ی  پاسخ: طبق ماده
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 6حقوق مدنی   بخش ششم:
 عقود معین و عقود نامعین

 قانون مدنی(  ۱۰عقود نامعین )ماده ، عقود معیناند: عقود به دو دسته
ه  گردد که آثار و شرایط اختصاصی عقد معین در قانون ذکر شد: عقودی که عنوان و شرایط اختصاصی و آثار آنها در قانون ذکر گردیده است. تأکید میعقود معین

باشد در این صورت باید آثار کدام یک از عقود را  اجاره و ... می  شویم مثل اقامت در هتل که شامل چند عقد بیع،است ولی گاهی اوقات با عقود مختلط روبرو می
یت  دانستن این مورد این است که مثاًل در عقد بیع  است )بیع(. اهم خریدهنموده و برای مثال چند وعدۀ غذایی  آنجا را   اجارهبرای آن بار نماییم؛ مثاًل فرد اتاقی را 

 یک سری خیارات اختصاصی مثل خیار تأخیرثمن، خیار مجلس، خیار حیوان وجود دارد که از سایر عقود وجود ندارد.  
 باشد. قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها می ۱۰: عقودی که به عنوان و شرایط اختصاصی و آثار آنها در قانون اشاره نشده و تابع ماده عقود نامعین

ی در مدنی  7« و »حقوق مدنی  6عقود معین را در دورۀ کارشناسی در دو درس »حقوق مدنی   ، عقود را به طور مستقل بررسی و   ۷و    ۶« خواهیم خواند. به طور کلِّ
  807قانون مدنی آغاز و تا مادۀ   338باشد که از مادۀ عقد می 19عقود معین مجموعًا شرایط اختصاصی آنها و نیز آثارشان را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. 

(، تنها عقود  معین  ذیل و  6پذیرد. طبق سرفصل، در این درس )مدنی  شود و با عقد هبه پایان مییابد؛ به عبارت دیگر از عقد بیع شروع میقانون مدنی ادامه می
 ها« بررسی خواهد شد: مبحث »خیارات و احکام راجع به آن

تر از مسائل و  گیرد، از این رو مسائل و احکام آن خیلی گسترده: بیع بیش از همۀ عقود و معامالت مورد استفادۀ روزمرۀ جوامع انسانی قرار می1بیع .1
 احکام عقود معین دیگر است. 

ته است که نهاد  حقوقی  مشترک  بین  عقد  بیع و سایر عقود  : اهمیت ویژۀ عقد بیع، نویسندگان قانون مدنی و نویسندگان را بر آن داش خیارات •
 معین، یعنی خیارات، را در فصل بیع بیاورد و ما نیز بعد از اتمام بحث بیع به مبحث »خیارات« خواهیم پرداخت. 

 معاوضه  .2
 ترین مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.   ترین و ظریف: در بین سایر عقود معین، عقد اجاره پس از عقد بیع گستردهاجاره .3
 قرض  .4
 جعاله  .5
 صلح  .6

 قانون مدنی(   395تا   338)مواد عقد بیع 

 

1
ناشی شود.    قرارداد ناشی شود یا ممکنه از    نظم عمومی ناشی شود یا از    قانون تواند طرف  مقابل  خود را آزادانه انتخاب کنه. این آزادی ممکنه محدود شه و این محدودیت ممکنه از  طبق اصل  آزادی  قراردادها هر کسی در خرید و فروش آزاد است و می   

بنَدند که دو طرف تعهد  اند قراردادی می نامه(: در مواردی که خریدار و فروشنده قصد  انجام دادن  معامله را دارند ولی هنوز مقدمات  آن را فراهم نکرده . وعدۀ دوطرفۀ بیع یا وعدۀ متقابل  بیع )قول 1کند دو تا است:  ارداد ایجاد می هایی که قر محدودیت 
ن و ظ می  ی انجام بدهند سندی نیز که در این باب تنظیم می کنند که معامله را با شرایط معیِّ ت خاصِّ ؛  توانیم الزامش را بخواهیم می نامه، عقد  عهدی و الزم است و اگر یکی از آن سر باز زند  نامه گویند؛ قول شود وعدۀ بیع است و در زبان  عرف بدان قول رف مدِّ

طرفۀ بیع: گاهی  . وعدۀ یک 2.  حقِّ درخواست ابطال دارد نامه، فروشنده عهد شکنی کند و موضوع  تهعد را به دیگری انتقال دهد خریدار،  ؛ هر گاه با وجود قول شود وجه التزام را نیز گرفت می اگر گذشته از تعهد به انتقال وجه التزام نیز تعیین شده باشد  
 گیرد. نامه پیش از قبول، انتقال مبیع صورت نمی در قول دارد و به خریدار میگه اگه دوست داشتی من پا هستم!  فروشنده است شرایط معامله و قیمتی را تعیین و ارادۀ خود را مبنی بر انتقال مبیع اعالم می   یکی از دو طرف که معموالً 
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َوض معلوم «. بنابراین مبیع معمواًل عین است که می  عین  1ملیك  قانون مدنی بیع عبارتست از » ت 338وفق ماده   تواند غیر عین هم باشد. سابقًا در درس مدنی  به ع 
سم است:  دو خوانده ی ، عین معین ایم که عین بر سه ق  ی در معین و    کلِّ ی .  2؛  2)مثاًل »این« میز را فروختم( بیع عین معین.  1. بنابراین سه نوع بیع داریم:  کلِّ   بیع کلِّ

م سیاه فروختم(؛    100) ی در معین.  3کیلو برنج د  ه به ماده  کیلو از »این هزار کیلو« را فروختم(. پس تکرار می  100)  بیع کلِّ قانون مدنی سه    ۳۵۰کنیم که با توجِّ
ی در معین )در حکم عین معین(؛ .  ۲. عین  معین )عین خارجی یا عین شخصی(؛ 1نوع عین وجود دارد:   ی )ک. ۳عین  کلِّ ی فیعین  کلِّ  .3الذمه( لِّ

 : مالی که در عاَلم  خارج جدای از سایر اموال قابل اشاره باشد؛ مانند: آن خانه. عین معین .۱
ی در معین .۲  شکل  داخل مغازه. االجزاء؛ مانند: ده عدد کمربند از صد کمربند  یکمقدار معین از مال متساوی :کلِّ
ی .۳  آباد. کیلو خرمای پیار م حاجی  ۳۰ق بر افراد عدیده باشد؛ مانند:  مالی که صفات آن در ذهن، معین و صاد  :کلِّ

زمان گوید: »خریدم«؛ در این مثال، همگوید: »این میز را فروختم« و ب هم میشود. الف می، تملیك واقع میزمان با انعقاد عقدهمدر بیع عین معین، بالفاصله 
ی و همبا بیع، ب مالك میز می ی در معین همزمان با انعقاد عقد، تملیک واقع نمیشود. اما در بیع کلِّ شود.  واقع می  با تعیین مصداقشود بلکه تملیک  چنین بیع کلِّ

م سیاه فروختم« و ب هم در پاسخ میالف می رود  گوید: »خریدم«؛ در این فرض، بیع واقع شد ولی تملیك حاصل نشد. زمانی که الف میگوید: »صد کیلو برنج د 
م سیاه را بیاورد و آن را تحویل دهد تازه    کیلو برنج  100 پذیرد و همین که بایع، مصداق را مشخص کند، حتی اگر تحویل نداده باشد  صورت می  تعیین مصداق د 

ی، عین معین می)مثاًل در راه باشد(، تملیك صورت می ی در معین، تملیک با تعیین مصداق اسگیرد یعنی عین  کلِّ ی و کلِّ ت؛ در عقدی که مورد  شود. پس در بیع کلِّ
ی است در زمان عقد حاصل نمی ی است. نکتۀ مهم اینکه آن کلِّ شود بلکه نتیجۀ چنین عقدی صرفًا پیدایش تعهد یعنی تکلیف قانونی بر عهدۀ فروشندۀ مال کلِّ

َوض  معلوم خواهد بو   4د. بیع در هر حال عقدی تملیکی است یعنی عقد بیع در هر صورت منتهی به تملیک عین به ع 
شود  گوید از بین این سه تا فقط تملیک  عین است که میگفتیم اموال یا عین هستند یا منفعت یا ممکن است یک حقِّ مالی باشد ولی تعریف  بیع مینکته: ما می

ق.م یا اصل آزادی قراردادها    10س مادۀ  اسمش را گذاشت »بیع«، یعنی مبیع باید عین باشد اگر منفعت باشد بدان اجاره گویند و اگر یک حقِّ مالی باشد بر اسا 
قانون    338حقِّ سرقفلی«. پس قید  »عین« در مادۀ    انتقال گوییم »حقِّ سرقفلی« بلکه می  فروش گوییم » شود؛ اصاًل به همین دلیل است که ما نمیعمل می

 مدنی، انتقال  منفعت و انتقال حق را از طریق بیع خارج کرده است.  
َوض قرار بگیرد ولی مبیع فقط باید عین باشد. مورد ثمن هیچ قیدی ندارد بنابراین هرچه مال باشد اعم از عین و منفعت و حق میتوجه: قانون مدنی در   تواند ع 

تد نیز واقع  شود. ممکن است بیع به داد و سقانون مدنی »پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می  339مطابق مادۀ  
 شود. هایی که تنظیم سند  رسمی، شرط  ثبوت است، با داد و ستد واقع نمیگردد« البته در بیع

ارد است: بیع  َصرف  اصل در بیع این است که اراده اعالم شود کافی است حاال با هر چیزی: لفظ، کتابت یا هر چیزی؛ منتها چند استثناء بر رضایی بودن  عقد و 
شده(  خواهد؛ فروش  اموال  محکوم )توقیفشود و مزایده میخواهد؛ فروش اموال دولتی که با ایجاب و قبول واقع نمیشود و قبض میقبول واقع نمیکه با ایجاب و  

! مگه نگفتی خواهد؛ فروش سرقفلی هم تشریفاتی است )عهشده که سند رسمی میخواهد؛ فروش امالک ثبتشود و مزایده میکه با ایجاب و قبول واقع نمی
پذیر است  تونه موضوع  بیع باشه؟!! منظور از فروش در اینجا همان انتقال سرقفلی است؛ مسامحتًا گفتم: »فروش«( زیرا تنها با سند  رسمی امکانسرقفلی نمی

 )انتقال  سرقفلی حتمًا باید به همراه انتقال منافع یا محل صورت پذیرد. 
گن تا  شده است اما میشود. مثاًل بیع  ملک  غیرثبتشود که این میگذارند که عقد، تشریفاتی میسری تشریفات در عقد میتوجه: گاهی طرفین با توافق  هم یک 

 کنم.   زمانی که سند  رسمی تنظیم نشه من این ملک را به شما منتقل نمی
 

1
ک صورت می شود ولی بیع نیست چون مالکیت  سابق را اعاده می ت  سابق نباشد؛ اقاله عقد است و تملیکی حساب می شود یعنی تملیک، باید مقرون به اعادۀ مالکی هر تملیکی، بیع حساب نمی    گیرد اما اقاله، بیع  کند. پس در اقاله اگر چه تملیک و تملِّ

 شده در ماده باید یک مالکیت  جدید باشد نه مالکیت  سابق.  نیست لذا این تملیک  اشاره 

2
 مله، قیمی باشد تعیین نشدن  اوصاف  فرعی در سند مبطل نیست. اگر موضوع  معا   

3
 توان الزام  او را از دادگاه خواست.  در مبیع  کلی و کلی در معین، قبض، منوط به اجازه و تعیین مبیع از سوی فروشنده است و در صورت  امتناع  وی می   

4
ی فی    ه داشت که تملیک  فوری و  در مورد کلِّ ی هم در زمرۀ عقود تملیکی است با این تفاوت که اثر آن فورًا ایجاد نشده و موکو الذمه باید توجِّ ل به انتخاب  مصداق است. در حالی که در عین معین و  بدون  قید و شرط، جوهر  اساسی  بیع نیست پس بیع  کلِّ

 آید. بنا به نظر برخی در کلی در معین از زمان  وقوع  عقد، اثر می 
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م نیست ثمن مشخص  توجه: توافق دربارۀ ثمن باید قبل از عقد صورت پذیرد و معامله با ثمن  نامعلوم صحیح نیست ولی این قاعده، تعدیل شده و در مزایده الز 
 باشد.  

ی بیع باشد.« در ایجاب و قبول،  گه: »در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنقانون مدنی می  340: مادۀ  قاطع و روشن بودن  ایجاب و قبول
 ایجاب و قبول شود(.   به صورت ضمنیتواند  الفاظ و عبارات باید صریح باشد )به این معنا نیست که عقد  بیع نمی

 
ثَمن )مبیع( انواع بیع ل بودن  َثَمن و م   حالت دارد:   4 1: عقد بیع از نظر حال یا مَؤجَّ

( به عبارت دیگر مقتضای إطالق   344هر دو حال )حال یعنی نقد( است. اصل در بیع، نقد بودن است )ماده  : بیعی است که مبیع و ثمن  آن  بیع نقد .1
 بیع، نقد بودن است. مقتضای ذات بیع، تملیك است. 

ن نگشته باشد    344ماده   ی و ثمن، حال محسوب  بیع، قطع قانون مدنی: اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیۀ قیمت، موعدی معیِّ
ذکری مگر اینکه بر حسب عرف و عادت  محل یا عرف و عادت  تجارت در معامالت  تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع    است

 نشده باشد. 
ف .2

َ
م یا َسل

َ
معین شده باشد. بیع َسَلف برعکس  بیع  نسیه است.    : آن بیعی است که ثمن آن باید فورًا پرداخت شود ولی برای تسلیم مبیع، َاَجلی، بیع َسل

ی و مؤجل است. به عنوان مثال »َسَلف گوید: »ای  رود( و میرود )یا نزد هر کسی که مال کلی دارد میَخر« کسی است که نزد کشاورز میمبیع، کلِّ
ن برنج به من بده« که این بیع َسَلف میکشاورز! این پول را االن بگیر و یك ماه دیگر که زمان  برداشت  محصول  تو است، ی ی فیك ت  الذمه  شود. مبیع، کلِّ

 و مؤجل است و ثمن، حال. در اینجا اجل باید معین باشد وگرنه باطل است.  
ی و مؤجل است. یعنی ثمنبیع نسیه .3 ی فی: بیعی است که ثمن  آن کلِّ نسیه،  اش حال است. در بیع  الذمه است و هم مؤجل است و مبیعاش، هم کلِّ

باید مشخص باشد واالِّ عقد باطل است )البته در تمام بیع باشد(. علما تأکید میأَجل  شده،  نمایند أَجل باید مضبوط )ضبطهای مؤجل باید اینگونه 
قرر شود: »پول وقتی داده  شده، استوار و عاری از لغزش( باشد. یعنی فرضًا بگویند: یك ماه دیگر، ده روز دیگر و ... اما اگر برای مثال اینگونه ممشخص

ی است. می  شود که زلزله بیاید« ؛ این حالت، مؤجل نیست و باطل است. پول معمواًل کلِّ
ی و هر دو مؤجل باشد. الزم نیست اجلاش و هم ثمن: بیعی است که هم مبیعبیع کالی به کالی .4 ها یکی باشد و مهم این است که اش هر دو کلِّ

م سیاه خریداری می مؤجل باشد. به عنوان مثال یك ن برنج د  آید و  اش دو ماه دیگر داده شود. کالی از کال میشود که یك ماه دیگر تحویل شود و پولت 
ثمن، اجل  آن به معنی انتظار کشیدن، مراقب بودن و نگران بودن است. این بیع را از آن جهت کالی به کالی گویند که چون برای تسلیم مبیع و تأدیۀ  

شند تا با سپری، هر دو طرف  معامله انتظار میشودمعین می ت به مالی که بر اثر عقد تحصیل کردهک  اند دسترسی پیدا کنند. قانون مدنی نسبت  شدن  مدِّ
ین باطل است زیرا   ین به د  عقد   در  به صحت یا بطالن بیع کالی به کالی ساکت است. بیع کالی به کالی صحیح است )طبق نظر حقوقدانان( اما بیع  د 

ین.   بیع گفتیم که مبیع باید عین باشد نه د 
ی فی ی فییك مدل دیگر بیع داریم به نام بیع دین به دین. بیع دین به دین به معنای فروختن کلِّ ه در برابر کلِّ ه است. الذمِّ  الذمِّ

ن لوبیا مثاًل »الف« از »ب«   ی فی یك ت  ی یا کلِّ ه( طلب دارد )سبب یا دلیل آن طلب مهم )کلِّ ی( طلب دارد. »الف«    صد میلیون توماننیست(. »ج« از »د« الذمِّ )کلِّ
دهد )انتقال دین(. این بیع  دهد و »ج« طلبی که از »د« دارد به »الف« میکنند. »الف« طلبی که از »ب« دارد به »ج« میهایشان را با هم مبادله میو »ج« طلب

ینرا  ین به د   شود. جا میگویند؛ یعنی قبل از بیع، دو طلب وجود دارد و با بیع، این دو تا طلب جابه یع طلب به طلببگویند که صحیح این است که آن را  بیع  د 
کالی به کالی«، قبل از بیع  سوال: این نوع بیع آیا همان بیع کالی به کالی است یا ارتباطی بین این دو وجود ندارد؟ هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد. در »بیع  

دارند این دو با هم  داریم اما در »بیع دین به دین« قبل از بیع، دو طلب داریم. الزم به ذکر است که فقها این استدالل را قبول نداشته و اظهار میهیچ چیزی ن 
دارند به استناد به این  نیز اظهار می را باطل إعالم نموده است و آن را نهی کرده و نهی هم داللت بر فساد دارد؛ فقها بیع دین به دینارتباط دارند. روایتی داریم که 

کنیم که از نظر حقوقی هم بیع کالی به  شود که بیع کالی به کالی یك نوع بیع دین به دین است. تأکید میروایت، بیع کالی به کالی باطل است و اینگونه فرض می
 د اما ما در حقوق مدنی هیچ کاری به فقه نداریم. کالی درست است و هم بیع دین به دین و درست است که حقوق مدنی ریشه در فقه دار 

 

1
ی در ذمه که به عنوا به مالی که به عنو    ثَمن« یا »مبیع« عبارت است از عین موجود در خارج و یا عین کلِّ َوض در عقد بیع قرار گیرد، »ثمن« گویند. »م  َوض  معلوم به طرف تملیک می ان ع  شود. ثمن باید مال باشد و الزم  ن معوض و به انتظار دریافت ع 

 ثمن به صورت پول است.   اکنون در بیشتر معامالت، نیست حتمًا پول باشد هم 
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 :انواع بیع

آم کند مثاًل من رفتم بازار جنس خریدم، میشود و فروشنده، قیمت  خرید  خود را ذکر نمیبیع مساومه: در این معامله، ثمن با توافق خریدار و فروشنده تعیین می
 اوونجا خریدم چقدر بوده. کنم قیمتی که فروشم اصاًل هم ذکر نمیگم میمی

خرم که قیمت  آن یک میلیون است، بعد موقعی  روم از بازار یک جنس میدار هستم و میآید؛ فرض کنید من  مالکریمی یک مغازهبیع مرابحه: مرابحه از سود می
شه یک و دویست« یعنی در  م دویست تومن است و میخور گم: »ببین! قیمت  خریدم یک تومن بوده ولی سودی که من رویش میآیم به شما بفروشم میکه می

ای مشخص کنی،  دی باید قیمت  آن مبیعی را که خریدهگه اگه داری مرابحه انجام میگویم این بیع، درست است منتها میواقع، قیمت  ربح را نیز به شما می
، مقدار غرامت و  مقدار سود،  المال(قیمت  خرید )رأسه و خریدار باید از  ها اینجوریه(. در بیع مرابحه، فروشندسودت رو هم مشخص کنی )االن اکثر بیع

گاهی داشته باشند. بنابراین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغی که خریدههایی که فروشنده برای حملنیز هزینه ل شده است آ ام  ونقل کاال و جز آن، متحمِّ
 امله باطل است؛ چون قیمت خرید معلوم نیست. به اضافۀ فالن مقدار سود به تو فروختم، مع

روشنده احمق است؛ بیع مواضعه: اگر هنگام عقد بیع، بایع قیمت خرید را به خریدار اعالم کند و برمبنای آن درصدی به مشتری تخفیف دهد. در این نوع بیع، ف
 گه. گوید ولی از آن قیمتی که خریده کمتر میها را هم میگوید، هزینهقیمت را می

 لیت گویند. بیع تولیت: هرگاه فروشنده قیمت خرید کاال را به مشتری خبر دهد و به همان قیمت، بدون نفع و ضرر، آن را بفروشد، چنین بیعی را بیع تو 
 

تمام یا قسمتی از مبیع    قانون مدنی: »]قسمت اول ماده:[ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط ]قسمت دوم ماده:[ و نیز ممکن است که برای تسلیم   341ماده
 یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.« 

 . قسمت اول ماده: در این ماده، عقد  مطلق در برابر  عقد  مشروط قرار گرفته شده است یعنی اگر در عقدی شرط نباشد بدان عقد  مطلق گوییم
ل نباشد. مجهول ماندن َاَجل، باعث بطالن است چون »شرط  مجهولی که جهل  به آن موجب  جهل   قسمت دوم ماده: اصل بر این است بیع، نقد تلقی شود و   مَؤجَّ

 باشد. به عوضین شود« باطل است و موجب بطالن عقد نیز می
  

«، معامالت  لیزینگی هستند.  ملیکاجاره به شرط ت؛ مصداق بارز »اجارهارتباط دارد و هم با    بیع: اجاره به شرط تملیک به نوعی هم با  اجاره به شرط تملیك
 اجاره به شرط تملیك دو مدل است: 

ست. شخصی  اگر مالی با اقساط  دراز مدت  به تصرف دیگری داده شود که با پرداخت  آخرین قسط خود به خود به ملکیت متصرف درآید، تابع  عقد  بیع ا .1
ت طوالنی )مثاًل   ت، برای اجارۀ عادی متعارف نیست و همین نشان میمیکند.  سال( اجاره می  30مالی را به مدِّ دهد که یک جورایی  دانید که این مدِّ

ت، آخرین قسط را داد مالك   تواند این عقد، اجارۀ عادی باشد چرا که در این مدل از اجاره در عقد  اجاره، شرط مینمی شود هرگاه مستأجر در پایان مدِّ
دهد  رود اما در اجاره به شرط تملیك، آخرین قسط را میهای متعارف، چنانچه مستأجر آخرین قسط را داد میجارهدانیم در اعین  مستأجره شود. اما می

 َبَرد. و مال را می
توان گفت اجاره به شرط تملیک، حال و هوای بیع دارد و یک جورایی بیع است اما با دو ویژگی: یک خصوصیت آن این است که ثمن  آن، اقساط  می

گیرد. پس این مدل را  گیرد و وقتی مستأجر آخرین قسط را داد آن زمان تملیک صورت مییژگی بعدی این است که تملیک با عقد صورت نمیاست و و
 است.  باطن  آن، بیعو  ظاهر  آن، اجارهاجاره به شرط تملیك نوع اول گویند که 

کند و در اجاره شرط اضی  دوباره باشد، تابع  عقد  اجاره است. یك نفر مالی را اجاره میاگر سبب  انقال به وجود نیامده باشد و انتقال ملکیت، نیازمند  تر  .2
ت، اراده بر این داشت که مالك مال شود باید فالن مبلغ می اضافه بدهد. یعنی آن مبالغی که  هایی که دادهعالوه بر اجارهشود اگر مستأجر در پایان مدِّ

ر است. بابت اجاره داده هیچ، عالوه بر آن  َخیِّ  برای اینکه مالك شود یك مبلغ  مازاد  دیگر بدهد. البته باید گفت در اینجا مستأجر م 
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ت، مستأجر با یك پیشنهاد روبرو است. شما یك خوردو سراتو این در واقع اجاره است همراه با پیشنهاد بیع )وعدۀ بیع( یعنی اجاره ای است که در آخر  مدِّ
میلیون    60کنید اگر مستأجر در آخر مدت بخواهد مالك ماشین بشود باید  میلیون تومان در همان عقد اجاره شرط می  3ی  کنید یك ساله ماه اجاره می

ت  اجاره، ماهی   ها اجاره بوده و عالوه بر آن  توان گفت مجموع  این سه میلیونها را داده و در واقع میمیلیون  3تومان بدهد که در واقع پس از پایان مدِّ
ل، آخرین قسط را می  60باید   م، اینگونه نیست و باید مبلغی مازاد بر آنچه داده است داد و مالك میمیلیون تومان هم بدهد. در مدل اوِّ شد؛ اما مدل دوِّ

 پرداخت کند. 
 

 تفاوت بیع و اجاره به شرط تملیک
ن نیست(. کج ن است )نامعیِّ رده؟! در قانون نام نبرده ولی احکامش هم در بیع آمده  اجاره به شرط تملیک، طبق نظر مرحوم کاتوزیان یک عقد معیِّ ا در قانون نام ب 

 هم در اجاره. احکام  خاصی دارد. اجاره به شرط  تملیک، نوعی معاملۀ اعتباری است. 
 تفاوت بیع زمانی با بیع سنتی )دائمی( 

شود، در حالی که در بیع  زمانی، مالکیت  عین  مال در یک دورۀ زمانی به  در بیع سنتی، مالکیت عین به طور مطلق نه برای دورۀ زمانی  خاص به خریدار منتقل می
عین  مال در فروردین ماه؛ »ب«، مالک  های مختلف به مالکان  مختلف، منتقل شود. مثاًل »الف«، مالک   شود بنابراین ممکن است مالی در دورهخریدار منتقل می

 آن در اردیبهشت و »ج«، در خرداد باشد.  
 تفاوت بیع زمانی با اجاره 

ن به مستأجر تملیک میمنافع  مال در عقد اجاره،   ت معیِّ شود. عقد اجاره، عقدی است مستمر  ، منتقل میمالکیت  عینشود در حالی که در بیع  زمانی،  ، برای مدِّ
 زمانی، آنی است.   در حالی که بیع

 تفاوت مالکیت زمانی با مالکیت مشاع 
ن یا سهم  مشاعی از آن می شوند ولی مالکیت  هریک از مالکان  مشاع، در تمام دوران،  در مالکیت  زمانی، هر یک از مالکان در یک دورۀ خاصی، مالک  مال  معیِّ

 مالک  حصۀ خاصی از مال  معین به طور اشاعه است. 
کیت مشاع، حصۀ هر یک از مالکان در تمام  اجزاء  مال، منتشر و از سهم  لتواند نوعی مالکیت مشاع باشد با این تفاوت که در ما، مالکیت زمانی میبه اعتقاد برخی

حصۀ مشاعی از مال باشند،    های معینی مالک  . دو یا چند شخص در دوره1گردد:  دیگران افراز نشده ولی مالکیت  زمانی با استفاده از یکی از این دو راه محقق می
های معینی، مالک  تمام  مال باشند؛ در  . دو یا چند شخص، در دوره2در این فرض، مالکیت  چند مالک، مشاع است )هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ زمانی(؛  

 این حالت، مال، از حیث  اجزاء  مادی، مفروض و از حیث زمان، مشاع. 
 تفاوت بیع با اجارۀ اشخاص 

دهد، عقد، تابع احکام بیع است، مگر اینکه ارزش  کنند و مجموع را انتقال میشود و مصالح  آن را صنعتگر و هنرمند تهیه میفرضی که کاالیی سفارش داده میدر  
مصالح  به کار رفته  ، بیش از محصولر روی  شده ب مصالح در برابر کار، چندان ناچیز باشد که اجارۀ خدمت غلبه کند. در این موارد باید توجه کرد که ارزش  کار  انجام

 است یا خیر؛ اگر بیشتر باشد اجاره است، کمتر باشد بیع است.   در آن
می داده  سفارش  کاالیی  ساختن  که  فرضی  در  میپس  تهیه  صنعتگر  یا  هنرمند  را  آن  مصالح   و  نقاشی(  تابلوی  یا  مجسمه  )مثاًل  کاالی   شود  مجموع   و  کند 

ام داده کمتر باشد که  کند، عقد، تابع احکام بیع است مگر آنکه ارزش  مصالحی که خریداری شده از ارزش  کار که روی آن کاال انجمنتقل میشده را  دادهسفارش 
 شود. ، عقد، اجارۀ اشخاص محسوب میتدر این صور 

 تفاوت بیع با قرض 
 ای(. ه پس بدهد در حالی که بیع، هر طرف به دنبال افزایش سود  خویش است )مغابنهای( و مقترض باید مثل آنچه را گرفتدر قرض، سودجویی راه نداشته )مسامحه

 تفاوت بیع با معاوضه 
 برای تشخیص معاوضه از بیع، دو راه دارید که این دو راه طولی هستند: 

ثمن بوده یا کاال در مقابل  کاال بوده که اگر کاال در برابر کاال    اند یا معاوضه: یعنی یا کاال در برابر یک در مرحلۀ اول باید قصد  طرفین را نگاه کنیم که بیع خواسته
شود ولو اینکه معامله، کاال به کاال محسوب شود. در مرحلۀ دوم اگر این قصد، مشخص نبود به عرف رجوع  بود ولی قصد  من بیع بود عقد، بیع محسوب می

 گوید: »معاملۀ کاال با کاال معاوضه است«  کنیم و عرف میمی
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رد و بدل کردند. این معامله با وجود  اینکه کاال به کاال است )پوشک    به عنوان ثمندر برابر پوشک  دیگری    به عنوان  مبیعیک مسأله: شخصی، پوشک  بچه را  
 شود. در مقابل پوشک( ولی بیع محسوب می

شود؛ پس  های همچون »به عنوان مبیع« یا »به عنوان ثمن« مشخص میمعمواًل با کلمهد طرفین در معاملۀ کاال به کاال بیع است یا معاوضه  ص تشخیص اینکه ق
 شود. اگر شخصی یخچال خود را به عنوان مبیع بفروشد و گاز به عنوان ثمن بخرد، با اینکه کاال به کاال است ولی بیع حساب می

 است(  مهم  1389)قانون پیش فروش ساختمان مصوب  قرارداد پیش خرید و پیش فروش
فروش، ملکیت به خریدار منتقل  پیش   با تنظیم قراردادمعتبر است،    10قرارداد پیش خرید و پیش فروش به عنوان یک توافق قانونی بر اساس مادۀ  

فروش آپارتمان یک توافق قانونی و معتبر است و با تنظیم این قرارداد، مالکیت آپارتمان به خریدار منتقل  خرید و پیشگوید: پیش. نظریۀ مشورتی میشودمی
 (.1390/ 4/ 4مورخ    7/2174و قابل تعقیب و مجازات است )شماره نظریه    مرتکب  فروش  مال  غیر شدهشده و چنانچه مالک  اولیه، آن را به دیگری بفروشد  

َوض  قراردادی، مالک  ملک  پیشقانون پیش فروش ساختمان: »پیش  13طبق مادۀ   ت   شده میفروش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا ع  گردد و در پایان مدِّ
َوض  قر ناظر درصورتیفروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس  قرارداد  پیش داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء  اردادی را تحویل  که تمام اقساط را پرداخت یا ع 
فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم  سند  رسمی  انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیشتعهدات، می

مقام وی  خریدار یا قائمودداری نماید، دفترخانه با تصریح  مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیششده خ فروش از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش
 شده اقدام نماید.« فروش نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک  پیشنماید. ادارۀ ثبت  اسناد و امالک  محلِّ وقوع  ملک مکلف است به تقاضای ذیمی

یل یا عدد یا َذرع یا مساحت یا مشاهده،    342: مادۀ معلوم بودن  مبیع قانون مدنی: »مقدار و جنس و وصف  مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا ک 
 تابع عرف بلد است.« عرف  بلد یعنی عرف  محلِّ وقوع  عقد. 

ی  ر حالتی که عین معین، مورد معامله قرار میاگر مورد معامله معلوم نباشد، بیع باطل است پس باید مجهول نباشد. طرق  رفع  جهل، د  گیرد با حالتی که به طور کلِّ
 گیرد متفاوت است. مورد معامله قرار می

 . فروش از روی نمونه. 3. مشاهده؛ 2. ذکر؛ 1نحوۀ معلوم کردن  عین معین: 
ی:    . فروش از روی نمونه.  2. ذکر؛ 1نحوۀ معلوم کردن  کلِّ

ن فروخته شود بیع واقع می  343: مادۀ  نفروش مبیع به شرط مقدار معیّ  شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا  قانون مدنی: »اگر مبیع به شرط  مقدار  معیِّ
 کیل یا َذرع نشده باشد.« 

عین فروخته شود و خالف  آن ، استثناء است. نتیجه: اگر مبیع به شرط  مقدار  مجنس نیز هست اما    کیفیتنیست بلکه راجع به    مقدارمفاد  این ماده فقط راجع به  
 . ثابت شود حقِّ فسخ وجود دارد. اگر شرط، راجع به وصف یا کیفیت باشد حقِّ فسخ وجود دارد اما اگر شرط، راجع به جنس باشد، عقد، باطل است

د آن معامله باطل است؛ برای فرار از بطالن  ای کنیم که مقدار یا وصف معلوم نباش مورد معامله باید معلوم باشد و اگر معلوم نباشد باطل است پس اگر معامله
دانستیم ولی به شرط، معامله کردیم عقد، صحیح است مثاًل یک گونی برنج وجود دارد که  شود شرط  مقدار یا شرط  صفت کرد؛ اگر مقدار یا وصف را نمیمی

شود؛ حال اگر کمتر یا بیشتر درآید، عقد باطل نیست و حقِّ فسخ  نقعد میتوانم شرط کنم که بیست کیلو باشد و عقد م دانم چند کیلو است در این حالت، مینمی
 شرط به جنس نداریم. وجود دارد اما اگر جنس، معلوم نباشد و آن را شرط کنم و بعد از عقد، خالف  آن درآید، عقد، باطل است به همین دلیل هم چیزی به عنوان  

، مشروط  344گه که اگه االن بیع منعقد گردید همین االن من ثمن را بدهم و شما مبیع را؛ در مادۀ  می  : اصل حال بودن  تسلیم  مبیع و ثمن، اصل حال بودن
یه جور دیگه بود: عقد  مطلق در برابر  عقد  مشروط قرار گرفته بود( عقد قطعی، عقدی است که نه در آن    341بودن در مقابل  قطعی بودن قرار گرفت )اما در مادۀ  

 َجل؛ عقد مطلق، عقدی است که در آن فقط شرط نیست. شرط است و نه اَ 
شود حتی  ، باعث انتقال دین است، پرداخت  ثمن، حال حساب می1چک در جایی که وسیلۀ پرداخت است نکته: در مورد پرداخت از طریق حواله یا َاسنادی مثل  

ت علیه قبولی بده(، این، حال حساب  اش حواله بدهم )و محال  یک میلیارد و بعد بابت ثمنام را به الف بفروشم  دار باشد. پس اگر من  مالکریمی خانهاگر حواله، مدِّ
تشود و پرداخت است؛ ولو اینکه اوون حوالهمی  دار باشد.  ای که بسته شده مدِّ

ه باشد، بیع قطعی است، پس ذکر شرط،  ق.م و اینکه ماده مذکور مقرر داشته است: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشد  344نکته: استناد به مفهوم مخالف ماده  
 دلیل غیرقطعی بودن بیع است، موجه نیست. پس این استدالل که »اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده باشد بیع، قطعی است« صحیح نیست. 

 

1
 هم هست.   وسیلۀ کسب اعتبار نیست و طبق قانون تجارت چک    وسیلۀ پرداخت البته همواره چک،    
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 :ق.م )اهلیت برای معامله و تصرف در مبیع( 345ماده 
اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن ]اختیار یا  ،  انونی ]بلوغ؛ عقل؛ رشد[ برای معامله اهلیت ق: هر یک از بایع و مشتری باید، عالوه بر    345ماده  

 را نیز داشته باشد.  جواز تصرف[
را قباًل در   اهلیت.  این ماده از قواعد  عمومی  قراردادها است؛ توضیحًا اینکه یك اصطالح داریم تحت عنوان »اهلیت« و یك اصطالح داریم تحت عنوان »اختیار«

ماغی   رشدو    عقل،  بلوغ ایم یعنی  ی یک خواندهمدن  یا    اختیار تصرفیا    اختیارگردد. در واقع کسی اهلیت دارد که بالغ و عاقل و رشید است. اما  بر می  1که به قوای د 
دارد،  گردد. مثاًل ورشکسته اهلیت دارد اما اختیار ندارد؛ به عبارت دیگر آدم  ورشکسته، بلوغ و عقل و رشد  وی ایراد ندارد، مال  وی ایراد  به مال بر می  جواز تصرف

إلیه گرفته شده است. در فقه، مفلِّ  اما در حقوق، ورشکسته    محجور استس به عبارت بهتر، به دلیل حمایت از طلبکاران، اختیار  تصرف در اموال ورشکسته از مشار 
 فقط اختیار تصرف در مال خود را ندارد.  محجور نیست

اش را ندارد. فضول، اهلیت  شدهاش را هم دارد و فقط اختیار تصرف در مال توقیفمثال: کسی که مال  وی توقیف شده اهلیت دارد و اختیار  تصرف در سایر اموال
ا ندارد چون مال خودش نیست. در عقود، طرفین باید هم اهلیت داشته باشند و هم اختیار ولی متأسفانه قانون در سه مورد به  دارد ولی اختیار تصرف در مال ر 

  خواهیم. پس در این موارد منظورش از می  اهلیتو    اهلیتالزم است گفته    اختیارو هم    اهلیت. یعنی به جای اینکه بگوید هم  اهلیت، به اشتباه گفته  اختیارجای  
 796، 753، 345اهلیت دوم، اختیار است: مواد  

در مبیع یا ثمن را نیز داشته    ]منظور: اختیار تصرف[  اهلیت برای تصرف ،  اهلیت قانونی برای معامله: هر یک از بایع و مشتری باید، عالوه بر  345ماده  
 باشد. 
 در مورد صلح داشته باشند. معامله و اختیار تصرف[اهلیت معامله و تصرف ]منظور: اهلیت : برای صحت صلح، طرفین باید 753ماده 
 در مال خود اهلیت داشته باشد.  تصرف ]منظور: اختیار تصرف[و  معامله ]منظور: اهلیت معامله[: واهب باید برای 796ماده 

 
 )اهلیت  نابینا برای خرید و فروش(:  347و  )بیع  به اکراه(  346ماده 
 رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست. )این ماده از قواعد عمومی قراردادها است و مقصود، اکراه معنوی است و نه اجبار(   : عقد بیع باید مقرون به346ماده  
  تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصًا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع: شخص کور می347ماده  

 نماید. 
 

 : )لزوم مالیت، منفعت عقالیی، قابلیت خرید و فروش و قدرت بر تسلیم(  348شرابط مبیع: ماده 
َقالیی ندارد یا  348ماده   چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد  : بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونًا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت ع 

م باشد
ُّ
 . باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر َتَسل

: قدرت بر تسلیم، شرط صحت همۀ عقود است. در همۀ عقود بدون استثناء قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است اما قانونگذار فقط در  قدرت بر تسلیم
 شود( این موضوع را تأکید نموده است.  عقد بیع )که در باال اشاره شد( و عقد اجاره )که در پایین اشاره می

 شرط است.  عین مستأجرهقدرت بر تسلیم : در صحت اجاره،  470ماده 
شود آن را فروخت.  گفتند که نمیزدند بیع  انگشتری بود که َته  دریا است و میشود بتواند تحویل شود. مثالی که از قدیم برای ما مییعنی چیزی که فروخته می

م داشته باشد؛ یعنی مثاًل غواص  ماهری باشد و این توانایی را داشته  توان این انگشتر را تحویل داد؟ خیر؛ مگر اینکه خریدار، قدرت بر َتَس سؤال این است که آیا می لُّ
 باشد که انگشتر را از ته  آب بیاوَرد. 

رت،  تواند کبوتر را بگیرد که در این صوتواند آن را تحویل دهد اما خود  مشتری که همانا کبوترباز  توانمندی است مییا مثاًل کبوتر  فروشنده در آسمان است و وی نمی
 تواند آن را بفروشد. صاحب  کبوتر می

 قدرت بر تسلیم از بین برود دو حالت دارد:  بعد از عقدقدرت بر تسلیم وجود داشته باشد که عقد، صحیح است. حال اگر  در زمان عقداگر  •
 از بین برود. به طور دائمقدرت بر تسلیم  .1

 

1
 َمغزی   
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 از بین برود. به طور موقتقدرت بر تسلیم  .2
  387، زیرا عقدی که صحیح است محال است باطل شود )مادۀ  و نه باطلشود می  منفسخرود عقد  از بین می دائمدرت بر تسلیم به صورت که ق در حالت اول

 قانون مدنی(. 
ایع برای تسلیم به  و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه ب  بیع، منفسخبدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،    قبل از تسلیم: اگر مبیع  387ماده  

 حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف، از مال مشتری خواهد بود. 
مین  ای را که االن در قفس است فروخته شود که بیع صحیح است. حال فرض کنید درب  قفس باز شود تا مبیع که همانا پرنده است تحویل شود؛ در همثال: پرنده

 باشد. شود، در واقع این مانند تلف قبل از قبض میرود که در این صورت عقد منفسخ میپرد و مینکه به تصرف  خریدار داده شود، پرنده میحین و قبل از ای 
 رود دوباره دو حالت وجود دارد: از بین می موقتکه قدرت بر تسلیم به طور  در حالت دوم 

 است.   وحدت مطلوبتسلیم  .1
د مطلوب در مقابل وحدت مطلوب در جایی است که عملی مقید به قیدی  است که ی  تعدد مطلوب تسلیم   .2 شکال ندارد. )تعدِّ عنی اگر بعدًا هم تسلیم بشود ا 

 است، لیکن آن قید در مطلوبیت نفس عمل دخالت ندارد؛ هرچند رعایت قید نیز مطلوب است( 
لوب »از بین رفتن موقت« مثل »از بین رفتن دائمی« است. مثال  معروف  شام  شود زیرا در وحدت مطحالت اول: اگر تسلیم وحدت مطلوب باشد عقد منفسخ می

شود پنجشنبه شب )شب  عروسی(، شام مهمانان را بیاورد و بعدًا  عروسی بهترین مثال برای این حالت  اول است. بدین صورت که مثاًل صاحب رستوران متعهد می
آورم!« که در این صورت باید به  دهم و به جای آن، جمعه شب )یعنی یک شب بعد از شب عروسی(، شام را میتوانم شام را پنجشنبه تحویل  دارد »نمیاظهار می

 شود. خورد و برای ما مطلوبیت نخواهد داشت« )وحدت مطلوب( که در اینجا عقد منفسخ میاین اظهار وی اینگونه پاسخ داد: »نه!! این شام، دیگر به درد ما نمی
تواند یا معامله را  شود بلکه طرف، حقِّ فسخ دارد. یعنی مییم تعدد مطلوب باشد و قدرت بر تسلیم به طور موقت از بین برود عقد منفسخ نمیحالت دوم: اگر تسل

تواند به موقع  نمیهد  بر هم بزند و یا صبر کند قدرت بر تسلیم برگردد. مثاًل بین دو طرف مقرر شده است که یک کانتینر کاغذ، امروز تحویل خریدار شود که متع
تواند صبر کند تا کاال برسد البته الزم به ذکر است که  تحویل دهد در این صورت اگر برای خریدار، تحویل در موعد مقرر )امروز( خیلی اهمیت نداشته باشد، می

لَ این اختیار را هم دارا می ه صبر کند )یعنی فسخ ننمود و به عبارت دیگر، خیار را إعمال  باشد که معامله را فسخ کند. نکته این است که در تعدد مطلوب اگر متعهد 
ت خود باقی است. نکته اینکه اگر عقد را فسخ کند این را  نکرد( انگار که بعدًا هم به درد  وی می گویند که   خیار تعذر تسلیمخوَرد و مطلوبیت عمل همچنان به قوِّ

 دنی( به این مورد اشاره کرده است. قانون م  528و  488دو مادۀ مهم در قانون مدنی )مواد 
ی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که  488ماده   باشد مستأجر حقِّ فسخ دارد و اگر    قبل از قبض: اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقِّ

واقع شود حقِّ فسخ ندارد    بعد از قبضالمثل به خود  مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت تواند برای رفع مزاحمت و مطالبۀ اجرتفسخ ننمود ]خیار را إعمال نکرد[ می
 تواند به مزاحم رجوع کند. و فقط می

شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع  رد مزارعه تسلیم  عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می: اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مو528ماده  
 شود حقِّ فسخ ندارد. 

کند )در واقع در این فرض حین  بیع، قدرت  مثال: یك نفر خانۀ خود را در حالی که قدرت بر تسلیم داشت فروخت. حال، قبل از تسلیم، یك نفر خانه را غصب می
 د غاصب برود یا فسخ کند. از بین رفت( که در این صورت مشتری دو راه دارد، یا صبر کن به طور موقتبر تسلیم وجود داشت اما بعد از آن قدرت بر تسلیم 

همان ابتدای  : اگر طرفین در ذهن خودشان مطمئن باشند که قدرت بر تسلیم نیست اما واقعًا باشد، چون قصد ندارند معامله باطل است. پس اگر طرفین از  نکته
گاه باشند )یعنی یقین داشته باشند(عقد بر عدم  توانایی  تسلیم  مبیع،   صد  واقعی وجود ندارد معامله باطل است. ولی اگر در این خصوص  که قنمعامله به دلیل ای   آ

به حکم  عادت،  تردید وجود داشته باشد )شک( باید بین دو حالت، تفکیک قائل شد: اگر به حکم  عادت، دسترسی به مبیع امکان دارد بیع صحیح است ولی اگر 
 دسترسی به مبیع امکان ندارد عقد، باطل است. 

 طمئن از قدرت بر تسلیم باشند اما در واقع قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد، باز هم معامله باطل است. : اگر طرفین منکته
باید وجود داشته باشد؛ حال فرض کنید، زمان  وقوع  عقد قدرت بر تسلیم دارم اما بعدش ممتنع شود باید بین دو    زمان وقوع عقد : قدرت بر تسلیم  مال،  نکته

 د: حالت، تفکیک قائل ش 
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ر  تسلیم تواند  ؛ یا خریدار میکندخسارتی نیز پرداخت نمیو    معاف استاگر سبب  این امتناع  موقتی، حادثۀ خارجی یا قوۀ قاهره باشد فروشنده  
  به استناد خیار تعذِّ

ه طرف، معاف نشه(: اگر این حادثۀ خارجی  فسخ کند )یعنی عقد، باطل نیست چون من در زمان وقوع عقد، قدرت بر تسلیم داشتم( استثناء )یعنی حالتی که ممکن
ی. اگر  شودمنفسخ میباشد، عقد،    عین معینبا تلف  مبیع همراه باشد )یعنی خود  بایع هم یه فعلی انجام داده که باعث تلف شود(؛ اگر مبیع،  

ّ
باشد در    کل

ی فیشودباطل میصورت  تلف  تمام  مصادیق   شود.     ام، تملیکی هم صورت نگرفته پس باطل میهنوز مصداق نداده شود؟ چون منالذمه باطل می. چرا در کلِّ
 بگیرد.  خسارتکند و   فسختواند اگر سبب  این عذر، ریشۀ داخلی داشته باشد و مربوط به فروشنده باشد تعهد  فروشنده پا برجا است ولی خریدار می

دانست که از اسباب انفساخ است.   387و باید مورد  دوم )یعنی تلف مبیع قبل از قبض( را از مصادیق  نکته: باید میان  ناتوانی  عارضی و تلف  مبیع، تفاوت قائل شد
 شود. توضیح: در ضمان  معاوضی هم اگر مبیع، قبل از تسلیم در اثر قوۀ قاهره تلف شود، بیع منفسخ می

 
 تثناء: باید وجود داشته باشد مگر در دو اس هنگام عقد: قدرت بر تسلیم  مال،  قاعده

 شرط است نه در زمان عقد.  در زمان أجل: اگر طرفین برای تسلیم، أجل )موعد( گذاشته باشند قدرت بر تسلیم استثناء اول
  شود که تسلیم، سه ماه دیگر صورت بگیرد که در این صورت، قدرت بر تسلیم امروز مهم نیست. مالك  سنجش  صحت  شود و مقرر میمثال: امروز معامله واقع می

 ق.م.(  370قدرت  بر تسلیم سه ماه دیگر است )ماده 
 . نه در زمان عقدشرط است  قدرت بر تسلیم در آن موعد: اگر طرفین  معامله برای تسلیم  مبیع، موعدی قرار داده باشند 370ماده 

معتبر است نه در زمان عقد. علت  آن این است که قانون در عقود   در زمان اجازهقانون مدنی در عقود غیرنافذ، قدرت بر تسلیم    371: طبق ماده  استثناء دوم 
ق.م( طبق نظریۀ کشف حکمی تاریخ عقد، تاریخ اجازه است )یعنی پیش از اجازۀ مالک، عقد هیچ اثری   258غیرنافذ نظریۀ کشف حکمی را پذیرفته است )ماده  

(. در عقود غیرنافذ دو تاریخ داریم، تاریخ عقد و تاریخ اجازه. در عقود غیرنافذ طبق نظریۀ کشف شودندارد، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می
 معتبر است.  تاریخ اجازهحکمی، 

 معتبر است.  در زمان اجازهقدرت بر تسلیم : در بیعی که موقوف به اجازه مالک است 371ماده 
 ه است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بود258ماده 

د، بیع باطل نیست  نکته: نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن، هنگام قرارداد باعث بطالن است ولی اگر ثمن در زمان  عقد قابل تسلیم بود ولی بعدش ناتوانی عارض شو
 شود. شود و اگر تعدد باشد، برای خریدار حقِّ فسخ ایجاد میید  تعهد باشد )وحدت مطلوب( که در این صورت منفسخ میمگر اینکه موعد  پرداخت  ثمن ق

نسبت  بعض  دیگر   نکته: اگر نسبت به بعض  مبیع، بایع قدرت به تسلیم داشته و نسبت به بعض  دیگر نداشته بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم دارد صحیح و
ض دارد.   باطل است  که در این صورت اگر خریدار به ناتوانی فروشنده به تسلیم مبیع جاهل باشد حقِّ فسخ به استناد تبعُّ

 
ی یعنی صادق بر افراد  عدیده باشد، بیع وقتی  : این ماده در مورد »تعیین مقدار، جنس و وصف« است که اشعار میق.م   351ماده   دارد: »در صورتی که مبیع، کلِّ

ی فی صحیح است که شود. البته انتخاب  نمونه،    ذکر   عقددر باید    وصفو    جنس، مقدارالذمه باشد مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.« پس چنانچه مبیع، کلِّ
 کند. نیاز میدو طرف  عقد را از ذکر اوصاف مبیع، بی

ن کافی است که طرفین   هده کنند و ضرورتی ندارد که ذکر شود مثاًل در فرضی که خریدار مبیع را  را بدانند یعنی مشا   وصفو    جنس،  مقدار در مورد مبیع  عین  معیِّ
ی چون فروشنده بر مبنای اوصافی ک گاهی دارد لزومی ندارد که در سند  تنظیمی دوباره قید کند.؛ ولی در مبیع کلِّ ه در عقد آمده مبیع را  دیده و از همۀ اوصافش آ

 ، توافق کند یعنی ذکر شود اگر نشود عقد، باطل است. وصفو  جنس، مقدار کند باید دربارۀ  انتخاب می
 علم به اوصاف  اساسی شرط است و علم به اوصاف  فرعی شرط نیست. 

. سقوط خیارات )مجلس، حیوان و شرط اگر مختصِّ مشتری باشد(  2. تسلیم؛  1دو عامل، باعث انتقال ضمان معاوضی از فروشنده )بایع( به خریدار است:    :نکته
 است: که دو جور 

 اسقاط توسط صاحب حق:  .1
ت خیار:   .2  انقضای مدِّ

 453و  387راجع به ضمان معاوضی، دو تا ماده داریم: 
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تسلیم به    : اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای387ماده  
 مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف، از مال مشتری خواهد بود. حاکم یا قائم 

و قرض و معاوضه  حکم مادۀ فوق در زمرۀ اصول  حقوقی است و اختصاص به مبیع و عقد بیع ندارد و باید آن را در مورد قبض ثمن پیش از قبض و همچنین اجاره 
 و صلح نیز اجرا کرد. 

وان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختصِّ  : در خیار مجلس و حی453ماده  
 مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. 

 مادۀ فوق دو نکته دارد: 
ز تسلیم )+( در اثر قوۀ قاهره تلف شود: منفسخ. بایع باید ثمن بدهد )و اگر  : اگر مبیع در زمان  وجود  خیار مجلس، حیوان و شرط  مختصِّ مشتری )+( بعد ا1نکته  

 مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده باشد نیازی به پرداخت نیست و بایع، حقِّ مطالبه ندارد(. 
اب  مقررات ضمان  قهری، مشتری حقِّ رجوع به مثل  شود؛ حقِّ فسخ ندارد و از بمنفسخ نمی  توسط بایع تلف شود: اگر مبیع در زمان  سه خیار، بعد از تسلیم  2نکته  

 یا قیمت را دارد. 
استثناء دارد که اگر تو  نتیجۀ این دو ماده: ضمان  معاوضی قبل از تسلیم به عهدۀ فروشنده یا همان بایع است؛ بعد از تسلیم اصواًل به عهدۀ خریدار است اما یک  

است یعنی جایی که »خیار، مختصِّ مشتری باشد« یعنی مثاًل در خیار  شرط    453ستثناء، قسمت  اخیر  مادۀ  حتی تسلیم هم کنی، ضمان به عهدۀ بایع است و آن ا
ی باشه و برای بایع و ثالث  )که میشه من برای خودم بگذارم یا طرف  مقابلم یا هردو یا ثالث(: چه زمانی خیار  شرط مال  مشتریه؟ زمانی که این خیار فقط مال  مشتر 

خیار     ه باشد یا گذاشته شده باشد ولی مدتش گذشته باشد یا ساقط کرده باشد یعنی در حال  حاضر فقط این خیار را مشتری داشته باشد و در زمان  گذاشته نشد
 مشتری، با اینکه مال را گرفته در دستش تلف شود پس در اینجا تلف، بر عهدۀ بایع خواهد بود. 

ریدار است؟ اگر فروشنده تسلیم کرد و مشتری هم هیچ خیاری نداشت و بعد از تسلیم، تلف شد دیگه کاماًل ضمان  چه زمانی مطلقًا ضمان  معاوضی به عهدۀ خ
 شود. معاوضی به خریدار منتقل می

 
 شود که شرایط ذیل موجود باشد: تلف مبیع قبل از قبض در صورتی باعث انفساخ می

ی فیباشد یعنی اگر مبی   در حکم عین معینیا    عین معینمبیع،   .1 شود الزام  طرف را خواست و  شود چون میالذمه باشد ضمان معاوضی محقق نمیع، کلِّ
 شود به طرف بگی: »برو یکی دیگه بیار«. بگیم یکی دیگه بده. اگر قبل از تعیین مصداق، مصداقی که تعیین شده تلف شود می

 )خیار مختصِّ به مشتری(.   453د حکم  مادۀ تلف مبیع، قبل از قبض به مشتری باشد )قبل از تسلیم باشد( مگر در مور  .2
شود و نوعی ضمان قهری است. در موردی که مبیع  مبیع بدون  تقصیر  بایع تلف شود )قوۀ قاهره(، زیرا اگر بایع، آن را عمدًا تلف کند اتالف نامیده می .3

تواند یا عقد را به استناد خیار  تخلف از شرط فسخ کند  ر میشود ولی خریدابه وسیلۀ فروشنده تلف شده است )یعنی قوۀ قاهره نیست( عقد، منفسخ نمی
ت تخلف   از شرط، فسخ کند  یا عقد را نگه دارد ولی از باب  تلف  مبیع، بدلش را از فروشنده بخواهد. اگر ثالث تلف کند، خریدار حق دارد که بیع را به علِّ

تواند بگیرد مگر اینکه فروشنده،  عقد، صحیح است و هیچ خسارتی هم از هیچ کس نمی  یا خسارت را از ثالث بخواهد. اگر مبیع را خود  مشتری تلف کند 
 مشتری را برای تلف اغوا کرده باشد. 

 بایع برای تسلیم به مشتری مراجعه نکرده باشد. .4
ی از طرف فروشنده تعیین شد، در حکم عین معین است و تلف  آن قبل از   ی، همین که مصداق  مبیع  کلِّ تسلیم باعث انفساخ عقد است. اگر  در بیع کلِّ

چنین وضعی مبیع   فروشنده بعد از مطالبۀ خریدار از تسلیم مبیع خودداری یا وجود آن را نزد خود انکار کند یا در نگهداری  مبیع، تعدی و تفریط کند و در
بگیرد یا بدل  مبیع را به عنوان ضمان قهری بگیرد. نتیجه    در اثر حوادث ناگهانی )قوۀ قاهره( از بین برود، خریدار حق دارد یا بیع را فسخ کند و ثمن

 اینکه دو حالت ممکن است پیش بیاید: 
 حالت اول: اگر بایع برای تسلیم مبیع نزد مشتری رفته باشد و مشتری امتناع کند و مبیع، تلف شود از مال  مشتری رفته است. 

بایع امتناع کند یا انکار کند یا در نگهداری  مبیع تقصیر کند و بعد از این موارد قوۀ قاهره بیاید   حالت دوم: اگر مشتری نزد بایع برود و تسلیم را بخواهد و
 . بدل را به عنوان ضمان قهری بگیرد.2تواند بیع را فسخ کند؛ . خریدار می1و مبیع را تلف کند در این صورت:  
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ی فی  : این ماده در مورد »فروش از روی نمونه« است. چهق.م   354ماده   ن و چه در مورد مبیع  کلِّ پذیر  الذمه »فروش از روی نمونه« امکاندر مورد مبیع  عین  معیِّ
 است.  

از وصف[ : ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید؛ در این صورت، باید تمام  مبیع، مطابق  نمونه تسلیم شود واال مشتری، خیار فسخ ]خیار تخلف  354ماده  
 خواهد داشت. 

شود. فرض مسئله این است که مشتری،  کند در این صورت باید تمام  مبیع مطابق تسلیم شود در غیر این صورت، عقد، فسخ مینیاز میدو طرف را از ذکر بی  نمونه، 
ه شده که آن، مخالف  نمونه است. نمونه، خودش یك  کاال است. مثاًل فرض بفرمایید گوشی  مبیع را ندیده و آن را از روی نمونه خریده و بعدًا که مبیع را دیده، متوجِّ

گوید: »االن از این مدل یا از این نمونه برایت خواهم آورد.«  های موبایل فروشی است ممکن است نمونه باشد، و فروشنده به مشتری میتلفن همراه که در مغازه
 این بحث سه حالت دارد: 

آورد، مشتری  یده و آن را از روی نمونه خریده است و هنگامی که فروشنده، مبیع را میاست و فرض کنید مشتری مبیع را ند   عین معین: مبیع  حالت اول
 خیار  تخلف از  فهمد که آن، مخالف نمونه است؛ در اینجا هیچ راهی وجود ندارد جز فسخ. در این حالت، مشتری حقِّ فسخ دارد یا به عبارت بهتر، به استناد  می

 ق.م(  354ماده تواند معامله را فسخ کند. ) وصف می
ن برای خریدار وجود نداشته است  )پس این امکان وجود دارد  مثال: یك تن خرما در انبار است و درب  انبار قفل است. به عبارت بهتر، امکان  رویت  مبیع  عین  معیِّ

های انبار نیز مشابه یا مثل این است«. معامله با این  گوید: »خرمامیدهد و  دار چند عدد خرما به عنوان نمونه به مشتری میکه خریدار، عین معین را نبیند(. مغازه
دانیم که درب  انبار  خرد. میگیرد و مشتری، کلِّ خرماهای انبار را میوصف  ضمنی که خرماهای روی میز  فروشنده، مثل  خرماهای داخل انبار است شکل می

ن خرمای داخل  آن را بدون روی ه میبسته بود و مشتری یك ت  شود خرماها،  ت آنها خریده بود )عین معین(؛ حال فرض کنید درب  انبار باز شد و متعاقبًا خریدار متوجِّ
 مخالف نمونه است که حقِّ فسخ وجود خواهد داشت. 

خالف نمونه درآید، حقِّ فسخ  خواهد بگوید: الزم نیست که همۀ خرماها مخالف نمونه باشد حتی اگر یك کیلو هم م قانون مدنی می  412: مادۀ  412نکتۀ مادۀ  
 ق.م به حالتی اشاره دارد که یك قسمت مبیع مخالف نمونه در آید.   412آید؛ در واقع مادۀ تحت عنوان »خیار تخلف از وصف« به وجود می

تواند تمام مبیع  وصف یا نمونه نباشد می: هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق  412ماده  
 را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. 

ی  : حالت دوم این است که مبیع،  حالت دوم 
ّ
ی فیکل مه( است و از روی نمونه فروخته شده و آن مصداقی که بایع داده مخالف  نمونه است که اینجا  )یا کلِّ الذِّ

ی به وجود نمیمشتری بدوًا حقِّ فسخ ندارد )خیار رویت در   ق.م( یعنی خریدار باید آنچه را گرفته پس بدهد    414آید(؛ اول، خریدار باید بایع را الزام کند )ماده  بیع کلِّ
 و به بایع بگوید: »ای بایع! برو و یك مصداقی را که مطابق نمونه باشد بیاور.« 

ی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطا414ماده   بق با اوصاف  مقرره بین طرفین باشد. : در بیع کلِّ
مکن نشد آخر  سر، حقِّ فسخ  در مرحلۀ بعد، اگر مشتری، بایع را الزام کرد )یعنی به وی اینگونه گفت که: »برو و مصداقی را بیاور که مطابق نمونه باشد«( و الزام م

ر  تسلیمدارد )به استناد  
ُّ

 .م( ق 482، که مانند شرط فعل است( )ماده خیار َتَعذ
ل[ حقِّ فسخ ندارد و می482ماده   ی باشد و فردی که مؤجر داده معیوب در آید مستأجر ]در وهلۀ اوِّ تواند مؤجر را مجبور به تبدیل آن : اگر مورد اجاره، عین کلِّ

 نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد ]دست  آخر[ حقِّ فسخ خواهد داشت. 
ی  : حالت سوم حالتی است که مبیع،  حالت سوم 

ّ
ای در این خصوص در قانون مدنی وجود ندارد و از همان موادِّ ذکرشده باید استفاده است که ماده  در معینکل

ی در معین مث ن است.« این جمله همه جا مصداق ندارد یه جاهایی کلِّ ی در معین، در حکم  عین  معیِّ ی است. کرد. یک جملۀ احمقانه وجود دارد: »کلِّ  ل  کلِّ
ن برنج در ا  ن را به شما میمثال: یك ت  ی در معین(. مقدار  بسیار کمی تحت  نبار است و درب  انبار قفل است. فرض کنید من صد کیلوی از آن یک ت  فروشم )کلِّ

ست کنید؛ سپس میعنوان نمونه به شما می متی از آن(  بینید این صد کیلو )یا قس دهم. شما میآورم و به شما میکیلو برنج را می  100روم داخل انبار  دهم تا ت 
ل فروشنده را الزام میمطابق نمونه ای  کیلو مطابق نمونه  100کیلوی  دیگری که داخل انبار است،    900کنیم که برود از آن  ای که آزمودید نیست. در این صورت، اوِّ

ی در معین«   خیار تخلف از وصفکیلو مطابق نمونه نبود، من به استناد  100کیلو،  900که آزمایش شد بیاورد اگر در آن  حقِّ فسخ خواهم داشت. که فرق »کلِّ
ی« در نوع  خیار است و اثر  هر دو ایجاد حقِّ فسخ است.   با »کلِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

352 

تونم بگم چیه، اگر اختالف شود  نکته: در صورتی که نمونه قبل از تسلیم مبیع از بین برود و اوصاف  مبیع نیز در عقد نیامده باشد یا انقدر ناقص آمده که من نمی
گوید بدهکار در تعیین مصداق  شود چون اصل  آزادی میالذمه باشد، خریدار، مدعی حساب میشده با نمونه منطبق هست یا نیست اگر کلی فیالی تحویلکه کا

 گی این خالف  نمونه است شما باید آن را ثابت کنید. آزاد است و شمایی که داری می
 کند، در فروش از روی نمونه هم ما خیار عیب داریم. استناد به عیوب  پنهانی و خیار عیب محروم نمی نکته: توافق دربارۀ فروش با نمونه خریدار را از 

ن از روی نمونه فروخته شود و آن بعض، مطابق نمونه نباشد، مشتری می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام  آن را قبول کند ولی حقِّ نکته: هر گاه بعض  مبیع  معیِّ
 ق.م(   412)ماده تبعیض ندارد 

های پمپ بنزین  شود مانند فروش بنزین در جایگاهمحسوب می  342نکته: به عقیدۀ استاد فقید کاتوزیان، بیع کاال به مقدار ضروری، صحیح است و از استثنائات   
 که ارزش مبیع در هر لیتر، مشخص است اما مقدار از ابتدا مشخص نیست. 

 تواند پرداخت ثمن را به تأخیر اندازد.  شده با نمونه میابقت  کاالی تسلیمنکته: خریدار تا زمان  متعارف  مط
ق.م مقرر نموده: »اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود   355: مادۀ  فروش ملک به شرط  داشتن  مساحت  معّین

تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت،  داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میکه کمتر از آن مقدار است، مشتری حقِّ فسخ معامله را خواهد  
ض  َصف ه زیرا این ماده بیانگر   طرفین به محاسبه زیاده یا َنقیصه تراضی نمایند.« خیار  فسخ  ذکرشده در این ماده خیار تخلف از وصف )شرط  صفت( است نه َتَبعُّ ق 

 باشد.پذیر نمییهمبیعی است که تجز 
تناسب  هر واحد تعیین کرده   توجه: این ماده ناظر به موردی است که طرفین به مقدار  مبیع، صرفًا به عنوان  یکی از اوصاف توجه دارند و اینگونه نیست که ثمن را به 

ت یعنی در این ماده شرط  مقدار به عنوان  وصف است به این معنی  باشند به عبارت دیگر، در این ماده، مقدار  مبیع به عنوان یک شرط  صفت در نظر گرفته شده اس
ینکه ناظر به مساحت  که اگر دو طرف به مساحت  زمین به عنوان وصفی از معامله اهمیت بیشتر بدهند و معامله را به شرط  داشتن  مساحت، شرط  مورد توافق با ا 

 دهد.  ه در این صورت، حقِّ فسخ میاست و باید بیانگر مقدار باشد اثر  شرط  صفت را دارد ک
  1تواند قیمت  اضافی را صندوق بگذارد و فسخ هم دیگه نشه.شده اضافه مساحت داشته باشد، ذینفع میقانون ثبت آمده است که: اگر ملک  فروخته 149در مادۀ 

شود ولی  عهد  فروشنده است و به تناسب  آن، ثمن، کم یا زیاد می: هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نمایندۀ میزان تشرط  مقدار به عنوان وصف  مبیع
ای که آن اوصاف آنقدر مهم است که موضوع  اصلی  مبادله با مقدار مبیع بستگی ندارد و آنان به تناسب  هر واحد  گاهی طرفین به اوصاف  دیگر نظر دارند به گونه

اند؛ مثاًل روستایی از حیث آب و هوا توجه  خریداری را جلب کرد او  ند و به مقدار، به عنوان  اوصاف، توجه داشتهاگیری »مبیع/ثمن« را تعیین نکردهاز مقیاس  اندازه
خرد )البته اوصاف  این زمین مانند درختان،  بیند و آن را میکنندۀ ثمن بنگَرد قیمت  زمین  روستا را مناسب میبدون آنکه به مساحت  ملکی به دید  مقیاس  تعیین

 میزان آب و مساحت زمین در برانگیختن  اشتیاق به معامله اثر داشته(. 
بیشتری دهند و معامله را به شرط  داشتن  مساحت واقع کنند، شرط  مورد  نظر   اگر طرفین به مساحت  زمین به عنوان  وصف، اهمیت   با اینکه ناظر به  نتیجه: 

 (.  355آید )مادۀ فت را دارد و اگر مبیع آن صفت را نداشت، حقِّ فسخ به وجود میمساحت است و بیانگر مقدار مبیع است اما اثر  شرط  ص
کنندۀ میزان تعهد فروشنده است مثاًل آقای الف برای  )نه وصف(: همانطور که در حالت قبلی گفته شد، مقدار مبیع معمواًل معین  مقدار به عنوان خود  مبیع

پرسد این است که: »هر کیلو چند تومن؟« فرض کنیم که در کیلویی سیصد تومان با  تین سؤالی که از فروشنده میرود، نخس خرید هزار کیلو کاغذ به بازار می
گیرد  کند و مبیع را به عنوان هزار کیلو میفروشنده توافق کند؛ آقای الف هزار کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارد از وزن کردن  دوبارۀ آن خودداری می

باشد( اگر هنگام تحویل به جای هزار کیلو، نهصد کیلو  اینجا برخالف  آنچه در حالت  قبل گفتیم، مقدار، نمایندۀ میزان تعهد دو طرف، و موضوع  مبادله می  )در
ق.م این   384پذیر است. مادۀ چون تجزیهدارد و فروشنده حقِّ فسخ ندارد  تواند از ثمن بکاهد و اگر این مقدار، بیشتر باشد مالک، صد کیلو را بر میدرآید، الف می
 بینی کرده است. حالت را پیش

 

1
های قانونی معامله به  د قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه توان نفع می مساحت دارد، ذی کند: »نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدًا معلوم شود اضافه قانون ثبت بیان می   ۱۴۹ماده    

فۀ مذکور قراری داده نشده باشد ادارۀ ثبت، سند را  مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضا در صورتی که اضافه   صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید«. 
 ود. ش سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می   ۱۰نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعۀ فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر  نفع اخطار می اصالح و به ذی 

 باشد: این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می 
ن خواهد شد« مساحت میسر نباشد ارزش اضافۀ که تعیین ارزش اضافۀ تبصره: »در مواردی   مساحت در زمان اولین معامله به وسیلۀ ارزیاب  ثبت معیِّ
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ا فسخ کند یا  قانون مدنی: »هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع ر  384مادۀ 
 موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.«  ای از ثمن به نسبت قیمت موجود را با تأدیۀ حصه

شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم،  قانون مدنی: »اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیۀ آن بدون ضرر ممکن نمی  385مادۀ  
 ری و در صورت دوم بایع حقِّ فسخ خواهد داشت.« کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشت

 : 384و   355 مواد مقایسۀ
، خیار   384، مبیع، به شرط  مقدار  معین فروخته شده بنابراین اختیار  فسخ  قرارداد، ناشی از خیار تخلف شرط یا تخلف از وصف است. در مادۀ  355در   .1

ه است  ض  َصفق   پذیر است. زیرا تجزیهمشتری در مورد کم آمدن مبیع، َتَبعُّ
 ، فقط خریدار حقِّ فسخ دارد. 384دهد اما در  ، تخلف از شرط، هم به خریدار و هم به فروشنده حقِّ فسخ می355در  .2
خریدار  دهد یعنی در صورت  کم بودن  مقدار  مبیع،  ، چون فرض بر این است که مقدار به عنوان  وصف آمده، تخلف از شرط فقط حقِّ فسخ می355در   .3

 شد(. می  384تواند ادعا کند که زیاده مال  او است )ولی در تواند از ثمن کسر کند و فروشنده هم در صورت زیاد بودن  مبیع نمینمی
 

یست اما قانون   بینی کرده که مبیع، قابل تجزیه نحالتی را پیش  355بینی کرده که مبیع، قابل تجزیه است و  ، حالتی را پیش384: مادۀ  مبیع، محاسبه نشده
ناپذیر و در عین   بینی کرده که مبیع، تجزیهشود یعنی حالتی را پیشدیده نمی  385و    384،  355یک از مواد  ثبت  امالک حالت دیگری را مطرح کرده که در هیچ

َوض به تناسب  اجزاء  آن می ن فروخته شدباشد مثاًل فرض کنیم قطعهحال، ع  ه )مورد معامله، عین  خارجی است که مجموع  آن در زمینی محصور و با ابعاد معیِّ
ن میمحدودۀ خاص قطعه شود یعنی شرط  مقدار،  ای را تشکیل داده و تمام  آن نیز مبیع قرار گرفته ولی بهای این قطعه به تناسب  مقدار مترمربع  زمین، معیِّ

 نمایانگر  میزان  بهای آن است.(   
ن درآید، خریدار،  در این حالت، اگر زمین، کمتر از مق  )چون وصف  مورد نظر، یعنی مقدار، با ابعاد، معین شده نه با مساحت( ولی خریدار    حقِّ فسخ ندارددار معیِّ

رۀ وصفی هم  تواند به همان تناسب که زمین، کسر  مساحت دارد از ثمن بکاهد )در نتیجه، درحالتی هم که مساحت  زمین، گذشته از مبنای محاسبۀ ثمن، چهمی
 کند(. د فسخ  معامله در غالب  موارد، ضرر او را جبران نمیدار 

 
 :توابع مبیع

شود یك سری چیزها وجود دارد که توابع آن است، به عبارت دیگر، آن چیزها عرفًا به دنبال  آن است که آنها هم به َتَبع  مبیع، مال   : وقتی مالی فروخته می1نکته 
ن نباشد  ین چنیروند اما خطِّ تلفن ممکن است ایع به شمار م ی ك باب منزل، انشعابات  آب و برق و گاز اصواًل از توابع مب ی  ع  ی شوند. به عنوان مثال، در بمشتری می

  یع و مشتر یاگر با  یع هستند حت یر  زاپاس، جزو مب یل، جك، آچار چرخ و تایك اتومب ین در فروش  یو محتمل است فروشنده، منزل را بدون خطِّ تلفن بفروشد. همچن 
در خصوص   یع و مشتر یان بایع، م ی م مبیاست که پس از انعقاد عقد و تسل  ی ع در مواردی ص توابع مبیت تشخ ی از آن نکرده باشند. اهم یحًا ذکر یهنگام عقد، صر 

 شود.  یاختالف حادث مل آن، یتحو ی( برایدار )مشتر ی از خر  یاضاف ی ا مطالبه مبلغیع ی با یم آن از سو یع و عدم تسلی جداکردن توابع  مبیع از ب
تری است،  : هر چیزی که بر حسب عرف و عادت، جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن، داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مش356مادۀ 

 اگرچه در عقد صریحًا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 
 چیزها عرفًا به دنبال  مبیع نیست.  : بر عکس، یك سری 2نکته 
 شود مگر اینکه صریحًا در عقد ذکر شده باشد.داخل در بیع نمی جزء یا تابع مبیع شمرده نشود: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت، 357ماده 

ع استثناء  یع، هنگام عقد از ب ی ندارد که توابع  ب  یالچ إشکی د خاطرنشان ساخت که هی و توافق کنند. البته با  ی ب  فوق تراضیتوانند عکس  ترتین میبه هرحال طرف
دا  یچ ایرادی پ ین، عقد هیل توافق طرفی ن حالت، به دلیآن خواهد فروخت. در ا  ینکه فروشندۀ ساختمان شرط کند که ساختمان را بدون کولرهای شود. مثل ا

 ز است. یز جایع نی ز است استثناء  آن از مبیکه فروش آن مستقاًل جا یزیدارد هر چ یمقرر م  یقانون مدن  360کند. ماده ینم
شود و بعد اختالف حادث  شود و حین بیع تصمیمی راجع به اینکه فالن چیز، جزء بیع است یا َبهمان چیز، جزء  آن نیست گرفته نمیای فروخته میفرض کنید خانه

توانیم حین  ها جزء مبیع نیست، لوستر جزء مبیع نیست که این موارد به عرف بستگی دارد و میثاًل عرفًا پردهشود. مثاًل عرفًا خطِّ تلفن، جزء مبیع است؛ اما ممی
 ای آورده است.های بدیهیقانون مدنی، مثال  358بیع، آن را شرط کنیم. ماده 
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متعلق    ق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نموددر بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصو  در بیع باغ، اشجار: نظر به دو مادۀ فوق  358ماده 
شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر  متعلق به مشتری نمی  حمل، در بیع حیوان و    میوه، در بیع درختو    زراعت، در بیع زمین شود و بر عکس؛  به مشتری می

 انند به عکس  ترتیب  فوق تراضی کنند. تو حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین  عقد می
. یعنی در صورت تردید،  1اصل، عدم است دارد که اگر شک کردید که فالن چیز جزء مبیع است یا َبهمان چیز نیست، قانون مدنی اینگونه اشعار می  359مادۀ 

 بگویید: »جزء  مبیع نیست.« 
 شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد. : هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفًا مشکوك باشد آن 359مادۀ 
 قانون مدنی، آخرین ماده از مبحث »توابع مبیع« است. این ماده یك منطوق و یك مفهوم دارد.   360مادۀ 
 : هر چیزی که فروش آن مستقاًل جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است. 360ماده 

توانیم در فروش خانه، آن را  وشیم »خط تلفن«، داخل  مبیع هست؛ تلفن مستقاًل )جدا از خانه( قابل معامله هست بنابراین میفر منطوق: گفتیم وقتی خانه را می
 گوید که هر چیزی که فروش آن توان خانه را فروخت و خط تلفن را نفروخت(. منطوق ماده نیز این را میاستثناء کنیم چون مستقاًل قابل معامله است )یعنی می

اپاس خودرو به طور  مستقاًل جایز است و داخل  مبیع هست، استثناء آن از مبیع جایز است. مثال: اگر اتومبیلی فروخته شود زاپاس  آن، جزء ماشین است؛ آیا ز 
 توان آن را از مبیع استثناء کرد. جداگانه قابل خرید و فروش هست؟ اگر پاسخ »مثبت« باشد؛ می

ن ماده  یز است. « با استفاده از مفهوم مخالف ایز جای ع ن ی آن از مب یز است، استثنای جا که فروش آن مستقالً  یزید: »هر چ یگویم  یقانون مدن  360مفهوم: ماده 
آب و برق و  ای فروخته شود،  ل حقِّ ارتفاق.« گفتیم که اگر خانهی ست؛ از قبیز ن یع جایست، استثناء آن از مب یکه مستقاًل قابل فروش ن  یزیتوان گفت: »هر چ یم

توان  زء مبیع است و نمیگاز هم جزء مبیع هست. حال آیا اشتراک آب و برق و گاز مستقاًل قابل معامله است؟ در این مورد چون اینها مستقاًل قابل معامله نیست؛ ج
 آنها را جدا کرد یعنی استثناء آنها از مبیع جایز نیست. 

 دار آن مشخص باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است. شود باید مقنکته: چیزی که از مبیع استثناء می
 

ن )عین خارجی( همانگو  361ماده   ن است. عین معیِّ ی در معیِّ نه که از  قانون مدنی مبحث دیگری را آغاز کرده است؛ این ماده در باب لزوم وجود مبیع معین و کلِّ
ی در معین هم همیشه در خارج موجود است )صد کیلو از  نام  آن مشخص است همیشه در خارج موجود است؛ عین خارجی یعنی در   این دویست  خارج از ذهن. کلِّ

ی نه تنها در خارج نیست بلکه می  از این دویست کیلو شود  (؛ وقتی گفته میکیلو تواند مصداقش هم اصاًل وجود  یعنی »این دویست کیلو« موجود است، اما کلِّ
 نداشته باشد. 

ی در معین[ معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. : اگر در بیع  عین  م361ماده   عین ]و کلِّ
ن« بعضًا شبیه هم است. »کلی در معیِّ  ی در معین« در این ماده اشاره نشده است اما باید گفت احکام »عین معین« و »کلی در معیِّ ن« باید در زمان  عقد،  نکته: »کلِّ

 نباشه باطل است. االجزاء موجود باشد؛ ء  متساویتمام  شی
ن توت  مثال: در فصل پاییز و زمستان، توت  تازه )َنه توت  خشک( نیست. با این حال می ی فروخت )بیع َسَلف(. »یك ت  ن توت تازۀ تفرش را به صورت کلِّ توان یك ت 

ی فی ی یا کلِّ  الذمه است. تازۀ تفرش«، کلِّ
نقاعده: در بیع   ی در معینو  عین معیِّ ی، مبیع می، مبیع باید به  کلِّ  تواند وجود نداشته باشد. هنگام عقد وجود داشته باشد و االِّ عقد، باطل است ولی در بیع کلِّ

 
 قانون مدنی(  395تا   362)مواد  آثار بیع  

 ( 366تا   363است )موادِّ   تملیکاولین اثر بیع  .1
ی با تعیین مصداقیا    عین معین مانع تملیک )   وجود خیار در عقد بیع قانون مدنی    363نکته: طبق ماده   ( نیست؛ یعنی اگر من یك خانه به شما بفروشم و شما کلِّ

 خیار  شرط داشته باشید؛ این خیار، مانع تملیك نیست. 
ن( را به شما فروختم به شرطی که یک ماه دیگرهم مانع تملیک نیست؛ یعنی مثاًل من خانه  در عقد بیع، وجود أجلشده  نکته: طبق مادۀ اشاره تحویل    ام )عین معیِّ

 دهم که این أجل هم مانع تملیك نیست.
 

1
 اند که: اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود. نحو خالصه کرده   برای اثبات  عدم نیازی به دلیل نیست. این مطلبی روشن و حکمی عقلی است و آن را بدین   
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ن بوده    شودوجود أجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیۀ ثمن مانع انتقال نمییا    وجود خیار فسخ برای متبایعین : در عقد بیع،  363ماده   بنابراین اگر ثمن یا مبیع، عین معیِّ
 لبۀ آن عین را خواهد داشت. و قبل از تسلیم  آن، احد  متعاملین مفلس شود، طرف  دیگر حقِّ مطا

س شود ایرادی در معامله به وجود نمینکته: اگر بعد از تملیك و قبل از تسلیم، تملیک رما  کننده مفلِّ آید، به خاطر اینکه طرف دیگر مالك شده و مالک داخل غ 
رشکست شدم. در واقع فرض این است که فروشنده یا خریدار بعد از بیع  ام را به شما فروختم و بعد از تملیك و شود. مثاًل: من خانهشود. طلبکار داخل غرما مینمی

ن، بعد از وقوع بیع انتقال یافته است شما مالك می ی  و پیش از تسلیم  مورد تعهد ورشکسته شوند؛ در این صورت چون عین معیِّ شوید و طلبکاران  من  ورشکسته حقِّ
 بر مبیع ندارند. 

گویم: »شمای خریدار  شود و من  بایع )فروشنده( میبه عقب بیندازند )در عین معین(. مثاًل فرض بفرمایید عقد امروز منعقد میتوانند تملیك را  نکته: طرفین می
 توانند با توافق، تملیک را به تأخیر بیندازند. پذیرید. که این مورد بالإشکال است. بنابراین طرفین میاز ماه دیگر مالك شوید« و شما هم می

دانید منظور از  داند؛ همانطور که میشرط صحت آن است.( می  قبض،  قبول و    ایجابنیز بیع َصرف را عقدی عینی )عقدی که عالوه بر    364م  مادۀ  قسمت  دوِّ 
َور  دیگر.   زدهاست خواه به صورت  سکه  خرید و فروش طال و نقره در برابر همبیع  َصرف،   شده )مسکوک( یا به صورت زیورآالت یا به ص 

ل ماده م  قانون مدنی را در اجاره هم خواهیم خواند.   364شابه قسمت  اوِّ
ول  شرط  : در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء  خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع َصرف انتقال از حین  حص364ماده  

 است نه از حین  وقوع  بیع. 
 یع  فاسد( )بی اثر بودن  ب  365ماده 
ک ندارد. 365ماده   : بیع فاسد اثری در تملِّ

ك ندارد که بهتر بود اینگونه می شود.«؛ یعنی بیع فاسد اثری ندارد اما باید اشاره نمی تملیکگفت: »بیع فاسد باعث طبق این ماده، بیع  فاسد )باطل( اثری در تملِّ
 شاره کرده است. قانون مدنی ا  366کرد که بیع فاسد یك اثر دارد که در مادۀ 

 .: هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود366ماده 
که بایع ثمن را گرفته و مشتری مبیع را(، به  این ماده مقرر داشته است: اگر کسی به بیع فاسد مالی را بگیرد؛ یا به عبارت دیگر، اگر بایع یا مشتری )با این توضیح  

گویند و در هر صورت    ضمان مقبوض به عقد فاسدبیع فاسد مالی را خواه عالم باشد یا جاهل بگیرد در حکم غاصب است؛ یعنی َیَدش ضمانی است و به آن 
 . قد  فاسدضمان  قبض داده شده به عضامن  عین و منافع آن است. ضمان  مقبوض به عقد  فاسد، یعنی 

 ( 389تا  367)مادۀ  1است  تسلیم مبیعدومین اثر بیع،  .2
 قانون مدنی به تعریف »تسلیم« پرداخته است.   367مادۀ 
عبارت است از استیالء مشتری بر   قبضعبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از أنحاء  تصرفات و انتفاعات باشد و   تسلیم : 367ماده 
 مبیع. 

م یعنی »گرفتن مبیع از فروشنده«که طرف  مقابل  آن،    تسلیم یعنی »دادن مبیع به مشتری«  م میمشتری تَ و    کندبایع تسلیم میاست؛ یعنی    َتَسلِّ تسلیم یعنی  .  کند َسلِّ
م یعنی گرفتنو    دادن م، قبض میَتَسلِّ گرفتن را قبض  گویند و و اقباض نمی  دادن را تسلیم گویند شود. معمواًل  . مترادف  تسلیم، اقباض است و مترادف  تسلِّ

م نمی گویندمی  گویند.  و تسلِّ
 عقاد است، در این صورت، قدرت به تسلیم در زمان تسلیم شرط است نه انعقاد عقد.زمان با انعقاد نیست، و گاهی بعدتر از اننکته: تسلیم همیشه هم

ر او بیع و طرف دیگر ادعا کند که معاوضه بوده است. بر ظاز طرفین ادعا که معامله مورد ن شود. چنانچه یکیکاالیی با مبلغی ارز مجاز مبادله می ✓

 [99دکترای حقوق خصوصی ]  صحیح است؟اساس روش متعارف در مقام تفسیر، کدام مورد 

 باید معامله را باطل تلقی کرد.الف. 

 باید ماهیت معامله را بیع تلقی کرد.ب. 

 باید ماهیت معامله را معاوضه تلقی کرد.ج. 

 

1
ن باشد: این منافع از زمان انعقاد عقد مت    ی باشد از  تسلیم باید شامل تسلیم  اجزاء و توابع هم باشد، بنابراین، منافع  مبیع اگر مبیع، عین معیِّ  زمان تعیین مبیع، متعلق به مشتری است. علق به مشتری است. منافع  مبیع در حالتی که مبیع، کلِّ

کمی، منافع از زمان انعقاد عقد منتقل می منافع، تابع مبیع می   شود اما عین از روز انعقاد تنفیذ. باشند اما این قاعده )تبعیت  منافع از مبیع( آمره نیست، به همین دلیل هم در نظریۀ کشف  ح 
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ب دانست.د.   فقط باید اثر مشترک بیع و معاوضه را بر آن مترتا

 « معلوم عوض به عین تملیک از است عبارت بیعقانون مدنی: » 338به استناد مادۀ   « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

ی حکم فوق کدام گزینه شود. درباره قانون مدنی: به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می  362ی  براساس بند اول ماده  ✓

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری صحیح است؟ 

 شود.هر حال تملیکی محسوب میالف. قرارداد معوض در 

 ی فوق ناظر به موردی است که مبیع معین باشد.ب. حکم ماده

 شود. ی اقسام مال اعم از کلی و شخصی می ج. حکم این ماده شامل همه

 شود؛ حتی اگر قبض شرط صحت باشد.ی وقوع عقد منتقل مید. براساس این حکم مالکیت از لحظه

گیرد، مجرد بیع موجب انتقال . در بیع عین کلی، انتقال مالکیت مبیع با تعیین مصداق برای آن توسط بایع، صورت میدرست است  »ب« ی  پاسخ: گزینه

 ت که مورد معامله، عین معین است. قانون مدنی را باید ناظر به فرضی دانس 362ی مالکیت مبیع یا ثمن کلی نیست؛ در نتیجه حکم مقرر در ماده 

 [ 93]تعهدات آزاد تقال مالکیت مبیع به مشتری چه زمانی است؟در بیع کلی در معین ان ✓

 ب. زمان تنظیم سند رسمی      الف. زمان تسلیم مبیع

 د. همزمان با وقوع ایجاب و قبول                                      تعیین مصداق مبیع از سوی بایعج. زمان انتخاب و 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری ی مبیع در صورتی متعلق به مشتری است که ...توابع عرف ✓

 الف. در قرارداد نسبت به این امر تصریح شده باشد. 

 شود.ب. دخول آن توابع در در مبیع با دلیل ثابت 

 ج. متعاملین نسبت به عرف جاهل نباشند. 

 د. طرفین برخالف حکم عرف توافق نکرده باشند.

 درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه  356ی مادهپاسخ: طبق 
دارد؟   ✓ وضعیتی  چه  بیع  قرارداد  باشد،  مؤجل  عوضین  تأدیه  و  تسلیم  طرفین،  توافق  مطابق  معین،  اتومبیل  دستگاه  یک  فروش  در  چنانچه 

 [ 97]قضاوت 

 ب. بیع، ربوی و باطل است.     الف. بیع، کالی به کالی و باطل است.

 د. بیع، سلف و به دلیل عدم قبض ثمن، باطل است.       است. ج. بیع، نسیه و صحیح 

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

 

 : آثار تسلیم
 ایفای تعهد؛   .1
ی فی .2 ن باشد، تسلیم، باعث  انتقال مالکیت نیست بلکه انتقال مالکیت، البته این اثر برای حالتی است که مبیع، کلِّ الذمه باشد زیرا اگر مبیع، عین معیِّ

 . شودعهد یعنی یک عمل مادی حساب می وفای به
ی، باعث انتقال مالکیت   ی، اهلیتش الزم است زیرا تسلیم در کلِّ است  )یادآوری: در مبحث وفای به عهد در مورد شخص محجور گفتیم که در مورد کلِّ

 خواهیم(. و برای انتقال مالکیت، اهلیت می
 

(. پس برای تسلیم، تصرف   368رار بگیرد کافی است )ماده  نکته: تسلیم به این معنی نیست که حتمًا مشتری تصرف کند، همین که مبیع، تحت اختیار  وی ق
 مشتری شرط نیست )تصرف  بالفعل شرط نیست، تصرف  بالقوه کافی است(. 

 شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عماًل تصرف نکرده باشد. : تسلیم وقتی حاصل می368ماده 
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بنابر ماهیت آن مال است. این درست نیست که بگوییم تسلیم  همۀ اموال، مشابه  هم است. مثاًل تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند    نکته: تسلیم  هر مالی
پذیرد.  نجام میگردد یا بطور مثال تسلیم خانه و اتومبیل با دادن کلید یا سوئیچ و رفع تصرف از آن امالکیت و رفع موانع تصرف و نهایتًا تخلیۀ آن زمین محقق می

 (. 369کند که اموال چطور تسلیم بشود )ماده  خالصه اینکه، عرف تعیین می
 ًا آن را تسلیم گویند. : تسلیم به اختالف  مبیع به کیفیات  مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرف369ماده 
 )فروش کاالیی که در تصرف خریدار است.(   373ماده 
 ر تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.: اگر مبیع قباًل د373ماده 

ورت با وقوع بیع دیگر  تسلیم برای این است که مبیع به مشتری برسد. حال فرض بفرمایید مبیع قباًل )قبل از بیع( بنا به هر سببی دست  مشتری بوده که در این ص
ن!! «. پس  ند اینکه االن همۀ شما پایتسلیم الزم نیست. تحصیل  حاصل، محال است. مان  تان کفش است. من خطاب به یکی از شما بگویم: »کفشات را پات ک 

 سلیم ثمن نیز به بایع الزم نیست. اگر مبیع قباًل دست  مشتری بوده تسلیم الزم نیست و همچنین اگر ثمن قباًل دست بایع بوده، ت
 ندارد.( )قبض  خریدار، نیاز به اذن   374ماده 
 تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. : در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می374ماده 

ی در معین   ی و کلِّ عین معین شود، مال  مشتری است چون گفتیم بیع، عقدی تملیکی است. در    بعد از تعیین مصداقوقتی مبیع، عین معین است یا در مورد کلِّ
ی    قبل از تعیین مصداقتواند مبیع را بر دارد و نیازی به اذن بایع نیست. ولی  ر این صورت چون مشتری، مالك است میشود و دواقع تملیك حاصل می )در بیع کلِّ

ی در معین( چون مشتری، مالک نیست نمی ی مبیع،  تواند مبیع را بردارد که مالك شود یعنتواند مبیع را که از اموال بایع است بر دارد. پس مشتری وقتی میو کلِّ
ی در معین باشد، مصداق آن تعیین شود. ی و کلِّ  عین معین باشد یا اگر کلِّ

 )اجبار بایع و خریدار به تسلیم( نکتۀ خاصی ندارد.  376)محلِّ تسلیم مبیع( و    375موادِّ 
سلیم در محلِّ دیگر باشد و یا در ضمن بیع، محلِّ  : مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی  ت375ماده  

 1مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. 
 شود. : در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می376ماده 

 :ضمانت اجراهای قانونی عدم تسلیم
 وجود حقِّ حبس؛ .1
 الزام به تسلیم و در صورت عدم امکان، فسخ عقد؛  .2
ایع از وصف  امانی به غاصب )هر گاه تسلیم کاال از وی تقاضا شد و او امتناع کرد، از آن تاریخ در حکم  غاصب است و مسؤول هر نقصی  تغییر وضع ب .3

  ماَند با این تفاوت کهاست؛ قروشنده تا قبل از رسیدن مؤعد  تسلیم، امین است، با رسیدن اجل و عدم مطالبه از سوی خریدار، همچنان امین باقی می
نیاز  مسؤول منافع  فوت شده است؛ زیرا در مواردی که موضوع تعهد، وجه نقد نیست در مبحث خسارت قراردادی گفتیم که در این صورت، متعهد بدون  

 صب است.(. به مطالبه باید مبیع را تسلیم کند اما اگر مؤعد  تسلیم برسد و خریدار، مطالبه کند اما فروشنده امتناع کند؛ از این تاریخ در حکم غا
 

، پیش خریدار کلیه تعهدات خود را انجام داده  ۱۳۸۹فروش ساختمان مصوب سال فروش یک واحد آپارتمان مشمول قانون پیشدر قرارداد پیش  ✓

% از تعهدات پیش فروشنده باقی مانده است. پیش خریدار چه  ۸رغم انقضای مدت قرارداد، طبق تأییدیه مهندس ناظر، حدود  است، ولی علی

 [ 99 مشاوران حقوقی] تواند انجام دهد؟ اقدامی می 

های  تمان به هیئت داوری مراجعه و تقاضای الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت نماید، ولی تا تکمیل ساختمان و صدور اسناد تفکیکی هریک از آپار الف. 

 .احداثی، حق انتقال سند رسمی ولی نسبت به میزان قدر السهم خود را ندارد

های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدرالسهم خود شود، ولی  به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه   ب.

 .تواند مطالبه کندهایی را که بر عهده پیش فروشنده بوده، نمیقانون مدنی، هزینه ۲۶۷طبق ماده  

 

1
کنیم و اگر عرف هم نبود، محلِّ انعقاد  عقد مالک است؛ اگر در محلِّ انعقاد عقد هم تسلیم ممکن نبود مثاًل  ارادۀ طرفین است اگر ارادۀ آنها وجود نداشت )سکوت( بر اساس عرف عمل می   ابتدا   در مبیع  با توجه به مواردی که گفتیم محلِّ تسلیم     

  استقرار مبیع؛ غیرمنقول باشد در محلِّ وقوع ملک. محلِّ انعقاد در کشتی یا هواپیما باشد، در این صورت اگر مال: منقول باشد در محلِّ 
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 .لزام پیش فروشنده به ایفای تعهد و الزام وی به پرداخت خسارت قراردادی و قانونی را بنمایدبه دادگاه مراجعه و تقاضای اج. 

هایی را که بر عهده پیش  های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدر السهم خود شود و هزینه با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه د.  

 .داوران مطالبه کندفروشنده بوده، با مراجعه به هیئت

  چنانچه   خریدارپیش  سوی  از  تعهدات  کامل  انجام  درصورت: »1389فروش ساختمان مصوب  قانون پیش  14« صحیح است. به استناد مادۀ  دپاسخ: گزینۀ »

   کهاین   بر  مبنی  ساختمان  ناظر  مهندس  تایید  با  نگردد،  پروژه   تکمیل  به  موفق  قرارداد  مدت  انقضای   زمان  تا  فروشندهپیش
ً
 تکمیل  تا   جزئی  اقدامات  صرفا

  رسمی  اسناد  دفتر  به  قرارداد   باقی  تکمیل  قبول  با  تواندمی   خریدارپیش   ،(باشد  مانده  فیزیکی   پیشرفت%«    ۱۰»  درصد  ده  از  کمتر)  است  باقیمانده  پروژه

 توسط   و   بوده  فروشندهپیش  عهده  بر  مقررات  طبق  که  هاییهزینه   و  دولتی  حقوق .  گردد   خود  قدرالسهم  به  رسمی  سند  تنظیم  خواستار  و  نماید  مراجعه

 قانون   این(  20)  ماده   در  مندرج  داوری   هیات  نظر  کسب  با  غیره  و(  11)  ماده   محل  از  شدههزینه  مبلغ  استیفای  از  مانع  گردد،می   پرداخت  خریدارپیش

 « .بود نخواهد

خریدار، فوت کند، اما ورثه وی نسبت به اخذ تصدیق انحصار وراثت اقدامی نکنند، کدام اقدام، اگر فروشنده ملکی، قبل از تنظیم سند به نام  ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی]  جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار، باید انجام شود؟

 .تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، با توجه به بقای اعتبار سند رسمی به نام ویالف. 

 .درخواست کتبی صدور تصدیق انحصار وراثت توسط خریدار و سپس الزام وراث به تنظیم سند رسمیب. 

 .پذیر نیستقبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وراث، هیچ اقدام قضایی امکانج. 

 .فیت فروشنده و وراث اوالزام وراث به اخذ تصدیق انحصار وراثت و سپس تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طر د. 

 سابق،  خریدار  همان  یا  سند  تنظیم  به  الزام  دعوای  خواهان،  وراثت  انحصار  گواهی  اخذ  برای  اقدام وراث  « صحیح است. در صورت عدم  دپاسخ: گزینۀ »

رسمی به  تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند بخواهد و سپس  وراثت انحصار به آنها  الزام و نماید  مطرح   شده فوت فروشنده وراث علیه دعوایی بایستمی 

 طرفیت فروشنده و وراث او

 [ 93]تعهدات آزاد خرد که شرکت ایران خودرو هشت ماه دیگر به او تحویل دهد، این معامله:شخصی یک دستگاه اتومبیل می  ✓

 ب. کلی در معین است.      الف. عین معین است. 

 شود.د. بیع محسوب نمی      الذمه است.ج. کلی فی

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

ی ... و عقد بیع ... است. ]وکالت هرگاه یکی از چند چیز که همگی دارای ارزش و اوصاف یکسان هستند مورد بیع قرار گیرند، مبیع به منزله ✓

 [ 90گیالن

 باطل  –ب. عین معین        صحیح  –الف. عین معین 

 صحیح –د. کلی در معین        باطل –ج. کلی در معین 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 350ی  پاسخ: طبق ماده

دهد، کدام مورد در خصوص این کند و در عوض، یک تن برنج را که از حسن طلب دارد به عنوان ثمن قرار می کریم فرشی را از باقر خریداری می  ✓

 [ 97حقوق خصوصی سراسری  ]دکتری  رابطه، صحیح است؟ 

 
 

 علیه شرط است. الف. آنچه واقع شده بیع و حواله است و لذا رضایت حسن به عنوان محال

 ب. آنچه واقع شده  بیع است، ولی برای نفوذ آن، رضایت حسن شرط است. 

 ج. آنچه واقع شده معاوضه است؛ زیرا عوضین کاال هستند. 

 رط نیست. د. آنچه واقع شده بیع است و رضایت حسن ش 

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

له تسلیم می ✓ له به این امر راضی میمورد تعهد، سی میلیون ریال است و متعهد یک دستگاه رایانه به جای آن به متعهد  شود. در صورتی کند و متعهد 

 معلوم شود که رایانه متعلق به متعهد نبوده و بدون اذن مالک، آن را تسلیم کرده 
ً
است، تکلیف شخص متعهد کدام است؟ ]دکتری حقوق که بعدا

 [97وگاز سراسرینفت

 الف. تأدیه قیمت رایانه

 ب. تأدیه مبلغ سی میلیون ریال تعهد اولیه 
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 ج. تسلیم یک دستگاه رایانه با همان اوصاف

 بوده است، پرداخت قیمت آن.  د. اگر رایانه نو بوده است، تهیه و تسلیم یک دستگاه رایانه با همان اوصاف و اگر رایانه دست دوم

 بیع است.  »ب«ی پاسخ: گزینه
ً
 درست است. توافق طرفین ماهیتا

ی عادی، طرفین، عقد را به صورت »بیع شرط« منعقد کنند، به لحاظ قانونی معامله واقع شده، چه حکمی دارد؟ ]دکتری حقوق نامه اگر در بیع ✓

 [94وگاز سراسریخصوصی و نفت

 استرداد به دلیل قصد طرفینالف. معامله با حق 

 قانون مدنی است. 10ی ب. قرارداد منطبق بر ماده

 که مفاد قصد طرفین است.ج. بیع شرط، به دلیل این

 د. معامله با حق استرداد به استناد حکم قانون ثبت 

 درست است.  »د«ی  قانون ثبت اسناد و امالک، گزینه  34ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت د که قصد بایع، توثیق جهت دریافت وجه بوده است. معامله چه وضعیتی دارد؟شو در بیع شرط معلوم می ✓

 پذیر نیست. که بیع واقعی نبوده، امکانالف. الفاظ بیع محمول بر معانی عرفیه است و اثبات عدم قصد بایع بر این

 مانند طلبکار رهنی است.ب. احکام بیع در آن جاری خواهد بود، ولی وضع خریدار،  

 ج. عقد به دلیل صوری بودن باطل است، زیرا ما وقع و لم یقصد و ما قصد لم یقع. 

 د. احکام بیع جاری نبوده و معامله با حق استرداد است.

 درست است. »د« یقانون مدنی، گزینه 463ی  پاسخ: طبق ماده

کند، اما قبل از آن تاریخ، طی سند رسمی، آپارتمان را به »ج« انتقال  »ب« منتقل میکند آپارتمان خود را در تاریخ معینی به  »الف« تعهد می ✓

 [ 97]وکالت کرمانشاه دهد. در خصوص این مسئله، کدام مورد صحیح است؟ می

 الف. »الف«، مبادرت به انتقال مال غیر نموده است. 

 است.ب. تعهدی که »الف« در مقابل »ب« بر عهده گرفته، تعهدی عینی 

 ج. »ب« بعد از انعقاد قرارداد با »الف« نسبت به آپارتمان صاحب حق عینی شده است. 

 د. تا زمان وجود و اعتبار تعهد »الف« در مقابل »ب«، هر گونه معامله از سوی »الف« با اشخاص ثالث، باطل و بالاثر است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 92تعهدات آزاد] ؟کدام یک از عقود زیر، عقد عینی نیست ✓

 د. عقد وقف    ج. بیع  عین  معین    ب. بیع صرف   ی معوض الف. هبه

 قانون مدنی، عقد عینی دانسته است.   364ی  درست است. قانون مدنی از اقسام مختلف بیع، فقط بیع  صرف را به موجب ماده   »ج«ی پاسخ: گزینه

 مشتری دارد: ممکن است بیع از روی  ق.م مقرر می   354ی  ماده  ✓
ا

نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و اال

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری  خیار فسخ خواهد داشت، حکم این ماده ...

 الف. مانع تعمیم حکم به قراردادهای نامعین و غیرمعوض است.

 کن است.ی نمونه، توصیف موضوع غیرممب. مفید این است که با ارائه

 ج. منصرف از اوصاف ذاتی و مبیع کلی است. 

 د. ناظر به موردی است که وصفی در قرارداد ذکر نشده باشد.

 درست است.    »ج«ی پاسخ: گزینه

شود مبیع آب مقطر است. کدام مورد، در  می کند و بعد معلوم  شخصی یکصد هزار بطری آب معین را به تصور آن که معدنی است، خریداری می ✓

 [ 92]قضاوت  خصوص این قرارداد، صحیح است؟

 الف. قابل فسخ نیست، زیرا صرف اشتباه مشتری در وصف، اثری ندارد.

 ب. قرارداد به استناد  عدم تطابق دو اراده بر ماهیت واحد، باطل است.

 ج. به استناد اشتباه مشتری در ماهیت عرفی مبیع، باطل است. 

 باشد.ف را دارا مید. نافذ است و خریدار، خیار تخلف وص 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

360 

به آن اشتباه وقوع یافته است وارد قلمرو تصور اشتباه در یکی از طرفین قرارداد بدون آن که امری که راجعدرست است. صرف وجود    »الف«ی  پاسخ: گزینه

 شود و نه سبب ثابت شدن خیار فسخ است. تراضی شود، تأثیری ندارد چنین اشتباهی نه موجب بطالن عقد می 

ی ضمانت اجرای اقدام ای،مال موضوع قرارداد را به شخص ثالثی منتقل نماید، براساس نظام حقوقی ما، کدام گزینه دربارهنامهتعهد  قولاگر م ✓

 [ 91دکتری حقوق خصوصی سراسری ] او صحیح است؟ 

له قولنامهالف. دادگاه باید معامله   نماید.  ی دوم را ابطال و متعهد را ملزم به انتقال موضوع به متعهد 

له میان مطالبه  ی دوم و انتقال موضوع به خود مخیر است.ی خسارت یا درخواست ابطال معامله ب. متعهد 

له قولنامه است.ج. معامله  ی دوم صحیح است و متعهد ملزم به انتقال موضوع قرارداد به متعهد 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

کند قصدش خرید یک تن برنج بوده است، اما فروشنده مدعی است که یک تن عدس فروخته است.  ادعا میکننده  الذمه، قبولدر بیع کلی فی ✓

 [ 95]قضاوت  در صورتی که قیمت برنج مورد نظر فروشنده و عدس مساوی باشند، حکم معامله چیست؟

 الف. بیع واقع شده است، اما خریدار حق فسخ معامله را دارد. 

 ب. عقدی واقع نشده است.

 که خریدار قصد و ادعای خود را اثبات کند. عقد محمول بر صحت است، مگر این ج.

 د. عقد صحیح است، اگر فروشنده قصد و ادعای خود را اثبات کند. 

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 339ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شود ... بیع آپارتمانی که در آینده ساخته می ✓

 الف. صحیح و معتبر است.

 ب. باطل و بالاثر است.

 ج. به صورت بیع شرط صحیح است.

 الذمه و به قصد مثلی بودن صحیح است.د. به صورت کلی فی

 درست است.  »الف« ی پاسخ: گزینه

 [ 94شوند چه حکمی دارد؟ ]قضاوتفروش یک قطعه زمین معین به یک دستگاه اتومبیل معین با این شرط که هر دو یک ماه بعد تحویل داده  ✓

 ب. بیع کالی به کالی بوده و صحیح است.     الف. بیع کالی به کالی بوده و باطل است. 

 د. بیع صحیح است.      ج. بیع قابل ابطال است.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

له یا ثالث نباشد، ممتنع شود، وضعیت قرارداد چیست؟ چنانچه اجرای قرارداد، پس از تشکیل به دلیل حدوث مانعی که مستند به عمل   ✓ متعهد 

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت ی چه کسی است؟بار اثبات امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد، برعهده

 متعهد –ب. قابل فسخ است.       متعهد –الف. باطل است. 

له –ج. باطل است.  ل –د. منفسخ است.       متعهد   ه متعهد 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

شود که در واقع قدرت بر  طرفین عقد بیع در زمان انعقاد، علم دارند که قدرت بر تسلیم مبیع وجود دارد، پس از عقد و در زمان اجرا معلوم می ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  اند. قرارداد بیع چه وضعیتی دارد؟ تسلیم یا تسلم مبیع نداشته 

 د. باطل است.   ج. قابل فسخ است.   ب. نافذ است.  رنافذ است.الف. غی

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 348ی  پاسخ: طبق ماده

فروشد علیه از جمله یک دستگاه آپارتمان و یک باغ، توقیف شده است. مالک پس از توقیف، آپارتمان را میبه موجب حکم دادگاه، اموال محکوم   ✓

باغ   خصوص  در  میو  منعقد  آن  اطراف  در  نهر  ایجاد  برای  خصوصی قراردادی  حقوق  ]دکتری  است؟  کدام  قرارداد  دو  حقوقی  وضعیت  کند. 

 [ 97سراسری

 نفع، غیرنافذ است. الف. بیع آپارتمان غیرنافذ و قرارداد در مورد باغ در صورت ضرر برای ذی

 نافذ است.ب. بیع آپارتمان باطل و قرارداد احداث نهر 
ً
 اصوال
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 ج. هر دو قرارداد غیرنافذ است.

 د. هر دو قرارداد باطل است.

 درست است.  »ب«ی  قانون اجرای احکام مدنی، گزینه  56ی  پاسخ: طبق ماده

 شود. پس از وقوع معامله و تأخیر پنج روزهای معین، در برابر مبلغ معینی، توسط مالک به دیگری منتقل میمالکیت خانه ✓
 

 الیه در پرداختی منتقل

کند که قرارداد،  آید و طرف دیگر ادعا میعوض، مالک خانه با ادعای بیع بودن قرارداد، در صدد فسخ آن با استناد به خیار تأخیر ثمن بر می

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت معاوضه بوده و مالک حق فسخ ندارد. کدام مورد، صحیح است؟ 

 الف. قرارداد، بیع است و مالک حق فسخ دارد. 

 ب. قرارداد، معاوضه است و مالک حق فسخ ندارد.

 شود.ج. بیع یا معاوضه بودن قرارداد، با قرعه مشخص می

 که قرارداد بیع یا معاوضه باشد، مالک حق فسخ دارد. د. فارغ از این

که اثبات شود طرفین عقد معاوضه یا صلح ر اینقرارداد انتقال عین در برابر مبلغ معلومی وجه نقد بیع محسوب است؛ مگدرست است.    »الف« ی  پاسخ: گزینه

 اند.معوض منعقد کرده

ی »ب« )ناظر بر عین  ی »الف« )ناظر بر عین معین( کشف شود که مورد معامله قبل از عقد تلف شده بوده است و در معاملهچنانچه در معامله ✓

 [ 91ضعیت مزبور به ترتیب کدام گزینه درست است؟ ]تعهدات آزادی دو ومعین( مورد معامله بعد از عقد و قبل از تسلیم تلف شود، درباره 

 الف. در هر دو مورد عقد منفسخ است. 

 ب. در هر دو مورد عقد قابل فسخ است. 

 ج. در مورد اول عقد باطل و در مورد دوم عقد منفسخ است. 

 . در مورد اول عقد منفسخ و در مورد دوم عقد باطل است.د

 درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه  387 و  361پاسخ: براساس مواد 

 
 )حقِّ حبس مبیع و ثمن( 377ماده 
اشد. در این  : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف  دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل ب  377ماده 

 باید تسلیم شود.  صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد
شی در اصطالح  عامیانه است. در عقود معوض اگر دو تعهد در برابر یکدیگر باشند و هر دو تعهد، حال باشد طرفین ح قِّ حبس دارند.  »حقِّ حبس« همان گرو ک 

 اگر دو تعهد نباشد حقِّ حبس وجود ندارد؛ پس برای حقِّ حبس سه شرط بیان شد: 
 عقد معوض باشد.  .1
 ه باشیم. دو تا تعهد داشت .2
 هر دو تعهد، حال باشد.  .3

 تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کند.  حقِّ حبس یعنی این که هر طرف می
هم دارد؛ فرض  مثال: فرض بفرمایید این ماشین را به شما پنجاه میلیون تومان فروختم؛ شما هم قبول نمودید؛ که این عقد بیع، عقد معوض است و دو تعهد  

دهم!« که نهایتًا با این  گویید: »تا شما ماشین را ندهید من پول را نمیدهم تا پنجاه میلیون را بدهید!« و شما هم میگویم: »خودرو را نمیفرمایید که من میب
 دهد. وضع باید من و شما نزد دادگاه برویم که در این صورت، رد و بدل را دادگاه انجام می

( در باب بیع آمده ولی حقِّ حبس، مختص به بیع نیست. در هر عقد معوض که سه شرط فوق وجود  377ربوط به حقِّ حبس )مادۀ  نکته: درست است که مادۀ م
 داشته باشد قابل اجراء است. 

تواند بگوید: »من  مینکته: اگر یك تعهد حال باشد و یکی مؤجل، فقط آنکه تعهدش مؤجل است، حقِّ حبس دارد. اگر متعهد  تعهد  حال، تعهدش را انجام ندهد ن
کنم!« چراکه از ابتدا قرار بوده که متعهد  تعهد  حال، تعهدش را زودتر از طرف  مقابلش انجام بدهد. به همین خاطر است متعهد  تعهد   دارم حقِّ حبس را إعمال می

 مؤجل، حقِّ حبس دارد. 
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مثاًل یکی هفتۀ دیگر است و دیگری دو هفتۀ دیگر؛ آن یکی که دیرتر است، حقِّ حبس  نکته: چنانچه هر دو تعهد مؤجل باشند اما یکی زودتر و یکی دیرتر باشد،  
 دارد. پس تقریبًا حکمش مانند  مثال  باال شد. 

ه نمود که همواره حقِّ حب البه است  س، فرع بر مطنکته: اگر هر دو مؤجل و در یك تاریخ بودند؛ قبل از اینکه تاریخ برسد هیچ چیزی قابل مطالبه نیست. باید توجِّ
به نیست تا چه برسد به  یعنی اول باید مطالبه شود و در پاسخ  به مطالبه، طرف  مقابل بگوید: »من حقِّ حبس دارم« و بدیهی است که تعهد، قبل از أجل، قابل مطال 

  حال بندی اینکه حقِّ حبس فقط در عقود عشوند و هر دو طرف حقِّ حبس دارند. جم اینکه به حقِّ حبس استناد شود. در این فرض، أجل که رسید هر دو حال می
 وجود دارد.  زمان باشد[در حکم حال ]مؤجلی که همو 

زدن و از میان بردن آثار قرارداد در آینده است. اقاله خود نوعی عقد  دانیم که اقاله یا تفاسخ )که مترادف هستند(، توافق  دو طرف  یک قرارداد برای برهمنکته: می
است طرفین حقِّ حبس    عقدشود طرفین باید عوضین را پس بدهند. بایع باید ثمن و مشتری باید مبیع را پس بدهد. چون اقاله،  عقدی اقاله میاست. طبیعتًا وقتی  

وضین حقِّ حبس دارند. از طرف دیگر می ت قانونی صورت میدارند یعنی طرفین در بازگرداندن ع  گیرد و ارادۀ هر دو طرف در آن  دانیم برخالف اقاله، فسخ به علِّ
َوضین را پس بدهند ولی   وضین حقِّ حبس ندارند چون فسخ  نقشی ندارد. همانطور که مستحضر هستید  اگر عقد فسخ بشود نیز طرفین باید ع  در بازگرداندن  ع 

حبس  است؛ حقِّ حبس مربوط به عقد است، پس به طور خالصه اینکه اقاله، عقد است و در آن حقِّ حبس وجود دارد اما فسخ، ایقاع است و در آن حقِّ    ایقاع
  حبس ندارند چون فسخ ایقاع است نه عقد پس حقِّ حبس ندارند. وجود ندارد. اگر عقد فسخ شود، درست است که طرفین باید عوضین را پس بدهند ولی حقِّ 

اگر بایع به میل یا ارادۀ خودش مبیع را قبل از اینکه ثمن را بگیرد تحویل مشتری داد، دیگر حقِّ حبس    378آخرین نکته در مورد حقِّ حبس اینکه، طبق مادۀ  
 ندارد. 

 موارد سقوط حقِّ حبس: 
 طرفین؛مؤجل بودن  تعهد  یکی از  .1
 تسلیم اختیاری )نه از روی اکراه یا اغوا؛ چون در اینها، تسلیم، اثر ندارد(؛ .2
 شرط سقوط حقِّ حبس ضمن عقد.  .3

 
 : اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حقِّ استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. 378ماده 

ی،  عین معین کدام یک از انواع مبیع وجود دارد؟ به عبارت دیگر باید حقِّ حبس را در  سؤال: حقِّ حبس در   ی در معینو    کلِّ بررسی کنیم: پاسخ: در هر سه    کلِّ
اختصاص    گردد حقِّ حبسقانون مدنی استنباط می  377مورد، حقِّ حبس وجود دارد و مبحث حقِّ حبس ارتباطی به نوع مبیع ندارد. به عبارت دیگر، از اطالق مادۀ  

 به نوع خاصی از مبیع ندارد.  
ل ماده ندارد. در واقع قسمت دوم می 378نکته: قسمت  دوم مادۀ   خواهد بگوید که اگر عقد بیع  )... مگر به موجب فسخ در مورد خیار.( خیلی ارتباطی با قسمت اوِّ

 گردد. یابد حقِّ حبس نیز ساقط میفسخ شد چون عقد، انحالل می
 [ 91]قضاوت  توان از آثار حق حبس دانست؟کدام مورد را نمی ✓

 ول است. ی نگهداری مورد حق حبس، مسؤ ی حق حبس، نسبت به هزینهالف. طرف  مقابل  دارنده

 کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله، مسئول نیست. ب. حبس

 حق حبس، امانی است.  کنندۀج. ید اعمال

 شود.ال حق حبس، منفسخ مید. عقد به سبب تلف مبیع در دوران اعم

 درست است. « ج»ی پاسخ: گزینه

 [ 95دارد، کدام مورد  در خصوص منافع مبیع صحیح است؟ ]دکتری سراسریبایع با استفاده از حق حبس، مبیع را نزد خود نگه می  ✓

 الف. منافع متصل، متعلق به مشتری و منافع منفصل، متعلق به بایع است. 

 متعلق به بایع و منافع منفصل، متعلق به مشتری است. ب. منافع متصل، 

 ی منافع اعم از متصل و منفصل، متعلق به بایع است.ج. همه

 ی منافع اعم از متصل و منفصل متعلق به مشتری است.د. همه

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه
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 َضمان معاوضی 
 معوض« َضمان یعنی »مسؤولیت« و معاوضی یعنی »مربوط به عقود 

 »َضمان  معاوضی« یعنی مسؤولیت در عقود معوض. 
یابد؛ اما تسلیم، تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان  در عقود معوض  تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می

تقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای  مثال، تملیك عین در عقد بیع و تملیك منافع در عقد اجاره، اثر مس 
َوض  استیفای منفعت از جانب موجر، اثر َتَبعی و غیرمستقیم آن می باشد. در عقود معوض، تعهد هریك از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن ع 

ن است و به این تعهد »ضمان  َوض در مقابل یکدیگر وجود دارد. در واقع چیزی داده میمعیِّ شود  شود و چیزی گرفته میمعاوضی« گویند. در عقود معوض، دو ع 
َوض، به هم پیوسته است یا با هم همبستگی دارند یا به هم ربط دارند«؛ حالیه از این وابستگی سه نتیجه میکه اصطالحًا می  گیریم:گویند: »دو ع 

 گویند. می  تلفتواند تلف شده باشد. به این حالت  گر چیزی داده نشود چیزی گرفته نخواهد شد. حال چگونه ممکن است چیزی داده نشود؟ مثاًل مینتیجۀ اول: ا 
َوض کامل داده شود تا کامل گرفته شود که به این   َوض  دیگر کامل گرفته نخواهد شد. بایستی ع  َوض ناقص داده شود، ع   گویند. می  نقصالت  حنتیجۀ دوم: اگر ع 

َوض  دیگر را کامل دریافت نخواهد ک َوضی را که داده شده معیوب باشد، ع  رد که به این حالت  نتیجۀ سوم: اگر معیوب داده شود کامل گرفته نخواهد شد. اگر ع 
 گویند. می عیب

 افتد. مان معاوضی یا تلف یا نقص و یا عیب اتفاق میاین سه حالت را که »َضمان معاوضی« گویند در دو بازۀ زمانی بررسی خواهیم کرد. پس در َض 
 ضمان معاوضی دو مرحله است: 

 قبل از تسلیم .1
 بعد از تسلیم  .2

 قبل از تسلیم: 
فتد، یا قبل از اینکه مبیع تسلیم شود ناقص گردد و یا قبل از اینکه مبیع تحویل داده   شود.شود معیوب  اگر قبل از اینکه مبیع تسلیم گردد تلف اتفاق ا 

 بعد از تسلیم: 
ت مشتری  اگر مبیع تحویل مشتری گردد و دست مشتری تلف شود، یا مبیع تحویل مشتری گردد و دست مشتری ناقص شود یا مبیع تحویل مشتری گردد و در دس 

 معیوب شود. 
 پس ضمان معاوضی سه حالت است در دو مرحله، یکی قبل از تسلیم و یکی بعد از تسلیم. 

پذیرد و عیب، هم بدون تقصیر صورت  پذیرد؛ نقص، بدون تقصیر صورت میاوضی کسی تقصیر ندارد یعنی تلف، بدون تقصیر صورت مینکته: در ضمان مع
 گیرد، چه قبل از تسلیم و چه بعد از تسلیم. پس در ضمان معاوضی کسی مقصر نیست و اگر کسی مقصر باشد ضمان معاوضی نیست. می

است   قبل از تسلیممربوط به مرحلۀ   425و  389،  388،  387مواد مربوط به ضمان معاوضی هستند که چهار مادۀ اول یعنی  453و  425، 389،  388،  387مواد 
ه به دو مرحله  بعد از تسلیممربوط به مرحلۀ   453و مادۀ   ل »قبل از تسلیم« و مرحلۀ دای که فوقًا اشاره کردیم میاست. که ما آنها را با توجِّ م »بعد  خوانیم، مرحلۀ اوِّ وِّ

 از تسلیم«. 
 مرحلۀ اول: َضمان معاوضی قبل از تسلیم 

 که الزم است در مرحلۀ قبل از تسلیم چهار مورد ذیل را بررسی کنیم: 
 ای( خود یا به سبب حادثهتلف )از بین رفتن عین یا منافع مال، خودبه .1
 گردد( میاتالف )فعل یا ترک فعل  شخص که مستقیمًا و بدون واسطه موجب تلف مال   .2
 نقص )تلف  جزء(  .3
 عیب )از میان رفتن وصف  سالمت(  .4

 
 تلف .1
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، بیع  تلف شود)در ضمان معاوضی همانگونه که در باال اشاره کردیم همواره کسی تقصیر ندارد(    بدون تقصیر بایعهرگاه مبیع پیش از تسلیم    387مطابق ماده  
بایع، مبیع را نداده است که بخواهد ثمن را دریافت کند. پس اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود،  شود و بایع هم باید ثمن را پس بدهد منطقی است چون منفسخ می

 نکته دارد: 5به عهدۀ بایع است. این ماده 
سلیم به حاکم یا  ت : اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای  387
 مقام  او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. قائم

ل: در مادۀ   سخ شد بایع باید ثمن دریافتی را به مشتری بازگرداَند و در صورتی که بایع، ثمن را نگرفته باشد حقِّ  فق.م. مقرر گردیده بعد از اینکه بیع من  387نکته اوِّ
شود این  نخواهد داشت. اصطالحًا به این مسؤولیت  بایع »َضمان معاوضی« گویند. منظور از َضمان معاوضی این است که اگر مبیع، قبل از تسلیم تلف اخذ آن را  

ل  خطر  تلف  مال است. 
ی، مقصود از ضمان معاوضی در عقد بیع تحمِّ  تلف از مال  فروشنده محسوب خواهد شد. در حالت کلِّ

م: این   ماده در بیع آمده اما مختص به بیع نیست بلکه مربوط به تمام عقود معوض است چون اسم  آن َضمان  معاوضی است. به نظر مرحوم کاتوزیان،  نکته دوِّ
عده در نظر  عنوان یك قاق.م.، حکمی استثنایی و خالف اصل نیست و با طبیعت  عقود  معوض سازگار است؛ در واقع قانون مدنی این مقرره را به  387حکم  مادۀ  

ی است. ( نیز این حکم را بیان نموده است که این نشان می649( و در قرض )ماده 483گرفته چراکه عالوه بر عقد بیع، در اجاره )ماده   دهد یك قاعدۀ کلِّ
ت اجاره، عین مستأجره به483ماده  شود و در صورت تلف  بعض   شده منفسخ میلفواسطۀ حادثه کاًل یا بعضًا تلف شود از زمان تلف، نسبت به مقدار  ت: اگر در مدِّ

سبی  مال  االجاره نماید. آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبۀ تقلیل  ن 
قَتر ض است. 649ماده   1: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال م 

م: قاعدۀ معروف عدالت مع توان برخالفش توافق نمود. در واقع قانون گفته تلف مبیع قبل  اوضی یا َضمان معاوضی، امری نیست بلکه تکمیلی است و مینکته سوِّ
 توانند شرط کنند تلف مبیع قبل از قبض از کیسۀ مشتری باشد. از قبض از کیسۀ بایع است که طرفین می

یهم در  ، عین معین ق.م.( هم در   387نکته چهارم: این قاعده )ماده   ی در معینو هم در    کلِّ اجراء    عین معین شود. بدیهی است که چرا این قاعده در  اجراء می  کلِّ
یشود و بحثی نیست ولی در  می ی در معینو    کلِّ یشود. چون  این قاعده بعد از تعیین مصداق اجراء می  کلِّ است. در بیع    عین معینشود، تلف برای  تلف نمی  کلِّ

ی اگر بایع مصداق را ت شود. پس در موردی نیز  عیین کرد و تبدیل شد به عین معین و تملیك هم صورت پذیرفت و پس از آن، مال تلف شد، این قاعده اجراء میکلِّ
ی فی از تعیین مصداق، مصداق  تعیینکه مبیع، کلِّ ی در معین است، هر گاه بعد  یا کلِّ مشتری گردد و بایع باید ثمن را به  شده تلف شود، عقد منفسخ میالذمه 

 بازگرداَند. 
ی »  ی فی« فروختم. میطارم  برنج  کیلو100مثال: من به شما به طور کلِّ گویید: »برو برنج را بیاور« یا »برو تعیین   شود. حال شما میالذمه« تلف نمیدانیم که »کلِّ

کند  وانت تا برای شما بیاورم. در میانۀ راه، ماشین تصادف می گذارم داخلکیلو برنج را می 100روم گیرم و سر  زمینم میروم یك وانت میمصداق کن« که من می
کیلوی دیگر آورده شود چون تملیك انجام شده    100شود رفت  رود و چون در این مثال تعیین  مصداق صورت پذیرفته نمیها از بین میشود و برنجو مشتعل می

یگیریم این قاعده در  می  است؛ در این فرض من باید پول  شما را بازگردانم؛  لذا نتیجه ی در معینو   کلِّ  شود. بعد از تعیین مصداق اجراء می کلِّ
داشت: »اگر  تلف بشود به عهدۀ بایع است.« که بایستی اشعار می  مبیعنکته پنجم: ایرادی در این ماده وجود دارد: قانون اشعار داشته است که »اگر در بیع،  

 ست.« هم تلف بشود به عهدۀ مشتری ا  ثمنچنانچه 
 
 
 
 

 اتالف .2
رود. اتالف  آید و مبیع از بین میرود، زلزله میآید و مال از بین میرود و کسی هم مقصر نیست. مثاًل سیل میخود از بین میفرق تلف و اتالف: تلف یعنی خودبه

َبَرد )ضرر زدن مستقیم( قبل از تسلیم مبیع، سه شخص ممکن است آن را تلف کنند )بایع، مشتری، ثالث(؛ یعنی بیع واقع شده است    یعنی یك نفر مال را از بین ب 
 کنیم:  و مبیع هنوز دست بایع است و یك نفر )یا خود بایع یا مشتری و یا ثالث( آمده مبیع را تلف کرده است؛ که هر سه را بررسی می

 

1
 مفهوم مخالف این ماده همان قاعدۀ معروف »عدالت معاوضی« است.   
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که در َضمان معاوضی نباید  شود یعنی َضمان معاوضی نیست چون: هرگاه بایع قبل از تسلیم، خودش مبیع را تلف کند چون تقصیر دارد بیع منفسخ نمیبایع
ل این است که سراغ بایع برود و مثل یا قیمت مبیع را بگیرد چر  اکه پول را هم داده است.  تقصیر وجود داشته باشد. حال در این صورت مشتری دو راه دارد؛ راه اوِّ

دهد. در اتالف و تسبیب مانند غصب باید  را می  قیمت روز اداء چون بیع واقع شد و تملیك هم صورت پذیرفته است و بایع، مال مشتری را تلف کرد اگر قیمی بود  
 قیمت  روز اداء را داد. 

ر تسلیم فسخ می م اینکه مشتری بیع را به استناد خیار َتَعذُّ گیرد که  تواند تسلیم کند. مشتری ثمن را پس میند، چون وقتی بایع، مبیع را تلف کرد دیگر نمیکراه دوِّ
لثمن همیشه ثابت است. حال اگر شما وکیل مشتری باشید   کنید. زیرا اختیار دست  را اختیار می  اگر قیمت پائین رفته بود، راه دومو    اگر قیمت باال رفته بود، راه اوِّ

 مشتری است. 
از بایع، مثل    یاتواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و  گردد بلکه مشتری میتلف شود، بیع منفسخ نمی  در اثر تقصیر بایعر مبیع پیش از تسلیم  پس اگ 

 یا قیمت را مطالبه نماید. 
اگر    389کند. طبق ماده  رود مبیع  خودش را تلف میری می: بیع واقع شد و مبیع مال مشتری است ولی هنوز دست بایع است )قبل از تسلیم(. حاال مشتمشتری

ی بر بایع ندارد چون مال خودش بوده است. اما یك استثناء دارد که حقوقدانان می گویند اگر بایع مشتری را گول زده باشد و  مشتری خودش مبیع را تلف کند حقِّ
شود و باشد( مبیع را تلف کرده باشد بایع سبب  اقوی از مباشر میریفته شدن و گول خوردن میمشتری در اثر غرور )واژه غرور در لغت به معنای فریب خوردن و ف

 بایع مسئول است؛ در واقع بایع، مسئول  بدل است. 
ی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدی389ماده   ه کند. : اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقِّ

کنیم که من، گوسفند را فردا تحویل دهم. امشب شما خانۀ من  خرید )به صورت عین معین( با هم توافق میمثال: من یك گوسفند دارم و شما گوسفند من را می
خبر از اینکه دارید مال  است. شما نیز بی  گویم برو آن گوسفند را بکش تا با هم بخوریم. گوسفند  منظور همان گوسفند  فروخته شدهآیید. من به شما میمهمانی می

شید و سپس گوسفند خورده میروید گوسفند را میکنید میخودتان را تلف می شود. در واقع کشتن گوسفند  شما به خواست  من بود و من گفتم )دستور دادم(.  ک 
 دادن و گول زدن بود گوسفند  شما تلف شد بنابراین من باید ثمن را بدهم. اینجا درست است شما مبیع را تلف کردید ولی به دستور من که در واقع نوعی فریب 

ی، ثالث  : بیع واقع شد و مبیع مال مشتری ولی دست بایع است. حال فرض بفرمایید شخص ثالثی غیر از بایع و مشتری )هر کسی را غیر از بایع و مشتر ثالث
تأکید کرده هر عملی »بدون    387که بایع تقصیر ندارد. )ماده  شود چوناست( که اینجا بیع منفسخ می  کند مثل سرقت )سرقت در حکم تلفگویند( مبیع را تلف می

رود و از آنجا که ثالث با کارش  دهد و بعد بایع از باب تسبیب سراغ ثالث میشود و بایع ثمن را پس میسوزی( بیع منفسخ میتقصیر بایع« یعنی زلزله، سرقت، آتش
 آید به عهدۀ خود بایع است. باید جبران کند. اما در فرضی که برای مثال زلزله میبه بایع ضرر زده 

 نقص  .3
 رود که آن قسمت مستقاًل خودش قیمت  مشخص دارد. نقص یعنی تلف  َبعض )تلف  جزء( یعنی قسمتی از مبیع از بین می

 ن رفت )که این نقص است( مبیع ناقص شد. کیلوی آن از بی  30: صد کیلو برنج فروختم )عین معین( که قبل از تسلیم  1مثال 
شود یك عقد، و اگر چند تا ثمن داشته  : یك میز و صندلی خریدم )در یک عقد(. هر وقت چند مال، یك ثمن داشته باشد )به یك ثمن فروخته بشوند( می2مثال  

از تسلیم میز از بین رفت؛ این حالت باز هم نقص است چون صندلی   شوند چند عقد. حال یك میز و صندلی را با هم یک میلیون تومان خریدیم که قبل باشند می
 کاماًل سالم است. 

خیار  ق.م.  483ماده  2قانون مدنی مشتری حقِّ فسخ دارد )حقِّ فسخ این ماده به استناد بند   388هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود )بدون تقصیر( طبق ماده 
ض صفقه  باشد(  می َتَبع 

 قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. : اگر  388ماده 
ی بر بایع ندارد مگر بایع، وی را اغوا کرده باشد.   نکته: اگر نقص، ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقِّ

 عیب .4
 .»نداردعبارت است از »از بین رفتن وصف سالمت مال که در مقابل این وصف، قیمت  مشخصی وجود 

ها، پ شتی، دسته ...( هست ولی ایراد دارد. یك ماشین  دهد که این عیب است. همۀ اجزایش )پایهشود و آن صندلی همیشه صدا میمثال: یك صندلی خریده می
 شود. خالصه اینکه »عیب« یعنی کاال سالم نیست.شود که فرض کنید این ماشین همیشه خاموش میخریده می
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( فسخ  2  قبول بیع با أخذ ارش؛(  1ر مبیع قبل از تسلیم معیوب شود مشتری خیار عیب دارد. به عبارت بهتر، مشتری دو راه خواهد داشت:  اگ  425طبق مادۀ  
   معامله.

 .( دهدر حکم عیب سابق است. )یعنی خیار  عیب میدر مبیع حادث شود   قبل از قبضو  بعد از بیع: عیبی که 425ماده 
شده در  تواند به خاطر  عیب از ثمن بکاهد و به خاطر عیب  حادثناپذیر باشد، مشتری نمیقبل از قبض در مبیع عیبی حادث شود و مبیع، تجزیهاگر بعد از بیع و  

یا فسخ کند یا قبول   425ناپذیر است مشتری به استناد مادۀ شود لذا در این حالت که مبیع تجزیهناپذیر( بیع به دو بخش  منفسخ و صحیح تقسیم نمیمبیع )تجزیه
 به همراه  ارش. 

 بندی: ضمان معاوضی قبل از تسلیمجمع •
 ق.م.(  387شود و بایع باید ثمن را در صورت دریافت به مشتری بازگرداَند )ماده  تلف: بیع منفسخ می

 ق.م.(  388تواند به استناد خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند )ماده  نقص: مشتری می
 ق.م.(  425از تسلیم در مبیع عیبی حادث شود مشتری خیار عیب خواهد داشت )ماده عیب: اگر قبل 

 مختصِّ بیع نیست و در سایر عقود معوض مانند اجار، قرض و معاوضه و ... راه دارد.  387نکته: حکم  مادۀ  
شود؛ اگر مشتری، مبیع را قبض کرده باشد باید  د بیع منفسخ مینیز قبل از قبض تلف گرد  ثمنقبل از قبض ندارد بلکه اگر    مبیعنکته: این ماده اختصاص به تلف   

 به بایع برگرداَند و اگر قبض نکرده باشد حقِّ مطالبه ندارد. 
 به دلیل  استثنائی بودنش فقط مختصِّ بیع است.  453نکته: حکم مادۀ  
دارد لذا اگر ثمن، بعد از تسلیم در زمان خیار  مختص به بایع تلف    شتریخیار مختصِّ مدارد در زمان   بعد از تسلیم، مبیعاختصاص به تلف   453نکته: حکم مادۀ 

 شود.  شود بیع، منفسخ نمی
در جایی قابلیت إعمال دارد که مبیع، عین معین باشد پس اگر مبیع، کلی باشد، بعد از تسلیم، در زمان خیار مختص به مشتری تلف شود،   453نکته: حکم مادۀ 

 است.  هزینۀ تلف به عهدۀ مشتری
. خیار  2. خیار مختص بایع  1ناظر به جایی است که مبیع  عین  معین در زمان خیار مختصِّ مشتری تلف شود پس اگر تلف، در زمان:    453نکته: حکم مادۀ  

 مختص به هر دوی آنها باشد هزینۀ تلف به عهدۀ مشتری است. 
 : بررسی چند نکته در مورد قوۀ قاهره

 از قبض در اثر قوۀ قاهره: باعث  انفساخ بیع است.  . تلف  مبیع  عین  معین قبل1
ی قبل از قبض )قبل از قبض یعنی مصداق، تعیین شده ولی قبض نشده( در اثر قوۀ قاهره: منفسخ می2  شود. . تلف  مبیع  کلِّ
ی در معین، تلف شود،  3 ی در معین قبل از قبض در اثر قوۀ قاهره: چنانچه کلِّ مصادیق  کلِّ ی در معین، با وجود   . تلف  مبیع  کلِّ باعث  انفساخ بیع است. اگر در کلِّ

ی در معین اگر بخش  تلف بخشیتلف شدن   ای باشد که مبیع )مبیع  مورد  شده به اندازهاز آن، مقداری از آن هنوز باقی باشد، تلف، اثری در بیع ندارد. در همین کلِّ
ن از َده ت   ن  آن در اثر قوۀ قاهره تلف شود. عقد، دو قسمت میمعامله قرارگرفته( را در بر گیرد مثاًل دو ت 

ه ت  شود به  ن گندم  موجود در انبار، مورد معامله قرار گیرد و ن 
ن منفسخ می ه دارد.َبعض میشود؛ عقد، َبعضاندازۀ یک ت ن صحیح است و نسبت به یک ت  ض  َصفق   شود و طبق نظر مرحوم کاتوزیان، مشتری خیار  َتَبعُّ

 واهد شد. برای تسلیم  مبیع، اجل، تعیین شده باشد و بدون اینکه بایع تعدی و تفریط کرده باشد در اثر قوۀ قاهره مبیع از بین برود بیع، منفسخ خ نکته: اگر  
بۀ مشتری، بایع از تسلیم  نکته: اگر برای تسلیم  مبیع، اجل، تعیین شده باشد و مهلت، سپری شود و با وجود آن هنوز تسلیم صورت نگرفته باشد اگر با وجود مطال 

شود و اگر تلف در اثر قوۀ قاهره، بعد از مطالبۀ مشتری، بیاید باعث  انفساخ عقد نیست و بایع باید مثل یا قیمت  خودداری کند، ید  امانی  بایع به ید  َضمانی تبدیل می
 بدهد. 

ت  تأخیر تحقق گردد در این صورت، بیع منفسخ  نکته: اگر مهلت پایان یابد و مشتری، مطالبه نکند )تأخیر در تسلیم صورت گ  یرد( و تلف در اثر قوۀ قاهره در مدِّ
 شود ولی ید  بایع همچنان امانی است زیرا با وجود پایان یافتن  مهلت، مشتری مبیع را مطالبه نکرده است. می

گردد و مبیع در اثر قوۀ قاهره تلف گردد، بیع،  امان  او به ید  َضمانی تبدیل می  نکته: اگر قبل از پایان یافتن  مهلت، بایع در نگهداری  مبیع، تعدی و تفریط کند ید  
ت استفاده از  حقِّ حبس، مرتکب تعدی    منفسخ نخواهد شد و بایع باید مثل یا قیمت بدهد. اگر عدم تسلیم از طرف بایع به منظور استفاده از حقِّ حبس باشد و در مدِّ

شود، باید مثل یا قیمت بدهد؛ ولی اگر در همان مثال   د  امانی به ید  َضمانی، مبیع در اثر قوۀ قاهره تلف شود بیع، منفسخ نمیو تفریط شود و بعد از تبدیل شدن  ی
 شود. قبلی، بایع، مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد با تلف  مبیع در اثر قوۀ قاهره منفسخ می
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طرفین، مهلتی برای تسلیم تعیین شده باشد و با مطالبۀ مشتری بایع از تسلیم خودداری کند و مبیع در اثر  نکته: اگر بایع نه حقِّ حبس داشته و نه بر اساس توافق   
 شود.قوۀ قاهره تلف شود؛ منفسخ نمی

ر  تسلیم هم ندارد مشروطاتالف مبیع توسط مشتری: بیع منفسخ نمی
بر اینکه اغوا نشده    شود، خریدار حقِّ مطالبۀ مثل یا قیمت ندارد، حقِّ فسخ به استناد تعذُّ

 باشد اما اگر توسط فروشنده اغوا شود، بابت مثل یا قیمت حقِّ مراجعه به بایع را دارد. 
 

 مرحلۀ دوم: َضمان معاوضی بعد از تسلیم 
االصول به عهدۀ مشتری است چون بایع مبیع را فروخته و سالم هم تحویل داده ولی با جمع شدن دو شرط، تلف و نقص و  علی عیبو  نقص، تلفپس از تسلیم،  

 عیب بعد از تسلیم به عهدۀ بایع است که بایستی خاطر نشان ساخت این مورد مختص عقد بیع است. 
ل: اگر در عقد بیع یکی از سه خیار  مجلس، حیوان یا خیار شرط باشد بایع بعد از تسلیم هم مسئول است. تنها وجه اشتراك این سه   خیار این است که  شرط اوِّ

ت دارد پس بایع بعد از تسلیم می خیار  اند و در  که از هم جدا نشده  تا زمانی  خیار مجلسسه روز، در    خیار حیوانداند تا چه وقت مسئول است. در  إعمال  آنها مدِّ
ت  شرط تمام بشود. شرط  تا زمانی که مدِّ

م: آن سه تا خیار فقط مختصِّ مشتری باشد یعنی بایع خیار نداشته باشد و اگر بایع هم آن خیار را داشت مسئول نیست. اگر فقط بای  ع خیار داشته باشد  شرط دوِّ
 بایع مسئول نیست.  

شود و که مبیع دست مشتری است(، بیع منفسخ میاز تسلیم، بایع مسئول است یعنی اگر مبیع تلف بشود )بدون تقصیر، درحالی  با جمع شدن این دو شرط بعد 
( این قاعده فقط در بیع است و فقط  453اگر ناقص بشود خیار تبعض صفقه دارد عالوه بر آن سه تا خیار اگر مبیع هم معیوب بشود مشتری خیار عیب دارد )ماده  

 تص عین معین است. مخ
یار مختص  : در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خ 453ماده  

 مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. 
 بندی: ضمان معاوضی بعد از تسلیمجمع •

االصول به عهدۀ مشتری است مگر در سه خیار  مجلس، حیوان و شرط آن هم در صورتی  به خریدار تلف یا ناقص و یا معیوب شود، علی هرگاه مبیع پس از تسلیم
فیه چون طرفین، خیار شرط دارند و  ق.م.( در مانحن 453که این سه خیار، مختص مشتری باشد که در این صورت تلف، نقص و عیب به عهدۀ بایع است. )مادۀ  

 ار مختص به مشتری نیست تلف به عهدۀ مشتری است. خالصه آنکه بعد از تسلیم، تلف به عهدۀ کسی است که خیار ندارد.   خی
 

 [ 93]تعهدات آزاد ی چه کسی است؟در بیع کلی انتخاب و تعیین مصداق مبیع بر عهده ✓

 الف. بایع 

 ب. مشتری

 ی مشتری است.الذمه بر عهدهفیدر کلیی بایع، ولی ج. در بیع کلی در معین، تعیین مبیع بر عهده

 د. تعیین مصداق مبیع پس از انعقاد عقد با تراضی طرفین است. 

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

خود را در ازای یک دستگاه اتومبیل پراید صفر کیلومتر که خریدار از نمایندگی شرکت سایپا پیش خرید نموده و    91شخصی اتومبیل پژو مدل   ✓

فروشد. اگر فروشنده به موجب اختیاری که خریدار به او داده، اتومبیل پراید را از نمایندگی سایپا زمان تحویل آن یک ماه دیگر بوده است، می

 [ 96]ارشد تعهدات سراسری تحویل گرفته و معیوب باشد، در این خصوص در مقابل خریدار چه حقی دارد؟ 

 الف. حقی ندارد. 

 ذ ارش. ب. فسخ معامله با اخ

 ی خسارت تعمیر اتومبیل.ج. مطالبه

 د. ردا پراید معیوب و الزام خریدار به تحویل مصداق سالم.

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه
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با این فرض که قرارداد طرفین تابع قانون پیش فروش ساختمان است، در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد پیش فروش توسط پیش  ✓

 [ 97]وکالت خریدار، پیش فروشنده چه حقی دارد؟ 

 د.الف. چنانچه پیش خریدار ظرف یک ماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند، پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را دار 

 م امکان الزام، پیش فروشنده حق فسخ دارد.ب. پیش فروشنده باید ابتدا دعوای الزام یه پرداخت بهای قرارداد را مطرح کند و در صورت عد

 ج. پیش فروشنده یک ماه پس از تاریخ سر رسید دین و عدم پرداخت بها در مدت یادشده، حق فسخ قرارداد را دارد. 

 د. پیش فروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرارداد پیش فروش یا الزام خریدار به ادای دین را دارد.

 « درست است. الف ی » قانون پیش فروش ساختمان، گزینه  16ی  پاسخ: طبق ماده

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد اگر در بیع  عین  کلی آنچه که تحویل مشتری شده با اوصاف مقرر میان طرفین معامله متفاوت باشد: ✓

 مشتری حق الزام به اجرای عین تعهد دارد. الف. 

 ب. مشتری حق دریافت خسارت دارد.

 الزام به اجرای اجباری تعهد و دریافت خسارت دارد. ج. مشتری حق 

 د. عقد توسط مشتری قابل فسخ است. 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 414ی  پاسخ: طبق ماده

ص  شخصی دو کیلو شمش طال به دیگری فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند، فروشنده ظرف مدت یک ماه آن را تسلیم نماید. در زمان تسلیم مشخ ✓

 [ 92]وکالت گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده، طال نیست. در این صورت: می

 الف. عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام یا قرارداد را فسخ نماید.ب. مشتری می

 ت از مبیع که از جنس طال نیست باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار تبعض صفقه قابل فسخ است.ج. عقد بیع نسبت به آن قسم

 تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طال و مطابق با قرارداد تسلیم نماید.د. عقد بیع صحیح است و مشتری می

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

بر  ✓ به صورت کلیدر فروش سه تن  برنجفینج  به خریدار تسلیم میالذمه مطابق نمونه،  از جانب فروشنده  شود، مطابق نمونه نیست.  هایی که 

 [ 93]تعهدات آزاد  تواند انجام دهد؟خریدار چه اقدامی می

 الف. بیع را فسخ نماید.

 ب. بطالن بیع را از دادگاه بخواهد.

 ی خسارت نماید.ج. فقط مطالبه

 ها مطابق نمونه بخواهد.الزام فروشنده را به تسلیم برنجد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

ماه آینده از گمرک ترخیص خواهد کرد به شخصی فروخته است، ولی ترخیص کاالها با گذشت سه   هایی را که ظرف یکتاجری یکی از ماشین ✓

 تا دو ماه 
ً
و  شود. قرارداد بیع چه وضعیتی دارد؟ دیگر ترخیص انجام میماه از انعقاد عقد انجام نشده، ولی قطعا خصوصی  حقوق  ]ارشد 

 [ 92تعهدات سراسری

 الف. باطل است.

 ب. صحیح است؛ چون موضوع معامله کلی در ذمه است.

 ج. صحیح است و مشتری باید تا زمان ترخیص صبر کند. 

 د. به استناد خیار تعذر تسلیم، قابل فسخ است. 

درست است. زوال قدرت تسلیم مبیع بعد از انشای عقد بیع ناتوانی عارضی نامیده شده است. که اگر موقت باشد سبب انفساخ بیع    »د«ی  پاسخ: گزینه

 کند. شود و برای مشتری خیار فسخ به استناد تعذر تسلیم ایجاد می نمی

س شود، طرف  دارد:» اگر ثمن یا مبیع عین معین بقانون مدنی مقرر می  363ی  قسمت اخیر ماده ✓
ا
وده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفل

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت ی آن عین را خواهد داشت.« کدام مورد، با این بخش از ماده، منطبق است؟دیگر حق مطالبه 
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 الف. 
 

س شود، طرفدر صورتی که مبیع یا ثمن عین معین بوده و منتقل
ا
مقابل به استناد خیار تفلیس حق دارد از تسلیم آن  الیه آن عین، قبل از تسلیم مفل

 خودداری کند.

س شدن ناقل، داخل در غرما نشده و حق مطالبه 
ا
 ی آن عین را دارد.ب. هر یک از طرفین عقد بیع که عین معینی به وی منتقل شده است، در صورت مفل

س شده، اگر عین معینی را بفروشد، باید آن را تحویل 
ا
س شده باشد، طرف مقابل حق مطالبه دهد، ج. کسی که مفل

ا
 ی آن را ندارد. ولی اگر بعد از بیع مفل

س 
ا
 شدن مشتری حق دارد عین مال خود را از باب خیار تفلیس مطالبه کند.د. کسی که عین معینی را فروخته است، در صورت مفل

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 363ی  پاسخ: طبق ماده

فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم ی یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، میارائهتاجری با   ✓

 [ 95وکالتشود که کاالی فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟ ] می

 . الف. فقط حق فسخ معامله را دارد

 ی ارش دارد. ب. فقط حق مطالبه 

 تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.ج. می

 های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.د. حق دارد با قبول برنج

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 354ی  پاسخ: طبق ماده

 سعید طی قراردادی  با مشخصات و بافت معین، برای نگهداری در انبار سعید، به وی تحویل می  فرش ماشینی  مجید یکصد تخته ✓
ً
دهد، متعاقبا

 [ 96وتقضا] کند. کدام مورد صحیح است؟الذمه خریداری میفیو مشخصات، از مجید به صورت کلییکصد تخته فرش از همان نوع 

 های امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند.فرشتواند تعهد خود به رد الف. سعید می

 کند و نیازی به اذن مجید جهت تصرف نیست.ت میها توسط سعید کفایب. صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکانه فرش

 ها باید مسترد شود.مجید، فرشی دهد و در صورت تقاضاها را به سعید نمیج. صرف معامله مجید و سعید مجوز تصرف مالکانه فرش

 کند.های مورد تصرف حق عینی پیدا میشده، بر فرشی انجامد. سعید متعاقب معامله

تواند بدون اذن فروشنده مصداق مبیع  درست است. در بیع مالی کلی تعیین مصداق مبیع جزء اختیارات فروشنده است، خریدار نمی  »ج« ی  پاسخ: گزینه

 .را تعیین و قبض کند

کند. پس از امتناع فروشنده از تسلیم مبیع، خریدار با ورود بدون مجوز به ملک فروشنده، شخصی اتومبیل معینی را خریداری و ثمن را پرداخت می ✓

 [ 96وگاز سراسریکند. صلح اتومبیل چه وضعیتی دارد؟ ]دکتری حقوق نفتاتومبیل را خارج کرده و آن را به برادر خود صلح می

 ب. باطل است.       فذ است.الف. غیرنا

 د. صحیح و نافذ است.   ج. صحیح، اما توسط فروشنده، قابل فسخ است. 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 362ی  پاسخ: طبق ماده

ها در دست  گندمکند و  ها را بدون اذن فروشنده تصرف میپس از فروش یک تن گندم از پنج تن گندم موجود در انبار، خریدار یک تن از گندم ✓

 [ 95ارشد حقوق خصوصی سراسری] شود. وضعیت معامله و ید خریدار چگونه است؟وی تلف می

 ب. بیع باقی و ید خریدار امانی است.    الف. بیع منفسخ و ید خریدار امانی است. 

 د. بیع باقی و ید خریدار ضمانی است.     ج. بیع منفسخ و ید خریدار ضمانی است. 

 درست است.   »د« یپاسخ: گزینه

ده روز حق شخصی یک دستگاه اتومبیل سمند صفر کیلومتر را به نحو کلی از یک بنگاه اتومبیل خریداری کرده و در ضمن عقد، برای خریدار   ✓

ند با اوصاف شود. دو روز پس از معامله، در غیبت فروشنده و عدم اطالع او، خریدار به بنگاه مراجعه نموده و یک دستگاه سمبینی میفسخ پیش

ز انتفاع خارج شده باشد، در روابط میان طرفین، قبض میمذکور در قرارداد را   یِّ کند. اگر پس از خروج از بنگاه تصادف کرده و اتومبیل از ح 

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری ی کیست؟خسارت وارده بر عهده 

 ی بایع است.الف. تلف یا عیب در زمان خیار مشتری برعهده

 ی خریدار است.خسارت وارده برعهدهب. 

 ی بایع است و باید ثمن را به خریدار مسترد کند.ج. خسارت وارده برعهده 

 ی او بوده است.د. با توجه به قبض مبیع توسط خریدار، تلف از کیسه
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برای مبیع جزو اختیارات فروشنده است و خریدار نمی  »ب«ی  پاسخ: گزینه تعیین مصداق  در بیع مال کلی،  به  درست است.  ق 
ا
متعل اموال  از   

ً
رأسا تواند 

 فروشنده برای مبیع کلی، مصداق تعیین و آن را قبض کند. 

خت مبلغ معینی به عنوان وجه التزام است، در قرارداد بیعی مقرر شده است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده وی مکلف به پردا ✓

 [ 94]وکالت بایع از اجرای تعهد خودداری نموده است، براساس قواعد عمومی کدام مورد صحیح است؟

 ی وجه التزام را دارد. الف. خریدار فقط حق مطالبه

 ب. خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

ر است.ج. فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پ  رداخت وجه التزام مخیا

 وجه التزام پرداخت کند.تواند قرارداد را فسخ و فقط د. فروشنده می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

تواند انجام  اگر در قرارداد پیش فروش ساختمان، عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار چه اقدامی می ✓

 [ 95]تعهدات سراسریدهد؟  

 پرداخت اقساط بعدی را تعلیق کند تا عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد پیشرفت کند.
ً
 الف. رأسا

 تواند از دادگاه صالح، الزام متعهد را نیز مطالعه کند.ب. باید اقساط بعدی را پرداخت کند، ولی می

 ز طرف مهندس ناظر ساختمان کند. ی گزارش پیشرفت کار اج. پرداخت اقساط را منوط به ارائه

 تواند انجام دهد. د. تا زمانی که عدم پیشرفت عملیات اثبات نشود، هیچ اقدامی نمی

 درست است.   »ج«ی قانون پیش فروش ساختمان، گزینه  12ی  پاسخ: طبق ماده

کند که سیستم صوتی آن که یک  معامله فروشنده ادعا میشود پس از  اتومبیلی به ثمن متعارف آن که پانزده میلیون تومان است، فروخته می ✓

 [ 96میلیون تومان ارزش دارد، جزو مبیع نیست و خریدار مدعی دخول آن در مبیع است، کدام مورد صحیح است؟ ]قضاوت

 ب. خریدار حق فسخ معامله را دارد.     الف. قول فروشنده مقدم است.

 د. فروشنده حق فسخ معامله را دارد.                          ج. قول خریدار مقدم است.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 356ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]وکالت  درخصوص ضمان معاوضی، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 للغیر درآمدن مبیعالف. تعهد فروشنده به ردا ثمن، در صورت مستحق  

 بیع قبل از قبضب. تعهد فروشنده به ردا ثمن، در صورت تلف قهری م

 عنه به ضامن، به موجب عقد ضمانج. انتقال دین مضمون  

 د. ضمانت به مثل یا قیمت، به موجب یکی از اسباب ضمان

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 387ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شود. ضمان معاوضی در عقد بیع با ... منتقل می ✓

 ب. تسلیم مبیع       عقد بیعالف. انعقاد 

 د. نقض یکی از تعهدات قراردادی       ج. تلف قهری مبیع

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 387ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری کدام عبارت در خصوص ضمان عقدی صحیح است؟ ✓

 ی دین، فرع بر ضمان از دین است.الف. التزام به تأدیه 

 ی دین حاصل و اثر ضمان از دین است و احکام سبب و مسبب جاری است.ب. التزام به تأدیه

 ی دین بر هر دو حاکم است.دین اعم از ضمان از دین است و احکام التزام به تأدیه یج. التزام به تأدیه 

 حاکم است. ی دین است و احکام ضمان دین بر هر دو د. ضمان از دین اعم از التزام به تأدیه

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه
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کند. پس از عقد و قبل از ارسال محموله خودرو، قانونی در  دستگاه خودرو از تولیدکننده آمریکایی خریداری می  10،  1396تاجر ایرانی در سال  ✓

خصوصی   وضعیتی دارد؟ کند. قرارداد بیع، چه شود که ارسال خودروهای مورد نظر به ایران را ممنوع میآمریکا تصویب می حقوق  ]ارشد 

 [ 97سراسری

 ب. غیرنافذ است.      شود. الف. از ابتدا باطل می

 شود.د. منفسخ می     ج. خریدار حق فسخ دارد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]قضاوت تن برنج عین معین، مبیع قبل از تسلیم به مشتری، توسط ثالث تلف شود، مشتری چه حقی دارد؟  10اگر در بیع  ✓

 ب. غیرنافذ است.      الف. خیار تعذر تسلیم یا حق رجوع به ثالث 

 ی ثمن به استناد انفساخ بیعد. مطالبه       ج. فقط حق رجوع به ثالث

شود، در این صورت مشتری درست است. تلف شدن مبیع معین بعد از عقد و قبل از قبض توسط شخص ثالث، موجب انفساخ عقد نمی  »الف«ی  گزینهپاسخ:  

 تواند به ثالث رجوع کند یا عقد را به استناد خیار تعذر تسلیم کند. می

 [91صوصی آزاد]ارشد حقوق خ ی تلف مبیع قبل از قبض در موردی جاری است که مال مورد معامله:قاعده ✓

 ب. کلی در معین باشد.      الف. عین معین باشد. 

 تواند باشد. د. هر نوع مالی می     الذمه باشد. فیج. کلی

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 97چنانچه هزار کیلو برنج موجود فروخته شود ولی قبل از تسلیم نصف آن با تقصیر بایع تلف شود در این صورت: ]سردفتری ✓

 بیع نسبت به تمام هزار کیلو صحیح است، لیکن بایع باید بدل بخش تلف شده را به مشتری پرداخت کند.  الف.

 گردد. ب. بیع نسبت به نصف باقیمانده صحیح است و نسبت به نصف تلف شده منفسخ می

 بیع نسبت به تمام هزار کیلو صحیح است ولی مشتری نسبت به کل حق فسخ دارد. ج. 

 شده حق فسخ دارد. نصف باقیمانده صحیح است و مشتری نسبت به نصف تلفد. بیع نسبت به 

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]تعهدات آزاد در کدام یک از موارد زیر معامله قابل فسخ است؟ ✓

 ب. تلف مبیع بعد از قبض به عمل مشتری   الف. تلف مبیع قبل از قبض به عمل مشتری  

 د. تلف مبیع قبل از قبض به آفت سماوی    قبض به عمل بایعج. تلف مبیع قبل از 

تواند مثل یا قیمت مبیع را مطالبه کند یا  شود، مشتری میدرست است. اگر مبیع قبل از قبض توسط بایع تلف شود، بیع منفسخ نمی  »ج«ی  پاسخ: گزینه

 بیع را به استناد خیار تعذر تسلیم فسخ کند. 

 [94]ارشد حقوق خصوصی ز تسلیم مبیع، بایع مبیع را تلف کند، بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟هرگاه بعد از بیع و قبل ا ✓

 شود.الف. بعد از تلف، منفسخ می

 شود. ب. به دلیل فقدان موضوع باطل می

 ج. صحیح است و مشتری فقط حق فسخ دارد. 

 د. به قوت خود باقی و بایع ضامن مثل یا قیمت مبیع است. 

تواند مثل یا قیمت مبیع شود، مشتری میدرست است. اگر مبیع بعد از بیع و قبل از قبض، توسط بایع تلف شود، عقد بیع منفسخ نمی »د«ی پاسخ: گزینه

 را از بایع مطالبه کند یا بیع را به استناد خیار تعذر تسلیم فسخ کند.

ای دهد و سپس با وقوع حادثهمبیع، آن را به خود بایع اجاره می  ی یک دستگاه آپارتمان، خریدار قبل از قبض مادیپس از تحقق عقد بیع درباره ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد شود. در این فرض:قهری، مبیع تلف می

 ی بایع است، زیرا مال به مشتری تسلیم نشده است.الف. تلف به عهده 

 مشتری رخ داده باشد.ی خیار مختص به  که تلف در دورهی بایع است، مگر اینب. تلف مبیع به عهده

 ی خیار مختص به او حادث شده باشد.که در دورهی مشتری نیست، مگر اینج. تلف از کیسه

 ی مشتری است.د. تلف به عهده 
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 درست است.    »د«ی پاسخ: گزینه

ی  ن ریال، به مدت یک سال در اجارهبهای ماهی پنج میلیو کند که آپارتمان مزبور با اجارهضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان، بایع شرط می ✓

کنند؟ ]ارشد حقوق خصوصی او باشد. اگر آپارتمان پس از چهار ماه از انعقاد عقد در اثر زلزله خراب شود، عقد بیع و اجاره چه وضعیتی پیدا می

 [ 94سراسری

 الف. بیع به اعتبار خود باقی است و اجاره از زمان تلف، منفسخ است.

 شود و اجاره تا آن زمان، صحیح و برای مدت باقی مانده، باطل است. منفسخ می  د معامله، بیعب. از زمان تلف مور 

 ج. بیع قابل فسخ است و اجاره از زمان تلف، منفسخ است. 

 د. از زمان تلف مورد معامله، بیع و اجاره هر دو منفسخ است. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ی فروشنده باشد، قبل از انقضای مدت اجاره، مال مزبور  مورد معامله از زمان انعقاد بیع به مدت یک سال در اجاره شود،  میضمن عقد بیع، شرط   ✓

 [ 95]دکتری سراسری شود، وضعیت بیع و اجاره چگونه است؟ی قاهره تلف میدر اثر قوه

 الف. بیع و اجاره هر دو قابل فسخ است. 

 شود. ب. بیع و اجاره هر دو منفسخ می 

 ج. بیع معتبر و اجاره از ابتدا باطل است. 

 شود. د. بیع معتبر و اجاره از زمان تلف منفسخ می

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

تواند ی خودرو تلف شود، مشتری کدام اقدام را میشود و در خالل اجارهاگر در بیع خودرو، مبیع قبل از قبض مشتری، به بایع اجاره داده می ✓

 [ 93]قضاوت  جام دهد؟ علیه بایع ان

 در حکم قبض آن است و از حیث رابطه
ً
 تواند اقدامی انجام دهد. ی ناشی از عقد بیع، نمیالف. اجاره دادن مبیع به بایع عرفا

 ب. چون با تلف مبیع، تسلیم آن متعذر شده، خیار تعذر تسلیم خواهد داشت.

 اخت شده را مطالبه کند.تواند ثمن پردج. چون بیع در اثر تلف مبیع منفسخ شده، می

 ، اگر تقصیر بایع را اثبات کند. تواند به بایع رجوع کندد. مشتری می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

های  کند و سیبی خود دعوت میها، خریدار را به خانهفروشد و سپس قبل از تسلیم سیبمیوه فروشی مقداری سیب معین را به شخصی می ✓

ها مال  که سیبگذارد. خریدار به گمان اینها را به شخص اخیر فروخته است به عنوان پذیرایی نزد او میاطالع از این امر که آنفروخته شده را با 

 [ 97کتری حقوق خصوصی سراسری ]د  خورد. در این صورت عقد بیع چه وضعیتی دارد؟ ها را میخود صاحب خانه است آن

 اید ثمن را به خریدار مسترد کند.شود و فروشنده بالف. عقد بیع منفسخ می

 ها را به خریدار بدهد. ب. عقد بیع صحیح است و فروشنده مکلف است مثل یا قیمت سیب

 ها را به خریدار بدهد. ج. عقد بیع قابل فسخ است و در صورت فسخ، فروشنده مکلف است، مثل یا قیمت سیب

 قبض مبیع است، فروشنده تکلیفی به پرداخت مثل یا قیمت ندارد.  ها در حکمکه خوردن سیبد. عقد بیع صحیح است و از آنجا 

  درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]تعهدات آزاد کدام یک از عبارات زیر درست نیست؟ ✓

 ی بایع است.الف. اگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مختص مشتری باشد تلف بعد از تسلیم بر عهده

 معامله عالم به قیمت عادله باشد خیار فسخ نخواهد داشت. ب. اگر مغبون در حین 

 شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.ج. خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می

 ها معتبر است.د. در تعیین ارش در صورت اختالف بین اهل خبره حد وسط قیمت

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 453ی  پاسخ: طبق ماده

ی یا تفریط تلف شود.   ✓ معامله چه حکمی در صورتی که مبیع معین پس از تسلیم به خریدار و در زمانی که فقط مشتری خیار شرط دارد، بدون تعدا

 [ 96وگاز سراسریدارد؟ ]دکتری حقوق نفت
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 ب. غیرقبل فسخ است.      الف. قابل فسخ است. 

 شود.د. غیرنافذ می      شود.ج. منفسخ می

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 453ی  ق مادهپاسخ: طب

 [ 91قضاوت ] کدام مورد صحیح است؟ ✓

 شود. الف. هرگاه پس از اجاره، بیع از طرف مشتری قبلی فسخ شود، اجاره باطل می

 ی بایع ناظر به بازگرداندن ثمن و بهای قراردادی است نه بهای واقعی مبیع.ب. عهده

 مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور خواهد بود.ج. اگر پس از عقد بیع، 

 ی خریدار است.د. اگر ثمن شخصی بعد از تسلیم به فروشنده و در زمان خیار مختص به او تلف یا نقص شود، تلف یا نقص برعهده

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد ی خیار مختص مشتری:مال در دورهدر فرض تلف   ✓

 الف. بیع غیرنافذ است.

 شود. ب. بیع منفسخ می

 کند.ج. مشتری خیار فسخ پیدا می

 د. بر حسب مورد، بایع یا مشتری ممکن است خیار فسخ داشته باشد.

ون مدنی، تلف شدن مبیع بعد از قبض آن توسط مشتری، سبب منفسخ شدن قان  453ی  درست است. با اجتماع شرایط مقرر در ماده»ب«  ی  پاسخ: گزینه

 شود و فروشنده باید ثمن را به مشتری برگرداند. بیع می

 [ 94وگاز سراسریدکتری حقوق نفتی تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری«، کدام مورد صحیح است؟ ]در خصوص »قاعده ✓

 بهای واقعی مبیع است نه بهای قراردادی. ی بایع، ناظر به بازگرداندنعهدهالف. 

 شود.ب. در مورد نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری، اجرا نمی

 شود.ی بیع نیست و در سایر قراردادها نیز اجرا میج. ویژه 

 ی عین معین است. د. ویژه 

  درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 تلف میی خیار مختص مشتری  چنانچه مبیع در دوره  ✓
ً
 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد شود؛قهرا

 ی خیار مختص او تلف شده است. الف. مشتری حق فسخ دارد، زیرا مال در دوره 

 شود.به مشتری، اجرا نمیب. در مورد نقص مبیع در زمان خیار مختص 

 شود.ی بیع نیست و در سایر قراردادها نیز اجرا میج. ویژه 

 د. بایع خیار فسخ دارد. 

 درست است.    »ج«ی سخ:گزینهپا

شود، در این صورت خسارات فروشد، یک روز پس از معامله و تسلیم مبیع، گاو در دست خریدار تلف میشخصی یک رأس گاو را به دیگری می ✓

 [ 91]وکالت ناشی از تلف گاو را چه کسی باید متحمل شود؟

 ی خریدار است.الف. خسارات ناشی از تلف بر عهده

 ی فروشنده است.خسارات ناشی از تلف بر عهدهب. 

 ی اوست.تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهدهج. خریدار می

 گیرد. ی او قرار مید. تنها اگر مبیع بر اثر تعدی یا تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت برعهده

 به استناد خیار حیوان خسارت ناشی از تلف گاو بر عهدۀ فروشنده است. درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

ساعت بعد از قبض، اسب مزبور در اصطبل خریدار بدون    48شود، در صورتی که  با انعقاد قرارداد فروش یک رأس اسب مسابقه، مبیع تسلیم می ✓

 [ 95کتری سراسری]د  دخالت عامل انسانی بمیرد، چه تأثیری بر عقد و روابط متعاملین دارد؟

 ماند.به قوت خود باقی می الف. اگر تلف ناشی از بیماری اسب باشد، بایع ضامن تلف است، اما عقد بیع 

 تواند ارش بگیرد، ولی حق فسخ ندارد. ب. اگر تلف ناشی از عیب مبیع باشد، مشتری می
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 شود.شود و اگر ثمن معامله پرداخت شده باشد، باید مسترد ج. عقد بیع منفسخ می

 ی مشتری است و عقد بیع به قوت باقی است.د. تلف مبیع بعد از قبض به عهده 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 
 :1َضمان َدَرك 

تآد( یعنی »جبران«. َضمان َدَرك مربوط به مبحث معاملۀ فضولی است. َضمان  َدَرك یعنی  ولیت« و َدَرك )که از تدارك میؤَضمان یعنی »مس جبران.    مسؤولیِّ
باید ثمنی را که از  للغیر درآید بایع )فضول(، ضامن  َدَرک  مبیع است )اگرچه به ضمان اشاره نشده باشد(؛ یعنی ق.م، هرگاه مبیع، مستحق   391و  390مطابق مواد  

پذیر  یلو برنج که تجزیهمشتری )اصیل( دریافت نموده مسترد دارد و در صورت جهل  مشتری باید از عهدۀ خسارات وارد به مشتری نیز برآید )مثاًل من و الف در صد ک 
للغیر درآمد اگر ب جاهل  س قسمتی از مبیع مستحق  کنم پ فروشد من نسبت به سهم خودم آن را رد میاست با هم شریک هستیم، الف، صد کیلو را به ب می

ی، َضمان َدَرك متصور نیست زیرا تسباشد می ی به  تواند عقد را فسخ کند(. َضمان َدَرك ویژۀ موردی است که مبیع، عین معین باشد و در مورد مبیع  کلِّ لیم  مبیع  کلِّ
َبل  مالک، مأذون می  عهدۀ بایع است و بایع باید برای ایفای تعهد، مالی را که مالک  باشد تأدیه کند؛ در صورتی که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال،  و یا از ق 

 خواهیم. ماَند و الزام  او را میشود که بایع، تعهد  خود را انجام نداده و تعهد، باقی میمتعلق به دیگری بوده، کشف می
 بایع، باید ثمن را پس بدهد و در صورت  جهل  مشتری غرامات را هم باید بده.    یا بعض کلللغیر درآمدن  : در صورت مستحق  مفاد  َضمان َدَرك

 برای تحقق َضمان  َدَرك سه شرط الزم است:
 انعقاد معاملۀ فضولی )همیشه َضمان  َدَرك مربوط به معاملۀ فضولی است.(  .1
َوض به وسیلۀ فضول: فضول باید عوض را از اصیل بگیرد.  .2  گرفتن ع 
ه توسط مالک: یعنی مالک، معامله را رد کند؛ به عبارت دیگر معامله باطل باشد. پس اگر مالک، معاملۀ فضولی را قبول کند ضمان درك پیش  ردِّ معامل .3

ت  این امر نیز واژۀ »فساد« است که در مادۀ نمی ثب 
 ق.م. آمده است.  391آید چون که در ضمان درک، عقد، باطل است، م 

گویند »بایع،  گویند و معمواًل میگویند بایع  »فضولی«، ضامن  َدَرك  مبیع است، که متأسفانه بعد از کلمۀ »بایع« واژۀ »فضولی« را نمیمیبا جمع شدن این سه شرط  
 ضامن  َدَرك  مبیع است« و این یعنی: 

 بایع  فضولی باید ثمن را به اصیل پس بدهد.  .1
 دهد. معامله بود خسارات  وی را هم باید بدهد ولی اگر اصیل، عالم بود فقط ثمن را پس میبایع فضولی اگر اصیل، جاهل به فضولی بودن  .2

َوض  دریافتی از خریدار را به او مسترد دارد؛ پس َضمان  َدَرك    خریدار )اصیل( و    فروشندۀ فضولی نکته: َضمان  َدَرک تنها ناظر به رابطۀ   است و فروشنده ابتدائًا باید ع 
 ویند. فضولی است یعنی رابطۀ فضول و اصیل. فضول، مال  غیر را فروخته پول  آن را هم گرفته؛ حاال باید پول را پس بدهد. این را َضمان  درك گ از آثار معاملۀ 

 اردادی( است. خواهد تأکید کند ضمان درك را در قراردادهایتان ننویسید؛ به عبارت دیگر ضمان  َدَرک، یک ضمان َقهری )ضمان  غیر قر ق.م. می 390مادۀ 
 . اگرچه تصریح به ضمان نشده باشدللغیر درآید بایع ضامن است : اگر بعد از قبض  ثمن، مبیع کاًل یا جزئًا مستحق  390ماده 
 گوییم بایع ضامن است باید چه کار کند: قانون مدنی در مقام بیان این موضوع است که: حال که می  391مادۀ 
للغیر درآمدن  کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن  مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل  مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدۀ مستحق  : در صورت  391ماده  

 غرامات  وارده بر مشتری نیز برآید 
 : بایع  فضولی باید درهرحال ثمن را بدهد چه اصیل، جاهل باشد چه عالم.1نکتۀ 
 مبحث بیع آمده ولی مختص بیع نیست و در تمام عقود معوض وجود دارد. : َضمان َدَرك در  2نکته 

 

1
 فروخته باشم و ب این معاملۀ فضولی را رد کند( ای فضولی واقع شده باشد )من ماشین  الف را فضواًل به ب  للغیر درآید یعنی معامله گویند مبیع کاًل یا جزئًا مستحق  معمواًل در تعریف ضمان  درک می   

لقی کرد و آن معاملۀ  آید. این ضمان، نتیجۀ فضولی بودن  عقد بیع است؛ با وجود  این، نباید همۀ معامالت  فضولی  ردشده را موجب  ضمان  َدَرک ت توجه شود که ضمان  َدَرک در حقوق ایران از مصادیق  ضمان  قهری است زیرا در اثر بطالن  بیع به وجود می 
 ای ضمان  َدَرک است که معوض و تملیک  عین باشد. فضولی 
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طور نیست. معمواًل )و نه همیشه( در بیع فضولی، بایع فضول  : قانون مدنی در َضمان َدَرك اشاره داشته: بایع، ضامن  َدَرك مبیع است، ولی همیشه این3نکته  
، فضول باشد یعنی ثمن، مال  غیر باشد. پس اگر ثمن، مال غیر باشد مشتری  فضولی، ضامن  درك  ثمن  است، یعنی مبیع، مال  غیر است ولی امکان دارد مشتری 

للغیر درآمدن  ثمن، مشتری )فضول( ضامن  درک  ثمن است و باید مبیع را به بایع مسترد دارد و در صورت  است و باید مبیع را پس بدهد؛ پس در صورت مستحق  
 جبران نماید. جهل  بایع، خسارات او را  

 ق.م(:  697و ماده  362ماده  2در قانون مدنی دو ماده داریم که گفته مشتری، ضامن َدَرك است. )بند  
 : آثار بیعی که صحیحًا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 362ماده 

 2 1شود. مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میبه .1
 دهد. مبیع و مشتری را ضامن  َدَرك  ثمن قرار می عقد بیع بایع را ضامن  َدَرك   .2
 نماید. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می .3
 3کند. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می .4

هده از مشتری یا بایع نسبت به َدَرك  مبیع یا ثمن در صورت مستحق697ماده   ز بایع به این معنی است که  للغیر درآمدن آن جایز است. ]ضمان  عهده ا: ضمان  ع 
 شود و همچنین، ضمان  عهدۀ خریدار نسبت به بازگرداندن  مبیع در صورت فساد عقد[للغیر درآید، ثمن به خریدار بازگردانده میاگر مبیع، مستحق  

هده اشتباه گرفت. در ضمان درک، مبیع، مستحق   باید ثمن را به خریدار پس بدهد؛ همچنین ممکن است    آید و فروشندهللغیر درمیضمان  درک را نباید با ضمان  ع 
صثمن، مستحق   در  ثمن  یا  مبیع  َدَرک   به  نسبت  بایع  یا  از مشتری  ضمان  یعنی  هده  ع  ضمان   بدهد.  پس  فروشنده  به  را  مبیع  باید  خریدار  که  درآید  ورت   للغیر 

للغیر درآید یعنی مال  شخص  دیگری بوده و آن شخص معاملۀ بین  من  ، این مبیع، مستحق  فروشم؛ بعدام را یک میلیارد به الف میللغیر درآمدن. من خانهمستحق  
( اگر  4گن: ضمان  َدَرک  مبیع اش را پس بدم )به این میشود؛ حال که معامله باطل شد من باید به الف ثمنکند و اینجاست که معامله، باطل میو الف را رد می

هده گویند. برعکس، اگر ثمن مستحق  ب بیاید از من ضمانت کند که ث  للغیر درآید شما باید مبیع را برگردانید اگر یه شخصی بیاید و  من را بدهم، به این، ضمانت  ع 
هدۀ ثمن ضامن  اوون کسی بشه که باید مبیع را برگرداَند بهش می  .5گن ضامن  ع 

بدهد. مشتری، ضامن  َدَرك  ثمن است پس باید مبیع را پس بدهد یعنی فضول هر چه گرفته باید  خالصه اینکه بایع، ضامن  َدَرك  مبیع است پس باید ثمن را پس  
وض را پس بدهد بایع، ثمن می  گیرد و مشتری، مبیع که باید اینها را برگردانند. پس بدهد. فضول، ضامن درك است و باید ع 

 

1
ی همیشه با تسلیم نیست گاهی تعیین  مصداق، بدون تسلیم نیز، موجب  انتقال  مالکیت است، مانند مشخص کردن ک     اال و تحویل  آن به متصدی  حمل و نقل. انتقال  مالکیت در بیع کلِّ

 باشد: شود البته این اصل دارای استثنائات  قانونی و قراردادی می به مجرد وقوع بیع، مالکیت منتقل می طبق بند یک این ماده  
 . شرط  تعلیق  مالکیت؛  2. شرط  تأخیر  مالکیت؛  1استثنائات قراردادی:  

 در بحث عقد  معلق، شرط تأخیر مالکیت را بررسی کردیم و این شرط، کاماًل صحیح بود. 
ل مالکیت حاصل می تفاوت  این شرط   ل: در عقد  مَؤجَّ  شود. شود و در این شرط، بعد از گذشتن  مؤعد، مبیع تسلیم می شود اما در شرط  تأخیر، تا قبل از مؤعد، مالکیت منتقل نمی با عقد  مَؤجَّ

ق مانند  شرط  تأخیر  مالکیت، مالکیت با انعقاد ع  َعلَّ ق: در عقد  م  َعلَّ ت خود به خود منتقل می قد منتقل نمی تفاوت  این شرط با عقد  م  شود و منوط به حادثۀ احتمالی و خارجی و استقبالی نیست  شود با این تفاوت که در شرط  تأخیر، مالکیت بعد از انقضای مدِّ
ق   َعلَّ ق، منوط به وقوع م  َعلَّ  علیه است. در حالی که در م 

 شود.  . در بیع  شرط، طبق قانون ثبت، ناقل مالکیت نیست و رهنی حساب می 2زمان قبض است.  . در بیع  َصرف، انتقال مالکیت از  1استثنائات  قانونی:  

2
 ، حقِّ مطالبۀ آن را نخواهند داشت. فروشنده یا خریدار بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم مبیع ورشکسته شود در این صورت، انتقال مالکیت به موجب عقد بیع، طلبکاران ورشکسته   

3
 باشد توجه کنید. ای که به موجب  آن در صورت بطالن عقد، کاهش ارزش  ثمن نیز قابل مطالبه می رویه   به رأی وحدت   

4
 ش هم ممکنه اتفاق بیافته که ثمن هم مال  کسی دیگه باشد. گوییم َدَرک  مبیع یعنی مبیع از بین رفته، حالت  عکس درک یعنی »از بین رفتن«، »به َدَرک واصل شدن« وقتی می   

5
 شوید که ثمن را مشتری به بایع بدهد؛ همین! آیید ضامن می ضمان  ثمن هم داریم: به این شکل که عقد، صحیح است و مشکلی ندارد و شما می   یه   
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داد. پس ضمان درك و ضمان معاوضی یك  شد باید ثمن را پس میی وقتی مبیع تلف می: در ضمان درك، بایع باید ثمن را پس بدهد. در ضمان معاوض4نکته  
اند که »ضمان درك« نوعی »ضمان معاوضی« است چون در هر دو باید ثمن را پس بدهند. اسم دیگر ضمان  معاوضی، »ضمان  معاملی«  شباهت دارند و گفته

وضی است؟« پاسخ، مثَبت است. با مسامحه گفته شده است َضمان َدَرک، ضمان معاوضی )معاملی(  است پس اگر سؤال شد »آیا ضمان درك یك نوع ضمان  معا
 است. 
ی اگر بایع مال غیر را به مشتری بدهد این معامله فضولی نیست، در واقع بایع وفای به عهد نک5نکته   رده است که در  : َضمان َدَرك ویژۀ عین معین است. در کلِّ

گوید: »لطفًا برو مصداقی را بیاور که مال خودت باشد«. پس جایی که معامله فضولی نیست َضمان َدَرك دهد و به بایع میمال را پس میاین صورت مشتری، آن  
ی، معامله، فضولی نیست. پس مشتری، آن برنج را پس می  دهد. دهد و طرف  مقابل، برنج خودش را میهم نیست؛ اصاًل در کلِّ

حذف  و یا    تخفیف،  تشدیدتوانند بر خالف آن تراضی کرده و مسؤولیت ناشی از آن را  ك امری نیست و تکمیلی است و طرفین می: قواعد َضمان َدرَ 6نکته  
ن  قانون مدنی اختالفی است ولی مرحوم کاتوزیان و نیز رویۀ قضایی ای  390)البته این نکته الزم به تأکید است که نفوذ شرط بر خالف حکم  مادۀ    1نمایند   )رفع(

بر خالف  شود به سه صورت  گوییم میکنند که شرط بر خالف َضمان َدَرک، مخالف مقتضای ذات عقد بیع نیست و درست است(. با این حال ما مینظر را تأیید می
 کنیم: توافق کرد که هر یک را به همراه احکام آن بررسی می قواعد َضمان َدَرک 

تسؤولیت( که یك نوع شرط عدم  صورت اول: شرط عدم َضمان َدَرك )شرط عدم م فروشد که اگر  کند که به شرطی میاست. مثال: فروشنده شرط می  مسؤولیِّ
 گویند.   شرط عدم َضمان َدَرك کند و این را فروشد مال  وی نبود، پول  مشتری را پس ندهد. طرف  مقابل هم قبول میمعلوم شد این مال که می

گوید اگر معلوم شد معامله فضولی بوده و من فضولم )یعنی اگر معلوم شد این مال، مال غیر است( من به  ال: بایع می. مثشرط تخفیف َضمان َدَركصورت دوم: 
 کند.  طور کامل ضامن  َدَرك نباشم )مثاًل بخشی از پول را برگردانم( و خریدار )اصیل( هم قبول می

گاهی به وضع خود، ملک  دیگری را فروخته باشد باید  در مورد شرط سقوط یا تخفیف  َضمان  َدَرک بایستی تأکید کرد:   • هرگاه ثابت شود که فروشنده با آ
 ثمن معامله را پس بدهد و در این حالت، شرط  سقوط یا تخفیف َضمان َدَرک با وجود این اقدام متقلبانۀ بایع )فروشنده( اثری ندارد.  

گوید: »شما این مال را از من بخرید و اگر مال غیر درآمد دو برابر ثمن را به تو مثاًل بایع می  صورت سوم: عکس  صورت دوم است یعنی شرط تشدید َضمان َدَرك.
الإشکال است.  می  دهم«. این شرط به نظر ب 

 : چند نکته راجع به ضمان درک
شود که خرید  فضولی باشد و مبیع، زمانی باعث  للغیر درآید ضمان  درک وجود دارد )ثمن، زمانی باعث ضمان درک مینکته: طبق نظر برخی اگر ثمن هم مستحق  

 شود که فروش  فضولی باشد. ضمان درک می
کند که رضایت برادرش را جلب گیرد و در برابر خریدار تعهد میفروشد و ثمن را تحویل میشخصی ملک متعلق به برادر خود را بدون اذن وی می ✓

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  چیزی است؟ کند. اگر مالک راضی به فروش نشود، خریدار مستحق چه 

 اسمی ثمن و خسارات ناشی از بطالن معامله الف. استرداد مبلغ 

 ب. استرداد ثمن و خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن

 ی ثمن معامل قیمت روز مبیع و خساراتج. مطالبه

 د. استرداد مبلغ اسمی ثمن

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

للغیر است، در  شود که مبیع مستحق  شود. بعد از فروش کشف میمیلیون تومان فروخته می  12میلیون تومان قیمت دارد به    14اتومبیلی که   ✓

میلیون تومان در بازار تقلیل یافته است. فروشنده به چه میزان در برابر مشتری به علت درک مبیع مسئول است؟   10حال حاضر قیمت اتومبیل به  

 [90زاد]ارشد حقوق خصوصی آ

 میلیون تومان  12ب.      میلیون تومان   14الف. 

 د. به میزانی مسئول است که رضایت مشتری را حاصل نماید.     میلیون تومان 10ج. 

 

1
    طرفین، شرط کنند که بعد از تسلیم هم َضمان، به عهدۀ بایع باشد. شود. شرط  تشدید  ضمان  معاوضی یعنی اینکه مثالً شدن عقد بیع می از جهتی شبیه  شرط  فاسخ است زیرا باعث منفسخ   ضمان  معاوضی شرط  تشدید     

فساخ، بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و مشتری  گردد و در اثر ان َعلیه )تلف مبیع در اثر قوۀ قاهره( باعث انفساخ بیع می َعلیه نیز تلف شدن مبیع در اثر قوۀ قاهره باشد: حادث شدن  معلق  نکته: اگر تعیین  انفساخ بدون تشدید ضمان معاوضی باشد و معلق  
 دارد.  گردد یعنی مشتری را از تعهد  دادن  مثل یا قیمت معاف می هم باید مثل یا قیمت  آن را به بایع بدهد در حالی که شرط  تشدید  ضمان  معاوضی باعث انفساخ بیع می 
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 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96سراسریوگاز  ]دکتری حقوق نفت للغیر درآمده است. بایع عالوه بر استرداد ثمن، ضامن چیست؟مبیع مستحق   ✓

 ب. جبران کاهش ارزش ثمن   التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز مبیع الف. جبران مابه

 د. ضامن چیز دیگری نیست.     ج. جبران مخارج انجام معامله 

 درست است.  »ب«ی دیوان عالی کشور، گزینه 733ی  ی شمارهپاسخ: طبق رأی وحدت رویه

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی آزاد ای که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد:تیبه زیاد در مورد اجرای ضمان درک، راجع ✓

 الف. چنانچه آن زیادتی عین باشد، متعلق به مشتری است. 

 ب. چنانچه زیادتی در ارزش مال، بدون افزایش یک عین، به مال مورد معامله باشد، مشتری حق رجوع به مالک نخواهد داشت.

 مال، بدون افزایش یک عین، به مال مورد معامله باشد، مشتری حق رجوع به مالک خواهد داشت.  ج. چنانچه زیادتی در ارزش 

 د. مورد »الف« و»ب«

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]مشاوران حقوقی للغیر درآمدن آن: ضمان عهده از درک مبیع در صورت مستحق   ✓

 باشد.الف. همان ضمان درک است و صحیح می

 باشد.ضمانت شخص بایع میب. 

 باشد و صحیح است. ج. ضمانت شخص ثالث )ضامن( می

 د. چون ضمانت از عین است، باطل است. 

للغیر بودن مبیع و رد بیع  ی بایع آن است که شخص ثالثی از بایع ضمانت کند، تا صورت مستحق  درست است. منظور از ضمان عهده   »ج«ی  پاسخ: گزینه

ب را  مالک، ثمن  باشد، جبران کند. در ضمان عهده توسط  به فضولی بودن بیع جاهل  را در صورتی که  او  برگرداند و خسارات  بایع، مشتری  ه مشتری  ی 

 عنه دارد و شخص ثالث ضامن است. له است، بایع مقام مضمون  مضمون  

 [ 91]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 باشد.ضمان عهده، شامل انحالل بیع به سبب فسخ و اقاله میالف. 

 ب. ضمان عهده، در هر مورد که بیع باطل باشد، امکان ندارد. 

 ی بیع است.ج. ضمان درک ویژه 

 ی بایع، پیش از قبض ثمن نیز درست است.د. ضمان عهده

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام مورد در خصوص ضمان عهده، صحیح است؟ ✓

 بایع پیش از قبض ثمن درست نیست. ی الف. ضمان عهده

 ب. ضمان عهده از دو طرف عقد ممکن نیست. 

 ج. ضمان عهده در موردی که بیع باطل باشد، منتفی است. 

 د. ضمان عهده، شامل انحالل بیع به سبب اقاله و فسخ نیست. 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 708ی  پاسخ: طبق ماده

 

 ( 457تا  396)موادِّ خیارات 
ق.م.(؛ خیار در    456. خیار فقط در عقد الزم است )ماده  حقِّ برهم زدن عقد الزم، عبارت است از خیار فسخیا  خیارخیار یعنی حقِّ فسخ  عقد  الزم. به عبارت بهتر، 

گوید: »عقد جایز آن است  در تعریف عقد جایز میقانون مدنی   186عقد جایز راه ندارد و اصاًل بهتر است بگویم: إعمال  خیار در عقد جایز معنا ندارد؛ چرا که ماده  
 که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.« 

 ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.  در جمیع معامالت  لزمه: تمام انواع خیار 456ماده 
ر تسلیمو  خیار َتفلیسشمرده که مطلوب است  قانون مدنی، ده خیار را بر  396ماده   را بر شمار  خیارها افزود.  خیار َتَعذ 
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 : ممکنه قراردادی باشد مثل خیار شرط؛ ممکنه قانونی باشه مثل سایر خیارات. مبنای خیارات
 باشد. رسد، زیرا در زمرۀ حقوق مالی میبه ارث میق.م.  445: همانطور که گفتیم حقِّ فسخ در عقود الزم »خیار« نام دارد و مطابق مادۀ به ارث رسیدن خیار

 شود. : هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می 445ماده 
ق.م. دو مصداق از خیار شرط را قابل    447و    446ای نشده است. موادِّ  این قاعده سه استثناء دارد که دو مورد این استثنائات در قانون ذکر شده و یك مورد اشاره

تنها خیاری که ممکن است به ارث نرسد خیار شرط است آن هم در دو موردی که در مواد فوق بیان شده است ولی    مطابق قانون مدنیداند. بنابراین  ارث نمیتو 
 رسد؛ زیرا مرگ  یکی از طرفین در حکم جدایی است. االصول به ارث نمیرسد خیار مجلس نیز علیبه نظر می
 ( 446رسد )مادۀ مباشرت  طرف باشد به ارث نمیاگر خیار  شرط به قید   •

 : خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط  َله قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.  446ماده 
شود، چون برای خیار شرطی که برای ثالث در عقد درج می(.  447رود )مادۀ  رسد و از بین میخیار شرط اگر برای ثالث باشد و ثالث بمیرد به وراثش نمی •

 شود؛ چراکه در این فرض، خود  ثالث، داور و معتمد  طرفین است نه صاحب حق.نماید، پس از فوت  ثالث به ورثۀ او منتقل نمینامبرده ایجاد حق نمی
 ورثه نخواهد شد. : هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به  447ماده 

میرد اگر  رسد که وقتی طرف میاند؛ بدین شرح که: خیار مجلس موقعی به ارث میای نشده و حقوقدانان آن را نام بردهبه استثناء سوم در قانون اشاره •
رسد؛ پس کس نمیرود و به هیچمیرسد اما اگر حتی یکی از وراث در مجلس نباشد خیار از بین  تمام وراثش در مجلس باشند خیار مجلس به همه می

اث در مجلس نباشند، مرگ  مورث در حکم جدایی است و خیار مجلس از بین می  رود. اگر تمام یا بعض ورِّ
اث باید دسته جمعی فسخ کنند )همه با هم( که به این حالت ایقاع جمعی می . اگر یکی از  دانیم که فسخ، ایقاع است(گویند )مینکته: وقتی خیار به ارث رسید ورِّ

اث هیچ کاری نمی اث مخالف باشد بقیه ورِّ  توانند بکنند. ورِّ
 رسد. ی اموال غیرمنقول اگر برای متوفی خیار باشد، این خیار به زن مینکته: در معامله

 
 : مقایسۀ خیار با حّق شفعه

 . اند ولی خیار نه حقِّ عینی است و نه حقِّ دینی. حقِّ شفعه، حقِّ عینی است هر دو حق مالی .1
 هر دو قابل اسقاط هستند.  .2
توانم خیار  َغبنم را  هیچکدام قابل انتقال ارادی نیستند. خیار قابل انتقال ارادی نیست و حقِّ شفعه هم قابل انتقال ارادی نیست. یعنی مثاًل من نمی .3

 تونم زمین را نگه دارم، شفعه را منتقل کنم. منتقل کنم و مبیع بماَند. در شفعه هم نمی
رسد.  رسد و حقِّ شفعه هم به ارث میرسند )یعنی قابل انتقال قهری هستند(. خیار به ارث میخیار و قیاس با حقِّ شفعه: هر دو به ارث مینحوۀ ارث   .4

اث باید با آن موافق باشند و اگر یکی با إعمال  خیار مخالفت کنه فسخ نمیهنگامی که خیار به ارث می اث،  شود. اگر یک یا چند نفر ارسد، همۀ ورِّ ز ورِّ
اث نمی توانند آن را نسبت به سهم خود اجرا کنند؛ یا کاًل َصرف  نظر کنند یا شفعه را نسبت به کلِّ مبیع  حقِّ خودشان )حقِّ شفعه( را اسقاط کنند باقی  ورِّ

 إعمال کنند. 
 َبره(. ین نه ولی از خیارش میبرد )از زم َبَرد. در مورد  معاملۀ زمین، زن از خیار  زمین ارث مینکته: در حقِّ شفعه، زن ارث می

 
 اند: : خیارات از قرار ذیل 396ماده 

 اند( زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده)اختیار برهم خیار مجلس  .1
 )اختیار فسخ معاملۀ خرید  حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد(   خیار حیوان .2
نی اختیار فسخ قرارداد را می )شرطی در قرارداد که خیار شرط  .3 ت معیِّ  دهد( به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدِّ
 )اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع(  خیار تأخیر ثمن .4
اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد  )خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به  خیار رؤیت و تخلف ]از[ وصف  .5

 و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد( 
بن .6

َ
 )اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار َغبن فاحش شده است(  خیار غ
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 )اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطالع نداشته( خیار عیب .7
 )اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد(   ر َتدلیس خیا .8
َتَبعُّ  .9 هخیار  ه وقتی حاصل می  ض  َصفق  ض َصفق  شود که عقد نسبت به بعض به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق )خیار َتَبع 

َوض را استردا  د کند( خواهد داشت معامله را فسخ کند یا به نسب قسمتی که معامله واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که باطل بوده است ع 
  -کسی که شرط به نفع اوست  -اه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له )هرگ  خیار تخلف شرط . 10

شتراط« هم نامیده شده است. احکام خیار تخلف شرط همانگونه است با حدود و شرایطی می تواند معامله را فسخ کند. این نوع حقِّ فسخ در فقه »خیار  ا 
 خواندید.(  3قانون مدنی ذکر شده است و در مدنی   ۲۴۵ی ال ۲۳۴که در مواد  

ر  تسلیم •
ُ

یکی از انواع خیار  فسخ است که بر پایه آن در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین عقد، طرف دیگر حقِّ برهم    خیار َتَعذ
ر  تسلیم به صراحت سزدن قرارداد را به دست می

توان در این خصوص به موادِّ  خن نگفته، لیکن عالوه بر منابع فقهی میآورد. قانون مدنی از خیار تعذِّ
 قانون مدنی استناد کرد.   ۵۳۴و  ۴۷۶،  ۳۸۰،  ۲۴۰،  ۲۳۹

عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص، کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن َتفلیس عبارت از منع  شخص  مدیون از   خیار َتفلیس  •
به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است. شخصی که دادگاه چنین حکمی دربارۀ او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت    تصرف در اموال خود

س نامیده می َفلَّ ده قانون مدنی نام نبرده، ولی ما  ۳۹۶شود. قانونگذار خیار َتفلیس را در زمرۀ خیارات مذکور در ماده  او را به پرداخت دیونش احراز نموده م 
س شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حقِّ استرداد آن را را به این خیار اختصاص داده. در این ماده می  ۳۸۰ َفلَّ خوانیم: در صورتی که مشتری م 

س، جز با فسخ عدارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می َفلَّ  قد امکان ندارد )خیار َتفلیس(.تواند از تسلیم آن امتناع کند. استرداد مبیع از مشتری  م 
 وجود دارد:  فقط در بیعخیار، سه موردش  12از این 
 اند( تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده بیعزدن  خیار مجلس )اختیار برهم .1
 حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد(  خریدخیار حیوان )اختیار فسخ معاملۀ   .2
 ( بیعاختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ خیار تأخیر ثمن ) .3

 ق.م.(  456این سه خیار فقط ویژۀ بیع است که به آنها »خیارات  مختص  بیع« گویند و بقیۀ خیارات را »خیارات  مشترك« گویند )ماده  
 که مخصوص بیع است.  تأخیر  ثمنو  حیوانو   مجلس اشد مگر خیار : تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود ب456ماده 

خیار باید با ماهیت عقد،  خیار  دیگر در همۀ عقود هست. اینگونه نیست! یك فرمول وجود دارد: »   9نکته: با وجود عبارت  فوق نباید اینگونه تصور کرد که آن  
  1069)ماده    نکاحآد( و یا مثاًل خیار شرط در سه عقد وجود ندارد یکی  خیار َغبن در صلح نمیمثاًل خیار غبن مربوط به عقود معوض است )مثالً   سازگار باشد.«

 ای وجود ندارد.  و برای دو مورد  اخیر ماده وقفو یکی  ضمانق.م.( یکی 
داق1069ماده   ن باشد و    1: شرط  خیار  فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است ولی در نکاح دائم، شرط خیار نسبت به ص  ت آن معیِّ جایز است مشروط بر اینکه مدِّ

 بعد از فسخ مثل آن است که اصاًل مهر ذکر نشده باشد. 
 کند: نکته: خیار  شرط دو ویژگی دارد که آن را از باقی  خیارات متمایز می

گذارند و اگر نخواهند شرط  است یعنی اینکه خیار شرط باشد یا نباشد بستگی به ارادۀ طرفین دارد؛ طرفین بخواهند شرط می  عقدخیار  شرط ناشی از   .1
دارند. پس خیارات   منشأ قانونیدارد و بقیۀ خیارات   منشأ قراردادیاست و به ارادۀ طرفین نیست. خیار شرط  قانونگذارند. اما بقیۀ خیارات ناشی از نمی

 شود. شوند جز خیار شرط که با تراضی  طرفین ایجاد میبه حکم قانون ایجاد میهمه 
عقد یا یکی   خیار  شرط تنها خیاری است که ثالث هم حقِّ إعمال آن را دارد. بقیۀ خیارات مربوط به طرفین عقد است. به عبارت دیگر، خیار، حقِّ طرفین   .2

 لث هم باشد.   تواند برای ثااز آنها است به جز خیار  شرط که می
 

 سه گروه می باشند:  از نظر مّدتخیارات  •
 که سه تا است:  دارخیارات مّدت: گروه اول

 
داق« تعبیر کرده است.     1 حَلًة(؛ )نساء: آیه  قرآن کریم از َمهریه، به »ص  نَّ ن  ه  قات 

سآَء َصد  داق تعبیر می 4چنانکه می فرماید: )و آتوا النِّ اش آن باشد که  کند شاید نکته ( »و َمهر و کابین زنان را، به صورت هدیه و با رغبت بدهید«. از اینکه قرآن از َمهریه به ص 
 َمهریه، نشانۀ صداقت مرد در عالقه و دوستی به همسر است. 
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 خیار مجلس: تا پایان مجلس عقد یا به عبارت دیگر، تا زمان جدایی  متبایعین )دو طرف  عقد بیع(  .1
 خیار حیوان: تا سه روز از حین عقد  .2
ت معینی که با تراض  .3  شودی طرفین مشخص میخیار شرط: تا سررسید  مدِّ

ت ندارند ولی فوری خیارات فوری: گروه دوم گوییم فوری هستند یعنی از تاریخ علم به وجود خیار بایستی فورًا إعمال شوند.  اند. اینکه میخیاراتی هستند که مدِّ
است( پس خیارهای    عدم فوریت خیار، فوری نیست )اصل بر  به عبارت بهتر، هر وقت فهمیدند خیار دارند، فوری باید آن را إعمال کنند. اصل این است که خیار 

 فوری استثناء هستند و نیاز به تصریح دارند. 
ح گردیده:   خیارات فوری چهار مورد است که در قانون مصرِّ

 : خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.(  415خیار رؤیت )مادۀ  .1
 غبن فوری است.( : خیار غبن بعد از علم به  420خیار غبن )مادۀ   .2
 : خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.(  435خیار عیب )مادۀ   .3
 : خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.(  440خیار تدلیس )مادۀ  .4

ت دارند و نه فوری هستند. از آنجا که گفتیم اصل بر عدم فوریت است بنابراین اصل بر این است که خیار فوری نباشد،    خیارات غیر فوری : گروه سوم که نه مدِّ
 رتند از: باشد در نتیجه نیاز به تصریح قانونگذار دارد اما خیارات  غیرفوری نیاز به تصریح قانونگذار ندارند؛ و عبابه عبارت دیگر، خیارات فوری خالف اصل می

 خیار تأخیر ثمن  .1
ه .2 ض َصفق   خیار َتَبع 
 خیار تخلف شرط )یا تخلف از شرط(  .3
 خیار َتفلیس  .4
ر تسلیم  .5  خیار َتَعذ 

لش »ت« داشت غیرفوری است به جز خیار  تدلیس و تخلف وصف.   اینجوری یاد بگیرین: هر خیاری که اوِّ
 

ی در معین نیستند. د ی فینکته: از حیث موضوع، بعضی از خیارات در کلِّ ن وجود دارد اما در کلِّ ن، کلیۀ خیارات در عقود با موضوع  عین معیِّ الذمه اصواًل  ر عین معیِّ
ی فی . خیار رویت و 4. خیار تدلیس؛  3. خیار عیب؛  2. خیار حیوان؛  1الذمه راه ندارد:  خیارات وجود دارد اما استثنائًا چند تا خیار وجود دارد که این خیارات در کلِّ

 خیار تأخیر ثمن.    .5تخلف وصف؛ 
 

 خیارات: 
 (ق.م  397خیار مجلس )مادۀ  .1

َعین بعد از عقد فی 397ماده   اند اختیار فسخ معامله را دارند. المجلس و مادام که متفرق نشده: هر یک از متبای 
ینی  آید، هم بایع و هم  نکته: خیار مجلس اختصاص به یك طرف  عقد بیع ندارد و برای هر دو طرف  آن به وجود می مشتری؛ پس این خیار مختص به بیع و َطَرف 

 است. 
ی نیست.  ی هم هست در حالی که بعدًا خواهیم گفت بعضی از خیارات در کلِّ  نکته: خیار مجلس در عقد بیع کلِّ

 آیند. از عقد به وجود میآیند. بعضی از خیارات هم بعد آید. بعضی از خیارات بالفاصله با عقد به وجود مینکته: خیار مجلس با عقد به وجود می
گوییم استثناء است یعنی اصل، عدم وجود خیار مجلس است. پس وقتی استثناء است  نکته: خیار مجلس استثناء است و مبنای آن یك روایت است. اینکه می

 باید تفسیر مضیق بشود و هر جا شک کردیم خیار مجلس داریم یا نداریم، باید بگوئیم نداریم. 
 وسیلۀ تلفن خیار مجلس وجود ندارد.اند نیست که باید گفت در بیع بهاند خیار مجلس هست و بعضی گفتهوسیلۀ تلفن بعضی گفتهبهنکته: در بیع 

 وسیلۀ مکاتبه )تلفنی، اینترنتی(، خیار مجلس نیست. نکته: در بیع به
 باشد(، خیار مجلس وجود ندارد. ای که یك نفر، وکیل  دو طرف  عقد نکته: در معامله با خود )یعنی معامله

 نکته: اگر معامله به وکالت منعقد شده باشد، وکیل خیار ندارد مگر اینکه وکالت در فسخ نیز به او داده شده باشد. 
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 توانند در مجلس  عقد حاضر شوند و بیع را فسخ کنند. نکته: مرگ یکی از طرفین در حکم جدایی است و وارثان  متوفی نمی
  َصرف، خیار مجلس وجود ندارد. نکته: در بیع  

 ( ق.م  398خیار حیوان )مادۀ  .2
 : اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.  398ماده 

روض دانسته و خریدار را از اثبات آن  توجه: به اعتقاد  برخی، خیار حیوان از مصادیق خیار عیب است با این تفاوت که در خیار  حیوان، قانونگذار، عیب  مبیع را مف
ی راه ندارد.  ن است؛ لذا خیار حیوان هم در کلِّ  معاف کرده و چون خیار  عیب، ویژۀ عین معیِّ

 نکته: طبق ظاهر ماده، خیار حیوان فقط مخصوص مشتری است. 
ی در معی ن و بیع کلِّ ی وجود ندارد )یعنی فقط در بیع عین معیِّ  ن وجود دارد(. نکته: خیار حیوان در بیع کلِّ

  صبح فردا، یك روز   9تا اید: صبح است و حیوان را خریده  9آید )مبدأ آن عقد است( تا سه روز. فرض کنید االن شنبه ساعت نکته: خیار حیوان با عقد به وجود می
تکه می  شنبهصبح سه 9تا  و  صبح دوشنبه، دو روز 9تا   سه روز.  شود سه روز، خیار داریم یعنی از لحظۀ عقد به مدِّ

رده که دیگر حیوان محسوب نمیحینکته: خیار حیوان در بیع   شود. وان  زنده وجود دارد؛ »َحی« یعنی »زنده«، حیوان  م 
 (ق.م   401تا  399خیار شرط )مواّد  .3

معامله باشد. ]شرط  فاسخ هم باید   اختیار فسخ  شخص خارجی یا    هر دویا    بایع یا مشتریبرای    در مّدت معّین : در عقد بیع ممکن است شرط شود که    399ماده  
ت داشته باشد وگرنه مبطل  عقد است[  مدِّ

 های دیگر  این خیار است.  »خیار  شرط« با »شرط  خیار« مترادف است. »خیار اشتراط« یا »حقِّ عدول از معامله« یا »اختیار انصراف از معامله« نیز نام
 خیار شرط نیست. توجه: تعیین وجه التزام یا پشیمانی به معنای 

( فقط بایع خیار داشته باشد،  1تواند داشته باشد:  حالت می  7توان شرط کرد. خیار شرط  خیار شرط اختصاص به یك طرف ندارد؛ برای هر دو طرف یا برای ثالث می
( بایع و شخص ثالث هر دو خیار داشته 5،  2باشند   ( بایع و مشتری هر دو خیار داشته4،  1( فقط شخص ثالث خیار داشته باشد 3( فقط مشتری خیار داشته باشد،  2

 ( بایع و مشتری و شخص ثالث هر سه خیار داشته باشند. 7( مشتری و شخص ثالث هر دو خیار داشته باشند،  6باشند، 
ی هم هست.  نکته: خیار شرط در عقد کلِّ

سم است، متصل و منفصل. خیار شرط متصل، خیار شرطی است  ت  خیار  شرط   نکته: خیار شرط بر دو ق  که ابتدای آن، زمان عقد است و اگر در عقد، ابتدای مدِّ
 باشد. گردد. خیار شرط منفصل، خیار شرطی است که ابتدای آن بعد از عقد میذکر نشود این خیار، متصل محسوب می

ت  خیار ذکر نشده باشد، ابتداء  آن از تاریخ عقد محسوب است و اال ت 400ماده   ابع قرارداد متعاملین است. ]اصل بر متصل بودن است[: اگر ابتداء مدِّ
ت یك هفته خیار داشته باشد، این مثال   سازند، مقرر میالف و ب عقدی را جاری می شود؛ اما اگر با فرض  می  خیار شرط متصل شود الف از امروز )شنبه( به مدِّ

تاینکه امروز شنبه است بین الف و ب مقرر شود الف از سه  شود. الف و ب عقدی را منعقد می  خیار شرط منفصلیك هفته خیار داشته باشد، این مثال   شنبه به مدِّ
 شود. می  خیار شرط متصلشود الف تا یك هفته خیار داشته باشد، که این مثال  کنند و مقرر میمی

ت  آن باید مشخص باشد و اگر مدِّ  هم شرط باطل است و    401تش مشخص نباشد طبق ماده  نکته: خیار شرط انتهایش باید مشخص باشد یا به عبارت دیگر مدِّ
 شود. هم عقد؛ چون شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین می

ت عمر شخصی ب تی ذکر نشود و یا اینکه خیار شرط برای همیشه و یا به مدِّ ت خیار معلوم نباشد، اعم از اینکه برای آن اصاًل مدِّ اشد، چون معلوم نیست  هرگاه مدِّ
 و باطل خواهد بود.  3که حقِّ فسخ تا چه زمانی ادامه دارد، در صورت  معوض بودن  عقد )که غالبًا نیز همین طور است( معامله، َغَرری

 

1
اثش نمی اگر خیار  شرط برای ثالث باشد، بعد از فوت  طرفین، خیار  شرط ساقط نمی    ی تعلق نمی شود. اگر خیار  شرط برای ثالث باشد، بعد از فوت  صاحب  ثالث، خیار به ورِّ  گیرد. رسد زیرا به او حقِّ

2
 چون خیار حقِّ مالی است.   رسد اگر خیار  شرط برای طرفین باشد، بعد از فوت  صاحب  خیار، خیار به ارث می   

 اي است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارند. منظور از معاملۀ َغَرري معامله    3
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ت  میلیون و برای خودم خیار گذاشتم!«؛ شما هم می  500ام را فروختم  گویم: »خانهمثاًل من خطاب به شما می پذیرید. این معامله َغَرری و باطل است چراکه مدِّ
تی ذکر نشده است معلوم نیست؛ در واقع چون معلوم نیست که من تا چه زمانی می اختیار استفاده کنم شرط خیار و معامله    توانم از اینخیار بواسطۀ اینکه اصاًل مدِّ

 شود.  باطل است زیرا موجب  جهل به عوضین می
ن نشده باشد   401ماده  ت معیِّ  باطل است.  هم بیعو  هم شرط خیار: اگر برای خیار شرط مدِّ

ت نداشته باشد عقد باطل است، مربوط به عقود معوض است. د  401نکته: مادۀ   توان بدون  ر عقود مجانی چون غرر وجود ندارد میکه مقرر داشته اگر خیار، مدِّ
ت، خیار شرط گذاشته شود )مانند صلح بالعوض و هبه( که مشکلی ندارد و غرری نیست. پس به اطالق مادۀ   توان اعتماد نمود. ق.م. نمی 401تعیین مدِّ

 تواند دائمی باشد. ای اصواًل خیار  شرط مید، بنابراین در عقود مسامحهشوای اجرا نمی، مخصوص  عقود  مغابنه است و اصواًل در عقود مسامحه401نکته: مادۀ 
 شود نه نماینده. تواند برای ثالث ایجاد شود، در این صورت، ثالث، داور حساب میتوجه: خیار شرط، تنها خیاری است که می

 به نفع موجر.     56ایقاع، اقاله و عقد اجارۀ سال  توان شرط  خیار کرد به استثناء  نکاح، وقف، َضمان،توجه: در کلیۀ عقود  الزم می
اث  او ارث رسیدن  خیار  شرط: اصواًل به ارث می رسد چون حقِّ مالی است استثنائًا در حالتی که خیار  شرط برای ثالث گنجانده شده باشد با فوت  ثالث، خیار به ورِّ

 رسد مگر شرط  خالف شده باشد.  فین، خیار به ورثه میرسد مگر شرط  خالف شده باشد؛ دومین استثناء: با فوت  طر نمی
 ( ق.م  409تا  402تأخیر ثمن )مواّد خیار  .4

ه روز از تاریخ بیع  قانون مدنی: »اگر مبیع، عین خارجی یا در حکم  آن بوده و برای تأدیۀ ثمن یا تسلیم  مبیع بین متبایعین، َاَجلی معین نشده باشد اگر س 402مادۀ 
ت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری  بگذرد و در این   شود.« خیار تأخیر ثمن فقط  به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می  تمام ثمن رامدِّ

مختصِّ بیع است    مربوط به بایع است. این خیار، خیاری است که مختص به یك طرف است و طرف دیگر به هیچ وجه حقِّ إعمال  آن را ندارد. پس خیار تأخیر ثمن،
 ق.م.(.  406و مختصِّ بایع است )مادۀ 

 باشد. ر  تأخیر ثمن، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی: خیا 406ماده 
 شدن  این چهار شرط الزم است یا به عبارت دیگر برای اینکه خیار تأخیر ثمن بوجود بیاید، چهار شرط به شرح زیر الزم است:  برای تحقق خیار تأخیر ثمن جمع

ی نباشد یعنی خی • ن ایجاد میمبیع کلِّ ی در معیِّ ن و کلِّ رفًا در بیع عین معیِّ ی راه ندارد و ص  ی« باشد، خیار  ار تأخیر ثمن در بیع کلِّ شود. پس اگر مبیع »کلِّ
ن باشد. تأخیر ثمن بوجود نمی ی در معیِّ ن و یا کلِّ  آید؛ پس برای تحقق این خیار، الزم است مبیع، عین معیِّ

 دام مؤجل نباشند. مبیع و ثمن هر دو حال باشند یعنی هیچ ک  •
ه داشته باشید که خیار حیوان  سه روز از تاریخ بیع بگذرد. پس این خیار بعد از عقد به وجود می • آید تا سه  با عقد به وجود میآید یعنی بعد از سه روز. توجِّ

ار شرط هم متصل و هم منفصل بود که متصل  آن آید و بعد از آن هم هست. به خاطر دارید که خی تازه بوجود می بعد از سه روزولی خیار تأخیر ثمن  روز
شوند خیار از زمانی  . پس اصل بر این است که باید از بیع سه روز بگذرد استثنائًا در اموالی که کمتر از سه روز فاسد میبعد از عقدبود و منفصل  آن    با عقد

ف  فساد قرار می ر  یومه« گویند( استثناء  دوم: در اموالی که دارای نوسان  قیمت است خیار  گیرد )در فقه به این خیار، خیار  »است که خیار در ش  د ل  فس  ما ی 
 گیرد. از زمانی است که مال، در نوسان  قیمت قرار می

شر ف بمی  قیمتکمو یا    فاسد: »هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز،  409مادۀ   یا    فساده  شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع م 
 گردد.«  می  کسر قیمت

را داده باشد. پس اگر بایع تمام مبیع را تسلیم نماید و مشتری تمام ثمن را تأدیه نماید    تمام ثمنرا داده باشد و نه مشتری    تمام مبیعدر این سه روز نه بایع  •
ز ثمن، مانع ایجاد خیار نیست. پس اگر قسمتی از مبیع یا ثمن  دیگر خیار وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که تسلیم بعض از مبیع یا تأدیۀ بعض ا

 تسلیم شده، خیار وجود دارد. 
ل )مبیع، عین معین باشد( هست و شرط  دهم: »این میز را فروختم یک میلیون تومان« و شما قبول میمثال: من اینگونه ایجاب می کنید. در این مثال، شرط اوِّ

م هم هست )مبیع و ثمن هر دو ح دهم )حقِّ حبس( تا  گویم: »من میز را نمیگویید: »اجازه بدهید بروم پول را بیاورم«، من هم میال هستند(. شما به من میدوِّ
شما شده  د چرا که میز، مال   پول را بیاورید«. یعنی در زمان انعقاد عقد، میز تملیك شده است و در صورتی که شما رفتید و تا سه روز نیامدید در واقع شما ضرر نکردی

ه به مواردی که در ضمان معاوضی خواندیم می دانید اگر مبیع تلف شود من باید پاسخگو باشم. با این وجود،  و اساسًا این میز  شما است که دست من است و با توجِّ
من تا سه روز است و بعد از سه روز من  بایع حق  قانونگذار جلوی تضرر بایع را با وضع خیار تأخیر ثمن گرفته و اینگونه مقرر داشته: فرصت مشتری برای آوردن ث

 دارم بیع را فسخ کنم. فلسفۀ وجودی  این خیار جلوگیری از ضرر بایع است. 
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 کند.« ثمن یا دادن آن به کسی که حقِّ قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی بعض  : »تسلیم  407مادۀ 
ندارد. یك سری موارد وجود دارد که در حکم  دادن  ثمن است. یعنی دادن ثمن نیست ولی اگر اینها اتفاق بیفتد بایع،  نکته: اگر مشتری ثمن را بدهد بایع دیگر خیار  

 خیار ندارد: 
شود، بایع خیار تأخیر ثمن  دادن ضامن: وقتی که مشتری برای ثمن، ضامن بدهد و بایع، عقد ضمان را بپذیرد چون ذمۀ مشتری در این صورت بری می •

 پس ضامن دادن، در حکم دادن ثمن است(. ندارد )
گوید: »پول را به جای اینکه به من بدهی به فالنی  گوید: »برو ثمن را از فالنی بگیر« یا بایع به مشتری میاگر ثمن حواله بشود: مثاًل مشتری به بایع می •

 یار تأخیر ثمن ندارد. بده چون من به او بدهکارم.« پس اگر ثمن توسط هر کدام از طرفین حواله شود، بایع خ 
شود.« چون حواله هم نوعی پرداخت حساب  : »اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می408مادۀ  

ه داشت که ضمان  تضامنی در حکم  وثیقه است  می شود؛ پس دادن  و نه پرداخت، و باعث  سقوط  خیار نمیشود و پرداخت حتمًا نباید نقدی باشد؛ البته باید توجِّ
 ضامن، زمانی در حکم  پرداخت است که بدون قید و شرط و موجب  نقل  ذمه باشد. 

 موارد سقوط خیار تأخیر ثمن: 
گردد که مقصود، التزام    مطالبۀ ثمن نماید و به قرائن معلومقانون مدنی: »اگر بایع به نحوی از انحاء   403. التزام بایع به بیع: یعنی خیار  خود را ساقط کند. مادۀ 1

 است خیار او ساقط خواهد شد«؛ به بیع بوده 
سخ نیست اگر چه ثانیًا نحوی  . اگر بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند و مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع، اختیار  ف2

 حاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد؛ از ان
 . دادن ضامن برای ثمن از طرف مشتری؛3
 . حواله دادن. 4

 ( ق.م  415تا  410)مواّد  1خیار رؤیت و تخلف وصف  .5
اینکه مال را قباًل    یا  روی نمونه خریدهیك نفر مالی را ندیده و به وصف خریده یا از  ایم. خیار رؤیت این است که  خیار رؤیت را در بحث »بیع از روی نمونه« خوانده

ل را مادۀ بیند فرق کرده استدیده و به اعتبار شناخت قبلی خریده و پس از معامله می م را مادۀ   410؛ این را خیار رؤیت گویند که حالت اوِّ  . 413گفته و حالت دوِّ
شود که بیع را فسخ کند یا  دن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دی  410ماده  

 به همان نحو که هست قبول نماید. 
َعین مالی را سابقًا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف  س  413ماده   تیار  ابقه را ندارد اخ: هر گاه یکی از متبای 

 فسخ خواهد داشت. 
 خیار رؤیت اختصاص به یك طرف ندارد. هر طرف که مال را ندیده باشد )حتی مال خودش( خیار دارد؛ که از چهار حال خارج نیست: 

 مشتری مبیع را ندیده است.  •
 بایع مبیع را ندیده است.  •
 بایع ثمن را ندیده است.  •
 مشتری ثمن را ندیده است.  •

روم اصفهان و مغازۀ شما اید. من یك بار میای در بازار اصفهان دارید. این مغازه به شما ارث رسیده و شما تاکنون اصاًل مغازه را ندیدهمغازهمثال: فرض کنید شما  
ب وجود ندارد و شما که گویم مغازۀ شما تخریب شده و در حال حاضر در آن قابلیت کسگویم؛ مثاًل میگردم به شما اوصاف  دروغ میبینم؛ زمانی که برمیرا می

خرم و  کنم که مغازۀ شما را به قیمت پایین میگویید: »با این توصیف بهتر است چه کار کنم؟« و من به شما پیشنهاد میدانید در پاسخ میمن را امین خود می
بینید که مغازه از شرایط مساعدی برخوردار است؛ در این  یروید و مگیرد. پس از معامله شما به اصفهان میمتعاقب  ایجاب  من، قبولی از ناحیۀ شما صورت می

ی در م ی نیست یعنی این خیار صرفًا در عین معین و کلِّ  عین راه دارد. صورت شما به استناد خیار رؤیت، حقِّ فسخ معامله را دارید. خیار رؤیت در عقد کلِّ

 

1
 زان ثمن بکاهد زیرا تمام مبیع در مقابل تمام ثمن قرار دارد. تواند از می تواند بایع را ملزم به ایجاد وصف موردنظر کند و نه می در تخلف  وصف، مشتری نه می   
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ی خیار نیست )مثل خیار رؤیت(، به جای    ر   قاعده: در مواردی که در کلِّ
آن الزام است آن وقت اگر الزام نشد، حقِّ فسخ وجود دارد منتها این حقِّ فسخ، خیار َتَعذُّ

ی، خیار رؤیت نیست و به جایش الزام است؛ خیار عیب نیست و به جایش الزام است و اگر الزام نشد خی  ر  تسلیم. این  تسلیم است نه رویت. یعنی در بیع کلِّ
ار َتَعذُّ

ی وجود دارد. قاعده فقط مخصوص این   خیار نیست و به طور کلِّ
 نکته: اگر وصفی که از آن تخلف شده، خود  موضوع باشد معامله باطل است. 

 نکته: این خیار، غیر از بیع، در سایر عقود نیز راه دارد و مختصِّ بیع نیست هم برای مشتری است و هم برای بایع )طرفینی است(. 
 .دآینکته: خیار رؤیت با عقد به وجود می

بن )مواّد  .6
َ

 (ق.م  421تا  416خیار غ
ق.م.( یعنی اگر مشتری گران بخرد خیار دارد و اگر   416خیار َغبن اختصاص به یك طرف ندارد، هر طرفی که در معامله غبن فاحش داشته باشد خیار دارد )مادۀ 

ش داشته باشد ا   ختیار فسخ دارد به متضرر، مغبون گویند و به ضررزننده، غابن گویند. بایع ارزان بفروشد خیار دارد. پس هر طرفی که در معامله، َغبن  فاح 
 تواند معامله را فسخ کند. که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می هر یک از متعاملین:   416ماده 

هنگامی حقِّ فسخ دارد که َغبن، »فاحش« باشد. فاحش در لغت ق.م.، مغبون به  416گردد؛ بلکه به موجب مادۀ هر َغبنی موجب پیدایش خیار برای مغبون نمی
 به معنای »بسیار«، »زیاد«، »آن چه از حد بگذرد« آمده است. 

 : َغبن در صورتی فاحش است که عرفًا قابل مسامحه نباشد.  417ماده 
 نکته: َغبن باید فاحش باشد؛ مدعی  َغبن باید فاحش بودن را اثبات کند. 

ق یا عینی. نکته: تعادل  میان   َوض در زمان  عقد مهم است یعنی تاریخ  تراضی حتی در عقد  معلِّ   ارزش  دو ع 
بعد، تفاوت  فاحش آشکار    نکته: اگر مغبون به تصور  خود یا اینکه طرف  معامله او را فریب داده باشد گمان کند که تفاوت  قیمت فاحش نیست و خیار را ساقط کند و

 . گردد، خیار ساقط نشده است
گاهی نسبت به فوری بودن  آن در حکم  جهل  به َغبن است.  گاهی از وجود خیار یا ناآ  نکته: ناآ

ی فی ی در معین و کلِّ  الذمه نیز راه دارد. نکته: خیار َغبن، تنها ویژۀ عین معین نیست و در کلِّ
وض زمان عقد اس نکته: خیار َغبن با عقد به وجود می  شود. ها همواره باال و پایین میت زیرا قیمتآید چون مالك، عدم  تعادل  دو ع 

َوض شده باشد.   نکته: خیار غین در عقود معوض راه دارد نه در عقود غیرمعوضی که شرط  ع 
، خیار  غبن وجود  ایای نیست البته استثنائًا در برخی از عقود مسامحهنکته: صلحی که در مقام مسامحه باشد خیار  َغبن ندارد. اصواًل خیار غبن در عقود مسامحه

 دارد.
گاه نباشد.   نکته: خیار  َغبن مختصِّ به جاهل است؛ به عبارت بهتر مغبون در صورتی خیار  غبن دارد که در حین معامله از قیمت عادله آ

 قاعده: اکثر خیارات )اکثر یعنی نه همه( مختص به جاهل است. عالم، خیار ندارد )به خاطر قاعدۀ اقدام( 
 ساخته غبن، ولو فاحش باشد موجد  حقِّ فسخ نیست. معلوم شود مغبون در هر شرایطی به انعقاد بیع تمایل داشته و آن را منعقد مینکته: اگر  

ض ممکن است عهدی باشد یا تملیکی، ق تعاهدی    ولنامه هم عقدینکته: خیار  َغبن در قولنامه راه دارد زیرا خیار غبن، در عقود معوض راه دارد، حال، آن عقد  معوِّ
 شود لذا خیار  َغبن در آن وجود دارد. حساب می

م به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. 418ماده   : اگر مغبون در حین معامله عال 
س باید فریب وجود  قاعده: اصل بر جهل است )یعنی اصل، عدم علم است( و جهل، کافی است و نیازی نیست که غابن او را فریفته باشد در حالی که در تدلی 

 داشته باشد. 
کند طرف  مقابلش عالم بوده است. بین غابن و مغبون چه کسی مدعی است؟ غابن، و باید ثابت کند. بنابراین غابن اگر مدعی  پس مدعی کسی است که ادعا می

 دانسته باید ثابت کند. باشد که مغبون قیمت را می
َوض مالك نیست( و باید تمام شرایط معامله را لحاظ کنیم اعم ق.م. برای تشخیص    419نکته: طبق مادۀ   َوض را نباید دید )یعنی فقط دو ع  َغبن فقط تعادل  دو ع 

 از شروط ضمن عقد. 
 : در تعیین مقدار َغبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.  419ماده 
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مًا اقساط. به فرض ماش  میلیون پول بدهید.    90خرید اگر بخواهید به اقساط بخرید باید  میلیون می  60ینی را که نقدی  مثال: معاملۀ نقد گرانتر است یا اقساط؟ مسلِّ
مًا    60شود همین ماشین را به اقساط بخرید و بعد از معامله بگویید: چون قیمت  این مدل ماشین،  حال به نظر شما آیا می میلیون تومان است مغبون شدم؟ مسلِّ

ن الَثَمن« یعنی »عجل بخشی از ثمن در    نه؛ چون قیمت مبیع را بایستی  ه به شرایط معامله )قسطی بودن و ...( در نظر گرفت. قاعده: »للَعَجل قسط  م  با توجِّ
 مقابلش است«.  
دارد مثل خیار مجلس  خواهیم به عنوان یك قاعده بگوییم. بعضی از خیارات مبنای منطقی ن خواهیم بگوییم در خیار َغبن است اما ما میای که مینکته: این نکته

کند اگر ضرر دفع  و خیار حیوان. ولی اکثر خیارات مبنا دارد و مبنای  آن نیز دفع ضرر است. مثل رؤیت، غبن، عیب، تخلف شرط و ... . حال منطق اقتضاء می
؟« پاسخ روشن است: »چون ضرری به وجود آمده و  کند بینی میشود، خیار هم دیگر وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر »چرا قانون در یک عقد الزم خیار پیش

شود« حال منطق اقتضاء دارد بعد از بوجود آمدن خیار، چنانچه ضرر جبران شود، باید خیار هم از بین  برای رفع ضرر به صاحب  خیار، اختیار فسخ معامله داده می
 برود.

رود.  دارد ضرر برود خیار نمیق.م اشعار می 421رود و ماده دارد: ضرر برود خیار هم میقرر میق.م م 478در این باب دو ماده داریم که با هم تعارض دارند. ماده 
 را چون منطقی است تفسیر موسع کنیم و به صورت یك قاعده در نظر بگیریم.  478حال چه کنیم؟! راه حل این است که مادۀ 

 شود مگر اینکه مغبون به أخذ تفاوت قیمت راضی گردد. را بدهد خیار  غبن ساقط نمی : اگر کسی که طرف  خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت 421ماده 
تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت : هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره، معیوب بوده مستأجر می  478ماده  

 د به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حقِّ فسخ ندارد. قبول کند ولی اگر مؤجر رفع عیب کن
رود بجز خیار  شود قاعده این است که در همۀ خیارات اگر ضرر برود خیار از بین میرود بجز خیار َغبن. تأکید میقاعده: قاعده این است که ضرر برود خیار می

 غبن که استثناء است. 
رود اما استثنائًا در خیار َغبن اگر کسی که طرف  خود را مغبون کرده تفاوت   یار که ضرر است از بین برود خیار هم از بین مینکتۀ مهم: در اکثر خیارات اگر مبنای خ
 شود مگر اینکه مغبون هم راضی شود. قیمت را بدهد، باز خیار  غبن ساقط نمی

 (ق.م  437تا  422خیار عیب )مواّد  .7
ق.م.(. اگر مبیع معیوب باشد مشتری خیار دارد و اگر ثمن    437طرفی که کاالی معیوب بگیرد خیار دارد )ماده  خیار عیب اختصاص به یك طرف ندارد و هر  

 معیوب باشد بایع خیار دارد. 
 : از حیث احکام عیب، ثمن  شخصی مثل مبیع  شخصی است. 437ماده 

ی نیست )مادۀ   ی الزام(؛ می482و    437نکته: خیار عیب در کلِّ تواند الزام متعهد به تحویل  فرد  دیگر از موضوع  تعهد را  هست یعنی متعهدله می  دانیم که در کلِّ
ی، بایع، مصداق معیوبی را تسبخواهد. مطابق مادۀ فوق ی راه ندارد؛ بنابراین اگر در بیع کلِّ ی در معین است و در بیع کلِّ ن و کلِّ لیم  الذکر، خیار عیب ویژۀ عین معیِّ
ق.م. مشتری ابتدا باید بایع را الزام کند )الزام به دادن  غیرمعیوب یا همان تبدیل آن به سالم( و اگر تبدیل، ممکن نشد مشتری    482نماید، مطابق مالک مادۀ  

ر تسلیم، عقد را فسخ کند. می  تواند به استناد خیار َتَعذِّ
ی باشد و فردی که مؤجر داده معیوب در آید مستأجر حقِّ   482ماده   تواند مؤجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل   فسخ ندارد و می: اگر مورد اجاره عین کلِّ

 آن ممکن نباشد حقِّ فسخ خواهد داشت. 
 توجه شود که در اجاره ارش نداریم. 

 آید؟ با عقد یا بعد از عقد که دو حالت دارد: نکته: خیار عیب چه وقت به وجود می
 ق.م.(  423عقد است )عیب  موجود در زمان عقد: مادۀ حالت اول: اگر عیب، زمان عقد باشد، خیار عیب با 

 ق.م.(  453و  425حالت دوم: اگر عیب بعد از عقد به وجود بیاید، خیار بعد از عقد است )موادِّ 
 شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد. : خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می 423ماده 
 از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.  : عیبی که بعد از بیع و قبل 425ماده 
خیار مختص  : در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان  خیار  بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهدۀ مشتری است و اگر    453ماده  

 مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. 
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. مالك  ا عیب آشکار بوده و مشتری َنَفهم بوده و نفهمیدهی  یا عیب مخفی بوده و ندیدههل است. جاهل کسی است که عیب را ندیده؛  نکته: خیار عیب مربوط به جا
ق.م.( به عبارت دیگر، مشتری هنگامی خیار عیب دارد که ملتفت به عیب نباشد، خواه عیب واقعًا مستور )پوشیده( بوده و یا  424تشخیص، شخصی است )مادۀ 

گاه نباشد. در این صورت مشتری میا  . مطالبۀ ارش نماید یا  عقد را فسخ کندتواند ینکه ظاهر بوده ولی مشتری از آن آ
شود که عیب، مخفی و در حین عقد باشد؛ معیار  تشخیص  عیب عرف است که ممکن است بر حسب زمان و مکان  پس خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می

بودن  عیب این نیست  بودن  عیب است و مالک برای مخفیعیب، هم برای بایع و هم مشتری )طرفینی( است. شرط  ایجاد  خیار  عیب مخفیمتفاوت باشد. خیار 
گاهی یا  که عیب به صورت پنهانی باشد و آشکار نباشد بلکه منظور از مخفی یا عدم  بودن، جهل  طرف به عیب است، خواه عیب، آشکار باشد یا نباشد؛ بنابراین آ

گاهی  فروشنده اثری بر خیار عیب ندارد. حال هر گاه فروشنده با علم به وجود عیب، خریدار را ترغیب به معامله کند نوعی فریب در کار   وی وجود دارد و خریدار    آ
امله باید این نکته را افزود که علم  خریدار و مؤثر  حق دارد به استناد  تدلیس هم معامله را فسخ کند. در خصوص علم  خریدار به عیب و معلوم بودن  آن در زمان مع

گاهی شکافی را در دستگاه برق مشاهده کند و به فرض  ناچیز بودن  آن ادعای عیب نکند ولی ب عدًا معلوم شود که عیب،  بودن  عیب الزم است. مثاًل اگر خریدار  ناآ
 روم کرده است چون مؤثر بودن  عیب الزم است. مانع اساسی در استفاده از کاال ایجاد کرده او را از خیار، مح
یا  خیار عیب تنها خیاری است که به صاحبش دو تا حق می ق.م.(. مستحضرید که تمامی خیارات فقط حقِّ فسخ به صاحبش    422)مادۀ    َارش یا    فسخ دهد 

 دهند. می
 . فسخ معاملهیا  قبول مبیع معیوب با اخذ ارش ر : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است د  422ماده 

 ق.م. آمده است.  427التفاوت  مبیع  سالم و معیوب است. برای محاسبۀ ارش یك فرمول وجود دارد که در مادۀ  ارش، مابه
ن می: اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل   427ماده   گردد: معیِّ

عیبی مساوی با قیمتی باشد که در  توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی  قیمت حقیقی آن در حال معیوبیو  عیبی قیمت حقیقی مبیع در حال بی
قیمت مبیع در حال معیوبی کمتر یا زیادتر  زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود و اگر  

عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی
 عنوان ارش به مشتری رد کند. به

میلیون تومان، ثمن است. فرض کنید این خودرو معیوب است که در این صورت خریدار    50د که در واقع این  شومیلیون تومان معامله می  50مثال: یك خودرو  
خواهد ارش بگیرید، ارش باید چگونه تعیین شود؟ کارشناس ضمن احراز این موضوع که  خواهد فسخ کند بلکه میخیار عیب دارد. با این فرض که خریدار نمی

ه داشته باشیم که به کارشناس گفته نمیگذاری میتماشین معیوب است آن را قیم رفًا خوردو  کند. توجِّ   با حال  موجودشود که خودرو چقدر خریده شده است و ص 
خواهیم قیمت سالم این ماشین را  کند. سپس از وی میمیلیون تومان تعیین می  40شود. فرض بفرمایید کارشناس  گذاری می)قیمت معیوب(، توسط وی قیمت

(  60بر روی   40دهیم )دهیم و عدد بزرگ را »مخرج  کسر« قرار میمیلیون تومان. سپس عدد کوچك را »صورت  کسر« قرار می  60گوید:  ید که برای مثال میبگو
به بایع داده شود. نتیجه    سوم آن پس گرفته شود و دوسومشود. پس باید یکشود دوسوم. دوسوم  پنجاه میلیون قیمت ماشین میکه اگر این کسر را ساده کنیم می

 اینکه بایع باید از ثمن  مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند. 
عیوب  عیب و مکنیم؛ معیار؛ تعیین قیمت کاالی بیعیب در بازار از ثمن  معامله کسر میپس نحوۀ محاسبۀ ارش اینجوریه که به نسبت  قیمت  کاالی معیوب و بی

 در زمان وقوع عقد است نه در زمان  مطالبۀ ارش. 
 :2اند از که عبارت 1تواند ارش بگیردنکته: در بعضی از موارد مشتری حقِّ فسخ ندارد و فقط می

تری تلف دانیم که اگر مبیع معیوب باشد مشتری دو حق دارد یا فسخ یا ارش. حال فرض بفرمایید مبیع دست مش مبیع، دست مشتری تلف شود: می •
گوید تلف مانع فسخ نیست،  رود و فقط ارش وجود خواهد داشت؛ یعنی تلف، مانع فسخ است. برخالف قاعده که میشد؛ در این صورت فسخ از بین می

 در اینجا اینگونه نیست. 

 

1
 در مواردی فقط حقِّ فسخ دارد و حقِّ ارش ندارد مثاًل عقد اجاره.   

2
 تراضی کنند.   429توانند بر خالف  مادۀ  طرفین می   
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اند ارش بگیرد که این را تلف  حکمی  تو مشتری، مبیع  معیوب را به دیگری منتقل کند )انتقال ارادی(: که در این صورت حقِّ فسخ ندارد و فقط می •
 گویند. منظور از انتقال، انتقال  قراردادی است و نه قهری. می

گاهی از عیب صورت گرفته باشد )در این صورت، حقِّ فسخ ساقط می ه: در صورتی که انتقال به غیر بدون آ ماَند(، اگر  شود ولی حقِّ ارش باقی میتوجِّ
گاهی از  به دلیلی آن انتقال )مثل بیع(،   فسخ یا اقاله شود و مبیع به نزد خریدار بازگردد، او حقِّ فسخ را به استناد عیب دارد ولی اگر انتقال به غیر با آ

 عیب باشد انتقال در این شرایط به معنای اسقاط خیار عیب و رضای به معامله است. 
ه: انتقال مبیع به وراث در اثر مرگ  خریدار مشمول مادۀ   کنند. البته با  شود و وارثان به ارث خیار عیب اعم از حقِّ فسخ یا ارش پیدا میمدنی نمیقانون    429توجِّ

ه به مالک مواد    نظر داشته باشند. قانون مدنی، إعمال حقِّ فسخ در صورتی ممکن است که تمام وارثان در فسخ  عقد اتفاق  432و 1  431توجِّ
  دوختن    مثالً   یا  بگیرد  ارش   تواندمی  فقط  و  ندارد  فسخ  حقِّ   مشتری،  حالت،  این  در   شد  آرد  به  تبدیل  و  بود  گندم  مبیع،  مثالً :  کرد  تغییر  مشتری  دست  مبیع، •

 . معیوب  پارچۀ
  مگر  کند  استفاده  فسخ  حقِّ   از  قراردادی  وضع    به  مبیع  بازگشت    از  بعد  تواندمی  خریدار  برگرداند  نخست  صورت    به  را  آن  بتوان  که   باشد  ایگونه  به  تغییر  اگر:  نکته
 . باشد   فسخ حقِّ  اسقاط   نشانۀ به  عیب به علم با  تغییر اینکه

  جدید  عیب  که آنکه  وجود  با  اما   و  بگیرد  ارش  تواندمی و  ندارد  فسخ  حقِّ  مشتری، نیز  صورت  این   در :  شد  ایجاد   مبیع  در   دیگر عیب  یک  مشتری  دست   در •
 :دارد وجود استثناء سه آمده، وجود به

  تضمین    زمان    در  فنی  نقص    ایجاد .  دارد  هم  فسخ  حقِّ   ارش،  أخذ    اختیار  بر  عالوه  مشتری  که(:  430  ماده)  باشد(  سابق)  قدیم  عیب  از  ناشی  جدید  عیب(  الف
 . کند  ایجاد فسخ خیار    است ممکن  سالمت دوام   وصف   فقدان    اما نیست عیب شدهفروخته کاالی سالمت  

  یك مشتری دست در  حالیه  و داشته  عیبی یك بوده حیوان  مثالً  بوده معیوب  مبیع: باشد( شرط و حیوان  مجلس،)  مشتری مختصِّ  خیار  زمان در جدید، عیب( ب
م عیب که شودمی ایجاد  دیگر عیب  . دارد هم فسخ حقِّ  مشتری  ارش، بر عالوه مورد  دو این در. َبَردنمی بین  از را مشتری  فسخ حق دوِّ

 . باشد شده حادث  قبض از قبل  و عقد از بعد  جدید  عیب  ( ج
 . نیست سابق عیب   استناد   به فسخ مانع   شود  رفع عقد از بعد حادث،  و اضافی عیب   اگر: نکته
 .نیست فسخ  مانع   شود، عارض خریدار به  مبیع  تسلیم   از قبل  عیب، اگر: نکته

 (ق.م   440تا  438یار تدلیس )مواّد خ .8
باشد و به کار رود تا رغبت به انجام معامله ایجاد    قبل از معاملهتدلیس یعنی عملیاتی که باعث فریب بشود )تدلیس در لغت یعنی تاریکی(. عملیات فریبنده باید  

 دو نوع است: عملیات فریبندهکند. این 
 پوشاند. الف( گاهی عیب کاال را می

 شود که کاال آن وصف را ندارد. وصفی در آن نشان داده میب( گاهی کاال عیب ندارد و با عملیات یك 
 ق.م.(   439خیار تدلیس اختصاص به یك طرف  معامله ندارد یعنی هر طرف تدلیس کند طرف دیگر خیار تدلیس دارد )مادۀ 

 تبلیغاتی باشد.  نکته: یکی از مصادیق تدلیس، دروغی است که وصف  موهومی را به طور قاطع به کاال نسبت دهد و خارج از امور 
 : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.  438ماده 

 مباالتی  خریدار در احراز  وصف  واقعی  مبیع و حفظ  منافع  خود مانع از تدلیس نیست. نکته: بی
 ایع نسبت به ثمن  شخصی در صورت تدلیس مشتری. : اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حقِّ فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است ب 439ماده 

 ولی اگر ثالث تدلیس کند کسی خیار ندارد. پس برای خیار تدلیس حتمًا باید طرف  عقد تدلیس کند. 

 
ن فروخته شود یا بخش  مفروزی از یک ملک به یکی از خریداران و بخش  مفروز  دیگر به خریدار دوم فروخته شود؛ باید ط نکته: این ماده )این حالت( در موردی است که چند کاال به یک عقد فروخته شود ولی اگر چند  3 عمل    431بق  کاال با بهای معیِّ

 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ تألیف مرحوم کاتوزیان(.   431ذیل مادۀ    2کنیم )حاشیۀ  

 تواند نسبت به کاالی معیوب، عقد را فسخ کند. م هستند، مثاًل چند یخچال از یک نوع، فروخته شده اگر یکی از آنها معیوب درآید خریدار می نکته: در حالتی که چند مال که مثل ه 
 پذیر است. شود و فسخ دربارۀ هر کدام از آنها امکان نکته: اگر چند چیز با قیمت  جداگانه فروخته شود، قرارداد، تبدیل به چند عقد می   

ل  این ماده می 433دۀ  ما  ها فسخ کند و از بقیه  ها ارش بگیرد یا بیع را تبعیض کند و مبیع را نسبت به برخی بایع ها فسخ کند؛ نسبت به همۀ بایع تواند نسبت به همۀ بایع گه اگر بایع، متعدد باشد، یعنی مشتری واحد باشد در این صورت، مشتری می : در اوِّ
 شود. اجرا می   432شود ولی اگر چند خریدار با یک فروشنده معاوله کرده باشد حکم  مادۀ  اجرا می   433یز متعدد باشند: در این صورت، اگر خریدار  هر بایع تنها یک نفر باشد همان  ارش بگیرد. اگر خریداران ن 
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ی ر  ی راه ندارد و استثنائی هم ندارد؛ خیار تأخیر ثمن در کلِّ ی هست یا خیر؟ قباًل گفتیم که خیار حیوان در کلِّ اه ندارد و استثنائی هم ندارد؛  آیا خیار تدلیس در کلِّ
ی راه ندارد و استثنائی هم ندارد و در تمام اینها به جای خیار  ی راه ندارد و استثنائی هم ندارد؛ و خیار عیب در کلِّ باشد. اما خیار تدلیس  ، الزام میخیار رؤیت در کلِّ

ی نیست )یعنی استثناء دارد( یعنی به جای  اختیار  فسخ  علی ی راه دارد: »هرگاه تدلیس  االصول الزام میعلیاالصول در کلِّ باشد. پس خیار تدلیس استثنائًا در کلِّ
ی نباشد یعنی وصفی را تدلیس کند که محال است«. پس وقتی محال است الزام ممکن نیست و این مو رد تنها  در یک وصفی بشود که در هیچ مصداقی از کلِّ

ی، خیار تدلیس راه دارد.  موردی است که در کلِّ
رویم که ناظر به یک مصداق بوده و در نتیجه، فسخ وجود ندارد زیرا اصل بر این است که تدلیس در یک  اگر در متن سؤاالت، مطلق گفتند بر اساس  این می

 مصداق صورت گرفته و نه همۀ مصادیق.
فرد، مصداقی   ی کهحال در رود. یلومتر در ساعت راه میک  750ی( که صورت بیع کلِّ فروشم )به گوید ماشینی را به تو میمثال: فردی ماشینی را تدلیس کرده و می

رود. الزام هم ممکن نیست چون محال است )چرا که چنین خودرویی تاکنون ساخته نشده است( پس  کیلومتر در ساعت نمی  750دهد که واقعًا  به فروشنده می
ی هم راه دارد. در واقع در  االصول خیار  خیار تدلیس در این حالت وجود دارد. درنتیجه علی ی نیست ولی استثنائًا اگر وصفی محال تدلیس شود در کلِّ تدلیس در کلِّ

ی وجود ندارد.   این مثال، تدلیس در وصفی شده که در هیچ یک از مصادیق  کلِّ
 آید نه بعد از عقد. نکته: خیار تدلیس با عقد به وجود می

 است. : خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری  440ماده 
 (ق.م  443تا  441ه )مادۀ فق  َص  ض  عُّ بَ تَ  خیار .9

شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع  : خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می 441ماده 
 که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.   را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی

ه یعنی »معامله« و »عقد« و معنای دیگر آن »کاال« است.   َصفق 
ض یعنی َبعض ه یعنی یک عقد، دو تکه میَبعض شدن، تکهَتَبع  ض َصفق   شود. شود و یک تکه از عقدی دارای مشکل میتکه شدن. َتَبع 

فروشد. خیار تبعض صفقه مربوط به یك عقد است یعنی حتمًا در یك عقد باید باشد، هرگاه در  می در برابر یك ثمنو  یك عقدرا با  دو ماشینمثال: »الف« به »ب« 
ها مال »الف« است و دیگری مال  بود، یک عقد است. پس در تعداد عقد، تعداد ثمن مهم است. حال فرض کنید یکی از ماشین  یک ثمندر برابر   چند کاال  عقدی

تواند  کند. در این صورت معامله نسبت به قسمتی باطل و نسبت به قسمتی صحیح است. شخص »ب« میباشد و فرض بفرمایید »غیر« معامله را رد میغیر می
ت  باطل را بگیرد و این تواند از خیار تبعض صفقه هم استفاده نکند ولی پول  قسمماشین »الف« را پس بدهد و از خیار تبعض صفقه استفاده کند؛ البته »ب« می

ض صفقه ندارد. در خیار تبعض صفقه قسمتی از عقد که باطل است، قسمت صحیح را هم می توان فسخ کرد. پس فسخ در خیار تبعض  کار اصاًل ربطی به خیار َتَبع 
 صفقه نسبت به قسمت صحیح عقد است. 

ض  َصفقه هنگامی ایجاد می  1ق.م   441مطابق مادۀ   أخذ به  شود یا    فسخیا    منفسخباشد؛ همچنین هرگاه بخشی از قرارداد،    باطلکه بخشی از عقد  شود  خیار َتَبع 
ض  َصفقه پدید می  شفعه ض  َصفقه )اینکه بخشی از عقد    441آید. ماده  اتفاق بیافتد )یعنی به هر شکل، منحل شود( خیار َتَبع    باطل ق.م. فقط یك مورد  خیار  َتَبع 

ض  َصفقه در اصل چهار مورد است: باشد( را مقرر داشته است ض صفقه سه مورد دیگر هم دارد؛ پس خیار َتَبع   . اما خیار َتَبع 
ل )اگر قسمتی از عقد   ض  َصفقه دارد که در   منفسخمورد اوِّ ض  َصفقه وجود دارد. پس هرگاه بخشی از عقد منفسخ بشود، فرد خیار َتَبع  بشود(: باز هم خیار َتَبع 

 ق.م.(  388ی نقص مبیع قبل از قبض این مورد را خواندیم )ماده
 سخ نماید. : اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را ف 388ماده 

باشد. حال قبل از  فروشد که هر دو ماشین هم مال شخص »الف« است و عقد صحیح میمثال: شخص »الف« دو ماشین را طی یك عقد به شخص »ب« می
منفسخ   ه قسمتیدانیم که نقص، تلف  جزء است.( حال عقد نسبت به قسمتی صحیح است و نسبت ب شود نقص )میشود. این میها تلف میتسلیم یکی از ماشین

 شود »منفسخ«. شود »باطل« ولی هرگاه عقد از ابتدا صحیح باشد و سپس از بین برود میشود نه باطل چون هرگاه عقدی از ابتدا صحیح نباشد میمی
م )اگر قسمتی از عقد   ض  َصفقه فسخ کند  فسخ مورد دوِّ ض صفقه دارد  شود(: هرگاه یکی از طرفین قسمتی از عقد را با خیاری غیر از َتَبع  ، طرف دیگر خیار َتَبع 

 چون بخشی از عقد فسخ شده است.
 

1
 ل تجزیه. این خیار، ویژۀ بیع نیست. شده قابل تجزیه و انتقال  جداگانه باشد نه غیرقاب در جایی قابل اجرا است که بخش  تلف   441مادۀ    
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دهید )یعنی بخشی از عقد را  فروشم. شما فردا با استفاده از خیار حیوان، شتر را پس میرا باهم در یك عقد به شما می  یك نفر شترو   یك موتور سیکلتمثال: من 
ه به خیار حیوان فسخ می ض  َصفقه دارم و می  کنید( حال من خیاربا توجِّ توانستید موتور  توانم موتور سیکلت را هم از شما بگیرم. اما در حالت عادی، شما نمیَتَبع 

 سیکلت را پس بدهید چون خیاری نداشتید و فقط نسبت به حیوان خیار داشتید. 
م ) ند. یکی از این دو نفر قدرالسهم  خویش را از این مزرعه همراه با  نسبت به بخشی از مبیع(: فرض کنید دو نفر در یك مزرعه شریك هست   اخذ به شفعهمورد سوِّ

ض  َصفقه به وجود میآید با اخذ به شفعه مزرعه را از خریدار میفروشد. شریك دیگر مییك تراکتور در یك عقد می گوید تراکتور   آید و میگیرد و برای خریدار خیار َتَبع 
ض  َصفقه استفاده کند و عقد را بر هم زند. تواند ا خورد و میتنها به درد من نمی  ز خیار َتَبع 

ض  َصفقه:  نکات خیار َتَبع 
 : این خیار مختص به یك نفر نیست، هر طرف که عقد نسبت به او دوتکه شود خیار دارد.  1نکته 
ی فی 2نکته  ض  َصفقه در کلِّ  الذمه هم راه دارد. : خیار َتَبع 
ض  َصفقه با  3نکته  ل که قانون گفته بود، با عقد است چون گفته قسمتی از عقد باطل  عقد به وجود می: خیار َتَبع  ض  َصفقه در مورد اوِّ آید یا بعد از عقد؟ خیار َتَبع 

ل عقد می ض  َصفقه در سه مورد دیگر بعد از عقد به وجود میبوده و بطالن از اوِّ شود ا أخذ به شفعه میآید چون بخشی از عقد، فسخ یا انفساخ یباشد. ولی خیار َتَبع 
 آیند. که این حاالت بعد از عقد به وجود می

ا اخذ به  : در موردی که بخشی از عقد، باطل باشد، خیار، با عقد است )زیرا اثر بطالن از گذشته است(؛ در موردی که بخشی از عقد، فسخ یا منفسخ ی  4نکته  
 شود. ده است(، خیار، بعد از عقد حساب میشفعه شود )زیرا اثر فسخ یا منفسخ یا اخذ به شفعه از آین

ض  َصفقه مختص به جاهل است. مثاًل در مثالی که من دو ماشین فروختم که یکی از آنها مال غیر است، اگر شما بدانید که یک  5نکته   ی از این دو  : خیار َتَبع 
ض  َصفقه نداری و فقط توانی ثمن داده شده را نسبت به ماشین  غیر پس بگیری. از این بحث  می  ماشین، مال دیگری است و یکی مال من است شما خیار َتَبع 

ض  َصفقه دارد و هم میمی تواند عقد را نگه دارد و ثمن پرداختی را بگیرد. اما اگر خریدار عالم بود خیار  توان نتیجه گرفت که اگر خریدار جاهل باشد هم خیار َتَبع 
ض  َصفقه ندارد و فقط می  ثمن را بگیرد. تواند َتَبع 

ض  َصفق  6نکته   ض  َصفقه معمواًل در جایی است که دو کاال در یك عقد و در برابر یك ثمن وجود داشته باشد. اما این خیار )َتَبع  تواند در یك کاال  ه( می: خیار َتَبع 
ض  َصفقه می  به شما فروختم که سه دانگ ماشین مال من است و سه دانگ دیگرش  هم باشد. مثاًل من یك ماشین را باشد.  مال دیگری )غیر( که این هم خیار َتَبع 

ض  َصفقه صفقه داریم اما اگر یك کاال بود خیار شرکت به وجود میفقها می ض   آید. اما قانون مدنی میگویند اگر دو کاال بود َتَبع  گوید برای هر دو حالت، خیار َتَبع 
 َصفقه وجود دارد. 

ض ایجاد نمی : اگر نقص  بعض  مبیع 7نکته   شود. حاصل شود، خیار  َتَبعُّ
ت  مالیت نداشتن بود و آن بخش در رابطۀ بین دو طرف مالیت نداشته ولی در بازار دارای ارزش باشد مثل مشروب ال1:    8نکته   کلی در  . اگر بخش  باطل به علِّ

. اگر مالیت نداشتن   2شود؛  شود و در نتیجه، ثمن، تقسیط میساب میشود و در مجموع، حرابطۀ دو مسلمان. بخش باطل با فرض  مالیت داشتن، تقویم می
 بخش  باطل مطلق باشد )نه در رابطۀ بین طرفین مالیت دارد(، نه در بازار، به ترتیب  فوق عمل نخواهیم کرد. 

ض نباشد ولی در هر حال می  9نکته   َتَبعُّ م به  باید در حین معامله عال  ا مطالبه کند و در هر حال، ثمن تقسیط شود؛ دربارۀ علم   تواند قسمت  باطل ر : مشتری 
بخش  قابل تجزیه  فروشنده به وجود سبب  انحالل در صورت فسخ قرارداد، مانند موردی که فروشنده نسبت به بخشی از مبیع، تدلیس کند و خریدار دربارۀ همان 

 مانع إعمال  خیار  خریدار نیست.  فروشندهبیع را فسخ کند: علم  
 (ق.م  444رط یا تخلف از شرط )ماده خیار تخلف ش . 10

 ذکر شده است.  245الی  234: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد   444ماده 
 : شرط بر سه قسمت است:  234ماده 

 شرط صفت
 شرط نتیجه

 شرط فعل اثباتًا یا نفیاً 
 اجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط صفت عبارت است از شرط ر 

 شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

390 

 شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. 
نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد  : هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود    235ماده  

 داشت. 
ی مشروطاین خیار اختصاص به یك طرف ندارد و هر طرف که از شرط تخلف کند طرف دیگر خیار دارد. به َله چه کسی  َله خیار دارد. ولی مهم نیست مشروططور کلِّ

 باشد )بایع باشد یا مشتری( 
 خواندید خیار تخلف از شرط سه مورد است:  نکته: همانگونه که در درس مدنی سه

 خیار تخلف از شرط صفت 
 خیار تخلف از شرط نتیجه 

 خیار تخلف از شرط فعل 
ی راه ندارد. ولی خیار تخلف از شرط نتیجه و خیار تخلف از شرط فعل در عقد کلِّ  ی نیست چون شرط صفت در کلِّ  ی هست. خیار تخلف از شرط  صفت در کلِّ

آید چون تا عقد منعقد شود، یا صفت هست و یا صفت نیست و تا عقد منعقد شود  شرط صفت و خیار تخلف از شرط نتیجه با عقد به وجود مینکته: خیار تخلف از 
کند یا نه؛  آید چون باید ببینیم بعد از عقد، طرف  مقابل به شرط فعل عمل مییا نتیجه هست یا نتیجه نیست؛ ولی خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد به وجود می

 اگر عمل نکرد باید الزام شود و اگر الزام هم نشد نهایتًا فسخ. 
تخلف از شرط  نکته: اگر اوصاف  مورد  معامله به صورت شرط  ضمن  عقد باشد و تخلفی صورت بگیرد خیار، تخلف از شرط صفت است نه تخلف  وصف. در خیار   

کنید و نه به صورت  کنید ولی خیار وصف اینجوریه که شما اوصاف را در عقد ذکر میی آن را شرط میآورید یعنصفت شما صفت را به صورت شرط ضمن عقد می
 شرط.

ن است ولی در  صفتنکته: خیار تخلف از شرط در شرط    ی هم راه دارد. فعلو   نتیجهمخصوص عین معیِّ  در کلِّ
ی فی خرد به شرط  آنکه زنگ نزند البته  وجود داشته باشد؛ مثاًل شخصی مقداری آهن میالذمه هم نکته: طبق نظر دکتر کاتوزیان شرط  صفت ممکن است در کلِّ

ی فی  الذمه وجود ندارد. طبق نظر غالب، خیار شرط صفت در کلِّ
 ( ق.م  380خیار َتفلیس )مادۀ  .11

س شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حقِّ استرداد آن را دارد و  : درصورتی  380ماده   تواند از تسلیم  اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد بایع میکه مشتری مَفلَّ
 آن امتناع کند. 

 آید( سه تا شرط الزم است:برای پیدایش خیار َتفلیس )تفلیس از افالس می
ی هست؟ این سؤ1 ن باشد(. آیا خیار َتفلیس در کلِّ ی باشد )جفت نباید عین معیِّ ن باشد و آن دیگری، کلِّ َوض، عین معیِّ ال در مابقی خیارات مطرح  ( یکی از دو ع 

ی باشد.   ی را بدهد قبل  ( آن طرفی که می2است اما در مورد خیار َتفلیس این سؤال منتفی است چون در تفلیس اصاًل یکی از دو عوض باید کلِّ خواهد مصداق کلِّ
س شود )بعد از عقد و قبل از تسلیم(.  ن است موجود باشد 3از اینکه بدهد مَفلَّ  ، خواه تسلیم شده باشد یا نشده باشد. ( عوضی که عین معیِّ

ن را تملیك کرده )که ممکن است تسلیم کرده باشد یا تسلیم نکرده باشد( خیار َتفلیس دارد و تواند عقد را  می  با جمع شدن این سه شرط، آن کسی که عین معیِّ
َرما نشود.  ن موجود است( و داخل غ  ن را پس بگیرد )چون عین معیِّ  فسخ کند و عین معیِّ

ی می باشد( و تملیك صورت گرفت. حال فرض کنید  مثال: این میز را فروختم یک میلیون تومان که شرط اول وجود دارد )میز، عین معین و یک میلیون تومان، کلِّ
س می َفلِّ گیرم و اگر تسلیم نکرده ده باشم پس میروم، یعنی اگر میز را تسلیم کر دارم و میشوید. من میز را بر میقبل از این که شما یک میلیون تومان را بدهید م 

 کنم. باشم، دیگر تسلیم نمی
س  قانون مدنی که راجع به خیار َتفلیس است هیچ اشاره  380ماده   ای به فسخ نکرده و باید خودمان از آن استنباط کنیم. ماده اشعار داشته است: مشتری مفَلِّ

ن است و   ی است که معمواًل در تمام بیعبشود؛ ماده اینگونه فرض کرده مبیع عین معیِّ ی است. در قسمت آخر  ها همیشه همینثمن کلِّ طور است؛ چون پول کلِّ
 ماده گفته استرداد که بین کلمۀ »حق« و »استرداد« یك کلمۀ »فسخ« در تقدیر است )یعنی بهتر است با گذاشتن َابرو، اضافه شود(. 

 شود )معاوضه، اجاره و قرض( تص بیع نیست و در همۀ عقود معوض اجراء مینکته: با اینکه خیار َتفلیس در عقد بیع آمده ولی مخ
س باشد، عقد باطل است. نکته: خیار تفلیس بعد از عقد به وجود می َفلِّ  آید چون اگر در زمان عقد، طرف م 
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شده باشد ماده زیاد دارد اما دو مادۀ برجسته    ایدر قانون مدنی بدون اینکه صراحتًا به عنوان  این خیار اشاره  خیار تعذر تسلیمبه طور غیر مستقیم   .12
ر تسلیم اختصاص به یك طرف ندارد.   528و  488دارد   که در عقد مبحث عقد اجاره خواهیم خواند. الزم به ذکر است خیار َتَعذُّ

دارد و اگر   حقِّ فسخبل از قبض باشد مستأجر  که ق: اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد، درصورتی 488ماده 
تواند به  المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حقِّ فسخ ندارد و فقط میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبۀ اجرتفسخ ننمود می

 مزاحم رجوع کند. 
شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع  می  فسختسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر  : اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین  مورد  مزارعه    528ماده  

 شود حقِّ فسخ ندارد. 
ر بشود، خیار دارد.  َتَعذِّ  فرمول: هر طرف که تسلیم نسبت به او م 

ل الزام ی این بود، اوِّ ی است. قاعدۀ کلِّ ی هم هست و بیشترش در کلِّ ر تسلیم در کلِّ  شود. و اگر نشد خیار  تعذر  تسلیم إعمال می نکته: خیار َتَعذِّ
ر  تسلیم بعد از عقد به وجود می

 آید چون اگر زمان عقد تسلیم مقدور نباشد، عقد باطل است. نکته: خیار َتَعذُّ
 

 توان در ضمن عقد شرط نمود. : سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می 448ماده 
توانیم تمام خیارات را ساقط کنیم اما یك نکته دارد. اگر در  ی خیارات(. پس در عقد میخیارات ساقط بشوند )اسقاط کافهتوانیم شرط کنیم که همۀ  در عقد می

 شود: عقد بگویم تمام خیارات ساقط بشود، شامل سه خیار نمی
 ومی تعارض دارد(. خیار تدلیس )چون شخص، طرف معامله را فریب داده رفته و خیارش را هم ساقط کرده است که با نظم عم .1
 خیار َتفلیس  .2
ر تسلیم که با نظم عمومی تعارض دارد.  .3  خیار َتَعذ 

 ی اقدام( یرادی ندارد )طبق قاعدهاگر طرف بداند که این خیارات را دارد و ساقط کرده ا
اء گویند. فسخ ممکن است فعلی یعنی ضمنی یا صریح  کند که به آن امضکند که به آن فسخ گویند یا خیار را إعمال نمیوقتی کسی خیار دارد یا خیار را إعمال می

ورد معامله، من  باشد؛ امضاء هم ممکن است صریح یا فعلی یعنی ضمنی باشد. فسخ  فعلی: تصرفاتی که نوعًا کاشف از برهم زدن معامله باشد مانند استرداد م
گم:  گم: »فسخ!« یه موقع هم هست میزنم میخوام فسخش کنم: یک موقع داد میام و گفتم تا َده روز حقِّ فسخ دارم، حاال میزمینم را به آقای الف فروخته

کنم. امضا هم یا لفظی است یا فعلی؛ امضای فعلی یعنی تصرفاتی کنیم که نوعًا کاشف از رضای معامله  »آقا مبیع رو بده« یعنی به طور ضمنی دارم فسخش می
 ، مبیع را بفروشد. باشد مثاًل مشتری که خیار دارد با علم  به خیار

توان شرط کرد به ارث منتقل نشوند، دربارۀ ارث رسیدن خیار باید گفت که همین که سبب  خیار  رسند، البته مینکته: خیارات از حقوق مالی هستند و به ارث می
 رسد هر چند که فعلیت نیافته مانند خیار تأخیر ثمن پیش از پایان سه روز. به وجود آید به ارث می

کند که خریدار، خیار تدلیس نداشته باشد؛ در این حالت، خیار، قابل اسقاط  کند و ضمن آن شرط میه: مثال یک: مثاًل شخصی با دیگری عقد بیع منعقد مینکت
 ر  خود را اسقاط کند.  تواند خیانیست. مثال دو: شخصی دیگری را تدلیس کند و برای طرف  مقابل، خیار تدلیس به وجود آید؛ در این حالت، صاحب  خیار می

 
کند، متر از مستحق للغیر است، خریداری و ثمن را پرداخت می  ۵۰۰شخصی دو هزار متر زمین از قرار متری دو میلیون تومان، بدون علم به اینکه   ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی]  متر( معامله رد کند. خریدار چه حقوقی دارد؟ ۵۰۰هرگاه غیر )مالک 

 .است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن پرداختی را مسترد کند یا با همان ثمن، پایبند قرارداد باشدخریدار مختار الف. 

 .متر زمین را مسترد کند ۵۰۰خریدار مختار است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا پایبند قرارداد بوده و بر مبنای ثمن قراردادی، بهای ب. 

 .متر زمین را مسترد کند  ۵۰۰قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا پایبند قرارداد بوده و بر مبنای نظر کارشناسی، بهای خریدار مختار است یا ج. 

 تقاضای تقلیل ثمن نماید و حق فسخ ندارد د. 
ً
 .خریدار حق دارد صرفا

 از  جهتیه  ب  مبیع  بعض  به  نسبت  بیع  عقد  که  شودمی  حاصل  وقتی  صفقه  تبعض  خیارقانون مدنی: »   441« صحیح است. به استناد مادۀ  بپاسخ: گزینۀ »

  که  قسمتیه ب نسبت و کند قبول است شده  واقع بیع که قسمتی نسبته ب یا نماید فسخ را بیع داشت خواهد حق مشتری صورت این در باشد باطل جهات

 «.کند استرداد را ثمن است بوده باطل بیع
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اند. بعد از نام کرده و شهریه خود را پرداخت کردههای زبان خارجی یک مؤسسه آموزشی ثبتجداگانه برای شرکت در کالسصورت  ای بهعده ✓

شود. کدام مورد، گویای وضعیت  ماه ممنوع می  ۲های حضوری به مدت  برگزاری یک جلسه، به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری کالس

 [ 99 مشاوران حقوقی] ت؟قرارداد و حقوق طرفین اس 

 .شودقرارداد به دلیل تعذر اجرای آن، منفسخ میالف. 

 .ها پس از رفع مانع استصورت جمعی حق فسخ دارند و در صورت عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کالسنام کنندگان فقط بهثبتب. 

 عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کالس تا پس از رفع مانع است.نام کنندگان حق دارند قرارداد را فسخ کنند و در صورت هریک از ثبتج. 

 .قرارداد باطل استد. 

اند، و هر یک قرارداد مجزایی با آن مؤسسۀ نام کرده کنندگان به صورت جداگانه ثبت نام« صحیح است. مطابق نظر دکتر مالکریمی چون ثبت جپاسخ: گزینۀ »

 ت جداگانه حق فسخ دارنداند پس هر یک به صورآموزشی منعقد کرده 

 مشاوران حقوقی]  اگر مبیع عین کلی باشد و مصداقی که بایع تعیین و تسلیم نموده است، معیوب درآید، چه حقی برای مشتری متصور است؟ ✓

99 ] 

 .مشتری تنها مختار است که عقد بیع را مستند به خیار عیب، فسخ کندالف. 

 .تسلیم مصداق بدون عیب را مطالبه نمایدتواند الزام بایع به مشتری می ب. 

 .مشتری بین قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب مختار استج. 

 .تواند عقد بیع را فسخ کرده یا ارش دریافت نمایدمشتری می د. 

 بین  مقرره  اوصاف  با  مطابق  که  بدهد  جنسی  باید  بایع   و  نیست  رؤیت  یارخ  کلی  بیع  درقانون مدنی: »  414« صحیح است. به استناد مادۀ بپاسخ: گزینۀ »

 « باشد طرفین

س می نورق آلومینیوم )به صورت عین معی  در قرارداد فروش ده تن شمش آلومینیوم در ازای پنج تن ✓
ا
شود. در خصوص ( و تسلیم مبیع، مشتری مفل

 [   99امکان حق فسخ قرارداد برای فروشنده، کدام مورد درست است؟  ]ارشد 

 الف. حق فسخ قرارداد را ندارد. 

 اگر مبیع نزد مشتری موجود باشد، حق فسخ قرارداد را دارد.  .ب

 کند.که قرارداد را فسخ کند، مبیع را مسترد حق دارد بدون این .ج

 حق فسخ قرارداد را دارد، خواه مبیع نزد مشتری موجود باشد یا نه.  .د

 تأدیه  ای  مبیع   تسلیم  برای  اجلی  وجود  با  متبایعین  برای  فسخ  خیار  وجود  بیع  عقد  درقانون مدنی: »  363به استناد مادۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 خواهد  را  عین  آن  مطالبه  حق  دیگر   طرف  شود  مفلس  متعاملین  احد  ،آن  تسلیم  از  قبل  و  بوده  معین  عین  مبیع  یا  ثمن  اگر بنابراین  شودنمی  انتقال  مانع  ثمن

ن بوده، به مجرد وقوع عقد، فروشنده مالک ثمن می  چون  «  طبق نظر دکتر مالکریمی داشت کند، شود و به دلیل حق عینی که بر ثمن پیدا می ثمن عین معیا

 باشد.این امکان وجود دارد که آن را مطالبه کند و نیازی به خیار تفلیس نمی

کند. پس از  میلیون تومان خریداری می   15قیمت  کریم از یک فروشگاه اینترنتی یک دستگاه گوشی همراه هوشمند هوآوی مدل پیشرفته را به   ✓

ای از گوشی سامسونگ است. با توجه به تفاوت دو گوشی شود که گوشی تحویلی، نوع ساده تحویل و باز کردن جعبۀ محتوی گوشی، او متوجه می 

 [ 99در وصف اساسی، معامله مزبور چه وضعیتی دارد؟  ]ارشد  

 الف. باطل است.

 ر حقا فسخ دارد. نافذ است و فقط خریدا .ب

 تواند با دریافت تفاوت قیمت، معامله را تنفیذ کند.غیرنافذ است و خریدار می  .ج

 نافذ است و خریدار حقا الزام فروشنده به تسلیم گوشی مطابق با قرارداد را دارد.  .د

 بین  مقرره   اوصاف  با  مطابق   که  بدهد   جنسی  باید  بایع   و  نیست  رؤیت  خیار   کلی  بیع  درقانون مدنی: »  414به استناد مادۀ    « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

باشد مال را مطابق اوصاف توافق ، فروشگاه اینترنتی متعهد میاست  مال کلی  چون  همچنین مطابق نظر دکتر مالکریمی در فرض سوال  «باشد  طرفین

 متعهدله 
ً
را ملزم به اجرا تعهد نماید، مگر اینکه وصف  متعهد تواندمی شده تحویل دهد و در صورتی که به تعهد خویش عمل نکند عقد صحیح است و اصوال

 یک از مصادیق کلی هم وجود نداشته باشد که در این حالت معامله باطل خواهد بود.بیان شده در هیچ
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سئله در مورد حق فسخ پردازد. اگر او بداند به هنگام عقد بداند که بخشی از آن باطل است، حکم ممیلیون تومان می 20حمید برای خرید زمینی   ✓

 [ 98]مشاوران حقوقی  وی استرداد ثمن چیست؟

 تواند عقد بیع را فسخ کند و کل ثمن را مسترد کند. الف. خریدار می 

ا فسخ عقد و استرداد ثمن را ندارد.
 ب. خریدار حق 

ا فسخ از باب تبغض صفقه را ندارد، اما می 
 مسترد کند.تواند ثمن مربوط به بخش باطل را ج. خریدار حق 

 تواند ثمن را مسترد کند.د. عقد به طور کامل باطل است، اما خریدار می 

 « صحیح است.جق.م گزینۀ » 443به استناد مادۀ پاسخ: 

 « .شودآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می ه تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بقانون مدنی: »  443مادۀ 

 [ 97]وکالت شود؟رت تفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی با ثمن معامله، ارش در خیار عیب چگونه محاسبه میدر صو  ✓

 عیبی با ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتری بپردازد. التفاوت قیمت مبیع در وضعیت بیالف. فروشنده موظف است مابه

 عیت معیوبی و وضعیت بی عیبی را به عنوان ارش به مشتری بپردازد. التفاوت قیمت مبیع در وضب. فروشنده موظف است مابه

شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتری  ج. قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می

 رد کند و مابقی را نگه دارد. 

شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و عیبی تعیین میو قیمت حقیقی آن در وضعیت بی  د. قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی

 بقیه را به عنوان ارش، به مشتری رد کند.

 « درست است. دی » قانون مدنی، گزینه 427ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 90سراسری]تعهدات  کدام مورد در خصوص خیارات، نادرست است؟  ✓

 ای را فسخ کند، حق عدول از آن را ندارد. الف. اگر کسی معامله

 شود که ورثه در مجلس عقد حضور داشته باشند. ب. خیار مجلس در صورتی به ورثه منتقل می

 حاکی از رضای به معامله باشد، مسقط حق فسخ است. 
ً
 ج. تصرفی که نوعا

 اگر برای شخصی غیر از متعاملین باشد.شود، حتی د. شرط خیار به ورثه منتقل می

 درست است. »د« ی قانون مدنی، گزینه 447ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]تعهدات سراسری شود. در صورتی که ... حق خیار به ورثه منتقل نمی ✓

 الف. قرارداد متضمن تعهد به نفع شخص ثالث باشد. 

 .له در اجرای حق خیار شرط شده باشدب. مباشرت شخص مشروط  

 ج. قرارداد به نمایندگی از شخص محجور منعقد شده باشد.

 ی خود را از ارث خیار ممنوع کرده باشد.ی حق فسخ قبل از فوت، ورثهد. دارنده 

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 446ی  پاسخ: طبق ماده

از شخص »ب« خریداری می ✓ را  اتومبیلی  قرارداد شرطی گنجاندهشخص »الف«  الف(  می  کند و در  برابر آن شخص »ج« )پدر شخص  شود که 

تواند ظرف مدت یک هفته معامله را فسخ کند. اگر شخص »ج« قبل از پایان مدت یک هفته فوت کند و شخص »الف« تنها وارث او باشد، آیا  می

 [ 92]تعهدات سراسری شود؟حق فسخ معامله به او منتقل می

 شود. منتقل می الف. حق فسخ به شخص »الف« به عنوان وارث

 شود. ب. حق فسخ به شخص »الف« به عنوان وارث منتقل نمی

 شود.ج. اگر در معامله شرط عدم انتقال حق فسخ از طریق ارث نشده باشد، حق فسخ منتقل می

 شود. د. اگر در معامله قید نشده باشد که حق فسخ مختص شخص »ج« است، حق فسخ منتقل می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه
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سال به جواد   2دهد وسپس آن را به مدت  فروشد. حسن خانه را بابت دریافت تسهیالت بانکی در رهن بانک قرار میخود را به حسن می  علی خانۀ ✓

کند. با  شود که در معامله مغبون شده است و معامله را به استناد خیار غبن فسخ میدهد. پس از رهن و اجاره، فروشنده متوجه میاجاره می

 [ 93حقوق خصوصی آزاد]ارشد که شرایط خیار غبن موجود بوده و فسخ صحیح باشد، با فسخ معامله:فرض این

 شود.الف. اجاره و رهن باطل می

 ماند. ب. اجاره و رهن صحیح بوده و باقی می 

 ج. رهن باطل ولی اجاره به اعتبار خود باقی است.

 اقی است.د. اجاره باطل ولی رهن به اعتبار خود ب

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

دهد. بعد از کند و بعد از صدور سند مالکیت، مبیع را برای اخذ وام در رهن بانک قرار میشخص »الف« آپارتمانی را از شخص »ب« خریداری می ✓

گیرد. در  احراز وقوع فسخ را هم از دادگاه میکند و حکم قرار گرفتن آپارتمان در رهن بانک، شخص »ب« به استناد خیار غبن، معامله را فسخ می

 [ 97]وکالت کرمانشاه خصوص آثار فسخ معامله، کدام مورد صحیح است؟

 الف. در صورت علم شخص »الف« به وجود خیار غبن، عقد رهن غیرنافذ است و در غیر این صورت، صحیح است. 

تپرداخت وام نسبت به ب. عقد رهن غیرنافذ است و شخص »الف« در مقابل بانک،   دارد. مسؤولیا

 صحیح است. حتی اگر شرط خالف شده باشد. 
ً
 ج. عقد رهن مطلقا

 که شرط خالف شده باشد. د. عقد رهن صحیح است، مگر این

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 455ی  پاسخ: طبق ماده

شود، عقد اجاره  ی بایع فسخ میعقد بیع براساس خیار غبن به وسیلهدهد و سپس خریدار یک دستگاه آپارتمان، آن را به شخص ثالثی اجاره می  ✓

 [ 95]دکتری سراسری چه وضعیتی دارد؟ 

 غیرقابل فسخ است.       الف. منفسخ است. 
 
 ب. صحیح و اصوال

 د. قابل فسخ است.       شود. ج. باطل می

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 454ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شرط سقوط یا اسقاط خیار، کدام مورد صحیح است؟در خصوص  ✓

 الف. شرط سقوط خیار تفلیس و تعذر تسلیم، اثر ندارد. 

 توان با شرط ضمن عقد ساقط کرد.ب. خیار تدلیس احتمالی را می

 ام شده است، شامل تخلف وصف نیز خواهد بود.نامه با توصیف انجج. اسقاط خیارات به طور مطلق، در موردی که تعیین مبیع در بیع

 شود.د. چنانچه مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است، خیار را ساقط کند، غبن فاحش )چند برابر قیمت واقعی( ساقط می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 95ارشد حقوق خصوصی سراسری] شود؟ ط میی خیارات« منعقد شود، کدام خیار ساقاگر بیعی با »اسقاط کافه ✓

 ب. خیار تخلف وصف       الف. خبار تدلیس 

 د. خیار تأخیر ثمن    ج. خیار عیب خارج از حد متعارف 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه درست نیست؟ ✓

 یرند. گی اشخاص قرار نمیی قانون، معروض ارادهآمره الف. احکام

 وجه امری ندارند. 
ً
 ب. قواعد تکمیلی قانون مطلقا

 توان داشت.ج. از نظر تحلیلی در نظام حقوقی ما، تعلیق در بطالن عقد هم می

 د. از نظر قانون مدنی برخی از خیارات قابل اسقاط نیستند. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

ی مالک، نزد گیرنده بدون تعدی و تفریط تلف  مالک  پیش از عقد برگردانده شود و قبل از مطالبهکه به  چنانچه مورد عقد پس از فسخ و پیش از این ✓

 [ 94]تعهدات آزاد  گردد، آیا گیرنده ضامن است؟
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 الف. گیرنده ضامن است.

 ب. گیرنده ضامن نیست. 

 ی عقد باشد.ج. گیرنده ضامن است، اگر فسخ کننده

 شده امانی باشد.د. گیرنده ضامن نیست، اگر عقد فسخ 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

ی و تفریط نزد خریدار دچار  شود. پس از فسخ عقد و مطالبه قرارداد بیعی توسط یکی از طرفین فسخ می ✓ ل مشتری، مبیع بدون تعدا
ا
ی بایع و تعل

 [ 96وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت شود وضعیت ضمان یا عدم ضمان خریدار، با کدام مورد انطباق دارد؟ نقص می

 ضامن است.    الف.امین است و در صورت اتالف، ضامن است.
ً
 ب. ید وی ضمانی است و مطلقا

ی و تفریط، ضامن است.   د. در هیچ حالتی ضامن نیست.     ج. در صورت تعدا

 درست است. »ب«ی پاسخ:گزینه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد عقد خیاری عقدی است که: ✓

 ها در نظر گرفته شده است.مناسبت ماهیت عقد، خیار فسخ قرارداد برای طرفین یا یکی از آنالف. به 

 الزم بوده، ولی طرفین برای خود یا دیگری حق فسخ قائل شده
ً
 اند.ب. ماهیتا

 بینی کرده است.اختیار فسخ پیشها ج. قانون برای طرفین یا یکی از آن

 از خیارات قراردادی است.  یکی د.عقدی است که موضوع آن، معامله

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]سردفتری شود؟ کدام مورد زیر عقد خیاری محسوب می ✓

 ب. واجد خیار شرط باشد.    الف. واجد خیار تخلف شرط باشد. 

 د. واجد یکی از خیارات مختص باشد.    ج. واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

 درست است. »ب« ی مدنی، گزینهقانون  188ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد خیار شرط:  ✓

 الف. از اقسام شرط فعل حقوقی مثبت است. 

 ب. از اقسام شرط نتیجه است.

 به بحث شرط ضمن
ً
 العقد ارتباطی ندارد. ج. اساسا

 شود. د. خالف اطالق عقد، محسوب نمی

کند. این اثر به محض اشتراط خیار و بدون آن که به اقدام دیگری نیاز  له اختیار فسخ پیدا میشروط  درست است.با اشتراط خیار شرط، م  »ب«ی  پاسخ:گزینه

 های شرط نتیجه است. یابد؛ درنتیجه، خیار شرط از مصداق باشد، تحقق می

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت »فسخ به مصلحت« در قراردادها چیست و چه حکمی دارد؟  ✓

 تواند به تشخیص خود، معامله را فسخ کند و شرط مزبور، در صورت تعیین مدت، صحیح است. حق فسخ می ی الف. دارنده 

 تواند در صورت اثبات مصلحت، معامله را فسخ کند و شرط، در هر حال صحیح است. ی حق فسخ میب. دارنده

 هر حال صحیح است. تواند به تشخیص خود، معامله را فسخ کند و شرط، در ی حق فسخ می ج. دارنده 

 د. هر دو طرف حق فسخ دارند، ولی صحت شرط، منوط به تعیین مدت است. 

 درست است.»الف« ی پاسخ:گزینه

 [ 91]وکالت خیار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟  ✓

 الف. در تمام عقود، غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارد.

 ت است و در تمام عقود راه دارد. ب. خیار شرط جزو قواعد عمومی معامال

 ای از عقود الزم، امکان درج خیار شرط وجود دارد. ج. در تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره

 د. خیار شرط مختص عقود الزم است و در تمام این عقود امکان درج خیار شرط وجود دارد. 

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه
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 [ 95]قضاوت  ارد؟ شرط خیار در کدام مورد راه د ✓

 د. نکاح    ج. صلح   ب. ضمان   الف. وقف 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی کدام یک از عبارات ذیل نادرست است؟ ✓

 الف. درج شرط خیار مختص عقود الزم است.

 ب. در معامالت بالعوض خیار غبن راه ندارد.

 ندارد. ج. در معامالت با خود خیار مجلس وجود 

 ی عقود الزم درج شرط خیاربالمانع است.د. در کلیه

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد  شود؟ی طرفین قرارداد ایجاد میکدام یک از خیارات زیر با اراده ✓

 ب. خیار تبعض صفقه      الف. خیار تأخیر ثمن

 د. خیار شرط       ج. خیار عیب

 قانون مدنی خیار شرط مبتنی بر اراده و خواست طرفین قرارداد است.  399ی درست است. طبق ماده »د«  یپاسخ: گزینه

بینی شده، اما آغاز مهلت خیار معلوم نشده است، اعتبار این شرط و تأثیر آن بر عقد  در عقد بیع، شرط خیار به نفع بایع به مدت سه ماه پیش ✓

 [ 95]دکتری سراسری چگونه است؟

 کند، هم شرط و هم عقد باطل است. ط مجهول است و چون جهل آن به عوضین سرایت میالف. شر 

 کند، شرط صحیح است. ب. اگرچه شرط مجهول است، اما چون جهل آن به عوضین سرایت نمی

 کند.ج. شرط مجهول و باطل است، اما جهل آن به عوضین سرایت نمی

 د. شرط و عقد هر دو صحیح و معتبرند.

 کند. قانون مدنی عدم تعیین تاریخ شروع مدت خیار شرط، خللی به اعتبار شرط و عقد وارد نمی 400ی طبق ماده  درست است.  »د«ی گزینهپاسخ: 

 [94]دکتری حقوق خصوصی در مورد »خیار شرط برای شخص ثالث«، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 الف. فقط شخص ثالث اختیار فسخ دارد. 

 کسی است که از طرف او انتخاب شده است.ب. شخص ثالث، وکیل 

 ج. شخص ثالث، داور میان طرفین است، هرچند از طرف یکی از متعاملین انتخاب شده باشد. 

 توانند مستقاًل عقد را فسخ کنند. د. هم شخص ثالث . هم کسی که از طرف او اختیار فسخ پیدا کرده است، می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 حق فسخ معامله را داشته باشند، کدام  ضمن عقد بیدر   ✓
ً
ع بر مشتری شرط شده است که به مدت یک ماه از تاریخ عقد، یابع و پدر وی، منفردا

 [ 97]وکالت کرمانشاه مورد، صحیح است؟

 شود.ی او، از جمله خود بایع منتقل میالف. در صورت فوت پدر بایع در زمان خیار، حق فسخ به ورثه

 صورت مانع تصرفات منافی خیار و نیز غیرقابل توارث است.  ب. خیار شرط در هر 

 شود.ی او منتقل میج. در صورت فوت بایع، حق فسخ به ورثه

 بخاطر مردد بودن ذوالخیار، شرط باطل است.
ً
 د. اساسا

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

ی  شود. خریدار در مدت مذکور، اقدام به معاوضهنده قید میدر قرارداد بیع بین احمد و مرتضی، شرط خیار برای مدت شش ماه به نفع فروش  ✓

 [ 96وگاز سراسریدکتری حقوق نفت] کند. کدام مورد در خصوص قرارداد دوم، صحیح است؟مبیع با جمشید می

 ب. غیرنافذ است.      الف. قابل فسخ است. 

 شود. منفسخ میی اول توسط فروشنده، د. با فسخ معامله     ج. صحیح و نافذ است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

397 

در    در قراردادی شرط شده است:» در صورت نکول یا انصراف هر یک از طرفین از قرارداد، او ملزم به پرداخت دو میلیون تومان است.« کدام مورد ✓

 [ 95]تعهدات سراسری ن شرط، صحیح است؟صوص ایخ

 محمول به مدت عرفی است؛ لذا عقد و شرط، صحیح است. الف. خیار شرط است و با وجود عدم تعیین مدت، 

 ب. خیار شرط است و به دلیل عدم تعیین مدت، باطل و عقد نیز باطل است. 

 ج. نوعی وجه التزام است که در این فرض، باطل است.

 د. وجه التزام بوده و صحیح است. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

تواند با پرداخت مبلغ معینی عقد را فسخ کند، وضعیت  شود که هر کدام از طرفین میدهند و ضمن عقد شرط میای انجام میدو نفر باهم معامله ✓

 [ 96]مشاوران حقوقی عقد و شرط کدام یک از موارد زیر است؟

 ب. عقد صحیح ولیکن شرط باطل است.      الف. عقد و شرط هر دو صحیح است.

 د. عقد و شرط هر دو باطل است.     ج. عقد صحیح اما شرط غیرنافذ است. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح ... است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق ... است.  ✓

 صحیح –ب. باطل       صحیح  –الف. مبطل عقد 

 صحیح –د. صحیح       باطل  –ج. مبطل عقد 

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1069ی  مادهپاسخ: طبق 

شود که هرگاه خریدار پیش از فروشنده فوت کند، عقد بیع منفسخ شود. عقد و شرط ضمن آن، چه در ضمن قرارداد فروش یک مزرعه شرط می ✓

 [ 97وگاز سراسریدکتری حقوق نفت] حکمی دارند؟ 

 الف. هر دو نافذ است.

 ب. هر دو باطل است.

 باطل و عقد، صحیح است. ج. شرط،

 د. شرط، باطل و نفوذ عقد، منوط به تنفیذ مجدد واهب است.

درست است. شرط مندرج در قرارداد شرط فاسخ است. مدت شرط فاسخ مثل خیار شرط باید معلوم باشد و اال عقد و شرط هر دو براساس   »ب«ی  پاسخ: گزینه

 قانون مدنی باطل هستند.  401ی ماده 

تر شود که خریدار در معامله مغبون شده است و کاال را پنجاه درصد گرانشود. بعد از تلف معلوم میشود و نزد مشتری تلف میمی  مالی فروخته ✓

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد از قیمت عادله خریده است. در این معامله: 

 ا مسترد نماید.تواند با دادن بدل مبیع بیع را فسخ و ثمن ر الف. خریدار خیار غبن دارد و می

 ب. خریدار خیار غبن ندارد؛ زیرا مبیع تلف شده است.

 ج. خریدار فقط حق دارد که ارش مطالبه کند.

 تواند یا بیع را فسخ نماید یا ارش مطالبه کند. د. خریدار می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

یا برای جبران  غبن  فاحش،مابه  ر متعهد برای جبران  وصف  شرط شدۀاگ ✓ التفاوت بپردازد، وضعیت حق فسخ چگونه خواهد بود؟  غیر موجود، 

 [ 91]تعهدات سراسری

 ماند.الف. در هر دو مورد خیار به قوت خود باقی می

 شود.مانده و در مورد دوم خیار ساقط میب. در مورد اول خیار باقی

 شود.در هر دو مورد خیار ساقط می ی رفع منشأ خیار یعنی ضرر،ج. به واسطه

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی سراسری در کدام وضعیت خیار غبن منتفی است؟ ✓

 ب. موضوع قرارداد کلی در ذمه باشد.      ای باشد. الف. قرارداد مغابنه
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 قیمت را بپردازد. کننده تفاوت د. مغبون     ج. مغبون از قیمت عادله آگاه باشد.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 418ی  پاسخ: طیق ماده

 [ 93]قضاوت   کدام خیار در معاوضه راه دارد؟  ✓

 د. مجلس    ج. غبن   ب. حیوان    الف. تأخیر ثمن

 شوند. درست است. خیارات حیوان، تأخیر ثمن و مجلس مختص بیع هستند و در سایر عقود ثابت نمی  »ج«ی پاسخ:گزینه

شود که مقدار آن نه تن است، کدام شود، هنگام تسلیم مبیع، معلوم میکه ده تن باشد، فروخته میهای موجود در یک انبار به شرط اینگندم ✓

 [ 95]دکتری سراسری مورد صحیح است؟

 ر حق فسخ دارد. الف. خریدا

 در هر صورت خریدار و فروشنده حق فسخ دارند. ب. 

 تواند خریدار را ملزم به قبول یک تن گندم دیگر کند.ج. فروشنده می

 تواند فروشنده را ملزم به تسلیم یک تن گندم دیگر کند.د. خریدار می

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 384ی  پاسخ: طبق ماده

 [93]ارشد حقوق خصوصی آزاد ی تخلف از شرط فعل در عقد اجاره چیست؟ ضمانت اجرا ✓

 کند.له حق فسخ ایجاد میالف. تخلف از شرط فعل برای مشروط  

 علیه را به انجام فعل بخواهد.تواند الزام مشروط  له میب. مشروط  

 در صورت عدم امکان الزام، حق فسخ دارد.علیه را به انجام شرط تقاضا کند و له باید ابتدا الزام مشروط  ج. مشروط  

 علیه را به انجام شرط بخواهد یا بدون درخواست الزام، اجاره را فسخ کند. تواند یا الزام مشروط  له مید. مشروط  

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 496ی  پاسخ: طبق ماده

ها را رنگ کند. موجر ظرف مدت  ی اتاق موجر مکلف است ظرف یک هفته همهی ملک مسکونی، به نفع مستأجر شرط شده که در قرارداد اجاره ✓

 [ 94]قضاوت  مقرر اقدام نکرده است. کدام مورد صحیح است؟ 

 تواند الزام موجر را به اجرای تعهد بخواهد. الف. چون از شرط فعل تخلف شده، مستأجر حق فسخ ندارد و می

 کند که ابتدا الزام موجر را به اجرای تعهد خواسته باشد. تواند قرارداد را فسخب. مستأجر در صورتی می

 ج. مستأجر حق فسخ دارد، چون از شرط صفت تخلف شده است.

 د. مستأجر حق فسخ دارد، چون از شرط فعل تخلف شده است.

 میشود، مشروط  ی اشیا تخلف  هرگاه از شرط فعل ضمن عقد اجارهق.م    496ی درست است. طبق ماده  »د«ی  پاسخ: گزینه
ً
تواند عقد را فسخ  له مستقیما

 علیه به انجام شرط را بخواهد.کند و الزم نیست قبل از فسخ، الزام مشروط  

 مشخص می  500ملکی به شرط داشتن   ✓
ً
ی خیارات در این معامله اسقاط مترمربع است. کافه  450شود که  متر مربع فروخته شده است، ولی بعدا

 [ 94]قضاوت   صحیح است؟شده است. کدام مورد 

ی خیارات شامل  تواند به علت تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ کند و در این صورت عبارت اسقاط کافه الف. خریدار در صورت اثبات ضرر فاحش می

 شود.این مورد نمی

 شود.خیارات شامل این مورد هم میی تواند به علت تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ کند و عبارت اسقاط کافهب. خریدار نمی

 شود.ی خیارات شامل این مورد نمیج. خریدار خیار تخلف از شرط صفت دارد و عبارت اسقاط کافه

 شود.ی خیارات شامل این مورد نمید. خریدار خیار تخلف از شرط نتیجه دارد و عبارت اسقاط کافه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

ی ثالث بوده است، مشتری  معلوم شود، مبیع در دو سال گذشته در اجاره  ال از بیع منزل مسکونی و تحویل مبیع به خریداراگر بعد از گذشت دو س  ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری   چه حقی خواهد داشت؟

 می
ً
 ق.م بیع را فسخ کند.  53ی تواند به استناد ماده الف. صرفا

 از مبلغ ثمن بکاهد. تواند عقد بیع را فسخ یا به نسبت، ب. می

 تواند حق فسخ داشته باشد، چون مدت زمان اجاره منقضی شده است. ج. نمی
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 المثل منافع کند، حق رجوع به بایع را هم دارد. ی قیمتد. خیار فسخ عقد را دارد و اگر مستأجر از او مطالبه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

وگاز  ورت عدم پرداخت ثمن، بایع حق فسخ دارد. کدام مورد صحیح است؟ ]دکتری حقوق نفتدر قرارداد خرید ماشین قید شده است که در ص  ✓

 [ 96سراسری

 ب. قرارداد و شرط فسخ، هر دو صحیح است.     الف. شرط باطل و مبطل عقد است.

 د. قرارداد صحیح ولی شرط باطل است.      ج. قرارداد غیرنافذ است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

فروشد. اگر  میلیون تومان می  10ی شریک به مبلغ  ای را که سه دانگس متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک غیر است، بدون اجازهبایعی خانه ✓

ی وجود میلیون تومان ارزش داشته باشد، چه حقی برای مشتر 4ی مربوط به سهم خود را تنفیذ نکند و سه دانگ خانه به تنهایی شریک، معامله

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری دارد؟ 

 نصف بها یا عوض قرارداد را از بایع مسترد کند. الف. 

 میب. به دلیل عدم امکان تجزینه
ً
 تواند عقد را فسخ کند. پذیری مبیع، صرفا

 )شش دهم( ثمن معامله را مسترد کند.  6/ 10تواند از ج. حق فسخ معامله را دارد و یا می 

 )چهار دهم( ثمن معامله را مسترد کند.  4/ 10تواند از له را دارد و یا مید. حق فسخ معام

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی،گزینه 256ی  پاسخ: طبق ماده

ی فروشنده بوده را خریده است. یک گونی از آن را قباًل مشاهده کرده و گونی دیگر را از روی نمونه خریده  مشتری دو گونی برنج که در مغازه  ✓

 [ 92]مشاوران باشد. در این صورت مشتری ...در موقع تسلیم، گونی دوم مطابق نمونه نمی است.

 الف. باید دو گونی برنج را رد کند.

 گونی را که قباًل مشاهده کرده قبول و گونی دوم را رد کند.ب. می
ً
 تواند صرفا

 ها مختار است.ج. در رد یا قبول هر یک از گونی

 گونی برنج را رد کند.تواند دو د. می

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

در عقد بیعی، ثمن غیرپولی و عین کلی در ذمه است. در صورتی که خریدار ثمن را تسلیم کرده و معلوم شود هنگام تسلیم معیوب بوده است،   ✓

 چه حقی دارد؟ 
ً
 [ 96ارشد تعهدات سراسری]  فروشنده اصوال

 ب. فسخ معامله      الف. گرفتن ارش یا فسخ معامله 

 ی خسارت د. مطالبه     ج. الزام خریدار به تعویض ثمن 

 درست است.»ج« ی پاسخ:گزینه

 [ 93]قضاوت  ی اوست؟در کدام خیار، تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری، برعهده ✓

 د. مجلس    ج. حیوان    ب. عیب    الف. شرط

ی قاهره تلف  ن مدنی اگر مبیع در زمان خیار مجلس، حیوان یا شرط مختص مشتری در اثر قوهقانو   453ی  درست است. طبق ماده  »ب« ی  پاسخ: گزینه

 ی خود مشتری است.ی بایع است، اگر تلف در زمان خیاراتی غیر از سه خیار فوق وقوع یابد، طبق قاعده تلف برعهدهشود، تلف به عهده

 [ 90]قضاوت  کمی دارد؟ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود چه ح ✓

 کند.ب. حق خیار عیب ایجاد نمی      الف. در حکم عیب سابق است. 

 رود. د. بیع از بین می      آورد. ج. خللی به معامله وارد نمی

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی وتعهدات سراسری کدام عبارت در مورد خیار عیب نادرست است؟  ✓

 تغییر در مبیع سبب سقوط حق فسخ است. الف. 

 ب. تلف شدن مبیع در نزد مشتری مانع فسخ و رد است.

 ج. انتقال مبیع به غیر سبب سقوط حق فسخ است. 
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 د. عیب حادث پس از قبض مبیع مانع فسخ و رد نیست.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

العقد معیوب بوده است. در کدام یک از موارد زیر،  شود که حین، معلوم میفروشد و پس از تحویلشخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می ✓

 [ 95]وکالت ی ارش مخیر است؟خریدار در فسخ یا مطالبه

 الف. چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

 ب. در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.

 ی موردنظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد.ج. چنانچه شکرها

 ی عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.د. چنانچه به واسطه

ن معامله شده است که در این صورت اگر مبیع، از نحوۀ طرح مسئله اینگونه به نظر می درست است.    »د«ی  پاسخ: گزینه رسد که مبیع به صورت عین معیا

ی راه ندارد؛   437شود. مطابق مادۀ  باشد برای خریدار خیار عیب ایجاد می معیب 
ا
ن است و در بیع کل ی در معیا

ا
ن و کل قانون مدنی، خیار عیب ویژۀ عین معیا

ی، بایع، مصداق معیوبی را تسلیم نماید، مطابق مالک  مادۀ  
ا
د و اگر تبدیل، ممکن نشد  ق.م. مشتری ابتدا باید بایع را الزام کن  482بنابراین اگر در بیع کل

ر تسلیم، عقد را فسخ کند. در فرض مندرج در گزینۀ  مشتری می 
ا

ذ ع  قانون مدنی مشتری در فسخ    422طبق قاعدۀ مقرر در مادۀ    4تواند به استناد خیار ت 

را مطالبه نماید؛ این   ارش  تواندمی  فقط  و  اردند  فسخ حقا   مشتری موارد  از  بعضی  بیع یا مطالبۀ ارش مخیر است؛ اما این قاعده، بدون استثناء نیست و در

 آمده است.  429استثنائات در مادۀ  

شود. اگر معلوم شود که سیلندر خودرو قبل  ی رانندگی، نقصی در خودرو ایجاد میکند و به علت حادثهحامد اتومبیلی را از کامران خریداری می ✓

 [ 95وق خصوصی سراسری]ارشد حق از بیع معیوب بوده است، حامد چه حقی دارد؟ 

 تواند فروشنده را به رفع نقص و عیب الزام نماید. الف. می

 ارش کند. یتواند قرارداد را فسخ یا مطالبهب. می

 ی ارش نماید.تواند مطالبه ج. فقط می

 تواند معامله را فسخ کند.د. فقط می

  درست است. »ج«ی  قانون مدنی، گزینه 429ی ماده  3پاسخ: طبق بند 

شود. در صورتی که معلوم شود که مبیع  فروشد و در قرارداد بیع، خیار فسخ به مدت ده روز برای مشتری منظور میرضا اتومبیلی را به حسین می ✓

ت؟ ]ارشد در هنگام عقد بیع، عیب مخفی داشته و بعد از تسلیم نیز عیب دیگری بدون ارتباط با عیب قبلی در آن حادث شود، حکم مسئله چیس

 [ 96تعهدات سراسری

 شود. الف. خیار عیب مشتری ساقط می 

 ب. مشتری فقط به استناد عیب نخست، حق فسخ یا اخذ ارش دارد.

 ج. مشتری هم به استناد عیب نخست  و هم به به استناد عیب حادث، حق فسخ یا اخذ ارش دارد. 

 تواند به استناد عیب دوم بیع را فسخ کند. نمیتواند به استناد عیب نخست ارش بگیرد، ولی د. مشتری فقط می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

به جواد می ✓ از کریم خریده است  که  را  تلویزیونی  میحمید  مشخص  سپس  صحیح است؟ فروشد.  مورد  تلویزیون معیوب است. کدام  که  شود 

 [ 94]قضاوت 

 کند. تواند عقد خود با کریم را فسخالف. حمید به لحاظ خیار عیب می

 شود. ب. با فروش تلویزیون به جواد، حقوق حمید کاًل ساقط می

 ج. فروش تلویزیون توسط حمید تأثیری در حق فسخ وی ندارد. 

 تواند عقد خود با کریم را فسخ کند. د. حمید نمی

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [94]دکتری حقوق خصوصی سراسری یدار چه اختیاری دارد؟ ها معیوب درآمده است. خردر یک عقد، چند چیز فروخته شده و یکی از آن ✓

 الف. خریدار باید یا تمام مبیع را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد.

 تواند نسبت به کاالی معیب، عقد را فسخ کند و یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد.ب. به طور کلی خریدار می
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تواند نسبت به کاالی معیب، عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد. در غیر این صورت باید تمام آن را رد کند  مبیع متعدد، مثل یکدیگر باشند، خریدار می ج. اگر  

 و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد. 

 تواند ارش بگیرد.کند. در غیر این صورت، فقط میتواند عقد را فسخ د. اگر مبیع متعدد مثل یکدیگر باشند، خریدار می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 90]وکالت گیالن در صورتی که بعد از بیع و قبل از قبض، عیبی در مبیع ایجاد شود مشتری چه حقی دارد؟  ✓

 ب. حق اخذ ارش       الف. حق فسخ

 د. هیچ حقی ندارد.     ج. حق فسخ یا حق اخذ ارش 

 درست است.    »ج«ی قانون مدنی، گزینه 425ی  مادهپاسخ: طبق 

تواند انجام  کند. در زمان تحویل، مورد معامله معیوب است، خریدار کدام اقدام حقوقی را میخرید میشخصی خودرویی را از شرکت سازنده پیش ✓

 [ 94وگاز سراسریدهد؟ ]دکتری حقوق نفت

 تواند عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد.الف. می

 تواند ارش را مطالبه کند.فقط می ب.

 تواند از تولیدکننده، خواهان رفع عیب شود. ج. فقط می

 تواند خواهان تعویض خودرو شود.د. می

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوت  کدام مورد در خصوص شرط تبری از عیوب، صحیح است؟  ✓

 شود. باعث سقوط خیار تدلیس میالف. 

تب. از اقسام »شرط عدم    « نیست. مسؤولیا

 شود.ج. شامل ضمان ناشی از تلف مبیع پیش از قبض نمی

 شود.د. شامل عیوب طاری بعد از عقد نیز می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

ی جسته و عهده به موجب قراردادی ده تن تخم مرغ فروخته می ✓ کند. عیوب را از خود سلب میی  شود. در ضمن عقد بیع، بایع از عیوب مبیع تبرا

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری  اند، حکم معامله چیست و چه حقی برای خریدار وجود دارد؟ها فاسد بودهاگر معلوم شود تخم مرغ

ی از عیوب، مشتری حق فسخ دارد، لکن حق مطالبه  ی ارش را ندارد. الف. صحیح است و به علت تبرا

ی   ی ارش را دارد. از عیوب، مشتری حق فسخ ندارد، لکن حق مطالبهب. صحیح است و به علت تبرا

ی از عیوب، حق فسخ یا اخذ ارش برای خریدار وجود ندارد.   ج. صحیح است و به علت تبرا

 د. باطل است و خریدار حق استرداد ثمن را دارد.

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 434ی  پاسخ: طبق ماده

ی، کدام مورد صحیح نیست؟ در خصوص شرط  ✓  [95]ارشد حقوق خانواده سراسری تبرا

 شود.الف. شامل ضمان ناشی از تلف مبیع پیش از قبض می

تب. یکی از اقسام شرط عدم    است.  مسؤولیا

 ج. ناظر به عیوب موجود در زمان عقد است. 

 شود. د. باعث سقوط خیار تدلیس نمی

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

انشای عقد اجارۀ ✓ از  اتاق ای معلوم میخانه  بعد  از  از نظر حقوقی مستأجر دارای چه اختیاری است؟ شود که تعدادی  های آن مرطوب است. 

 [ 96]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف

 تواند اجاره را فسخ کند.الف. فقط می

 تواند ارش بگیرد.ب. فقط می

 ب در آغاز مدت اجاره معلوم شود و ارش بگیرد، اگر عیب پس از مدتی معلوم شود. تواند فسخ کند، اگر عیج. می
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 تواند اجاره را فسخ کند یا از بابت عیب ارش بگیرد.د. می

 در عقد اجاره ارش نداریم.  درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

شود، در دعوی علیه تولیدکننده، به کدام ز کاال دچار زیان می ای که طرف قرارداد با تولیدکننده نیست و پس از مصرف یا استفاده اکنندهمصرف  ✓

 [ 97]ارشد تعهدات سراسری تواند استناد کند؟یک از موارد زیر، نمی

تب. ضمان قهری یا     الف. تضمین سالمت کاال در برابر عموم   مدنی تولیدکننده  مسؤولیا

 کاالد. شرط ضمنی سالم بودن     ی ارش کاالی معیوبج. مطالبه

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

گیرد تا ظرف چند ساعت، ثمن را آماده و پرداخت کند. در صورتی که مشتری روز سوم ثمن را حاضر بعد از انعقاد عقد، مشتری از بایع مهلت می ✓

 از طریق تلفن از او ثمن را مطالبه کرده است، عقد بیع چه وضعیتی دارد
ً
 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری  ؟نماید؛ در حالی که بایع کرارا

 الف. به دلیل آمادگی پرداخت ثمن، قابل فسخ نیست. 

 ب. به دلیل تأخیر در پرداخت ثمن، قابل فسخ است.

 ی ثمن از سوی بایع، قابل فسخ نیست.ج. به دلیل مطالبه

 د. به دلیل عدم پرداخت ثمن و تخلف از شرط، قابل فسخ است. 

 ت.درست اس   »الف«ی پاسخ: گزینه

روز از زمان انعقاد عقد بیع به عنوان وام نزد او بماند و روز سوم پرداخت گردد. چنانچه    2کند که ثمن به مدت  خریدار مالی با فروشنده توافق می  ✓

 [ 92دکتری حقوق خصوصی سراسری]  تواند انجام دهد؟خریدار در پرداخت بدهی تأخیر کند، فروشنده چه اقداماتی می

 تواند به عنوان خیار تأخیر ثمن بیع را فسخ کند. الف. تنها می

 تواند از طریق دادگاه الزام خریدار به پرداخت مبلغ مذکور را بخواهد.ب. تنها می

 تواند از حق حبس استفاده کند.ج. چنانچه مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، تنها می

 بس استفاده کند یا به عنوان خیار تأخیر ثمن بیع را فسخ کند. تواند از حق حد. چنانچه مبیع تسلیم نشده باشد، فروشنده یا می

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

ی آن را حواله داده باشد که بایع از شخص  اگر مبیع و ثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع  عین  معین، مشتری قسمتی از ثمن را پرداخته و بقیه ✓

 
 

محال و  بگیرد  نکدیگری  قبول  را  آن  بقیهند،  علیه  پرداخت  عدم  صورت  داشت؟ در  خواهد  وضعی  چه  بیع  عقد  مشتری،  توسط  ثمن  ی 

 [ 92]وکالت 

 الف. فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد. 

 ی ثمن را دارد. ماندهی باقیب. فروشنده فقط حق مطالبه

 ج. چون حواله باطل است، عقد بیع هم به تبع آن باطل است. 

 ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید.د. فروشنده مخیر است بقیه 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد مهلت خیار تأخیر ثمن چقدر است؟ ✓

 تواند با تأخیر انجام شود.الف. مهلت معینی ندارد و می

 ب. پس از اطالع فوری است.

 ج. از زمانی که مبیع در حال فساد و خرابی است فوری است. 

 سه روز از زمان عقد است.  د.

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]قضاوت  در کدام یک از خیارات زیر، فوریت شرط نیست؟  ✓

 د. تأخیر ثمن   ج. تدلیس    ب. غبن    الف. تخلف وصف

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 90سراسری]ارشد حقوق خصوصی  کدام مورد در خصوص خیار تأخیر ثمن، نادرست است؟  ✓
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 شود. الف. در صورتی که مبیع کلی در ذمه باشد، خیار تأخیر ثمن محقق نمی

 ب. معرفی ضامن برای پرداخت ثمن توسط خریدار سبب سقوط خیار است.

 ی فروشنده از حق حبس سبب سقوط خیار است. ج. استفاده

 شود.محقق نمید. با تأخیر در تسلیم مبیع از سوی فروشنده برای مشتری خیار تأخیر  

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی کدام عبارت در خصوص شرایط خیار تأخیر ثمن، نادرست است؟ ✓

 الف. بایع تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. 

 بیع عین شخصی و یا در حکم آن باشد.ب. خیار در صورتی ثابت است که 

 است که عقد بیع حال باشد.ج. خیار در صورتی ثابت 

 د. خیار تأخیر مخصوص بایع است.

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 402ی  پاسخ: طبق ماده

شود که بوی عطر مانند قبل نیست. خریدار  خریدار که یک هفته پیش عطر موجود در ظرف معینی را بوییده، پس از عقد و قبض مبیع متوجه می  ✓

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری برخوردار است؟از چه خیاری 

 د. خیار تخلف وصف   ج. خیار تدلیس   ب. خیار شرط  الف. خیار رؤیت 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

یدار  اگر کاالیی به نحو کلی در ذمه فروخته شود و خریدار پس از قبض و رؤیت کاال متوجه شود که کاال فاقد اوصاف ذکر شده در توافق است، خر ✓

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری از چه حقی برخوردار است؟

 تواند معامله را به دلیل خیار رؤیت فسخ کند.الف. می

 ی ارش نماید. تواند معامله را فسخ کرده یا مطالبهب. می

 تواند کاال را رد کند، اما حق فسخ معامله را ندارد. ج. می

ف از وصف فسخ کند.تواند معامله را به دلیل خیار تخد. می
ا
 ل

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

س شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز    380ی  مطابق ماده  ✓
ا
تسلیم  ق.م » در صورتی که مشتری مفل

 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت صحیح است؟ی فوق، کدام مورد تواند از تسلیم آن امتناع کند.« با توجه به مادهنشده باشد، می

 الف. اجرای بخش اول ماده، در غیر عقد بیع امکان ندارد. 

 ب. بخش اخیر ماده، در مورد ورشکستگی قابل اعمال نیست. 

 ج. اجرای بخش اول ماده، در مورد اعسار امکان ندارد، ولی در ورشکستگی قابل اجرا است. 

 شود. کلی، ثمن عین معین را نیز شامل می د. حکم این ماده، عالوه بر ثمن

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

س شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، آنگاه ...  ✓
ا
 [ 92]مشاوران حقوقی اگر پس از عقد بیع، مشتری مفل

 الف. بایع حق دارد استرداد مبیع را بخواهد.

 گیرد.ب. بایع جزو غرما قرار می

 گیرد، ولی نسبت به عین مبیع دارای حق اولویت است. قرار میج. بایع جزو غرما  

 گردد. د. بیع باطل است و مبیع به ملکیت بایع برمی

 تواند عقد بیع را به استناد خیار تفلیس فسخ و مبیع را مسترد کند.قانون مدنی، بایع می  380ی درست است. طبق ماده  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]قضاوت  دام است؟شرایط اعمال خیار تفلیس ک ✓

 الف. منوط به صدور حکم افالس از سوی دادگاه نیست. در عین حال ضروری است ثمن معامله عین معین باشد. 

س« اعالم کرده باشد. 
ا
 ب. برای اعمال خیار ضروری است ثمن معامله کلی بوده پرداخت نشده باشد و دادگاه مشتری را »مفل
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گیرد و امکان  شود؛ بنابراین با صدور حکم ورشکستگی اجرای توافق به طرفیت مدیر تصفیه صورت میافالس اجرا میج. خیار تفلیس تنها در مورد احراز  

 فسخ برای فروشنده وجود ندارد.

 مشتری از پرداخت ثمن عاجز شود، لذا اگر بایع امکد. این خیار تنها در عقد بیع اعمال می
ً
ان تسلیم  شود. همچنین برای اجرای آن ضروری است صرفا

 مبیع را نداشته باشد، استناد به خیار تفلیس امکان پذیر نیست.

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

سیما می ✓ به  را  س میاحمد مال خود 
ا
مفل به خریدار، سیما  مبیع  از تسلیم عین  و پس  دارد؟ فروشد  را  آیا احمد حق استرداد عین مبیع  شود. 

 [ 95]قضاوت  

 ب. بلی، خواه ثمن کلی باشد، یا عین معین    شود.رما میثمن، داخل در غ  خیر و برای گرفتن الف. 

 د. بلی، اگر ثمن، عین معین باشد.                          ج. بلی، اگر ثمن کلی باشد.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 380ی  پاسخ: طبق ماده

ی  ، در صورتی که قبل از تأدیه فروشددستگاه اتومبیل سواری دست دوم، به تاجری می   به موجب قرارداد بیع، حسین آپارتمان خود را در ازای یک ✓

 [ 96]قضاوت  ثمن، خریدار ورشکسته شود، فروشنده از چه حقی برخوردار است؟ 

 ی ثمنب. مطالبه                       الف. فسخ بیع با قرار گرفتن در لیست غرما

 گیرد. در لیست غرما قرار می د.     ج. فسخ بیع و استرداد آپارتمان 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

دهد، منجر به فریب خریدار در بیع اتومبیل شده است، چنانچه فروشنده از این مسأله بی  شخص ثالث به قصد فریب با عملیاتی که انجام می  ✓

 [ 96]مشاوران حقوقی اطالع باشد:

 به جهت اخذ خسارت وارده است. الف. خریدار مختار در اعمال فسخ یا رجوع به مدلس

 شود. ب. پس از اطالع خریدار عقد منفسخ می

 د  تواند به م  ج. خریدار بدین جهت حق فسخ ندارد ولی می
 
 جهت اخذ خسارت رجوع کند. کننده()تدلیس س ل

 د. خریدار به استناد خیار تدلیس حق فسخ دارد.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری تدلیس، کدام مورد صحیح است؟در خصوص خیار  ✓

 الف. در خیار تدلیس، فوریت شرط نیست. 

 ب. خیار تدلیس، در هیچ صورتی قابل اسقاط نیست. 

 توان اسقاط کرد.خیار تدلیس را بعد از آگاهی از آن، میج. 

 د. اسقاط خیار تدلیس در ضمن عقد، در هر صورت صحیح است. 

ی  درست است. خیار تدلیس ضمن عقد قابل اسقاط نیست؛ منتها بعد از وقوع عقد و عالم شدن طرف قرارداد به وقوع تدلیس، دارنده  »ج«ی  هپاسخ: گزین

 تواند آن را اسقاط کند. خیار می

 [ 90]ارشد حقوق خصوصی سراسری ی فضولی، صحیح است؟کدام مورد در خصوص خیار مجلس در معامله  ✓

 خیار مجلس منتفی است.  الف. در عقد فضولی،

 ب. فضول، حق خیار و اعمال آن را دارد. 

 ی فضولی حق خیار مجلس دارد. ج. مالک با حضور در مجلس عقد و تنفیذ معامله 

 د. تنها اصیل حق خیار مجلس دارد و مالک و فضول حق خیار ندارند.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

تواند خیار مجلس را اعمال کند؟ ]ارشد حقوق حاضر باشند و وکیل بیع را منعقد نماید، چه کسی میاگر وکیل و موکل هر دو در مجلس بیع   ✓

 [ 96خانواده سراسری

 تواند خیار مجلس را اعمال کند. الف. فقط موکل می

 ب. وکیل برای اعمال خیار باید از موکل اذن بگیرد.
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 ال کند. ی موکل، خیار را اعمتواند با رعایت غبطهج. فقط وکیل می

 ی موکل.االختیار بودن با رعایت غبطهد. موکل به طور مطلق و وکیل در صورت تام

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]تعهدات آزاد در کدام مورد تغییر وضعیت قرارداد ممکن نیست؟ ✓

 ب. عقد قابل فسخ به عقد غیرقابل فسخ     الف. عقد نافذ به عقد منفسخ

 د. عقد غیرقابل فسخ به عقد قابل فسخ      عقد غیرنافذ ج. عقد نافذ به 

 درست است.   »ج«ی پاسخ:گزینه

وگاز  شود. حکم مسئله چیست؟ ]دکتری حقوق نفتدر عقد شرط شده است که مشتری برای پرداخت ثمن ضامن بدهد و این شرط انجام نمی ✓

 [ 97سراسری

 ادن ضامن از دادگاه تقاضا کند و در صورت عدم امکان، حق فسخ دارد. علیه را به دله باید ابتدا الزام مشروط  الف. مشروط  

 علیه را به انجام شرط، از دادگاه تقاضا کند.تواند الزام مشروط  له تنها میب. مشروط  

 علیه باید مصالحه کنند.له و مشروط  ج. مشروط  

 له حق فسخ معامله را دارد.د. مشروط  

 درست است.»د« ی قانون مدنی، گزینه 379ی  پاسخ: طبق ماده

شود ظرف یک ماه، آپارتمان  گردد و بر خریدار شرط میدر قرارداد بیع یک دستگاه کامیون، برای فروشنده، خیار شرط به مدت ده روز مقرر می ✓

فروشد اگر ثابت شود فروشنده اول،  می  خود را به قیمت مشخص به او بفروشد. خریدار در اثنای ده روز، کامیون و آپارتمان خود را به شخص ثالثی

 [ 97]قضاوت  قبل از آن، قرارداد بیع را فسخ کرده است. وضعیت قانونی دو معامله کامیون و آپارتمان اخیر، به ترتیب، چگونه است؟

 قابل فسخ  –ب. غیرنافذ        نافذ  –الف. غیرنافذ 

 نافذ  –د. باطل        قابل فسخ – ج. نافذ 

 « درست است.الف »ی پاسخ: گزینه

شود که ظرف یک سال، محصوالت تولیدی  ضمن قرارداد فروش یک هزار دستگاه یخچال، بر فروشنده که یک شرکت تولیدی است، شرط می ✓

و ی اول خود را به هیچ شخصی جز خریدار نفروشد. اگر تولیدکننده قسمتی از محصوالت خود را به ثالث بفروشد، به ترتیب، حکم قانونی معامله

 [ 97]قضاوت  دوم چیست؟ 

 نافذ  –ب. غیرنافذ       غیرنافذ –الف. قابل فسخ 

 غیرنافذ  –د. غیرقابل فسخ        نافذ  –ج. قابل فسخ 

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت  کننده چه حقی دارد؟ در هر معامله از راه دور، مصرف  ✓

 ی فروشنده است.برای انصراف از بیع دارد و هزینه بازپس فرستادن به عهدهالف. حداقل هفت روز وقت 

 ب. حداقل هفت روز وقت برای انصراف از بیع دارد، ولی باید جریمه مذکور در قرارداد را پرداخت کند.

 ی بازپس فرستادن را تحمل کند.ج. حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف از بیع دارد، ولی باید هزینه

 ی فروشنده یا خریدار است.ی بازپس فرستادن نیز، حسب مفاد قرارداد، به عهدهد. حق فسخ معامله را طبق شروط قرارداد دارد و هزینه

 درست است.   »ج«ی قانون تجارت الکترونیکی، گزینه  37ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]وکالت کدام مورد در خصوص انحالل قرارداد، صحیح است؟ ✓

 شود.انحالل ارادی قرارداد، شامل عقود جایز هم میالف. 

 توان توافق کرد. ب. برخالف تمام اسباب قانونی انحالل قرارداد، می

 ج. بطالن، از جمله موارد انحالل قرارداد است. 

 د. اسباب قانونی انحالل قرارداد، حصری نیست.

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه
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 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد « کدام مورد صحیح است؟ ی »حکم عزل« و »انعزالدرباره  ✓

 ی تأسیسی داشته و ناظر به آینده است.الف. هر دو جنبه

 ی اعالمی داشته و در گذشته اثر دارد.ب. هر دو جنبه

 ی اعالمی و در گذشته اثر دارد. ی تأسیسی و ناظر به آینده و »حکم انعزال« جنبهج. »حکم عزل« جنبه

 ی تأسیسی داشته و ناظر به آینده است.ی اعالمی داشته و در گذشته اثر دارد و »حکم انعزال« جنبهعزل« جنبهد. »حکم 

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری وضعیت حق خیار و حق حضانت از حیث قابلیت اسقاط چگونه است؟ ✓

 الف. هیچ کدام قابل اسقاط نیستند.

 چه به طور کلی و چه به طور جزئی و حق حضانت به صورت جزئی قابل اسقاط است.  ب. حق خیار

 ج. در مورد خاص و جزئی هر دو قابل اسقاط هستند.

 د. حق خیار به طور جزئی قابل اسقاط است و حضانت چه به طور جزئی و چه به طور کلی قابل اسقاط نیست. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 

 قانون مدنی(  465و   464دِّ مواعقد معاوضه ) 
اج خود  یادتر از احت یشود. در عهد باستان، هر تولیدکننده، آنچه که ز یکردن« و در اصطالح به »مبادله کاال و خدمات« گفته ممعاوضه در لغت به معنای »مبادله

شود. در اصطالح  ین عمل معاوضه گفته میکرد که بدیداشت، مبادله مد  خودش  یر از تولیغ  ی ا خدمات یکه کاال    یگر یدکنندۀ دیا خدمات  تولیداشت را با کاال  
شود. اگر  یافته معاوضه محسوب میژۀ »مبادله کاال با پول« است، شکل  تکاملیع که وی شود و در حقیقت، ب یحقوقی، معاوضه به »مبادله کاال به کاال« گفته م 

ای، نام »بیع« یا خرید  اند و بر چنین معاملهشود که این دو نفر فرش و گندم را »معاوضه« کردهگفته میهای مزرعه خود را با تخته فرشی مبادله کند،  کسی گندم
 شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.گذارند. همچنین اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمیو فروش را نمی
ابداع  پول، بیع آمده است.  عقد معاوضه ب با  ابتدا معاوضه بوده بعدًا  قبل از بیع  سیار شبیه عقد بیع است و مرز بسیار باریکی بین این دو است. از نظر تاریخی، 

سته تا با هم معاوضه کنند.  خواگشته تا یك نفر را پیدا کند که برنج داشته و گندم میخواسته؛ باید میمعامالت اینگونه بوده که شخص، گندم داشته و برنج می
 وقتی پول اختراع شد بیع هم آمد کنار معاوضه قرار گرفت که در حال حاضر هم معاوضه و هم بیع داریم. 

 : فرق بیع و معاوضه
کدام بیانگر ارزش آن دیگری گردد. هرگاه دو طرف، دو مال را باهم مبادله کنند بدون هیچ امتیازی، یعنی هیچتشخیص این موضوع صرفًا به قصد طرفین برمی

پول نباشد(،    تواندمیبه عبارت بهتر    گوییم »معمواًل« یعنی در »بیشتر اوقات«؛پول است. وقتی می  معموالً نباشد این را معاوضه گویند. ولی اگر یکی از دو مال )که  
 بیانگر ارزش و قیمت آن یکی باشد عقد را بیع گویند و آن مالی که بیانگر ارزش است، ثمن نام دارد. 

ا بدهم؟ شما  ر   405داری که من به شما پژو  گویم: سمند را برمیاند. من میدارید که هم قیمت  405یک مثال برای معاوضه: من یك سمند دارم و شما یك پژو  
 گویید: قبول. می

میلیون تومان اما در    30گویید: » گویم: »بله ولی چند؟« شما میفروشید به من؟« من میگویید: »سمند را مییک مثال برای بیع: من یك سمند دارم. شما می
گویم: »بله« در این  داری؟« من میال با این وضع، پژو را برمیمیلیون تومان گذاشته؛ حا  30دارم که کارشناس قیمت  آن را    405حال حاضرپول ندارم ولی یك پژو 

شود و خودروی سمند، مبیع است. حال اگر در مقام تشخیص بیع و معاوضه قصد طرفین احراز نشد که مثاًل بفهمیم که در  ، ثمن محسوب می405صورت پژو  
گوید: »مبادلۀ کاال به کاال« معاوضه است و »مبادلۀ کاال با پول« بیع است، مگر  ًا عرف میرویم، و نهایتآخر، فالن معامله بیع است یا معاوضه، به سراغ عرف می

شود بیع. نتیجه این که عرف مقرر اینکه خالف  این ثابت شود. به عبارت بهتر، اگر یك کاال را بدهید و از آن طرف، یك کاال بگیرید با یك مقدار پول باز هم می
 شود. آمد، عقد بیع میدارد چون پول به میان می

چه فرقی با هم    سؤال: حال چرا باید بدانیم که یک معامله فرضًا بیع است یا معاوضه؟ اینکه تشخیص دهیم فالن معامله بیع است و یا بهمان معامل، معاوضه
 قانون مدنی اشعار داشته که در معاوضه، احکام  خاصۀ بیع، جاری نیست.   465دارند؟ مادۀ 

 معاوضه، احکام خاصۀ بیع جاری نیست. : در  465ماده 
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 پنج تا حکم وجود دارد که فقط مختص به بیع است و فرق بیع و معاوضه صرفًا در همین پنج مورد است: 
 خیار مجلس .1
 خیار حیوان .2
 خیار تأخیر ثمن  .3
 حقِّ شفعه .4
 ود معوض است. ضمان معاوضی بعد از تسلیم، چون َضمان معاوضی قبل از تسلیم مربوط به بیع نیست و در تمام عق .5

ت خوانده شود اوصاف  معاوضه نیز بدین شرح است:   در پایان، عالوه بر تأکید بر این موضوع که دو مادۀ مربوط به این عقد با دقِّ
 است.  ی کی( معاوضه از عقود تمل3( معاوضه از عقود الزم است؛ 2معاوضه عقدی معوض است؛  (1

 
کنند که مرتضی به جای آپارتمان صد تن گندم از سوی مرتضی به جمشید، طرفین توافق می پس از فروش یک دستگاه آپارتمان صد متری و یک   ✓

کیلو برنج به جمشید بدهد. ماهیت حقوقی توافقات یاد شده با کدام گزینه   500متری و به جای یک تن گندم،    40و    60متری، دو آپارتمان  

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] سازگار است؟

 ها و تبدیل تعهد نسبت به گندم و برنجآپارتمان  معاوضه نسبت بهالف. 

 ها و معاوضه نسبت به گندم و برنجتبدیل تعهد نسبت به آپارتمان ب. 

 تبدیل تعهد در هر دو مورد ج. 

 معاوضه در هر دو مورد د. 

  دیگر   مال  عوضه ب  دهد می   مالی   طرفین  از   یکی  آن  موجبه  ب  که  است  عقدی   معاوضهقانون مدنی: »  464به استناد مواد   « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 «باشد ثمن دیگری  و مبیع  عوضین از یکی که این مالحظه  بدون کندمی   اخذ دیگر  طرف از که

 آن مقامقائم که جدیدی تعهد به اصلی تعهد تبدیل به لهمتعهد   و متعهد که وقتیـ  1:شود می  حاصل ذیل موارد در تعهد  تبدیل قانون مدنی: » 292و مادۀ  

 د ... .« شو می  بری  اصلی تعهد به نسبت   متعهد صورت این در نمایند  تراضی اسباب از سببی به شودمی 

 
 

 ( 5/1376/ 25قانون روابط موجر و مستأجر مصوب و  1356/ 5/ 2قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ،  قانون مدنی 517تا   466موادِّ  )  عقد اجاره
تعریف کرده ولی تعریف  مقرر در این ماده، کامل نیست. این ماده مقرر داشته است که »اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالك   ق.م. اجاره را   466ماده  

 شود.«؛ این ماده، دو ایراد دارد: می 1منافع  عین  مستأجره 
َوض اشاره نداشته است بر خالف  عقد بیع که می .1 َوض  معلوم است    گفت »بیع، تملیک عیناین ماده به ع  «؛ اما باید تأکید کرد که اجاره، مجانی  به ع 

بها است. وجود عوض در برابر تملیك منافع، مقتضای شود بلکه مستأجر مکلف به پرداخت اجارهنیست و معوض است؛ منافع به رایگان تملیک نمی
 کند.اجاره، عقد اجاره را باطل می عوض بودن  ا توافق درباره بیی بها ذات عقد اجاره است. لذا عدم تعیین اجاره

ن برداشت شود که  ی گان باشد و از مفاد تراضی ایکند نه عنوان انتخابی طرفین. لذا اگر اجاره رانکته: دادگاه عقد را بر اساس مفاد تراضی توصیف می
ق.م موضوع  هبه ممکن است منفعت    795را با توجه به م  یز اند، تملیك  مجانی  منفعت تابع مقررات هبه خواهد بود؛  طرفین قصد انعقاد عقد هبه را داشته

ه توصیف شود و دادگاه آن را تملیك منفعت نشمارد. در هر صورت،  یعنی عار یگری یگان  دیباشد؛ وانگهی ممکن است تراضی طرفین، منتفع ساختن  را
 ده باشند نه اشتباه در بکارگیری عنوان عقد. گان را قصد کر یگان ناظر به فرضی است که طرفین واقعًا اجارۀ رایبطالن اجارۀ را

َوض  تملیك  منافع    ن باشد هرچند به طور معمول پول است. یا دی بها، ممکن است پول، عین، منفعت، حق عنی اجارهینکته: ع 

 

1
مستأجر، مالک    تواند آن را اجاره دهد زیرا مالک  منفعت نیست اما در عقد اجاره، چون تر از مالکیت منفعت است زیرا کسی که حقِّ انتفاع دارد نمی ای ضعیف متفاوت است. حقِّ انتفاع درجه   اباحۀ در انتفاع با    اذن در انتفاع با    حقِّ انتفاع با    مالکیت منافع    

 تواند آن را اجاره دهد. منافع است، می 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

408 

تملیك منافع در برابر تملیك منافع مال  ،  موجرتملیك  منافع در برابر انتقال  طلب  مستأجر از ثالث به  ،  تملیك  منافع در برابر تملیك  عین  معینها:  مثال
َوض )اجاره بها( در مثالتملیك منافع خانه در برابر تملیك منافع اتومبیل مانند  گرید  است.  منفعت، طلب ، عین معینها به ترتیب . ع 

 نامند. می  اجرتو در اجارۀ اشخاص  بهااجاره ای  المسمیاجرتاند، در اصطالح، نکته: عوضی که طرفین دربارۀ اجارۀ اشیاء نسبت به آن توافق کرده
استیفا  یبها، بهای واقعی منفعت است که ر ا بهرهیالمثل  نکته: اجرت ت منفعت پرداخته  یا تفویشه قراردادی ندارد و به حکم قانون و به عنوان بدل 

 نکه عقد خاصی درباره میزان آن وجود داشته باشد.یشود نه ایر مال تعیین می شود. وانگهی میزان آن توسط کارشناس با توجه به اجارۀ امثال و نظامی
ت  اجاره« که یک رکن اساسی است اشاره نشده، چه .2 ت دارد. مالکیت مستأجر بر منافع  عین، موقت است،  در این ماده به »مدِّ آنکه اجاره معمواًل مدِّ

ت معینی عنی تملیك منافع بایبرخالف مالکیت عین که دائمی است؛  ق.م، تعیین   514و   468ا برای انجام کار معینی صورت گیرد. طبق مواد ی د در مدِّ
ق یتوان منفعت را به طر شود. لذا در برخی موارد که میط صحت عقد اجاره است. مقدار منفعت معموال به وسیله تعیین مدت معلوم مییکی از شرایمدت  

ا  یق.م( ولی در اجارۀ اشخاص، خادم  468عیین مدت شرط صحت عقد اجاره است )م  گر معلوم ساخت، تعیین مدت ضرورت ندارد. در اجارۀ اشیاء تید
ا به تعیین مدت اجاره است ی ق.م.( و در اجارۀ حیوان تعیین منفعت،    514ا برای انجام امر معینی )م  یتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی  کارگر نمی

ی که راکب  ی  ق.م(  507ه آنجا حمل شود )م  د بی ا محمول بایا به بیان مسافت و محلِّ
کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین  دهنده را مؤجر و اجارهشود اجارهموجب آن مستأجر، مالک  منافع  عین  مستأجره می: اجاره عقدی است که به    466ماده  

 مستأجره گویند. 
 

 اجاره سه قسم است: 467ی طبق ماده
 اشیاء  ۀاجار  .1
 حیوان ۀاجار  .2
 1انسان یا اشخاص  ۀجار ا .3

 : مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.  467ماده 
ی اشخاص، عقد عهدی است. با این حال، اگر به طور مطلق سؤال دادند )مطلق  اجاره مورد  اند و اجارهی اشیاء و حیوان، عقد تملیکیاز این سه قسم، اجاره

ها تملیکی هستند )غلبه با اجارۀ اشیاء است(؛ اما اگر به طور خاص، اجارۀ اشخاص مورد  تملیکی است چون اکثر اجاره سوأل قرار گرفت( باید گفت اجاره، عقدی
 سوأل قرار گرفت باید گفت این نوع از اجاره، عقدی عهدی است. 

ت باید مشخص باشد واال عقد باطل است در اجارۀ اشیاء ق.م.    468نکته: طبق ماده   ی مبالغه کرده است؛ دو ماده در قانون مدنی وجود دارد  . این ماده کم 2، مدِّ
ی  دهد که ماده( که این دو ماده نشان میدر اجارۀ اشخاصق.م. )  514( و دیگری  در اجارۀ حیوانق.م. )   507که این موضوع را تعدیل نموده است. یکی ماده  

ت به  468 ت، راهی برای تعیین میزان منفعت مورد اجاره است. اگر میزان    خودخودیق.م. مبالغه کرده یعنی در اجارۀ حیوان و اشخاص، مدِّ مهم نیست؛ مدِّ
ت در اجاره، موضوعیت ندارد طریقیت دار  ت )مثاًل مسافت( هم تعیین شود اجاره درست است. نتیجه اینکه مدِّ د. موضوعیت چیزی  منفعت از راه دیگری غیر از مدِّ

ای  مهم است( و طریقیت چیزی است که به هدفتان برسید )مهم نیست از کدام مسیر و به چه وسیله  رسیداست که خودش مهم است )مسیری که به هدف می
 پایین. باال باشد یا مدلکنید که به مقصد برسید و مهم نیست ماشین مدلبه هدفتان برسید(. مثاًل شما ماشین، کرایه می

ن شود واال  648ماده  ت اجاره باید معیِّ  اجاره باطل است. : در اجارۀ اشیاء، مدِّ
ی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.  507ماده  ت  اجاره است یا به بیان مسافت و محلِّ  : در اجارۀ حیوان، تعیین  منفعت یا به تعیین  مدِّ
نی. : خادم یا کارگر نمی 514ماده  نی یا برای انجام امر معیِّ ت معیِّ  تواند اجیر شود مگر برای مدِّ
 : 468بندی مادۀ  جمع

 

ی از حقوق مدنی جدا شد و حقوق کار به وجود آمد. قرارداد کار، عقد اجاره بر مبنای قانون مدنی است ولی شرایط    1 ود یعنی قانون است  ش دستمزد و مرخصی و بیمۀ کارگران و مسؤولیت مدنی ناشی از کار از طرف مقنن معین می اجارۀ اشخاص به طور کلِّ
 که آثار قرارداد کار را مشخص می کند نه اراده طرفین. 

ت  عمر  موجر یا مستأجر باطل است زیرا َغَرری است.   2  اجاره به مدِّ
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 خورد. را مرز میان بیع و اجاره برهم مییق.م، اجارۀ دائمی باطل است. ز  468نکته: طبق م 
 ای معین نیست. را مدت چنین اجارهیکی از طرفین باطل است. ز ینکته: اجاره به مدت عمر 

نکه مالکیت منافع را دائمی نساخته اما اجاره را محدود به مدتی که در عقد آورده شده است نکرده است؛ ی ، با ا1356نکته: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  
 ی دارد. ی تواند به انتفاع از عین ادامه دهد و تخلیه و فسخ اجاره جنبۀ استثناان مدت اجاره نیز مییعنی، مستأجر پس از پا ی

د  اجاره را برای مدت   یان مدت  معلوم، مستأجر حقِّ تمدی ن مضمون که پس از پایها نیز آورد. بد ر اجارهیدر ساتوان به صورت شرط  نکته: مفاد قانون مزبور را می
 منافاتی با موقت بودن آن ندارد.  د اجاره هرچند به درازا کشدی ك سال( دارد. امکان تمدیگر )یمعین  د

 ق.م. ارتباط دارد.   400ق.م با ماده  469نکته: ماده 
ت اجاره از روزی شروع می:   469ماده   ت ذکر نشده باشد از وقت  عقد ]زمان  انعقاد  عقد[ محسوب  مدِّ شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدِّ

ن باشد البته ممکن است ابتدای شروع  مدت را نگوییم که در این صورت، ابتدای شروع  مدت  تع ت اجاره باید معیِّ شده از تاریخ انعقاد عقد ییناست. )بنابراین مدِّ
شده موجب بطالن نیست زیرا اگر ابتدا را ذکر نکنیم این ابتدا، قابلیت تعیین دارد ولی اگر انتهای اجاره را ذکر نکنیم  است؛ پس عدم ذکر ابتدای شروع  مدت  تعیین

 چون قابلیت تعیین ندارد عقد، باطل است.( 
ت  خیار ذکر ن 400ماده   شده باشد ابتداء  آن از تاریخ عقد محسوب است واال تابع قرارداد متعاملین است. : اگر ابتداء مدِّ

ت ذکر نمی 400قباًل گفتیم که طبق مادۀ  ت اجاره مثل  ق.م. خیار شرط، دو نوع است: متصل و منفصل. اشاره کردیم که اگر ابتدای مدِّ شد خیار متصل بود. مدِّ
ت اجاره در عقد مشخص نشد، متصل حساب می خیار شرط است یا متصل است و یا منفصل است. شود. مثاًل اگر امروز )ششم آذر ماه( عقد اجاره  اگر ابتدای مدِّ

ت اجاره شروع بشود؛ اثر این عقد، دو ماه دیگر می شود منفصل. اما اگر امروز عقد را ببندیم  آید یعنی عقد مؤجل است که میرا بستیم و بگوییم از ششم بهمن، مدِّ
ت از ام  شود. شود که عقد، متصل میروز شروع میمدِّ

 
 ق.م. ارتباط دارد:  348ق.م. با مادۀ  470مادۀ 
 : در صحت  اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.  470ماده 
قالیی ندارد یا چیزی که    348ماده   بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است  : بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونًا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت ع 

م باشد.   مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلِّ
 

 ق.م. ارتباط دارد:  58و  46ق.م. با موادِّ  471مادۀ 
رد معامله باید مال   نشدنی باشد. در برخی از عقود، مو: برای صحت  اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء  اصل  آن ممکن باشد. ]یعنی مال، مصرف  471ماده  

 نشدنی باشد که عبارتند از: اجاره، عاریه، وقف، حقِّ انتفاع[ مصرف
غیرمنقول و    : حقِّ انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا  46ماده  

 مشاع باشد یا مفروز. 
 فقط وقف مالی جائز است که با بقاء  عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.  : 58ماده 

 
 ایم:خوانده  3ق.م. ارتباط دارد که قباًل در مدنی  342ق.م. با مادۀ  472مادۀ 
ن 472ماده   2دد باطل است. باشد و اجاره عین مجهول یا مر  1: عین مستأجره باید معیِّ

 

1
ی صحیح است چون قابلیت تعیین مصداق دارد( یعنی مردد نباشد؛ اجارۀ مجهول یا مردد باطل اس    ن نیست )اجارۀ مال  کلِّ ی به این شکل است: منظور، عین  معیِّ مثاًل اجارۀ یك اتومبیل به صورت کلی؛ در این مثال، مستأجر،    ت. انتقال  منفعت  مال  کلِّ

شود. پس اثر اولیه  گذارد و بعد از این انتخاب است که تملیك منفعت محقق می شود تا اتومبیل سواری را به انتخاب خود و برای مدت  معین تعیین و در اختیار مستأجر ب شود بلکه موجر مدیون مستأجر می مالك  منفعت  هیچ اتومبیل  معینی از موجر نمی 
ی است و از زمان تعیین است که حقِّ عینی  مستأجر یعنی مالکیت  منفعت محق   شود. ق می عقد، تعهد موجر به تعیین و تسلیم مصداقی از مورد  اجارۀ کلِّ

2
ن    ن   عالوه بر عین  مستأجره، نوع  منفعت نیز باید معیِّ ن شود:  باشد چرا که موضوع  این عقد، منفعت است. معیِّ  . نوع منفعت. 2. عین مستأجره؛  1بودن  عین  مستأجره به این دلیل است که منفعت باید مشخص باشد بنابراین در عقد اجاره، دو چیز باید معیِّ
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 : مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.  342ماده 
 

 د. کند پس مؤجر باید مالك منفعت باشد و الزم نیست مالك عین باشق.م. در اجاره، مؤجر منفعت را تملیك می 473طبق مادۀ  
 : الزم نیست که مؤجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.  473ماده 

 تواند اجاره بدهد: چند مورد که یك نفر، مالك منفعت است و مالك عین نیست و می
 ق.م.(  474تواند مال را اجاره بدهد )مطابق مادۀ  می: در عقد اجاره، مستأجر، مالك  منفعت است و همانطور که فوقًا اشاره شد مالك  عین نیست و  اجاره .1

های مسکونی و چه در مورد اماکن  ، مستأجر چه در مورد محل1376نامۀ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  آیین  15ق.م. و مادۀ    474نکته: مطابق مادۀ  
،  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    10از او سلب شده باشد. مادۀ    دادن  عین  مستأجره را دارد، مگر اینکه این حقاالصول حقِّ اجارهتجاری، علی

االصول به رسمیت نشناخته است؛ به عبارت دیگر، این قانون به مستأجر حقِّ انتقال به غیر را نداده است مگر  اجارۀ محلِّ پیشه و تجارت را به دیگری علی
 اینکه مکتوبًا جواز این امر از موجر أخذ شده باشد.   

تواند منافع  مورد  اجاره را کاًل یا جزئًا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر  : مستأجر نمی1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    10ماده  
 اختیار به او داده شده باشد. اینکه کتبًا این 

 د مگر اینکه در عقد اجاره، خالف آن شرط شده باشد. تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره ده: مستأجر می 474ماده 
ض یا غیر: یك نفر منافع  مالش را به دیگری صلح میلح منافعُص  .2 ت ندارد.  کند؛ البته الزم به ذکر است که معوِّ ض بودن  صلح در این مورد اهمیِّ معوِّ

صالحی که مالك عکسی که صلح می ت  صالح گویند. م  ت  صالح و طرفش را م    758تواند مال را اجاره دهد )مادۀ ین نیست و مالك منفعت است میکند را م 
 ق.م.( 
دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین  جای آن واقع شده است می: صلح در مقام معامالت هرچند نتیجه معامله را که به  758ماده  

 همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن 
ب  ام را به شما هبه میگویم: »دو سال منافع  خانهکند؛ مثاًل من به شما می: یك نفر منافع مالش را به دیگری هبه میهبۀ منفعت .3 َته  کنم«، حاال م 

توانید مال را در همین بازۀ دوساله اجاره بدهید  ن  آن، مال  من است و در واقع، مالك  عین نیستید و میای هستید که عی)یعنی شما(، مالك  منفعت  خانه
 ق.م.(  795)مادۀ  
ب، مالی  کند؛ تملیک: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانًا به کس دیگری تملیک می  795مادۀ   َته  کننده را واهب طرف دیگر را م 

 گویند. هبه است عین  موهوبه می  را که مورد
تی به دیگری وصیت میوصیت منفعت .4 کننده(، کسی که وصیت به  کند. در این فرض، بعد از فوت  موصی )وصیت: یك نفر منافع مالش را برای مدِّ

 م.(. ق. 846و   826تواند مال را اجاره بدهد )مواد َله( مالك منفعت گردیده و مالك عین نیست و مینفعش شده )موصی
. وصیت  مجانًا تملیک کندرا از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری    منفعتی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا    826مادۀ  

که  کننده موصی، کسی  نماید. وصیتعهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می
شود  موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میبه و کسی که بهله، مورد وصیت موصیوصیت تملیکی به نفع او شده است موصی

 شود. َوصی نامیده می
ت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج م: هرگاه موصی  846ماده   ه ]مورد وصیت[، منافع  ملکی باشد دائمًا یا در مدِّ شود: بدوًا عین ملک با منافع آن  یب 

ت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میالَمنَفعهشود سپس ملک مزبور بامالحظه َمسلوبتقویم می ه،  شود. اگر موصیبودن در مدِّ ب 
 شود. محسوب میمنافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین  ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک بامالحظۀ منافع از ثلث 

تی برای خودش نگاه میفرض کنید یك نفر مالك مالی است و سپس عین مالش را به دیگری منتقل می .5 دارد )الزم به ذکر  کند و منافعش را برای مدِّ
تواند آن را به اجاره واگذار  است که این مورد با حقِّ انتفاع تفاوت دارد(. در این صورت چون منافع را برای بازۀ مشخص  زمانی برای خود نگاه داشته می

استفادۀ فرزند، منافع را تا زمان  حیات  خودش برای خودش نگه دارد کند و به جهت پیشگیری از سوءکند. مثاًل پدری عین  مالش را به نام فرزندش می
 تواند اجاره بدهد. ك عین باشد یا چه نباشد، میتواند از آن مال استفاده کند. هر کس مالك منافع باشد چه مال در واقع با این کار تا زنده است می
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رف اینکه موجر، مالک منفعت    473بندی: مطابق مادۀ  جمع ق.م. موجر باید مالک منفعت  عین مستأجره باشد و الزم نیست مالک عین نیز باشد. بنابراین به ص 
 تی اگر موجر، مالک عین نیز باشد. نباشد اجاره، فضولی بوده ح

 شود.  بهای آن َصرف  امور موقوفه میتواند آن را اجاره دهد البته اجارهاینکه مالک  عین  موقوفه نیست می نکته: متولی با
 

. اگر مستأجری که حقِّ انتقال به غیر  1تواند عین مستأجره را اجاره بدهد مگر اینکه خالفش شرط شده باشد ق.م. اشعار داشته مستأجر می  474گفتیم که مادۀ  
دهد. در اجاره دو نوع  ، مگر اینکه مفادِّ شرط، التزام به خودداری از اجاره باشد که تخلف از آن به موجر حق فسخ میاعتبار استبی  ،را اجاره دهد، اجارهندارد آن  

 شرط ممکن است بشود که مستأجر، مال را اجاره ندهد: 
شود، یعنی مستأجر دیگر حقِّ اجاره ن، حقِّ اجاره دادن از مستأجر سلب میموجب آآید که بهصورت شرط نتیجه: مثاًل در اجاره یك شرط نتیجه میبه .1

اما طبق نظر دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی  ق.م. اجاره باطل است 454بق مادۀ ط واگذاری ندارد اجاره بدهد دادن ندارد. حال اگر مستأجری که حقِّ 
 رنافذ بودن اجارۀ دوم است. اعتبار به معنی غیاعتبار است. مفهوم بیعقد اجارۀ دوم بی

که عدم تصرفات  ناقله در عین و منفعت بر مشتری شود مگر این: هرگاه مشتری، مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی  454ماده  
 صریحًا یا ضمنًا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. 

همیشه شرط فعل است( که به دیگری اجاره ندهد. حقِّ اجاره دادن دارد ولی تعهد    تعهد)  کند هد میتعصورت شرط فعل منفی: در اجاره، مستأجر  به .2
اًل اجارۀ دوم صحیح است؛ ثانیًا چون مستأجر اول از شرط  فعلش   تخلف کرده کرده اجاره ندهد. حاال اگر مستأجر اجاره دهد، سه نکته وجود دارد: اوِّ

ل را ف م اصاًل به هم نمیفلذا مؤجر حق دارد اجارۀ اوِّ ل فسخ شد، اجارۀ دوِّ خورد بلکه از تاریخ فسخ  اجارۀ اول، مستأجر اول  سخ کند؛ ثالثًا وقتی اجارۀ اوِّ
َسمی باشد چون المثل بیشتر از اجرتدهد. از تاریخ فسخ تا پایان اجاره اگر اجرتالمثل میتواند مال را به مؤجر پس بدهد به مؤجر اجرتچون نمی الم 

 علیه خودش اقدام کرد باید آن را تأمین کند. خودش 
تواند هر تصرفی در  شود. حال چون مشتری، مالک است می: در یک عقد بیع بعد از اینکه تملیک به طور صحیح واقع شد مشتری، مالک مبیع میبندیجمع

دادن  مبیع یا فروش آن ندارد ولی اگر در عقد بیع، حقِّ  ز قبیل اجارهاالصول هیچ تأثیری بر اقدامات انجام شده توسط مشتری املک خود بنماید و فسخ بیع، علی
 انتقال )عین یا منفعت( از مشتری به صورت شرط نتیجه سلب شده باشد اقدامات  مشتری باطل و بالاثر خواهد بود.  

 به عدم انتقال: خالف  آن انجام شود: حقِّ فسخ وجود دارد.  تعهد
اعتبار است. مفهوم  اما طبق نظر دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی عقد اجارۀ دوم بی  ق.م. اجاره باطل است  454طبق مادۀ  سلب  حقِّ انتقال: خالف  آن انجام شود:  

 .اعتبار به معنی غیرنافذ بودن اجارۀ دوم استبی
وجر و مستأجر  باید میان اجارۀ مستأجر و انتقال اجاره تفاوت قائل شد؛ در مورد نخست )اجارۀ مستأجر(، رابطۀ میان مستأجر جدید و قدیم مانند رابطۀ م:  نکته

شود از  ول از رابطه حذف نمیشوید مستأجر. بنابراین مستأجر  اشم مؤجر و شما میاست یعنی من که مستأجر  اول بودم و به تو اجاره دادم عین  اینه که من می
ای وجود ندارد و وکیل دوم ای میان موجر  اصلی و مستأجر  جدید وجود ندارد )در عقد  وکالت هم در توکیل، بین موکل و وکیل  دوم هیچ رابطهطرف  دیگر رابطه

را از مستأجر دوم بگیرد زیرا با او قراردادی ندارد. در حالی که در مورد دوم بها  تواند اجارهاش را از موکل بگیرد( بنابراین موجر  اصلی نمیالوکالهتوانست حقِّ نمی
بها را از مستأجر  تواند اجارهدهد؛ بنابراین در اینجا موجر  اصلی می)انتقال اجاره(، مستأجر  نخستین از میدان بیرون رفته و مستأجر  جدید، عقد  سابق را ادامه می

اش برقرار است و همۀ حقوق و تکالیف  موجر را دارد )موجر  تأجر، تمام یا بخشی از عین مستأجره را اجاره بدهد، رابطۀ قراردادیبگیرد. نتیجه: در موردی که مس 
  اش اختالف شود( در برابر مالک، همچنان مستأجر است و باید اجاره بپردازد ممکن است در صورتی که مستأجر، منافع را اجاره دهد در مورد تسلیمحساب می

تسلیم نیز جزء  لوازم است شود. در این خصوص باید گفت هنگامی که قانونگذار به مستأجر، اجازۀ اجاره را داده یعنی به طور ضمنی لوازم  آن نیز اجازه داده شده و 
 قبض  آن ندارد.   و نیازی به اذن مالک ندارد؛ پس برای تسلیم، نیازی به اذن مالک نیست مگر در موردی که انتفاع از عین، مالزمه با

دی انتفاع از عین  : تسلیم  مورد  اجاره به مستأجر  جدید در فرضی که مستأجر در انتقال  منفعت مأذون است نیازی به اذن مالک نیست با وجود این، در موار نتیجه
است به وسیلۀ موجر هدایت شود؛ تسلیم  آن به مستأجر    مالزمه با قبض ندارد )یعنی نیاز به تسلیم نیست( مانند اجارۀ اتومبیل، حیوان برای حمل بار که ممکن

 آور است. جدید بدون اذن مالک، ضمان
 

1
 غیر را نداده مگر اینکه به وسیلۀ نوشته این اجازه از موجر گرفته شده باشد.    به مستأجر، حقِّ انتقال به   1356قانون    10در مورد اجارۀ محلِّ کسب و پیشه مادۀ    
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 :یادآوری
الوکاله را باید از وکیل اول بگیرد چون رابطۀ قراردادی با  شود و وکیل دوم، حقِّ . وکالت: در عقد وکالت، وکیل: الف. اگر توکیل کند، از رابطۀ وکالت خارج نمی1

 الوکالۀ وکیل جدید با موکل است. شود و حقِّ رد اما اگر وکیل، وکالت را تفویض کند، از رابطۀ وکالت خارج میموکل اصلی ندا
 توانست تولیت را منتقل کند )تفویض(.  الوکالۀ وکیل با متولی بود اما متولی نمیشد و حقِّ توانست وکیل بگیرد و از رابطۀ وقف، خارج نمی. در وقف، متولی می2
 

پذیر  : اجارۀ مال مشاع جایز است اما تسلیم  آن نیاز به اذن شریک دارد زیرا در اموال  مشاعی، تصرفات حقوقی )اجاره( بدون اذن شرکاء امکانمال مشاعاجارۀ 
 است اما تصرفات مادی )تسلیم( بدون اذن شریکان جایز نیست. 

 فسخ کند.    نیت داشته باشد(تدلیس )اگر موجر سوءد خیار عیب یا تواند به استنا نکته: در صورتی که مستأجر، جاهل به اشاعه باشد می
 

شود و در صورتی که الزام نیز امکان نداشت در مرحلۀ  خواد این رو بگه: موجر باید عین مستأجره را تسلیم  مستأجر کند و اگر نکند موجر اجبار میمی  476مادۀ  
که در مورد تخلف از شرط     496لزام وجود دارد و اگر ملزم نشد در وهلۀ آخر، حقِّ فسخ وجود دارد با مادۀ  که در آن ا  476آخر، مستأجر حقِّ فسخ دارد، این مادۀ  

توابع  آن )تسلیم  مورد  اجاره باید همراه با  اند اشتباه نگیرید. اگر موجر به التزام خود دربارۀ تسلیم مورد اجاره و  فعل است و الزام و فسخ در َعرض  هم قرار گرفته
 بها امتناع کند و از حقِّ حبس استفاده کند زیرا اجاره عقدی است معوض.تواند از تسلیم اجارهعمل نکند، مستأجر عالوه بر فسخ می لیم  توابع باشد(تس

طلوبه را بکند.« هر گاه به علت مستأجر بتواند استفادۀ م  قانون مدنی »موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که  477تأمین استفادۀ مطلوب: وفق مادۀ  
ن )مثاًل اصفهان( اجاره شود ولی در  یک مانع یا یک عذر عام، نتوان مورد اجاره را استفاده کرد اجاره باطل می شود؛ مثاًل اجاره برای رفتن اتومبیلی به مقصد معیِّ

شخصی و مربوط به مستأجر باشد اجاره صحیح است مگر شرط مباشرت شده    روز مورد نظر، راه رسیدن به آن در اثر برف و بوران مسدود شود. ولی هر گاه عذر  
 باشد. 

 
 شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.، موجر اجبار میامتناع: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت 476مادۀ 
]در این حالت استثنائی، اثر بطالن از روز انعقاد عقد نیست و به آینده سرایت   شود، باطل میتلفز تاریخ  اشدن عین مستأجره  واسطۀ تلف    : عقد اجاره به496مادۀ  

 گردد ]استثناء  ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل[. کرد[ و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می
شود و  جر خراب کرده باشد باید آن را به حالت اول برگرداند ولی اگر اتالف  عین چنان باشد که با تعمیر نتوان آن را حفظ کرد اجاره باطل میاگر مورد اجاره را مو

 باشد اما طبق قانون مدنی همان واژۀ باطل است. ای معتقدند منظور از واژۀ باطل در اینجا منفسخ میتواند خسارت بگیرد. عدهمستأجر می
 

 ق.م.(  482تا   478خیار عیب در اجاره )مواّد 
داد، یا فسخ یا ارش. در اجاره استثنائًا خیار  نکته: خیار عیب در اجاره ارش ندارد. اگر خاطرتان باشد گفتیم خیار عیب تنها خیاری است که دو حق به طرف می

 دهد. عیب، فقط حقِّ فسخ می
به همان نحوی که بوده  تواند اجاره را فسخ کند ]به استناد خیار عیب[ یا  ، معیوب بوده مستأجر میال اجارهدر ح: هرگاه معلوم شود عین مستأجره    478ماده  

 که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حقِّ فسخ ندارد. ]زیرا ضرر  مستأجر دفع شده است[ نحویولی اگر مؤجر رفع عیب کند به  است اجاره را با تمام اجرت قبول کند 
 تواند ارش بگیرد. شود مستأجر نمیاز دو کلمۀ »تمام اجرت« که در ماده آمده است معلوم می:  478ی ماده

عقد اجاره، عیبی  نکته: هر عیبی باعث فسخ اجاره نیست. عیب در اجاره با عیب در بیع تفاوت دارد. در عقد بیع، هر ایرادی عیب است ولو خیلی کوچك اما در  
)اجاره(    Rentزند. ممکن است مورد  اجاره هزار تا ایراد داشته باشد ولی به منافع خللی وارد نکند. آیا شما وقتی ماشینی را  باعث فسخ است که به منفعت صدمه ب

ه میگیرید ماشین را بررسی میمی مًا خیر؛ شما صرفًا به این توجِّ ا به مقصدتان  کنید که ماشین روشن شود و شما ر کنید که مثاًل از نظر فنی ایراد دارد یا خیر؟ مسلِّ
 برساند. 

عوَبت در انتفاع باشد. : عیبی که موجب فسخ اجاره می 479ماده  قصان منفعت یا ص   شود عیبی است که موجب ن 
 صعوبت یعنی دشواری 
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ت اجاره حا  480ماده   بقیۀ  دث شود نسبت به  : عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدِّ
ت  خیار ثابت است.  مدِّ
 دو تا فرض را گفته است و یك فرض را نگفته: 480مادۀ 

گفت:  می  478شود )مادۀ  : عین مستأجره قبل از تسلیم معیوب بشود، یعنی عین مستأجره هنگام عقد سالم بوده و بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب میفرض اول
ارتباط دارد. در جایی که عیب از ابتدا وجود داشته باشد، فسخ از همان    425اینجا مستأجر حقِّ فسخ دارد و ارش ندارد. این فرض با مادۀ  »در حال اجاره«( که  

 دانیم اثر فسخ از آینده است.(. کند )استثنائًا در این حالت، اثر فسخ به گذشته هم سرایت کرد در حالی که میآغاز، اجاره را منحل می
 : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.  425ماده 

ت( معیوب میفرض دوم ت )در طول مدِّ تشود اینجا مستأجر  : عین مستأجره سالم بوده و موقع تسلیم هم سالم بوده اما در اثنای مدِّ ، خیار دارد  نسبت به بقیۀ مدِّ
 چون تا آن موقع مال سالم بوده است. 

ل مشکلی نبود اما    6شود که در  ماه معیوب می  6کنید. خانه بدوًا سالم است، اما بعد از  میلیون تومان اجاره می  1بهای ماهی  ای را با اجارهل: شما خانهمثا  ماه اوِّ
 توانید فسخ کنید. به محض اینکه معیوب شد می

ل  گویند فرض سوم ک: این فرض در ماده اشاره نشده است. علما میفرض سوم ه در قانون بدان اشاره نشده مفهوم مخالف فرض دوم است. عین مستأجره از اوِّ
ه نبوده و نفهمیده،  ه شده است. فقها می  6معیوب بوده و مستأجر متوجِّ  تواند تمام اجاره را فسخ کند. گویند االن که فهمیده میماه گذشته بعد متوجِّ

ت یکسال اجاره کرده ولی چون معیوب است ماهی  می  1بهای ماهی  ای را با اجارهفرض کند فردی خانه ارزد. حاال  تومان بیشتر نمی  700,000لیون تومان به مدِّ
 المثل است( گیرد )بدل منفعت اجرتتومان اضافه را پس می 300,000تا   6ماه بخواهد کلِّ عقد را فسخ کند آن  6اگر بعد از  

 
ل مادۀ  و  481مادۀ . سه ماده در باب اجاره وجود دارد که به هم ربط دارند ل مادۀ و  483بند اوِّ  : 496بند اوِّ

. ]حواستون باشه! اینجا گفت: »باطل  شود ، اجاره باطل میو نتوان رفع عیب نمودهرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده  :    481ماده  
خود  عین است نه موقعیت  خارجی  آن ولی اگر امکان انتفاع از عین وجود داشته باشد؛  شود« در صورتی یه جا گفت حقِّ فسخ داره؛ این حکم در خصوص  عیب   می

شود؛ در این فرض نیز قابلیت انتفاع مال  مورد  شود ولی چندی بعد، کنار  آن، میدان تیر ارتش دایر میمانند اینکه مکانی برای احداث بیمارستان، اجاره داده می
 مستأجره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوانیم رفع عیب کنیم، اجاره باطل است؛ اگر عین، معیوب نباشد اما موقعیت  خارجی  عین  رود. اگر عین  اجاره از بین می

 باعث شود که از قابلیت انتفاع خارج شود باطل است. اگر عین، معیوب باشد اما بتوان رفع عیب کرد اجاره باطل نیست.[ 
ت اجاره:    483ماده   و در صورت تلف     شود؛ شده منفسخ می، عین مستأجره به واسطۀ حادثه کاًل یا بعضًا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلفاگر در مدِّ

انفساخ    االجاره نماید. ]اگر قبل از تسلیم، مورد اجاره تلف شود سبب بعض  آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبۀ تقلیل  نسبی  مال
بها از بین برود، اگر عین در اثر حوادث قهری تلف شود اجاره باطل  شده تعهد مستأجر در پرداخت اجارهشود که در برابر تلف  منافع تملیکعقد است و باعث می

قواعد اتالف و تسبیب به کسی که ضرر زده  تواند بر مبنای  است؛ اگر شخص  موجر یا دیگری )ثالث( سبب  تلف شود اجاره به حالت  خود باقی است و مستأجر می
 المثل  آن را بگیرد.[رجوع کند و اجرت

و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ    شودعقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می:    496ماده  
 گردد. از تاریخ تخلف ثابت می

ل  مادۀ از این سه ماده
ت تلف بشود، اجاره منفسخ می  483، بند اوِّ ل مادۀ  صحیح است. اگر عین مستأجره در اثنای مدِّ خواسته که همین مطلب   496شود. بند اوِّ

رسد  که به نظر میشود. در مادۀ اخیر به غلط از واژۀ »بطالن« استفاده شده است  را بگوید منتها اشتباه گفته است که: عین مستأجره تلف بشود اجاره باطل می
ی عیب از قابلیت انتفاع خارج بشود و نتوان رفع عیب کرد،  واسطههم نادرست گفته، گفته: اگر عین مستأجره به  481 منظور  مقنن همان انفساخ بوده است. مادۀ

است. این مسامحه با عنایت به فعل  »شدن« بعد از واژۀ    رسد در این ماده مقنن با مسامحه به جای انفساخ از ابطال استفاده کردهشود. به نظر میاجاره باطل می
ه به سه مادۀ فوق در صورتی که عیب  حادث، قابل رفع باشد اجار درست است ولی مستأجر حقِّ فسخ دارد.    »باطل«، قابل توجیه است. با توجِّ
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ی فی  437ی  ق.م با ماده  482  ۀماد ی باشد    482د مورد اجاره واقع شود. مطابق مادۀ  توان الذمه هم میق.م. ارتباط دارد. گفتیم که کلِّ ق.م.، اگر مورد اجاره، عین کلِّ
خیار  دهد، معیوب درآید، مستأجر حقِّ فسخ ندارد و باید موجر را الزام به تبدیل  فرد  معیوب نماید. هرگاه الزام ممکن نشد، مستأجر به موجب  و فردی که موجر می

ل الزام و اگر نشد، خیار تعذر تسلیم. پس خیار  این ماده، تعذر  تسلیم است. مستأجر عالوه بر  تعذر تسلیم، حقِّ فسخ اجاره را دارد. ی، خیار عیب نیست اوِّ پس در کلِّ
 بها خودداری کند )حقِّ حبس(. تواند از پرداخت اجارهاجبار  موجر به تبدیل مصداق مستأجر می

ی باشد و فردی که مؤ  482ماده   تواند مؤجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن  جر داده معیوب درآید مستأجر حقِّ فسخ ندارد و می: اگر مورد اجاره عین کلِّ
 ممکن نباشد حقِّ فسخ خواهد داشت. 

 : از حیث احکام عیب، ثمن  شخصی مثل مبیع  شخصی است. 437ماده 
 

ت اجاره،  دارد: »موجر نمیقانون مدنی اشعار می  484مادۀ   در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد« منظور از تغییری  تواند در مدِّ
تواند عین  مستأجره را به دیگری بفروشد که در این صورت نافی  حقِّ مستأجر  ق.م از آن نام برده، تغییر مادی است و نه حقوقی، بنابراین موجر می  484که مادۀ  

 ا اگر خریدار، جاهل به اجاره باشد حقِّ فسخ  بیع را دارد. که قباًل به وجود آمده نیست ام
 

ت اجاره  485: ماده  تعمیر عین مستأجره و حّق فسخ مستأجر ، در عین مستأجره تعمیراتی ]اساسی یا ضروری[ الزم  قانون مدنی مقرر داشته: »اگر در مدِّ
خواهد و در  تعمیرات مزبوره گردد ]اگر مانع شود ابتدا دادگاه، الزام وی را میتواند مانع نمیتأخیر در آن موجب  ضرر  موجر باشد مستأجر  آید که ]مشروط بر اینکه[ 

ت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کاًل یا بعضًا استفاده نماید، در ایصورت ممانعت می ن صورت،  تواند حکم تخلیۀ موقت بدهد[ اگرچه در مدِّ
 « واهد داشتحقِّ فسخ اجاره را خ

 
 خیار َتَبُعض َصفقه در اجاره: 

ت یک سال دو تا ماشین اجاره می شود. این نقص است و هر وقت نقص بوجود  ها تلف میماه یکی از ماشین  6دهم. بعد از  مثال: من به شما در یك عقد به مدِّ
ید. اجاره نسبت به  آید تبعض صفقه است ولی اگر عیب بود خیار عیب است. شما روی آن ماشینی که هست خیار تبعض صفقه دار آمد خیاری که به دنبالش می

ماشینی که موجود است را  توانید  آید یا میشود اما نسبت به ماشینی که هست صحیح است اما خیار تبعض صفقه پیش میآن ماشینی که تلف شده منفسخ می
سبی  مال فسخ نکنید و از این به بعد، اجارۀ یك ماشین را بدهیدیا  پس بدهید )فسخ کنید( سبی  مالاالجاین را تقلیل  ن  االجاره مربوط به خیار  اره گویند. پس تقلیل  ن 

م  ماده   ه است. مطابق قسمت  دوِّ ض  َصفق  تواند بخش  ق.م.، هرگاه بعض از عین مستأجره تلف شود، مستأجر خیار تبعض صفقه دارد؛ بدین معنی که می  483َتَبع 
سبی     االجاره را از باب انفساخ  بخشی از اجاره درخواست نماید. مالباقی مانده را به استناد خیار مزبور فسخ کند یا تقلیل  ن 

ت اجاره، عین مستأجره به  483ماده   شود و در صورت تلف  بعض   شده منفسخ میواسطۀ حادثه کاًل یا بعضًا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف: اگر در مدِّ
سبی  مالآن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند ی  االجاره نماید. ا فقط مطالبۀ َتقلیل  ن 

 
نکته: یك خیار در مبحث اجاره وجود دارد که مشخص نیست چه خیاری است یا اسمش چیست )برخی معتقدند اسمش »خیار تخلف از شرط فعل« است(.  

کند؛ در این صورت، مؤجر باید ابتدا  بفرمایید مستأجر تقصیر میق.م. امین است یعنی مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند. حال فرض    493مستأجر طبق مادۀ  
ماده تأکید    5گذار بر این موضوع، دو بار به فاصلۀ  منعش کند اگر منع ممکن نشد مؤجر حقِّ فسخ دارد و این حقِّ فسخ معلوم نیست اسمش چیست که قانون

هم هستند در یکی گفته »اگر مستأجر تعدی یا تفریط کند ... « و در دیگری گفته »اگر    ق.م.(. این دو ماده، مشابه   492ق.م. و دیگری    487نموده است )یکی  
رف   487مستأجر برخالف چیزی که مؤجر گفته عین مستأجره را استفاده کند ... « که همان تعدی و تفریط است. قابل ذکر است که مطابق مادۀ  قانون مدنی، ص 

ق.م.( موجر به هنگام تقصیر  مستأجر زمانی حقِّ فسخ دارد    493کند )مادۀ  دهد و تنها ید  مستأجر را ضمانی مینمی  تعدی یا تفریط  مستأجر، به موجر حقِّ فسخ
 که قادر بر منع آن نباشد. 

 تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد مؤجر حقِّ فسخ دارد.  مستأجره عیننسبت به : هرگاه مستأجر  487ماده 
شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد مؤجر  واحوال استنباط میمستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع  : اگر  492ماده  

 حقِّ فسخ اجاره را خواهد داشت. 
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عدی او کاًل یا بعضًا تلف شود، مسؤول نخواهد بود  : مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست؛ به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا ت  493ماده  
 ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص درنتیجۀ تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. 

را خیار  تخلف از شرط ضمنی فرض  ای دیدید و ندانستید اسم  آن خیار چیست، آن  قاعده: مرحوم کاتوزیان بر این اعتقاد بودند که هر وقت اختیار  فسخ را در ماده
د اجاره این  نمایید. یعنی فرض کنید یك شرط ضمنی در عقد بوده و از آن شرط تخلف شده است و سپس این خیار بوجود آمده است. فرض بر این است که در عق

 رط ضمنی، قابل فسخ است. شرط  ضمنی وجود دارد که مستأجر نباید تقصیر کند؛ حال اگر تقصیر کرد به استناد خیار تخلف از ش
ای  باشد و تنها هنگامی مسؤول خسارات وارده به عین مستأجره است که مرتکب تقصیر شده باشد. بنابراین در هر اجارهق.م. امین می  493مستأجر مطابق مادۀ  

نگام تخلف از این شرط و ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی  به دلیل ید امانی  مستأجر، این شرط ضمنی وجود دارد که مستأجر مرتکب تقصیر نگردد. بدیهی است به ه
 مستأجر، موجر پس از عجز از منع مستأجر، خیار تخلف از شرط خواهد داشت. 

 
ر تسلیم در اجاره: 

ُ
 خیار تعذ

ی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد درصورتی  488ماده   عاء  حقِّ ض باشد مستأجر حقِّ فسخ دارد و اگر که قبل از قب : »اگر شخص ثالثی بدون  ادِّ
تواند به  المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حقِّ فسخ ندارد و فقط میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبۀ اجرتفسخ ننمود می

 مزاحم رجوع کند. 
 در عقد مزارعه نیز وجود دارد(. قانون مدنی ارتباط دارد )نظیر حکم  فوق   528قانون مدنی با   488ماده 
شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع  : اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می  528ماده  

 شود حقِّ فسخ ندارد. 
گذارد به مستأجر  گیرد و نمیکند و از مؤجر میآید آن را غصب میسلیم کند یك نفر میای منعقد شد. قبل از این که مؤجر، عین مستأجره را تفرض کنید عقد اجاره

ر تسلیم، عقد اجاره را فسخ کند یا به جنگ با غاصب برود و خروج غاصب و اجر   المثل را بخواهد. تبدهد. حاال مستأجر دو راه دارد یا به استناد خیار َتَعذُّ
المثل را بخواهد.  ك نفر آمد غصب کرد مستأجر دیگر خیار ندارد فقط یك راه دارد، برود به جنگ غاصب و خروج غاصب و اجرتاگر بعد از تسلیم  عین  مستأجره ی

 بنابراین بعد از تسلیم، دیگر خیار تعذر تسلیم وجود ندارد. 
ی ندارد. م عای حقِّ عای   488قصود م  موارد فوق در جایی است که شخصی که مزاحمت ایجاد کرده است غاصب است یعنی ادِّ ق.م. از ذکر »مزاحمت بدون ادِّ

ی در عین مستأجره باشد، مستأجر حقِّ مراجعه به مزاحم برای تصرف عین و مطالبۀ عوض  منافع را ندارد. یحق«، ا  ن نیست که اگر شخص ثالث، مدعی حقِّ
ی دارد؛ ماده  489مادۀ  عای حقِّ عای  488ق.م. مختص کسی است که ادِّ ی ندارد و غاصب است.  مختصِّ کسی است که ادِّ  حقِّ
تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر  نماید مدعیِّ حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی: اگر شخصی که مزاحمت می  489مادۀ  

 بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو. 
 

 : انتفاع مشابه از عین  491ماده 
تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از  اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت  آن منظور نبوده مستأجر می  :  491ماده  

 منفعت معینه باشد. 
تواند  دارد مستأجر نمیمنفعت در اجاره دو نوع است گاهی منفعت برای مؤجر خصوصیت دارد و گاهی منفعت خصوصیت ندارد. در حالت اول که خصوصیت  

تواند عوضش کند به منفعتی که منفعت را عوض کند، اگر عوض کند تقصیر کرده است ولی در حالت دوم که منفعت برای مؤجر خصوصیتی ندارد مستأجر می
 ضررش یا مساوی باشد یا کمتر باشد.

و حالت خارج نیست: یکی اینکه کرج رفتن تو برای من )مؤجر( خصوصیت دارد یعنی  دهم که بروید کرج و برگردید که از دمثال: من ماشینم را به شما اجاره می
گویم »کرج« یك  توانید جای دیگر بروید. حاال همین که من میبیند( و شما نمیراه کرج برای من خصوصیت دارد )راه کرج اتوبان است و ماشین   من آسیب نمی

کیلومتر    50کیلومتر بروید و    50توانید  کیلومتر باشد. پس شما نمی  60م کرج منظورم این است که مسافت،  گویزمانی برای من خصوصیت ندارد یعنی اگر می
 کیلومتر برگردید.   30توانید بروید و کیلومتر را می 30برگردید. اما 
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 : پایان یا انقضای اجاره  494مادۀ 
ت برطرف می: عقد اجاره به  494ماده   مدتی در تصرف خود نگاه دارد،    بدون اذن مالکس از انقضاء  آن مستأجر عین مستأجره را  شود و اگر پ محض انقضاء  مدِّ

ت مزبور مستحقِّ اجرت ثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء  منفعت نکرده باشد و اگر  مؤجر برای مدِّ ثل  در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت با اجازۀ مالکالم  الم 
 بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانًا استفاده نماید. 

ت منفسخ می ه داشت که اجرتعقد اجاره با انقضای مدِّ در فرضی که    ق.م.، چه در فرضی که مستأجر اذن دارد و چه  494المثل مذکور در مادۀ  شود. باید توجِّ
 باشد، به نرخ روز است. مأذون نمی

 المثل  منافع  مستوفات مگر موجر اجازه داده باشد مجانی استفاده نماید. اگر با اذن بود، اصواًل اجرت
   المثل  منافع  مستوفات و غیرمستوفات )در حکم غاصب، به شرط  آنکه موجر، مال را مطالبه کرده باشد(.اگر بدون اذن بود، اجرت

ت منفسخ می ت دارند مثل اجاره، با انقضای مدِّ  شوند.شوند ولی قانون گفته برطرف میقاعده: عقودی که مدِّ
ت اجاره تمام شد دو حالت است:  وقتی مدِّ

 رود. مؤجر سراغ مستأجر نمی .1
 رود. مؤجر سراغ مستأجر می .2

یقاعده: این قاعده از مصادیق یك قاعده ت  ی کلِّ اجاره تمام شد قاعده این است که مؤجر برود سراغ مستأجر بگوید: »بلند شو؛ مال را به من  تر است. وقتی مدِّ
 بده«. 

ت تمام شده و مؤجر سراغ مستأجر نرفته یعنی سکوت میحالت اّول ت، مالک اصاًل مؤجر نیست(. حاال که مؤجر نرفته    1کند : مدِّ به طور  )البته بعد از انقضای مدِّ
شود(. قاعده این است که در  ق.م.( و نه اجاره )چون اجاره با انقضای اجاره تمام می  337شود استیفاء )مادۀ که رابطۀ آنها می ر بنشیندضمنی اذن داده که مستأج

فهمیم که دیگر  یالمثل م المثل را بدهد )از واژۀ اجرتاجاره، مؤجر برود سراغ مستأجر و تقاضای تخلیه کند. در این حالت اگر مستأجر استفاده بکند باید اجرت
 چیزی نباید بدهد و البته نباید اثاثی هم داخل آن داشته باشد.  عقد اجاره نیست( اگر استفاده نکند هیچ

المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن  از مال غیر استیفاء  منفعت کند صاحب مال مستحقِّ اجرت  ضمنی: هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا  337ماده 
 تفاع مجانی بوده است. در ان

نه غاصب و قانون مدنی    پس اگر در پایان اجاره، مستأجر  سابق به انتفاع  خود ادامه دهد و موجر  سابق تخلیۀ ملکش را نخواهد، باید او را مأذون به حساب آورد
 سکوت موجر را دلیل  رضای او به ادامۀ انتفاع دانسته است.   

ت تمامحالت دّوم  شود. در این حالت، مستأجر در حکم خواهم مستأجر هم بلند نمیام را میگوید خانهشده و مؤجر سراغ مستأجر رفته و می  : این است که مدِّ
 المثل بدهد، چه استفاده بکند و چه استفاده نکند. غاصب است و باید اجرت

بطه استیفاء است( ولی در حالت دوم ید مستأجر ضمانی است. در مادۀ  فرق بین حالت  اخیر و حالت قبل این است که در حالت اول ید مستأجر امانی است )و را
م )که مستأجر اذن ندارد( اجرت 494  المثل به نرخ روز است. چه در حالت اول )که مستأجر اذن دارد( و چه در حالت دوِّ

ق.م[   494المثل مذکور در مادۀ فوق ]ضامن مسئول اجرت المسمی[، ضامنی داده شده باشداالجاره ]اجرتقانون مدنی: »اگر برای مال  495نکته: طبق ماده 
 نخواهد بود.«  

 
 ربط دارد. 494که به مادۀ    501شود مادۀ می 494ق.م. »برطرف« یعنی »منفسخ«. ادامۀ مادۀ   494در مادۀ  

تی در تصرف خود نگاه دارد  شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره ر محض انقضاء  مدت برطرف می: عقد اجاره به  494ماده   ا بدون اذن مالک مدِّ
المثل  المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء  منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتمؤجر برای مدت مزبور مستحق اجرت

 مجانًا استفاده نماید. بدهد که استیفاء  منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که 
ت به 501مادۀ  االجاره هم از قرار  روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا  طور صریح ذکر نشده و مال: اگر در عقد اجاره مدِّ

ت موجب  خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیۀ ید او را نخواهد مؤجر به  های مزبوره در تصرفیک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدِّ
ت و به نسبت زمان تصرف مستحقِّ اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.  راضات حاصله برای بقیه مدِّ  م 

 
 منظور از سکوت، سکوت  محض نیست بلکه سکوت  همراه با قرینه است.   1
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ت از قرار روز یا ماه یا سال  501مادۀ   : اجارۀ بدون مدِّ
تش معلوم نیست. ولی مال  نام  این ماده »اجارۀ از قرار« است. اجارۀ از قرار این است شده االجاره از قرار  روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ تعیینکه یك اجاره داریم که مدِّ

ت، مشخص نیست و مالای هم میکه هفته ات را روزانه به مبلغ فالن  االجاره از قرار است. پی طبق نظر  غالب، چنانچه من بگویم: »خانهشود تعیین کرد. پس مدِّ
 کنم« و شما هم بپذیرید این اجاره، صحیح است؛ منتها در خصوص این اجاره )اجاره از قرار( باید بین  دو مرحله تفکیک قائل شد: ره میقدر اجا
 المسمی( است. : مدت زمانی که نسبت به آن توافق شده است: تابع توافق و عقد اجاره )اجرت1مرحلۀ 
توان عقد   دهد و موجر نیز با سکوت راضی است، این حالت را نمیه باشد ولی مستأجر همچنان به سکونت ادامه میشده پایان یافت: زمانی که مدت  توافق2مرحلۀ  

( است؛ لذا تابع  تشریفات   10اجاره نامید و همانگونه که قانون نیز بیان کرده، نوعی مراضات  حاصله )توافق ضمنی( است و در زمرۀ قراردادهای خصوصی )مادۀ  
المثل  باشد. اجرت، اجرتتوانند در هر زمان به این توافق، خاتمه دهند زیرا تابع  عقد  اجاره که عقدی الزم است نمینیست و برای مثال، هر دو طرف می  عقد  اجاره

 است زیرا مربوط به مرحلۀ دوم است.
ه، هیچ یک از طرفین، ملزم به عقد اجاره نیستند زیرا عقد  اجاره به آید این است که در خصوص مراضات  مذکور در مادبه دست می  501یکی از نتایجی که از مادۀ  

لزم به پرداخت  معنای واقعی )عقد معین( نیست همچنین مستأجر موظف نیست، اجارۀ ماهیانه را به محض ورود در ماه بپردازد بلکه در پایان مدت استفاده، م
 باشد.    نمی است زیرا این عقد، عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین 

  50,000ام را به شما اجاره دادم روزی  ام را به شما اجاره دادم سالی ده میلیون تومان یا خانهتومان اجاره دادم یا خانه  1,000,000ام را به شما ماهی  مثال: خانه
 تومان. اجاره از قرار باطل نیست. 

 ای حکم خاص خود را دارد: گوییم و هر مرحلهاز سه مرحله دو مرحله را گفته که ما هر سه را می 501ی در اجاره از قرار از نظر زمانی سه مرحله داریم. ماده
تی است که مال ت اجاره همان حداقل مدِّ َیَقن. اگر گفته ماهی اینقدر یعنی منظورش یك ماه بوده و آنچه  مرحلۀ اول: مدِّ ت  االجاره از قرار  آن تعیین شده یعنی َقدر  م 

ت میمستأجر در این   المسمی است. المثل و هر وقت صحیح بود، اجرتالمسمی است. بدانید: هر وقت عقد باطل بود اجرتدهد اجرتمدِّ
ت تمام شد یعنی آن یك روز که اجاره از قرار  آن تعیین شده بود تمام شد، یا مثاًل یك ماه تمام شد ی ا یکسال تمام شد. مؤجر  مرحلۀ دوم: حال فرض بفرمایید مدِّ

ل  مادۀ  مستأجر نمیسراغ  
شود که البته یك فرق با آن دارد. چون مالک با عدم مراجعه و مطالبۀ عین  مستأجره به طور ق.م. می  494آید. این حالت، تقریبًا حالت  اوِّ

م دارد این است که در این مرحله )ق  494ی  شود. فرقی که با مادهضمنی به مستأجر اذن داده، رابطه بین آنها استیفاء می المثل  اجرت( مستأجر باید  501سمت  دوِّ
المثل به نرخ روز باشد و توسط کارشناس تعیین شود اما در این مورد اینگونه  . به خاطر دارید که قاعده این بود که اجرتالمسمیبدهد ولی استثنائًا به اندازۀ اجرت

 نیست. 
کنند  فهمانند )مثاًل تأکید میسوال بدهند یه جوری می  501است اگر راجع به    494اصل با  ق.م. :    501ق.م. است یا    494ی  در امتحان چطور بفهمیم که ماده

 است.  494ی  »از قرار  فالن مبلغ«( اما اگر مطلق گفتند، اصل، ماده
ن شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه  االجاره هم از قرار  روز یا ماه یا سالی فالن  : اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال  501ماده   مبلغ معیِّ

ت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب  یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدِّ
ت و به نسبت زمان تصرف مستحقِّ اجرت  مقر  راضات حاصله برای بقیۀ مدِّ  ر بین طرفین خواهد بود. م 

ت برطرف می: عقد اجاره به  494ماده   تی در تصرف خود نگاه دارد  محض انقضاء مدِّ شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدِّ
ت مزبور مستحقِّ اجرت المثل  با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء  منفعت نکرده باشد و اگر مؤجر برای مدِّ

 بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانًا استفاده نماید. 
المسمی،  انیم که اجرتدالمسمی است. میالمثل است فقط میزانش اجرتالمثل است و احکامش هم اجرتدهد اجرتآنچه مستأجر می  501در مرحلۀ دوم مادۀ  

 المثل، غیرمنقول است. منقول است و اجرت
شود در حکم غاصب کند که مستأجر میکند و مستأجر تخلیه نمیاست. مؤجر تقاضای تخلیه می  494دقیقًا حالت دوم  مادۀ    501مرحلۀ سوم: مرحلۀ سوم  مادۀ  

 چه استفاده نکرده باشد. المثل بدهد به نرخ روز. چه استفاده کرده باشد و و باید اجرت
سمی، مرحلۀ دوم اجرتمرحلۀ اول اجرت  المثل به نرخ روز. المسمی و مرحلۀ سوم اجرتالمثل به اندازۀ اجرتالم 

 ق.م ارتباط دارد:  515با ق.م. مادۀ  501مادۀ 
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ت به 501ماده  ه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا  االجاره هم از قرار روز یا ماطور صریح ذکر نشده و مال: اگر در عقد اجاره مدِّ
ت موجب  های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر بهیک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدِّ

 ق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. مراضات حاصله برای بقیۀ مدت و به نسبت زمان تصرف مستح
ن شده است بنابراین اگر مزد    515مادۀ   اجیر از قرار  : اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار  آن معیِّ

ت اجاره محدود به یک رو  ت مزبور اجاره  روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدِّ ز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدِّ
ت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نیز به مراضات حاصله به همانطوری که در زمابرطرف می ن اجاره بین  شود ولی اگر پس از انقضاء مدِّ

 شد.  او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد
 

 : اثر فوت موجر یا مستأجر 497ماده 
ت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره  1شود و لیکن ]: عقد اجاره بواسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی  497ماده   :[ اگر مؤجر فقط برای مدِّ

:[ اگر شرط  مباشرت  مستأجر  2باشد[ و ]شود زیرا اجاره، مستمر میت باطل میشوند، اجاره با فو]برخالف  عقود  اذنی که منفسخ می  شودباطل می  مؤجربه فوت   
 .گرددباطل می مستأجر شده باشد به فوت  

 ، منفسخ است. 497منظور از واژۀ باطل )باطل  دومی( در مادۀ  
 رود( دو استثناء دارد: نمیرود. این قاعده )که اجاره با فوت از بین  اجاره عقدی است الزم به همین دلیل با فوت از بین نمی

ت عمرش مالك منافع باشد )مثل پدر در مثالی که چند صفحه قبل گفتیم( و آن مال را اجاره بدهد   با فوت مؤجر منفسخ  استثناء اول فوت مؤجر: هرگاه کسی به مدِّ
ت عمرش مالك منافع باشد )نه عمری( و مال را اجاره بدهد با فوت منتفعمی  شود. اجاره منفسخ می شود. اگر کسی به مدِّ

 تواند مال را اجاره بدهد چون مالك منافع نیست. نکته: منتفع در حقِّ انتفاع نمی
رده است اولی قید  مباشرت و دومی شرط  مباشرت. استثناء دوم فوت مستأجر: دو تا اصطالح داریم که قانون  گذار نادرست به جای هم به کار ب 

رود. اگر اجاره به قید مباشرت مستأجر باشد معنی آن این است که فقط، فقط و فقط قید از بین برود مقید هم از بین می  تفاوت: »قید« جنبۀ اصلی دارد. اگر
شود. چون وقتی مستأجر نیست اذن انتفاع هم نیست. ولی شرط مباشرت این است که مستأجر تعهد کند که  مستأجر بنشیند؛ مستأجر بمیرد اجاره منفسخ می

کند )شرط، جنبۀ فرعی و قید، جنبۀ اصلی دارد( اگر اجاره به شرط مباشرت مستأجر باشد و مستأجر بمیرد اجاره درست است ولی شرط، ممتنع    خودش استفاده
 ق.م. حقِّ فسخ دارد.  240شده و مؤجر طبق مادۀ 

کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد  العقد ممتنع بوده است  : اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین  240ماده  
 له باشد. داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه

جای »قید« به نادرستی گفته »شرط«. باید به این نکته توجه کرد که مباشرت، اگر قید باشد و منافع، به طور مطلق به مستأجر تملیک نشده  ق.م. به  497مادۀ  
دهد. اگر شخصیت  مستأجر، قید  مباشرت باشد و خالف  آن درآید اجاره باطل  اجاره باطل است ولی اگر شرط شده باشد و مستأجر، آن نباشد حقِّ فسخ می  باشد آن

 است؛ اگر شرط شده باشد و خالف  آن درآید حقِّ فسخ وجود خواهد داشت. 
ت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به  : عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی  497مادۀ   شود و لیکن اگر مؤجر فقط برای مدِّ

 گردد. ]در این ماده، شرط، به معنای عام است.[ شده باشد به فوت مستأجر باطل می شرط مباشرت مستأجرشود اگر فوت مؤجر باطل می
ت عمر  خود، صاحب منافع باشد م ن باشد در نتیجه کسی نمیدر فرضی که مستأجر برای مدِّ ت اجاره باید معیِّ تواند به مدت عمر  خود عینی را  نتفی است زیرا مدِّ

 اجاره کند یا عینی را اجاره دهد. 
 :نتیجه

ت  عمر  خود اجاره دهد: اجاره، باطل است؛ زیرا مربوط به عقد اجاره است 1  . اگر موجر به مدِّ
ت  عمر  خود اجاره کند:  2  اجاره، باطل است؛ زیرا مربوط به عقد اجاره است. . اگر مستأجر به مدِّ
ت  عمر، مالک  عین  مستأجره باشد: اجاره، صحیح است؛ زیرا ربطی به عقد اجاره ندارد. 3  . اگر موجر به مدِّ
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 ق.م. ارتباط دارد:  53ی ق.م. با ماده 498مادۀ 
]شرط     : اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه مؤجر، حقِّ فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.  498مادۀ  

ه، حقِّ فسخ  اجاره درج شده باشد  نامخیار به سود  موجر ممنوع است و تنها در موردی امکان دارد که مورد اجاره، محلِّ سکنی باشد )نه کسب و پیشه( و در اجاره
ای  شود، اختالف  نظر است، عدهشود یا نمی([ در صورت انتقال  عین  مستأجره به خود  مستأجر در خصوص اینکه اجاره منفسخ می162قانون سال   8)بند ب مادۀ  

ت مالکیت  مافیعقد اجاره را منفسخ دانسته کنم و این در جایی درسته که طرفین، قصد   ت من ادعای این دسته را رد نمیگفالذمه ولی مرحوم کاتوزیان میاند به علِّ
شود و اگر عین مستأجره را منتقل نکند مثاًل  در این صورت اجاره منفسخ می  منتقل کندانتقال  اجاره را داشته باشند. نتیجه اینکه: اگر موجر، عین  مستأجره را  

 ماَند.  رهن یا عاریه یا ...( عقد اجاره به حال  خود باقی مینسبت به عین، حقِّ انتفاع برقرار کند )یا 
إلیه جاهل باشد که حقِّ انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ  شود ولی اگر منتقل  : انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن حقِّ انتفاع نمی 53مادۀ 

 معامله را خواهد داشت. 
تواند برای  ای هست، حق فسخ دارد. مؤجر میتواند بفروشد ولی اگر خریدار، جاهل بود که اجارهفروشد. چون مالك  عین است میمیمؤجر وسط اجاره، مال را  

ل اجاره را فسخ کند به مستأجر بگوید »بلند ش ت که اگر خواست مال را بفروشد اوِّ  روشد. وید« و بعد بفخودش در اجاره شرط بگذارد با توافق مستأجر و بدون مدِّ
ت دارند مثل اجاره و مثل مزارعه می ت بگذاریم؛ در این صورت خیار شرط میقاعده: در عقودی که مدِّ تتوانیم خیار شرط بدون مدِّ  دار. شود تا پایان عقد  مدِّ

ت ندارد و درست است.  498ی حقِّ فسخ در ماده  یعنی خیار شرط که مدِّ
 

 : اجارۀ وقف  499مادۀ 
 گردد. با مالحظۀ صرفۀ وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی: هرگاه متولی  499مادۀ 

مثاًل متولی مال را اجاره    قاعده: هرگاه نماینده بعد از اینکه عقد را منعقد نمود فوت کند هیچ تأثیری در عقد ندارد؛ چه عقد جایز باشد چه الزم بال تأثیری است. 
 خورد. خورد پس به طریق اولی اگر نماینده نیز بمیرد اجاره به هم نمییا مستأجر بمیرند اجاره به هم نمی میرد. اگر خود مؤجردهد و میمی

 
 : اجارۀ مبیع در بیع شرط )اجارۀ مبیع  شرطی به وسیلۀ خریدار( 500مادۀ 
اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع    یار  شرط  منفصل است[برای مدتی که بایع حقِّ خیار ندارد ]منظور، خ تواند مبیع را  : در بیع شرط، مشتری می  500مادۀ  

 باشد به وسیلۀ َجعل  خیار یا نحو  آن، حقِّ بایع را محفوظ دارد واال اجاره تا حدی که منافی با حقِّ بایع باشد باطل خواهد بود. 
گوید:  اهمه دارد که بازپرداخت آن توسط ب صورت نگیرد، به او میدهد و چون و این ماده راجع به بیع شرط است: شخص  الف پولی را به شخص ب قرض می

کند که از بیست روز  بعد، شخص ب حقِّ فسخ داشته باشد مشروط بر اینکه بتواند بازپرداخت  قرض  ات را به مبلغ  اندکی به من بفروش و در آن بیع، شرط میخانه
ت  بیست روز  قر ض( میرا بدهد. حال سوال این است که در این مدِّ  پذیر است. تواند مبیع را اجاره دهد؟ امکانکه ب خیار ندارد مشتری )م 

زیرا مبیع   ح است  اگر مشتری، خیار  فروشنده را رعایت نکند تا وقتی که فروشنده یعنی »ب« بیع را فسخ نکرده هر چند، حقِّ او نیز محفوظ نباشد اجاره، صحی
تواند اجاره دهد )این حکم در جایی است که بیع  شرط، تابع قانون مدنی باشد و اگر آن  هم به او تعلق دارد و می  تری است و منافع  آنششرطی در حکم  ملک  م

 شود(. تابع  قانون ثبت باشد، چون طبق قانون ثبت، بیع شرط، ناقل  مالکیت  عین نیست بنابراین این احکام جاری نمی
. بیع شرط خیلی مفصل است. بیع شرط این است  814و    500و   463تا    458و    1بند    364ا بیع خیاری. مواد  توضیح بیع شرط: یك بحث داریم به نام بیع شرط ی

ماه دیگر پول را به تو دادم، مال را پس بده« که هدفش    2گوید: »ای مشتری اگر تا  گذارد و میفروشد و بایع برای خودش خیار شرط میکه یك نفر مالش را می
 .بیع نیست و قرض است 

. بیع خیاری بیعی بود که در آن خیار  شرط گنجانده شده بود؛ خیار شرط ممکن است برای خریدار باشد یا برای بیع شرطداریم یک    بیع خیاریما یک   •
 فروشنده یا برای ثالث. 

 
ـ در صورتی که در  موجر می   1  قطعی شرط شده باشد.   نامه حقِّ فسخ  اجاره هنگام انتقال اجاره تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند: ... ب 
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ط( گویند. اگر خیار  شرط برای ثالث گذاشته شده  شود و به آن بیع  خیاری )یا به عبارتی، بیع  غیرشر اگر خیار  شرط فقط برای خریدار باشد، بیع  شرط تلقی نمی
شود و به آن بیع  خیاری )یا بیع  غیرشرط( گویند. اگر خیار  شرط برای بایع )فروشنده( باشد، دو حالت وجود دارد: اگر برای إعمال  باشد، بیع  شرط تلقی نمی

بینی شده باشد به این  غیر  شرط گویند؛ اگر برای إعمال  خیار  شرط، شرط  خاصی پیشبینی نشده باشد به آن بیع  خیاری یا بیع  خیار  شرط، شرط  خاصی پیش
 گویند.   بیع شرطحالت 

فروشم؛ ام را به آقای الف میشود. فرض  دیگر: من خانهفروشم؛ اگر من برای خریدار، شرط بگذارم بیع  خیاری میام را به آقای الف میبرای مثال: من خانه
فروشم؛ اگر من برای خودم، شرط بگذارم یعنی مثاًل بگم تا  ام را به آقای الف میشود. فرض  دیگر: من خانهلث، شرط بگذارم بیع  خیاری میاگر من برای ثا

ِّ فسخ  آن را دارم دو حالت دارد: یا إعمال  این خیار  شرط یا إعمال  فسخ مشروط است یا مشروط نیست. اگر مشروط نبود، بیع  
یاری است اگر   خَده روز حق 

بینی شده یا نشده باشد« چیست؟ شرط  تأدیۀ ثمن: فرض کن من به آقای الف صد میلیون وام دادم  مشروط بود، بیع  شرط است. این »شرط  خاصی که پیش
اش را به  دهم که خانهپیشنهاد می  دهم که الف نتواند بازپرداخت کند؛ از این رو به ویبعد قراره که الف بازپرداخت کنه این صد میلیون را؛ من احتمال می

گذاریم )مشروط نیست و  شود فرض کرد: یا َده روز حقِّ فسخ میشوم خریدار؛ بعد برای آقای الف، دو حالت میشود فروشنده و من میمن بفروشد؛ الف می
ل کنی که اوون وام رو که گرفتی بازپرداخت کنی. پس  تونی حقِّ فسخ را إعما گذاریم منتها به شرطی میگم: َده روز حقِّ فسخ میخیاری است( یا من می

 شرط، تأدیۀ اوون قرض  یا ثمن  است.
نی تمام مثل ثمن توانند شرط نمایند که هرگاه بایع  ، متعاملین میقانون مدنی: »در عقد بیع  458مادۀ   • را به مشتری رد کند خیار فسخ    1در مدت معیِّ

هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض  توانند شرط کنند که را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میمعامله 
، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود  خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمنمبیع داشته باشد در هر حال حقِّ خیار، تابع قرارداد متعاملین  

 .« مگر با ردِّ تمام ثمن
شود اما قانون ثبت به اعتقاد  غالب  قانون مدنی در بیع شرط به مجرد وقوع بیع، مبیع، ملک  مشتری می  459انتقال مالکیت در بیع شرط: طبق مادۀ   •

داند و خریدار، مانند طلبکار   قانون ثبت، حقِّ تقاضای ثبت را با فروشنده می  33زیرا طبق مادۀ  حقوقدانان، این مادۀ قانون مدنی را تخصیص زده است 
عین   باشد با این تفاوت که خریدار تا زمان اجرای خیار، مالک  منافع است. در قانون مدنی: ناقل  مالکیت است؛ در قانون ثبت: ناقل  مالکیت  رهنی می

 . نیست؛ ناقل  مالکیت  منافع است
قانون مدنی )بحث اقاله و فسخ( بین منافع  متصل و منفصل   287قانون مدنی راجع به منافع  متصل و منفصل صحبت کرده است ولی مادۀ   459مادۀ  •

فسخ    در بحث اقاله و  287بین منافع  متصل و منفصل هیچگونه تفکیکی قائل نشده، در حالی که در    459قائل به تفکیک شده است. نتیجه اینکه مادۀ  
 بین منافع  متصل و منفصل تفاوت قائل شده است. 

تواند در مبیع تصرفی کند که منافی با خیار باشد، حال اگر تصرف  حقوقی  ناقل انجام دهد که منافی  خیار فروشنده باشد و  در بیع  شرط خریدار نمی •
 شود. فروشنده، بیع را فسخ کند، تصرف  حقوقی  خریدار، غیر نافذ می

است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.« طبق مادۀ    ، حقیقت بیع نبوده، معلوم شود که قصد بایع)بیع  شرط  صوری(: »اگر در بیع شرط  463مادۀ   •
 است، احکام  بیع در آن جاری نیست )قانون مدنی(  ، در حقیقت بیع نبوده، معلوم شود که قصد بایعشده اگر در بیع شرطاشاره

 دانیم که خالف  فرض  قانونی قابل اثبات نیست. داند و میانون ثبت در مورد بیع  شرط، حقیقی نبودن  بیع را فرض  قانونی میقانون ثبت: ق
اش را به مبلغ  اندک به من بفروشد؛ پس گویم که خانهدهم و برای تضمین  بازپرداخت  آن به او مییک مثال: فرضًا من ده میلیون به آقای ج قرض می •

 گذاریم؛ اگر إعمال  حقِّ فسخ  او را مشروط به تأدیۀ ثمن  قرض کنم بیع شرط است. شود فروشنده و برای این فروشنده َده روز حقِّ فسخ میج می آقای
  

 ق.م.(   459است، مادۀ   تملیكبیع شرط، اثر بیع را دارد )باعث  در قانون مدنی

 

1
 : 457نکته در مورد »مثل ثمن« در متن مادۀ    

 اید مسترد شود. . این واژه ناظر به امور غالب است که ثمن پول است اما در حالتی که ثمن پول نباشد مثاًل عین خارجی باشد، با انحالل عقد، همان عین ب 1
 ن در جایی است که ثمن، مثلی است اما اگر ثمن  قیمی تلف شده باشد، فروشنده باید قیمت  روز  فسخ  آن را بپردازد. . ردِّ مثل  ثم 2
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شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع  می: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع، ملک  مشتری    459مادۀ  
گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین  مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری، مالک  قطعی  مبیع می

 ع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ، مال مشتری است. فسخ، مبیع، مال بای
قانون ثبت که خالصۀ این دو ماده این    34و  33بینی نمود. موادِّ که بعدًا به تصویب رسید جهت جلوگیری از سوءاستفاده از بیع شرط دو ماده پیش قانون ثبتولی 

تواند خانه را بر دارد؛ باید برود  ماه بگذرد و طرف  مقابل پول را ندهد دیگر نمی  6را دارد که فایدۀ آن این است که اگر    است که بیع شرط، تملیکی نیست و اثر رهن 
استرداد«    ، »معامله با حقِّ دادگاه و تقاضای فروش خانه را بدهد و دادگاه خانه را بفروشد و پول  طرف  مقابل را بدهد. که مشتری مانند مرتهن است که به »بیع شرط«

 گویند. هم می
شود در قانون ثبت بدان »معاملۀ  پس بیع  شرط در قانون مدنی، ناقل  مالکیت است؛ در قانون ثبت، ناقل  مالکیت نیست یک نوع معاملۀ رهنی یا با وثیقه حساب می

شود. در قانون  ه در قانون ثبت آمده است عینی حساب نمیخواهد( ولی معامالت  رهنی کرهنی یا وثیقه« گویند. عقد رهن در قانون مدنی عینی است )قبض می
 شود(. دریایی، رهن  کشتی، عینی نیست )تشریفاتی حساب می

 :تفاوت بیع شرط با معاملۀ رهنی
 . بیع  شرط از مصادیق معامله با حقِّ استرداد است. 1
شود البته معامله با حقِّ  مورد بیع است اما معامله با حقِّ استرداد شامل صلح هم میتر است زیرا بیع شرط فقط در . معامله با حقِّ استرداد نسبت به بیع شرط عام2

 تواند راجع به امالک نباشد. استرداد فقط راجع به امالک است اما بیع  شرط می
 . در بیع  شرط، منافع متعلق به خریدار است اما در معامالت  رهنی، مرتهن، مالک  منافع نیست. 3
 که قبض شرط صحت آن است )عینی است( در بیع  شرط، قبض شرط صحت نیست. . بر خالف  رهن  4
ن باشد. 5 ی باشد در حالی که در رهن، مرهونه باید عین معیِّ  . در بیع شرط، مورد معامله ممکن است کلِّ

نی، بیع شرط تملیکی است؟ پاسخ، مثبت است و اگر  ما در اینجا برآنیم که فقط بیع شرط را در قانون مدنی بخوانیم. اگر در آزمون سؤال دادند آیا در قانون مد
 صورت مطلق سؤال دادند بیع شرط، تملیکی نیست. سؤال دادند آیا در قانون ثبت، بیع شرط تملیکی است؟ پاسخ، منفی است ولی اگر به 

 و غیره بنماید. وانتقال تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل: در بیع شرط، مشتری نمی 460ماده 
ت  شود ولی مالکیتش محدود است چون بایع میخواهیم بیع شرط را در قانون مدنی بخوانیم. در بیع شرط، مشتری مالك مبیع میحال ما می خواهد در آن مدِّ

ل را منتقل کند چون اگر منتقل کند با خیار بایع  تواند تا موقعی که بایع خیار دارد ماگوید در بیع شرط مشتری نمیمی 460مبیع را پس بگیرد. به همین دلیل مادۀ 
 عدم نفوذ است. این ماده زیرنویس هم ندارد. پس اگر مشتری در بیع شرط مال را منتقل کند معامله غیر نافذ است.  460منافات دارد پس ضمانت اجرای مادۀ 

 شود: سه قسمت دارد که توضیح داده می 500مادۀ 
تی که بایع حقِّ خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیلۀ جعل خیار یا نحو  آن،  می  : در بیع شرط مشتری  500ماده   تواند مبیع را برای مدِّ

 حقِّ بایع را محفوظ دارد و اال اجاره تا حدی که منافی با حقِّ بایع باشد باطل خواهد بود. 
بایع منفصل است. مثاًل بایع مال را فروخته و از یك ماه دیگر خیار شرط دارد )به چه مدت مهم نیست( پس بیع شرطی  قسمت اول: بیع شرطی واقع شده که خیار 

 منعقد شده است. 
اهی  خو کند. قانون گفته: »مشتری اگر میخواهد بیشتر از یك ماه اجاره بدهد که قانون گفته اشکال ندارد ولی به مشتری یك توصیه میقسمت دوم: مشتری می

زند و حقوقدانان هم یك  بیشتر از یك ماه اجاره بدهی حقِّ بایع را حفظ کن!«. حال مشتری چطور باید حقِّ بایع را حفظ کند؟ خود  قانون برای مشتری یك مثال می
 اند. مثال زده

شرط در اجاره بگذارد که اگر بایع خواست بیع را فسخ کند اول  دهد یك خیار  که اجاره میتواند حقِّ بایع را حفظ کند این است که وقتیاولین راهی که مشتری می
ت یك سال اجاره میمشتری اجاره را فسخ کند بعد بایع بیع را فسخ کند؛ یعنی مشتری که باید یك ماه اجاره می گذارد  دهد و بعد برای خودش خیار شرط میداد به مدِّ

گوید تو که خیار شرط داری اجاره را فسخ کن تا مشتری برود و بعد من هم ل آن است. بایع به مشتری میحال بایع بعد از یك ماه حقِّ فسخ دارد ولی مستأجر داخ 
 تواند بیش از یك ماه اجاره بدهد ولی باید حقِّ بایع را حفظ کند. تواند در اجاره برای بایع خیار شرط بگذارد. پس مشتری میکنم. مشتری میبیع را فسخ می

 ایم. اند مثالش هم شرط فاسخ است که قباًل خواندهان گفتهراه دوم: که حقوقدان
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گوید: »مستأجر هر وقت بایع بیع  گذارد، میتوانست یك ماهه اجاره بدهد(؛ بعد، این شرط را میدهد )که البته صرفًا میمثال: مشتری، ملک را یك ساله اجاره می
داشته باشید که تفاوت مثال اول با دوم این است که: در خیار، یک نفر باید فسخ کند ولی در شرط  خود منفسخ بشود«. توجه  را فسخ کرد بالفاصله اجاره خودبه

 شود. خود منفسخ میفاسخ، خودبه
شود  میکند. در این حالت هر وقت بایع بیع را فسخ کند از آن تاریخ به بعد اجاره  دهد و حقِّ بایع را حفظ نمیقسمت سوم: فرض کنید مشتری یك ساله اجاره می

تی می شود  شود غیر نافذ که این تنها موردی است که عقد مثاًل دو ماه صحیح است و بعد میغیر نافذ )فضولی(. در واقع اجاره ابتدائًا عقدی صحیح است بعد از مدِّ
شود که قانون سهوًا واژۀ باطل را  مالك منافع میشود چون بایع  غیر نافذ چون تا بایع فسخ نکند منافع مال مشتری است. وقتی بایع فسخ کرد اجاره، غیر نافذ می

دهد، از  کند و اجازه نمیجلو رفته و فرض کرده که بایع، این معاملۀ غیر نافذ را رد میبه کار برده است که تنها توجیه  آوردن  لفظ  »باطل« این است که قانون جلو
 ای باطل است. همین رو است که گفته چنین معامله

 
االجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمۀ مستأجر مستقر نشده  قانون مدنی »اقساط مال 505قساط  اجاره به با فوت مستأجر: وفق مادۀ حال نشدن  ا 

ن ماده این است  شود. فلسفۀ ایشود چون دین بر عهدۀ مستأجر مستقر نیست به موت  او حال نمیشود.« دینی که بر ذمه باشد حال میاست به موت او حال نمی
َسمی، مستأجر موظف به پرداخت دینی میکه امکان تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره، بعد از فوت مستأجر وجود دارد و در صورت  حال شدن  اجرت شود  الم 

فوت شدم، در این صورت، و شما بگویید دیون، حال  ام و سه ماه  بعد که واقعًا به عهدۀ او نیست. فرض کنید من  مالکریمی یک ساله خانۀ آقای الف را اجاره کرده 
شد؟ بله؛ خب بعد از تلف، من باید باز هم  شد، اجاره باطل میشود ممکنه چهارمین ماه در اثر حادثۀ قهری تلف شده باشد؛ مگه نه اینکه چنانچه تلف میمی

 معناست. بها بدم؟ بیاجاره
شود این است که مثاًل فرض کنیم که قبول نماییم با  شود علت اینکه حال نمیه است که به موت  مستأجر حال نمیدر مورد منافع  آیند  505تر: مادۀ  توضیح  کامل

کنم  ام و بعد از سه ماه فوت میشود که: مثاًل من  مالکریمی، خانۀ آقای الف را یک ساله اجاره کردهاش این میبها( حال شود، نتیجهفوت مستأجر، دیون )اجاره
ام مستقر نشده حال گردد، ممکن است در ماه  چهارم عین  مستأجره در اثر قوۀ قاهره تلف شود  بهای هفت ماه  دیگر که بر ذمهز جونم!( و اگر قرار باشد اجاره)دور ا
این صورت اگر بدانیم نسبت به بقیۀ  بها نیست( در  دانیم که اگر عین مستأجره در اثر قوۀ قاهره تلف شود اجاره باطل است و مستأجر مکلف به دادن  اجاره)می

ت، دیون، حال شده یعنی مستأجر اجاره تواند ناظر  نمی  505اش نبوده باید پرداخت کند که این صحیح نیست، بنابراین مادۀ  بهایی را که بعد از تلف هم به عهدهمدِّ
 به منافع  آینده باشد. 

ام مستقر شده را نپرداختم،  بهایی که بر ذمهمن  مالکریمی خانۀ الف را یک ساله اجاره کردم و یازده ماه اجاره  تواند ناظر به منافع  گذشته باشد مثالً اما این ماده می
 شود زیرا بر ذمه مستقر شده است. با فوتم این دیون حال می

 
 تاریخچه عقد اجاره:  

با وجود این، به دلیل اهمیت اجاره در روابط اجتماعی، اقتصادی قانونگذار به موجب     اجاره مانند بیع از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد عمومی قراردادها است،
. محلِّ  1خورد:  یقوانین روابط موجر و مستأجر، مقرراتی در باب  اجارۀ امالک، وضع کرده است در قوانین مربوط به موجر و مستأجر سه گروه اجاره به چشم م 

و قواعد استثنایی  آن  قانون )استثناء( و تراضی  طرفین، قرار    قانون مدنی )اصل(های محلِّ سکونت را تابع  ، اجاره2136سکونت: قانون روابط موجر و مستأجر  
هایی که به منظور  حکمفرما است ولی اجارۀ اراضی مزروعی و توابع  آن و باغ  1356ها، قانون سال  . محلِّ کسب، پیشه و تجارت: در مورد اینگونه اجاره2داد.  
. اجاره به منظورهای دیگر: در صورتی که مورد اجاره به منظور  غیر از کسب و پیشه و تجارت  3شود مشمول این قانون نیستند. برداری از محصولش انجام میبهره

قانون روابط موجر و    14مادۀ    2اجاره شود از هر حیث )نه فقط از حیث صالحیت دادگاه و توقیف( تابع  مقررات  مربوط به اجارۀ محلِّ سکونت خواهد بود. تبصره  
 . 1356مستأجر مصوب  

رف  انقضای    76تا    56در صورت اتمام مورد اجاره، موجر ملزم به تمدید عقد اجاره است بنابراین از    1356در قانون   هر قرارداد اجاره راجع به اماکن تجاری به ص 
ت، موجر حقِّ تخلیه ندارد به همین دلیل هم به قراردادهای سال  به بعد از طرف  موجر، قابل تخلیه   76گوید؛ اما قراردادهای اجارۀ سال  قراداد تحمیلی می  56مدِّ

 است. 
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ت،  76منعقد شود و بعد از  76ای راجع به اماکن تجاری، قبل از  نکته: اگر اجاره است ولو آنکه در  56شود، اجارۀ تمدیدشده تابع  قانون   تمدیدبه دلیل انقضای مدِّ
خواهیم اجاره است( و بعد از سی سال می  56منعقد شده )که مشمول قانون    55ای راجع به اماکن تجاری، سال   تمدید شده باشد مثاًل عقد  اجاره  76زمان  قانون   

 است.  56را تمدید کنیم، اگر تمدید کنین باز هم مشمول قانون 
عقد شود و به هر طریقی از بین برود )فسخ شود یا اقاله شود( و بعد از انحالل آن عقد،  من  76ای راجع به اماکن  تجاری قبل از سال  نکته: در صورتی که عقد  اجاره

 است.  76دوباره منعقد شود، تجدید شود، این قرارداد، تابع  قانون  سال    76قرارداد  اجاره بعد از  
 است.  توافق طرفین و 62قانون و   قانون مدنی، تابع  76تا   62نکته: اجارۀ اماکن  مسکونی  منعقده از تاریخ 

 است.  قانون مدنیو  56قانون ، تابع  76تا   56نکته: اجارۀ اماکن  تجاری  منعقده از سال 
است مشروط بر اینکه دارای شروط  زیر باشد )یعنی    توافق طرفینو    قانون مدنیو    76قانون     به بعد تابع    76نکته: اجارۀ کلیۀ اماکن اعم از مسکونی و تجاری از  

تابع    از لحاظ شکلیو    توافق طرفیناست و    قانون مدنیتابع     از لحاظ ماهویرعایت شده باشد و اگر این تشریفات یا همان شروط، رعایت نشود،  تشریفات  
 قانون آ.د.م است(: 

 تشریفات: در دو نسخه تنظیم شود )+( به تأیید دو شاهد رسیده باشد.  
 

 نکات راجع به حّق کسب و پیشه 
آید لذا به همین سبب دادگاه صالح برای رسیدگی به تخلیه دادگاه محلِّ وقوع مال غیرمنقول  کند برای وی حقِّ عینی به وجود میرا اجاره میوقتی یک نفر جایی 

ی که برای موجر ایجاد می دم بر هر فرد  قانون مدنی مفید این امر است. اینکه مستأجر مق  20شود حقِّ دینی است کما اینکه مادۀ  یا عین مستأجره است اما حقِّ
قِّ کسب و  دیگری باشد بعد از انقضای مدت این سرقفلی است. از نظر علمی یک حقِّ سرقفلی داریم و یک حقِّ کسب و پیشه. سرقفلی با تراضی طرفین اما ح

ما حقِّ کسب و پیشه با فعالیت مستأجر  آید اای بوجود نیاید. حقِّ سرقفلی با قرارداد بوجود میشود. ممکنه حتی حقِّ کسب و پیشهپیشه با نظر محکمه تعیین می
 ای در روابط موجر و مستأجر به شما مراجعه شد باید بدوًا قانون حاکم را تشخیص داد.آید. هر وقت پروندهدر راستای اعتالی قیمت مکان بوجود می

 اهم قوانینی که در حال حاضر ممکن است بر قرارداد اجاره حاکم باشند عبارتند از: 
 ق.م.(  517تا   466مقررات قانون مدنی در باب اجاره )مواد  .1
، قانون مصوب سال  1376رغم تصویب و اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب )ناظر بر اماکن کسبی(: علی 1356قانون روابط موجر و مستأجر  .2

 است.  1356مول قانون های کسبی، مشهنوز کاربرد وسیعی دارد و بیشتر دعاوی موجر و مستأجر در محل  1356
(: این قانون ناظر است بر هر مکان 1378)مصوب    1376ی قانون سال  ینامه اجراینی( و آ1/7/1376االجرا از  قانون روابط موجر و مستأجر )الزم .3

 الذکر اشاره شده است. نامه فوقاستیجاری مگر آنچه در مادۀ دو آیین
 زند. ای دارد و ق.م. را به طور ضمنی تخصیص میژهیی که قانون حکم وی ها حاکم است جز در موارد استثنااجارهنکته: قانون مدنی به عنوان اصل بر تمام 

 
ن ظهور است: حقِّ  حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت: هر چند ظاهر  اصطالح  حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت داللت بر تفکیک  سه مفهوم دارد، ولی واقعیت بر خالف  ای

 و حقِّ تجارت و ماهیت و اوصاف  اصلی  حق در همۀ موارد یکسان است بنابراین حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت در واقع اقسام  یک مفهوم هستند.  کسب، حقِّ پیشه
 ترین  آنها عبارتند از:  در مورد تعریف حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت تعاریف مختلفی ارائه شده که مهم

ی که تاجر یا صنعت •  شود. ب مشتری و شهرت و فعالیت  خود برای محلِّ کارش قائل میگر در نتیجۀ جلحقِّ
ی پیدا می • ی که تاجر و کاسب، نسبت به محلِّ سن  شهرت، جمعحقِّ م در اجاره، ح  آوری  مشتری و رونق کسی است که بر اثر   کند؛ این حق، ناشی از تقدِّ

 عملکرد  مستأجر  محل به وجود آمده است. 
ی، کیفیت  بنا و تجهیزات  عین  مستأجره تعیین میحقِّ کسب یا پیشه یا تجارت، م • ه به موقعیت  محلِّ شود و مبلغ  نهایی را موجر  بلغ و میزان  سرقفلی با توجِّ

 کند. تعیین می
 :  فرق سرقفلی و حّق کسب و پیشه و تجارت

 و شهرت هیچ تأثیری در آن ندارد. شود پس در واقع، کسب  اعتبار سرقفلی در هنگام  انعقاد  عقد  اجاره به صاحب  ملک پرداخت می .1
 دانند. فقها فقط با سرقفلی  ملک موافق هستند و حقِّ کسب و پیشه و تجارت را شرعی نمی .2
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ه به موقعیت  محلِّ ملک، کیفیت و تجهیزات مورد اجاره تعیین می .3 کند در حالی که  شود و مبلغ  آن را هم موجر، معین میمبلغ و میزان سرقفلی با توجِّ
ن می حقِّ کسب و  شود. پیشه و تجارت بر اساس ضوابط و از سوی کارشناسان دادگستری معیِّ

تواند مطالبه کند، در غیر این صورت  ، حرفی از سرقفلی نزده بنابراین اگر پولی که داده بابت سرقفلی باشد با پایان  عقد  اجاره می56گذار در سال  قانون .4
البته برخی از حقوقدانان معتقدند که هر چند در قانون  تواند مط)به عنوان سرقفلی نداده باشد(، نمی ، نامی از سرقفلی نیامده، مستأجر   56البه کند 

االبد  قرارداد  استیجاری، صاحب  تمام  منافع  ملک اعم از حقِّ سرقفلی و حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت  ، به واسطۀ ماهیت  الی56مشمول  قانون  سال  
 ابتدای قرارداد نداده باشد.  باشد حتی اگر سرقفلی درمی

شد یعنی قانونگذار تا قبل از تصویب قانون  از واژۀ سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن از حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می 76قانونگذار در سال 
 بودند این دو با یکدیگر متفاوت هستند. ای معتقد معتقد بود که سرقفلی همان حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت است در حالی که عده  76

 : نکات سرقفلی
 از مستأجر سرقفلی بگیردیا از گرفتن آن امتناع کند.  تواندمیهنگام انعقاد عقد اجاره موجر  .1
ت قرارداد اجاره اگر موجر سرقفلی نگرفته باشد، هنگام تخلیه به مستأجر سرقفلی نمی .2  پردازد و برعکس. در پایان مدِّ
 موجر از مستأجر سرقفلی گرفته باشد در هنگام تخلیه باید به مستأجر سرقفلی به نرخ عادلۀ روز بپردازد.چنانچه  .3
لب نشده  اگر مالک، سرقفلی نگرفته و مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار کند که مشروط به آن است که حقِّ انتقال به غیر از وی س .4

 ، مستأجر  اخیر نیز حقِّ دریافت سرقفلی را از موجر ندارد.  باشد، پس از پایان مدت اجاره
الحسنه و سند  تعهدآور ندارد، اینگونه وجوه یا از بابت تضمین  تأدیه یا عدم تأدیۀ سرقفلی میان موجر و مستأجر اساسًا ربطی به ودیعه، تضمین، قرض .5

 تأجره از طرف مستأجر. های وارده به عین مسشود و یا از بابت جبران خسارتتخلیه گرفته می
گردد چنانچه مالک، سرقفلی گرفته باشد )مستأجر  اول( و مستأجر )مستأجر  اول( با دریافت سرقفلی،  استنباط می  6از مفهوم مخالف  تبصرۀ یک مادۀ   .6

ت  اجاره، مستأجر دوم حقِّ گرفتن سرقفلی ندارد )این حالت، ناظ  ر به جایی است که شرط  انتقال نشده باشد ملک را به دیگری واگذار کند بعد از پایان مدِّ
 یعنی  

 شود. مستأجر  اول، حقِّ انتقال اجاره را نداشته باشد( که در این مثال، مستأجر اول از رابطه خارج نمی .7
این حق را داشته باشد(  اگر مالک، سرقفلی گرفته باشد و مستأجر اول با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار کند )ناظر به حالتی که مستأجر اول  

ت اجاره، مستأجر  دوم، حقِّ مطالبۀ سرقفلی را دارد.   پس از پایان مدِّ
ت  اجاره برای واگذاری  حقِّ خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دوم به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در همچنین مستأجر می .8 تواند در اثنای مدِّ

ت  اجاره یعنی مثاًل پنج سال قرارداد   ضمن  عقد  اجاره، حقِّ انتقال به غیر  از وی سلب شده باشد. نتایج  این حکم عبارتند از: الف. مستأجر در اثنای مدِّ
تواند از موجر سرقفلی بگیرد. به ظاهر،  مانده میاجاره منعقد شده، سه سال  آن گذشته و دو سال باقی مانده؛ برای واگذاری  حقِّ خود یعنی دو سال  باقی

ت میاین ماد تواند«  تواند سرقفلی بگیرد. واژۀ »میه حکایت از آن دارد که مستأجر اعم از آنکه سرقفلی به موجر داده یا نداده باشد با تخلیه در اثنای مدِّ
ت  اجاره اگر حقِّ   ن  این امر است که قانون به او اختیار داده و ربطی به توافق و تراضی با موجر ندارد. ب. در اثنای مدِّ

انتقال به غیر از مستأجر، سلب  مَبی ِّ
تواند ملک را به مستأجر دیگر واگذار کند و از او سرقفلی بگیرد و مستأجر دوم نیز در پایان  مدت  اجاره با توجه به حکم مندرج در  نشده باشد، وی می

 تواند از کسی سرقفلی بگیرد.( پایان  اجاره نمیتواند از مالک، سرقفلی بگیرد )یعنی مستأجر دوم هم سرقفلی داده و هم در نمی 6تبصرۀ یک مادۀ  
ت  اجاره باید به نرخ  عادلۀ روز، سرقفلی را به مستأجر بدهد.  تواندمی موجرنکته:   سرقفلی بگیرد که در صورت  دریافت، در پایان  مدِّ

ت  اجاره برای واگذاری  حقِّ خود از مستأجر دوم یا موجرنکته: مستأجر می  ، سرقفلی دریافت کند. تواند در اثنای مدِّ
ت   مقرر می  6مادۀ    1نکته: تبصره   دارد: »چنانچه مالک، سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان  مدِّ

 اجاره مستأجر اخیر حقِّ مطالبۀ سرقفلی از مالک را ندارد.« 
 

 :جر به غیرانتقال  منافع  عین  مستأجره توسط مستأ
تواند منافع را به دیگری انتقال دهد مگر شرط  خالف شده  اگر عقد  اجاره، تابع قانون مدنی باشد، اصل بر امکان  انتقال  منافع است یعنی مستأجر می .1

 باشد. 
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: »مستأجر  اماکن  تجاری  1376جر و مستأجر  نامه اجرایی قانون مو آیین  15پذیر است )مادۀ  باشد مانند قانون مدنی امکان  76اگر عقد  اجاره، تابع قانون   .2
ت اجاره ، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی  تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، چنانچه حقِّ انتقال به غیر از او سلب نشده باشد، میدر مدِّ

، به دیگری منتقل  نامهمشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجارهکه منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای  
 نماید.« 

تواند منافع را به دیگری اجاره دهد مگر این اختیار  باشد: اصل بر عدم  امکان  انتقال  منافع به غیر است یعنی مستأجر نمی  56اگر عقد  اجاره، تابع قانون  .3
 کتبًا به او داده شده باشد. 

 
 1356در باب قانون روابط موجر و مستأجر نکاتی 

باشد، ابتدائًا مشمول قانون روابط موجر و منعقد شده و راجع به اماکن تجاری یا به عبارت بهتر اماکن کسبی می  7/1376/ 1ای که قبل از  : عقود اجارهنکته
باشد )با در نظر گرفتن  می  1356منعقد شده باشد، مشمول قانون سال    1/7/1376خ  یای که قبل از تار است. بنابراین هر قرارداد اجاره  1356مستأجر مصوب  

 باشد. می  56نیز منعقد گشته است تابع قانون سال  56(. البته هر قراردادی که قبل از سال 1365موارد خاص ماده واحدۀ  
د اجارۀ قبلی  ی بوده، چون تمد  76ی  آن قبل از سال  ی ای باشد که انعقاد  ابتداد اجارهی منعقد شده است، اما تمد  1376ای که بعد از سال  : هر قرارداد اجارهنکته

ه به رأی هیات عمومی د 1356است، مشمول قانون سال  ، مستأجر جدیدی که حقوق  76/ 1/7وان عدالت اداری(. پس هر وقت پس از سال یخواهد بود )با توجِّ
  1/7/76باشد باز هم هرچند اجاره بعد از    1356استیجاری  مستأجر اول، دوران حاکمیت قانون سال  کسبی را از مستأجر قبلی خریده است به شرط آنکه رابطۀ  

 است.  1356است، قانون حاکم، قانون سال   1356منعقد شده باشد اما چون استمرار  اجارۀ مشمول  سال   
مورخ    4819/7نظریۀ شمارۀ   قضاییه  قوۀ  است 19/8/1376اداره کل حقوقی  رابطۀ  احراز  الزم:  از  قبل  قانون  یجاری  شدن  رابطۀ    1376االجرا  موجب خروج 

االجرا شدن قانون جدید،  شود ولو اینکه بعد از الزماالجرای قبلی در خصوص مورد میشود و در واقع موجب  شمول  قانون  الزماستیجاری از شمول این قانون می
 مابین طرفین تنظیم گردیده باشد. سند رسمی یا عادی فی

 ا تجارت حاکم است. یا پیشه یصرفًا بر اجاره اماکن به منظور کسب   1356: قانون روابط موجر و مستأجر سال هنکت
ند پس از اثبات در دادگاه بالاثر و باطل اعالم خواهد  ین قانون اتخاذ نما ی ا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات ای: کلیۀ طرق مستقیم  نکته

 شد. 
های  شود، همانند غرفهش عامۀ مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار مییهای مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آساانهیهای واقع در پا : غرفهنکته

ن و  یتأجر خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مس   1356های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال  مربوط به شرکت
ق محلِّ کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط  ی توان از مصادجاد نخواهد کرد. همچنین مطب پزشکان و دفاتر وکالی دادگستری را نمییمتصرفین آنها ا

 ه به جهت شناخته شدن در آن محل.کنند و ندانست چون افراد به اعتبار شخصیت  برتر  آن وکیل یا پزشک به آنها مراجعه می 1356موجر و مستاجر مصوب سال  
ی به منظور نگهداری کاال، وسانکته ا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود مورد، مشمول مقررات حاکم بر  یا تجارت و یا پیشه یل و لوازم اضافه کسب  ی : اگر محلِّ

محلِّ مسکونی باشد مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر    ل اضافهیا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسای اماکن کسب، پیشه  
 .و مستأجر در مورد اماکن مسکونی خواهد بود

کلمۀ »سرقفلی« وجود ندارد و فقط به »حقِّ کسب و پیشه و تجارت« اشاره شده است. در دادگستری دو مفهوم یکی سرقفلی و یکی حقِّ   56: در قانون سال نکته
ه به مبلغ سرقفلی توسط کارشناس صورت می  کسب و پیشه پذیرد. نتیجه عملی: مستأجر  نداریم. در دادگستری و در عمل تعیین حقِّ کسب و پیشه و تجارت با توجِّ

جارت موکل  شود؛ ما در دادگستری دو چیز نداریم؛ یعنی اگر حق کسب و پیشه و تشود و حقِّ سرقفلی هم ساقط میاگر تخلفی کرد حقِّ کسب و پیشه ساقط می
 شود. شده محسوب میساقط شد در دل  آن، حقِّ سرقفلی هم ساقط

ی قانونی و قابل مطالبه و حمایت به نام »سرقفلی« وجود نداشته و پس از این تاریخ هم   1376: پیش از تصویب قانون نکته های مشمول قانون  در مورد اجاره  –حقِّ
وجود    –اما نه به عنوان یک عرف مستقر موجد حق    –»سرقفلی« عرفًا    1376وجود ندارد. پیش از سال    چیزی به عنوان »حقِّ کسب و پیشه و تجارت«  –  1376

ط  حقِّ    –داشته و حداکثر تأثیر پرداخت اولیۀ آن به موجر   سق  ت تخلیه، تخلفات  م  افزایش نسبی حقِّ کسب و پیشه و تجارت در زمان تخلیه است، مشروط به آنکه علِّ
 نباشد. کسب و پیشه و تجارت  
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در ابتدا و با رعایت ضوابط قانون اخیر اجاره داده شده باشد، به طور مطلق بحثی از »حقِّ کسب و پیشه و تجارت«    1376: در مورد اماکن کسبی که پس از  نکته
خلیه و به قیمت روز صرفًا وقتی ممکن  توان و نباید کرد. آنچه دوران امر بین وجود و عدم آن است فقط »سرقفلی« است و پرداخت آن به مستأجر در موقع تنمی

 است که مستأجر در ابتدا چیزی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد.  
تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند  در موارد زیر موجر می  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    14: وفق مادۀ  نکته

حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد )در برخی از موارد،  نماید و این  فسخ اجاره، دستور تخلیۀ مورد اجاره را صادر میدادگاه ضمن حکم  
 تواند مستأجر را مجبور به تخلیۀ ملک نماید مشروط بر اینکه حقِّ کسب، پیشه و تجارت بپردازد(: موجر می

(: در مورد اماکن   56قانون    19ماده    1کند )تبصرۀ  انتقال به غیر نداشته با این وجود، مستأجر، مورد اجاره را منتقل میدر موردی که مستأجر، حقِّ   .1
کتبًا    تواند منافع مورد اجاره را کاًل یا جزئًا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکهالذکر، مستأجر نمیای  مشمول  قانون فوقاجاره
ای در بین نباشد مورد  نامهنامه و یا موردی که اجارهاختیار به او داده شده باشد. در موردی که مستأجر، بدون داشتن حقِّ انتقال به غیر در اجارهاین  

اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص     اجاره را کاًل یا جزئًا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عماًل از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در
 الکفالۀ قانونی خود قرار داده باشد. تحت

اگر مستأجر، مغازهتواند مورد اجاره را به هر کسی که میباید توجه کرد که مستأجر نمی فروشی اجاره کرده ای را بابت کتابخواهد واگذار کند مثاًل 
 د. تواند برای احداث آهنگری به دیگری اجاره دهنمی

، حقِّ  تخلیه مورد اجاره  در بین نبوده و مالک، راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل  اینامهنامه حقِّ انتقال به غیر سلب شده یا اجارههرگاه در اجاره
، در این صورت دادگاه، حکم به تجویز  تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد واال مستأجر می

نامۀ رسمی در بین  نامۀ سابق یا دفترخانۀ نزدیک ملک )اگر اجارهکنندۀ سند اجارهانتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم
تمام  ر نیز اعالم خواهد نمود، مستأجر  جدید از هر حیث نسبت به  نماید و مراتب را به موجنباشد( صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می

 مقام  مستأجر  سابق خواهد بود. شرایط اجاره، قائم
تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه  در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات فوق، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حقِّ درخواست  

را خواهد    حّق کسب یا پیشه یا تجارت  نصف  ر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق  دریافت  متصرف یا مستأج
 . داشت

شغل دهد: در مورد محلِّ کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد  اجاره برای  تخلیه در موردی که مستأجر، بدون موافقت با موجر، تغییر  شغل  نامتشابه می .2
  14مادۀ  7باشد. مطابق بند خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفًا مشابه  شغل  سابق   نی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر، شغل  معیِّ 

ل پیشین نباشد،  نامه تعیین شده تغییر دهد و شغل جدید، عرفًا مشابه  شغاگر مستأجر، شغلی را که در اجاره  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
، تقاضای تخلیۀ عین مستأجره را بنماید. مثاًل اگر شغلی که تغییر یافته )شغل جدید(  بدون پرداخت حّق کسب یا پیشه یا تجارتتواند  موجر می

ییر یافته به لحاظ کند؛ حتی اگر شغلی که جدیدًا تغو شغل پیشین، هر دو زیر مجموعۀ یک صنف باشند رویۀ قضایی این دو را شغل  مشابه فرض می
تر از شغل سابق باشد، باز موجر اختیار تخلیه را خواهد  مسائلی چون ایجاد سر و صدا، تولید بو، ایجاد آلودگی و مورد  پسند بودن  عامه، بهتر و مناسب

 پزی به فروشگاه  لوازم  آرایشی و بهداشتی تبدیل شود(. داشت )مثاًل کله
کند چون باید این احتمال را بدهد که مستأجر با ابالغ اخطاریۀ وقت رسیدگی به همراه دادخواست و  ائًا تأمین دلیل میدر این مورد، موجر  هوشیار ابتد

کند و به شغل سابق رجوع خواهد کرد. به محض تخلف   ضمائم  آن، اعادۀ به وضع سابق کند؛ چراکه مستأجر  عاقل نیز فورًا شغل جدید را جمع می
 کند. شود و اعاده به وضع سابق، حق را ساقط نمیایجاد می  موجرفروشی( حقِّ فسخ برای ر شغل از آهنگری به بستنیمستأجر )مثاًل تغیی

تواند صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن  باشد موجر میدر صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده   .3
سانت بتراشد و یا در مغازه بالکن احداث    15نماید. مثاًل اگر مستأجر دیوار بیست و پنج سانتی را  ستور تخلیۀ مورد اجاره را صادر میحکم فسخ اجاره د

شود. توجه داشته باشید  کند. الزم به ذکر است مواردی چون گذاشتن پارتیشن و تعبیۀ کانال کولر یا دریچۀ هواکش عرفًا تعدی و تفریط محسوب نمی
هرگاه مستأجر در ملک تجاری مرتکب تقصیر شود، موجر بالفاصله حقِّ فسخ   1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    14مادۀ    8که مطابق بند  

ریالی حّق کسب یا پیشه یا تجارت به  اجاره را خواهد داشت و نیازی نیست مطابق قانون مدنی ابتدا مستأجر را از تقصیر منع کند. در این مورد،  
 . ستأجر تعلق نخواهد گرفتم
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کنندۀ سند اجاره یا اظهارنامه  المثل خودداری نموده و با ابالغ اخطار دفترخانۀ تنظیماالجاره یا اجرتدر صورتی که مستأجر در موعد مقرر از پرداخت مال  .4
البته الزم به ذکر است هرگاه    ای در بین نباشد( ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. نامهنامه عادی بوده یا اجارهاجاره)در موردی که  

بهای معوقه را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم بهای معوقه، بیست درصد  اجارهمستأجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه براجاره
تواند از  گردد. مستأجر فقط یکبار میاخت میشده نیز به موجر پردپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیعشود و مستأجر به  به تخلیه صادر نمی

بها نکرده باشد و برای بار سوم  اجاره  این ارفاق  قانونی استفاده کند. در صورتی که مستأجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهارنامه اقدام به پرداخت
تواند با تقدیم دادخواست مستقیمًا از دادگاه درخواست تخلیۀ عین  ماید موجر میموجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننبها را در موعد مقرر به  اجاره

 مستأجره را بنماید. 
 شود. حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت، تخلیه داده می بدون پرداخت  بها نپرداخته است نکته: جایی که مستأجر، اجاره

( و در 27مادۀ    2روز )تبصره    15( مهلت تخلیه  56قانون    14مادۀ    9و بند    6بها )مادۀ  رهنکته: در موارد  صدور  حکم  تخلیه به استناد  عدم  پرداخت  اجا
های  باشد، بدیهی است که شروع  مهلت( بین ده روز الی دو ماه می27بها؛ صدر مادۀ  سایر موارد )یعنی اوون موارد  دیگه غیر از عدم پرداخت اجاره

 (.   2+ تبصره  56قانون   27ه یا تجارت است )مادۀ  مذکور، از تاریخ  پرداخت  حقِّ کسب یا پیش
 بها پرداخت نشده است، درخواست تخلیه کرد. توان به استناد اینکه اجارهنمی قانون مدنییادآوری: در 

ث بنای جدید  (: درخواست تخلیۀ محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه به جهت احدا 56قانون    15ماده    1تخلیه به منظور احداث ساختمان )بند   .5
ها مکلفند  پذیر است. تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این است که پروانۀ ساختمانی یا گواهی شهرداری ارائه شود و شهرداریامکان

در این مورد، دادگاه ضمن  ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.    در صورت مراجعۀ مالک با رعایت مقررات مربوط، پروانه
 حکم خواهد داد.  به طور کاملصدور حکم تخلیه، به پرداخت حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت  متعلقه به مستأجر 

(: درخواست تخلیه محلِّ کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه  56قانون    15ماده    2)بند   برای کسب یا پیشه یا تجارتتخلیه به منظور احتیاج  شخص  موجر   .6
. تخلیه به منظور احتیاج  شخص  موجر برای کسب یا پیشه یا  ه جهت نیاز  شخصی )شخص  موجر نه مثاًل فرزند و اعضای خانوادۀ وی( جائز استب

شود که طبق این  حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت  متعلقه به مستأجر از سوی موجر است. تکرار می  پرداخت کامل  منوط به    تجارت همچون مورد فوق
 د، این احتیاج باید احتیاج  شخصی باشد یعنی احتیاج  شخص  موجر نه مثاًل زوجه یا پدر یا مادر  موجر. بن

او   .7 نزدیکان   یا  احتیاج موجر  دلیل  به  آنتخلیۀ محلِّ کسب  در  نیز،   به سکونت  اینجا  در  باشد.  برای سکونت  مناسب  اینکه محلِّ کسب،  بر    مشروط 
 جارت  متعلقه به مستأجر از سوی موجر است ضروری است. حقِّ کسب یا پیشه یا ت  پرداخت کامل  

 گونه مقرر دارد: قاضی باید به کارشناس پارامتر بدهد و مثاًل این
 اش به نرخ روز چقدر است« که این غلط است. گویند: »آقای کارشناس برو به این آدرس در خیابان ولیعصر ببین حقِّ سرقفلیاشکال بزرگ قضات این است که می
 باید قاضی به کارشناس پارامتر بدهد:

ه به سنواتی که آن فرد در آن محل کسب است و اینکه چه نوع کاری میباید بروید و با توجه به مبلغ  سرقفلی سن شهرت او،  ای که این فرد پرداخته و با توجِّ کند؛ ح 
ها است و وسط آن یک طالفروشی نیز هست. حاال کارشناس قیمت روز  فروش موقعیت مکانی آن مغازه و سایر عوامل فنی دیگر مثاًل این راسته، راستۀ چوب

کسب و پیشه  سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت چقدر است. مثاًل اگر دو مغازه در خیابان ولیعصر در کنار هم باشند و مثل هم باشند یکی ممکن مستحق  
 . 300و یکی بشود  500بشود 

اعد عمومی قراردادها باید مشروع باشد حال اگر منافع  مشروع  مالی به دیگری اجاره داده شود ولی آن شخص از منافع  نامشروع   نکته: منفعت  مورد  اجاره طبق قو 
 تواند اجاره را فسخ و تخلیۀ عین مستأجره را بخواهد.  قانون روابط موجر و مستأجر موجر می  14آن استفاده نماید طبق بند مادۀ 

 
 1376وابط موجر و مستأجر نکاتی در باب قانون ر 

ط مقرر بین طرفین  یو مقررات قانون مدنی و شرا  1376ای که منعقد شده باشد، تابع مقررات مندرج در قانون سال  ، هر قرارداد اجاره1/7/1376نکته: بعد از  
 ( 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب   11و   1است )موادِّ 

ط مقرر  یباشد، تابع مقررات قانون مدنی و شرا  1376ط مقرر در قانون سال یای که منعقد شده باشد، اگر فاقد شراد اجاره، هر قراردا1/7/1376نکته: بعد از سال 
 بین طرفین است. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

428 

و    1376ال  چه راجع به اماکن تجاری باشند و چه مسکونی و غیرتجاری، تابع قانون روابط موجر و مستأجر س   1376نکته: قراردادهای اجاره منعقده بعد از سال  
ط  ین صورت، تابع مقررات قانون مدنی و شرایباشند، که در ا  1376ط مقرر در قانون سال  ینکه فاقد شرایط مقرر بین طرفین هستند مگر ایمقررات قانون مدنی و شرا

 .مقرر بین طرفین می باشند
های دانشجویی  ، خوابگاه، اماکن آموزشی، محلِّ کسب و پیشه، تجاریاز مسکونی، اجاره کلیۀ اماکن اعم االجرا شدن این قانون: »از تاریخ الزم76قانون  1ماده 

شرایط مقرر بین موجر و  و    مقررات مندرج در این قانونو    قانون مدنی شود تابع مقررات  منعقد می  عادی یا    رسمی های دولتی و نظایر آن که با قرارداد  و ساختمان
 خواهد بود.«  مستأجر

ت  اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به  در خصوص تشریفات تنظیم اجاره  76نکته: قانون سال   نامۀ عادی مقرر داشته: قراردادهای عادی  اجاره باید با قید مدِّ
 ی( انجام شده باشد.  گواهامضای موجر و مستأجر برسد و به وسیلۀ دو نفر از افراد  مورد  اعتماد طرفین، به عنوان شهود گواهی شود. بنابراین باید تشریفات )مثالً 

ظرف یک هفته و در اجارۀ با سند  عادی ظرف  یک هفته بعد از تقدیم     اجرای ثبتتوسط    رسمینکته: بنا به تقاضای موجر، تخلیۀ عین  مستأجره در اجاره با سند   
 تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قانونی توسط ضابطین قوۀ قضاییه انجام خواهد گرفت. 

 مفهوم سرقفلی را وارد  روابط  استیجاری کرده است که مفهومی به مراتب محدودتر از حقِّ کسب، پیشه و تجارت است.   76ه: قانون سال نکت
 شود. دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میاشعار می 1376نکته: مادۀ آخر  قانون روابط موجر و مستأجر 

ت سی سال منعقد می 1355ای در سال اجارهیک مسأله: عقد   ، حاکم بر این عقد  اجاره نیست. 76شود، بنابراین قانون سال  به مدِّ
 

 : هامقابله
عین مستاجره را برای   - در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ثانیًا    -قانون مدنی: »مستاجر باید: اواًل   490مادۀ  •

االجاره  مال  -ثالثًا  اید.  شود استعمال نماستنباط میهمان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال  
 « کند و در صورت عدم تعیین  موعد، نقدًا باید بپردازد. را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه 

ن  ، به موجر، این حق را داده که در صورت  عدم  پرداخت  اجرت56قانون   14مادۀ   9: طبق بند  490بند سوم مادۀ  .1 المسمی توسط مستأجر در مؤعد معیِّ
 انجام تشریفاتی معامله را فسخ کند. با 

ی ادامه دارد در خصوص تعدیل اجاره .2 بها تدابیری اندیشیده  در قانون  موجر و مستأجر از آنجایی که روابط  طرفین  عقد، نامحدود است و معلوم نیست تا ک 
ت اجاره و گذ  56قانون    4شده؛ چنانچه مادۀ   شتن سه سال از تاریخ استفادۀ مستأجر از مال  مورد  اجاره با در نظر گرفتن  شرایطی از جمله انقضای مدِّ

بها به طرفین  عقد این امکان را داده که تقاضای تجدیدنظر بنمایند؛ دادگاه نیز با توجه به شاخص  کلِّ بهای  حکم  قطعی دادگاه در باب تعدیل اجاره
 کند. ر میکاالها و خدمات  مصرفی  منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رأی مقتضی صاد

شود  دارد: »اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میقانون مدنی اشعار می  492مادۀ   •
 .«   آن ممکن نباشد موجر، حقِّ فسخ اجاره را خواهد داشت استعمال کند و منع

نامه آمده از مورد اجاره  رد ذکر شده، در میان این موارد آمده که اگر مستأجر، خالف  موردی که در اجاره، مواردی که موجر حقِّ فسخ دا62در قانون   .3
  14مادۀ    7و    6استفاده کند، موجر حقِّ فسخ دارد بدون آنکه صحبتی از توانایی یا عدم توانایی موجر بر منع مستأجر وجود داشته باشد، این رویه در بند  

، تنها با این تفاوت که در خصوص محلِّ کسب و پیشه گفته شده که اگر شغل  جدید عرفًا مانند شغل  قیدشده در 1شده استهم پیگیری    56قانون  
 آید. قرارداد باشد، مشکلی پیش نمی

ت برطرف می  494مادۀ   • بدون اذن مالک    شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره راقانون مدنی گفته: »عقد اجاره به محض انقضای مدِّ
ت مزبور مستحقِّ اجرت تی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدِّ المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازۀ مالک  مدِّ

 مجانًا استفاده نماید.« المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه  در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت
ت  اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند یا نه، در قوانین، راه .4  بینی شده است:  های گوناگونی پیشدر مورد اینکه آیا با پایان  مدِّ

 
ـ در    6نماید و این حکم، علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. ...  ی تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیۀ مورد اجاره را صادر م در موارد زیر موجر می   1

بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه  ـ در مورد محلِّ کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر    7نامه قید شده استفاده گردد.  صورتی که از مورد اجارۀ محلِّ سکنی بر خالف منظوری که در اجاره 
 شغل جدید عرفًا مشابه شغل سابق باشد. 
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ت  اجاره مستأجر باید تخلیه کند و هرگونه ادعایی از طرف  او76در قانون   علیه موجر مانع  این کار نیست، البته طبق   ، اصل بر این است که با انقضای مدِّ
ت، مال  مورد  اجاره را در  قسمت اخیر مادۀ یک  همین قانون، شرط خالف  این مورد پذیرفتنی است، یعنی می توان شرط کرد مستأجر، بعد از انقضای مدِّ

 تصرف داشته باشد. 
به  497مادۀ   • ب   قانون مدنی: »عقد اجاره  یا مستأجر  منافع  عین  اطل نمیواسطۀ فوت موجر  مالک   ت عمر خود،  برای مدِّ فقط  اگر موجر  لیکن  شود 

 گردد.« فوت مستأجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بهفوت موجر باطل می بوده است اجاره بهمستأجره 
ت   56سال   14در مادۀ   .5 فوت  مستأجری که مباشرت  او شرط شده نیامده به همین دلیل باید  ، که موارد حقِّ فسخ را نام برده صحبتی از امکان  فسخ به علِّ

ق می اث  قائل به آن شد که طبق این قانون اگر مستأجر فوت کند و مباشرتش شرط شده باشد عین مستأجره به وراثش تعلِّ گیرد؛ حال اگر تمامی ورِّ
. در صورت  4تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ...  جر می: در موارد زیر مستأ12توانند اجاره را فسخ کنند )مادۀ  توافق کنند، می

ت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیۀ ورثه  (.فوت مستأجر در اثنا مدِّ
صورت نقل را برای خود  دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حقِّ فسخ در    قانون مدنی: »اگر عین مستأجره به  498مادۀ   •

 شرط کرده باشد.«  
هنگام  انتقال  قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار    نامۀ محلِّ سکنی، حقِّ فسخ  اجاره: »در صورتی که در اجاره56قانون    14مادۀ    3بند   .6

همسر خود تخصیص دهد. در این صورت، اگر خریدار تا سه  بخواهد شخصًا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اوالد یا پدر یا مادر یا  
ت  اجاره پذیرفته نمی  ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه ت تا انقضای مدِّ ،  56قانون  12مادۀ  3شود.« در بند مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علِّ

را مصداقی برای این مورد    498توان قسمت  دوم  مادۀ  فسخ او محقق شود، می  یکی از موارد فسخ مستأجر، در صورتی است که مطابق شرایط  اجاره حقِّ 
 تواند، در صورت انتقال  عین  مستأجره به دیگری اجاره را فسخ کند. دانست یعنی هرگاه در قرارداد، شرط شده باشد مستأجر می

. در  6یافت: »ماده    62قانون    6مادۀ    2و بند    56قانون    14مادۀ    3ن در بند  توابیانگر  خیار  شرط به سود  مستأجر است، شبیه  این ماده را می  498مادۀ   .7
تواند در  . در مواردی که مطابق شرایط اجاره، حقِّ فسخ  مستأجر تحقق یابد.« جایی که مستأجر می2تواند اجاره را فسخ نماید: ...  موارد زیر مستأجر می

ه داشت که اصواًل خیار  شرط به نفع موجر وجود ندارد و تنها مورد  آن در    بینی شده اجاره را فسخمواردی که در قرارداد پیش کند ولی باید به این نکته توجِّ
الف ـ در موردی که   تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:ـ موجر می  8ماده  ذکر شده است: »   62قانون    8مادۀ  

ال به غیر مورد اجاره را کاًل یا جزئًا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عماًل از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره  مستأجر با سلب حقِّ انتق
  قطعی   لحقِّ فسخ  اجاره، هنگام انتقا نامهب ـ در صورتی که در اجارهالفکاله قانونی خود قرار داده باشد.  دیگری جز اشخاص تحتدر اختیار و استفاده 

ج ـ در صورتی که از مورد اجاره برخالف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. د ـ در صورتی که مستأجر با تعهد    شرط شده باشد.
 بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.« به پرداخت اجاره

ت به طور صریح ذکر نشده    501مادۀ   • االجاره هم از قرار  روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز  و مال: »اگر در عقد اجاره، مدِّ
ت های مزبوره در تصرف  خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیۀ ید او را  یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدِّ

راضات حاصله بنخواهد مؤجر به ت و به نسبت زمان تصرف مستحقِّ اجرت  مقرر بین طرفین خواهد بود.« موجب م   رای بقیه مدِّ
ت یا فسخ  اجاره تا زمان   ها قید کنند که اجرتنامهگفته است که دفاتر اسناد مکلفند در اجاره  56قانون    11مادۀ    7در بند   .8 المثل در صورت  انقضای مدِّ

سمی تجدید  آن یا تخلیه به میزان اجرت  شود. برداشت می 501است. این مسأله از مادۀ الم 
حلِّ قانون مدنی  عدول کرده لذا راه  56، قانونگذار به دلیل تمایل به اجرای قواعد عمومی، در خصوص محلِّ سکونت از مفادِّ قانون  62در قانون سال   .9

 شود. انجام می
ت  اجاره در تخلیۀ ملک یا ادامۀ سکونت و پرداخت  اجرت، مستأجر  محلِّ کسب و پیشه بعد از انقضای  1  56قانون  6در مادۀ  َسمی یا اجرتمدِّ المثل،  الم 

ت  اجاره ندارد.  ر است در حالی که موجر، حقِّ تقاضای تخلیۀ مورد اجاره را تنها به بهانۀ پایان یافتن  مدِّ  مخیِّ

 

1
ن در اجاره    ت  اجاره اجرت نامه اجرت »مستأجر مکلف است در موعد معیِّ َسمی و پس از انقضاء  مدِّ َسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نمایندۀ ق المثل را به میزان اجرت الم   انونی او بپردازد ...« الم 
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ت  اجاره عین مستأجره را تخلیه کرده است که می، تنها در خصوص مستأجر قابل اعمال است زیرا او  56در قانون سال    501حکم مادۀ   .10 تواند در پایان  مدِّ
َسمی، آخر  هر ماه اجرتبه میزان اجرت  56قانون    6و طبق مادۀ   المثل بپردازد در غیر این صورت، موجر اجازۀ تقاضای تخلیۀ عین را به بهانۀ اتمام الم 

 مورد عقد ندارد. 
 جاری است.  62در قانون  سال   ( 56)بر خالف قانون سال   501حکم مادۀ  .11
اجاره56قانون روابط موجر و مستأجر سال   .12 میزان  تعیین  برای  را  راه  دیگری  م  بها پیش،  را مقدِّ گفتۀ مستأجر  زیاده،  به دلیل  اصل  عدم   و  بینی کرده 

کند، علت این حکم هم ظهور و غلبه است چرا که  تعیین میبها را به نرخ  عادلۀ روز  مقرر شده که دادگاه، میزان اجاره 1داند، در مادۀ سۀ این قانوننمی
َسمی شده است. المثل، جایگزین  اجرتکنند به عبارت دیگر، در این قانون، اجرتبها را بر پایۀ نرخ روز تعیین میطرفین، اصواًل میزان  اجاره  الم 

عین مستأجره را برای   -ثانیًا   به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.در استعمال عین مستأجره    -اواًل  قانون مدنی: »مستأجر باید :    490مادۀ   •
االجاره  مال  -شود استعمال نماید. ثالثًا  استنباط میو در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال    همان مصرفی که در اجاره مقرر شده

 کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدًا باید بپردازد.« ه را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدی
با این حال در بند   .13 برای   56قانون    11مادۀ    5در قانون مدنی یکی از وظایف مستأجر، استفاده از مال  مورد  اجاره برای مصرفی است که ذکر شده، 

اید تصریح نمایند که عین  مستأجره برای چه منظوری اجاره داده شده: نامه بجلوگیری از هرگونه اختالفی آمده است که دفاتر اسناد رسمی در اجاره
ـ    5نامه تصریح بنماید: ...  : دفاتر اسناد رسمی مکلفند عالوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره11»ماده  

 .« نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریحاجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین  
، یکی از موارد  تقاضای فسخ  اجاره توسط مستأجر، زمانی است که عین مستأجره به واسطۀ عیبی حادث از قابلیت  انتفاع  56قانون    12مادۀ    2در بند   .14

تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه ـ در موارد زیر مستأجر می  12ین  مستأجره: ماده  : موارد فسخ  اجاره و تخلیۀ عخارج شود: »فصل چهارم
ت  اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.«  2درخواست کند: ...    ـ اگر در اثنای مدِّ

 تأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد  اجاره خالف آن شرط شده باشد.« تواند عین مس: »مستأجر می474مادۀ  •
قواعد عمومی،    در خصوص  امکان  اجارۀ فرعی یعنی حالتی که مستأجر، مال  مورد  اجاره را به دیگری اجاره دهد، در قوانین رویۀ واحدی وجود ندارد، طبق .15

 لزومی به تصریح  اختیار  مستأجر در انتقال یا اجارۀ منفعت، وجود نداشته و خود  عقد  اجاره، موجد  این حق است.  
 نامه(. آیین 15هم بیان کرده که باید طبق  قواعد  عمومی عمل کنیم )مادۀ   76اجرایی سال  نامۀ آیین .16
 ، این حق وجود ندارد مگر تصریح شود. 56قانون  10طبق مادۀ   .17
شود  د میطبق نظر مرحوم دکتر شهیدی در قانون مدنی صحبتی از لزوم تنظیم سند برای عقد اجاره نشده و گویا این عقد به طور شفاهی هم منعق •

دانند که یا به صورت سند  رسمی و یا عادی تنظیم شده باشند.  ها میهر سه، قراردادهایی را مشمول  این قانون  76و    62،  56درحالی که مواد ِّ یک  قوانین  
 باشد. پس اگر قرارداد اجاره شفاهی باشد، عقد، باطل نیست و تابع قانون مدنی می

ت  ذکرشده در عقد هم نمی، م56: در قانون  سال   466مادۀ   • باشد یعنی مستأجر  الکیت  منافع  عین  مستأجره، دائمی شمرده نشده ولی اجاره، محدود به مدِّ
ن، حقِّ فسخ یا تخلیه ندارد. می  تواند بعد از پایان  اجاره نیز به کسب  خود ادامه داده و موجر، جز در موارد معیِّ

 
، در طول مدت اجاره، بدون اذن موجر، تغییر شغل دهد و  ۱۳۵۶روابط موجر و مستأجر مصوب سال  اگر مستأجر محل تجاری مشمول قانون   ✓

 مطلع شود و اقدام قضایی نماید. کدام مورد با حقوق موجر انطباق دارد؟
ً
 مشاوران حقوقی] شغل جدید او، مشابه شغل قبلی نباشد و موجر فورا

99 ] 

 .د و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره استتواند عقد اجاره را فسخ نمایموجر می الف. 

 .شود و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره استعقد اجاره منفسخ میب. 

 .مستأجر، تخلیه ید او را مطالبه کند تواند عقد اجاره را فسخ نماید و بدون پرداخت وجهی به  موجر می ج. 

 

1
نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت  نامه قید شده و هرگاه اجاره بها همان است که در اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره در مواردی که اجاره :   3ماده    

 شود. تعیین می   نرخ  عادلۀ روز بها به  ین قانون از طرف دادگاه میزان اجاره مقررات ا 
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 .تواند به لحاظ سقوط کامل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر، تخلیه ید او را بدون پرداخت وجهی مطالبه کندموجر حق فسخ ندارد، ولی می د. 

 حکم   صدور  مورد  حسب  تواندمی   موجر  زیر  موارد  در : »1356  مستأجر  و  موجر  روابط  قانون  14مادۀ    7« صحیح است. به استناد مادۀ بند  جپاسخ: گزینۀ »

 متصرف  یا  مستأجر  علیه  حکم   این  و  نمایدمی  صادر  را  اجاره  مورد  تخلیه  دستور  اجاره  فسخ  حکم  ضمن  دادگاه  کند  درخواست  دادگاه  از  را  تخلیه  یا  اجاره  فسخ

  رضای   بدون  مستأجر  و  شده  داده  اجاره  معینی  شغل  برای  اجاره  مورد   گاههر   تجارت  و  پیشه  و  کسب  محل  مورد   درـ    7: ...  شد  خواهد  تخلیه  محل  و  اجرا

  جدید شغل اینکه مگر دهدتغییر را خود شغل موجر
ً
 ...«  .باشد سابق  شغل مشابه عرفا

کند. پانصد لیتر آب فوت مینه برای مستأجر تهیه کند و پس از تهیه  اشده است که هزار لیتر آب از رودخشخصی با دریافت هزار تومان اجیر   ✓

 درصورتی که ارزش هزار لیتر آب در زمان اجاره دو هزار تومان و در زمان فوت اجبر سه هزار تومان باشد، مستأجر مستحق چه چیزی است؟ 

 [99دکترای حقوق خصوصی ]

 پانصد لیتر آب الف. 

 یک هزار تومان ب. 

 هزار و پانصد تومان ج. 

 پانصد تومان د. 

 گیرد.صورت می االجارهمال  نسبی تقلیلمطابق نظر دکتر مالکریمی چون اجیر فوت شده است عقد اجاره منفسخ شده و   « صحیح است.دگزینۀ »پاسخ: 

 [ 98 وکالت] است؟ صحیح مورد  کدام ،1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون به توجه با ✓

 .است پذیرامکان  دادگاه تجویز با مشروع، شغل هرگونه به مستأجر، درخواست به شغل تغییر. الف

 . دهد تغییر دادگاه تجویز با را مقرر شغل مالک، رضایت بدون ولو  متعارف، مالکانه  حق پرداخت با تواندمی مستأجر. ب

 .دهد تغییر  کمتر ضرر با شغل به را نامه  اجاره در  مقرر  شغل دارد حق مستأجر. ج

 .است پذیر امکان مستأجر سوی از رأسا بیشتر، ضرر با ولو  مشابه، شغل به شغل تغییر. د

 جدید   شغل»  به  موجر  اجازه  بدون  حتی  تواندمی   مستاجر ۱۳۵۶  مصوب  مستاجر  و  موجر  روابط  قانون ۱۴  مادۀ  ۷  بند  طبق.  است  صحیح  «د»  گزینه:  پاسخ

 
ً
 . آن ضرر میزان نه و است بوده شغل عرفی مشابهت گذارقانون معیار حقیقت در بدهد، شغل تغییر «سابق شغل مشابه عرفا

ا سرقفلی موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر سال   ✓
ا کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر    1376در خصوص حق 

و حق 

 [ 98]مشاوران حقوقی  ، کدام مورد صحیح است؟1356سال 

ا سرقفلی می 
ا کسب و پیشه یا تجارت قابل توقیف نیست. تواند قابل توقیف باشد، اما الف. حق 

 حق 

ا کسب و پیشه یا تجارت می 
ا سرقفلی و نیز حق 

 شود.ب. تعدی در عین مستأجره، موجب سقوط حق 

ا کسب یا پیشه یا تجارت توسط مؤجر، صحیح نیست . 
ا سرقلی قابل اسقاط است، اما شرط عدم تعلق حق 

 ج. حق 

ا کسب 
ا سرقفلی و حق 

 یا پیشه یا تجارت، متوقف به إذن مالک یا دادگاه است.د. انتقال حق 

 « صحیح است. »جپاسخ: گزینۀ 

 استناد به ثالثی  شخص  مدت،  اثنای  در اگر. دهدمی   اجاره دیگری به  ریال، میلیون دویست  سالی قرار از سال،  سه  مدت  به را خود  مزرعۀ  شخصی ✓

 [ 97قضاوت ] است؟ کدام مستأجر قانونی حقوق  کند، تصرف مدتی برای را مزرعه  دارد،  موجر از که طلبی

 متصرف  از المثل¬اجرت مطالبه یا اجاره  قرارداد فسخ. الف

 متصرف  از المثلاجرت ۀمطالب . ب

 اجاره   قرارداد فسخ. ج

 موجر از مدت المسمیاجرت  مطالبۀ یا اجاره  قرارداد فسخ. د

 . است درست «ب»  یگزینه مدنی، قانون 488 مادۀ طبق: پاسخ

 [ 91]وکالت آورد چیست؟تفاوت عقد اجاره با عقدی که به موجب آن شخصی حق انتفاع از مالی را به دست می ✓

 الف. عقد اجاره الزم است، ولی عقدی که براساس آن حق انتفاع ایجاد شده جایز است.

 می
ً
 تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل نماید. حق انتفاع، منتفع نمیتواند عین مستأجره را به دیگری واگذار کند، اما در ب. در اجاره، مستأجر اصوال
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شود، شود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب از بین رفتن حق انتفاع میج. انتقال عین مستأجره از طرف مالک موجب بطالن نمی

 که حق انتفاع مدت نداشته باشد.مگر این

 طبق
ً
تواند مال موضوع حق انتفاع را به دیگری  تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمیقانون مدنی می  د. مستأجر اصوال

 اجاره بدهد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 93]قضاوت  اجاره در کدام مورد باطل است؟ ✓

 ب. بدون ذکر مدت، از قرار       الف. مال کلی 

 د. به مدت عمر موجر یا مستأجر     ی خریداربه وسیلهج. مبیع شرطی 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [90]وکالت گیالن ی ذیل صحیح است؟کدام یک از قراردادهای اجاره ✓

 ب. اجاره به مدت عمر موجر     ای که ابتدای آن مشخص نیست. عقد اجارهالف. 

 د. هر سه مورد        ی دائمیج. اجاره

 درست است.  »الف«ی قانون مدنی، گزینه  469و  468مواد پاسخ: طبق 

دهد. عقد اجاره چه حکمی دارد؟ ]ارشد حقوق  شخص »الف« که به مدت سه سال حق انتفاع از مالی را دارد مال را به شخص ثالثی اجاره می  ✓

 [ 93خصوصی سراسری

 ت. ب. غیرنافذ اس     الف. به مدت سه سال صحیح و مازاد بر آن غیرنافذ است.

 د. صحیح است.         ج. باطل است.

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه  473 پاسخ: طبق مادۀ

 [ 96]مشاوران حقوقی ی مال مشاع ... . اجاره ✓

 الف. جایز است ولی تسلیم عین مستأجره منوط به اذن شریک است.

 ب. با اذن شریک جایز است.

 به مدت طوالنی نیاز به اذن شریک دارد.  ج. برای مدت محدودی جایز است و در صورت اجاره

 د. جایز است.

 درست است.»الف« ی قانون مدنی، گزینه 475ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری ی کلی ...اجاره ✓

 ی اشیا، باطل است. ب. در خصوص اجاره      الف. باطل است.

 حیوان باشد، صحیح است. د. فقط اگر موضوع اجاره       ج. صحیح است. 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 97در کدام مورد اجاره باطل است؟ ]قضاوت ✓

 ب. اجاره به مدت عمر مستأجر     الف. اجاره بدون ذکر مدت از قرار

 ی مبیع شرطی توسط خریدارد. اجاره      ی مال کلی ج. اجاره

 درست است. « بی »قانون مدنی، گزینه 468ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94]قضاوت  ی عین کلی، مجهول و مردد به ترتیب چه حکمی دارد؟ اجاره ✓

 باطل –باطل  –ب. باطل       باطل –باطل  –الف. صحیح 

 صحیح  –صحیح  –د. صحیح       صحیح–باطل  –ج. صحیح 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

امالک تنظیم شده و به امضای موجر و مستأجر رسیده است، اما ذیل قرارداد توسط دو نفر  در بنگاه معامالت    1379ای در سال  قرارداد اجاره ✓

 [ 91]وکالت شاهد گواهی نشده است. قرارداد یادشده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟ 

 غیرقابل استناد است. الف. 
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 ب. در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 ی مدنی است.ج. صحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرس 

 خواهد بود. 1356د. تابع قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

المثل اجرتر دادخواست خلع ید و مطالبۀ  شخصی که زمین کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده است، پس از یک سال و چند ماه علیه مستأج ✓

]دکتری   ما سه ساله بوده هیچ کدام شاهد یا سندی نداشته باشند، حکم قضیه چیست؟  مستأجر بگوید اجارۀدهد. اگر  مازاد بر یک سال می

 [ 96حقوق خصوصی سراسری

 ی این نوع زمین سه ساله باشد. که مطابق عرف محل اجارهی استیجاری منتفی است، مگر اینالف. مازاد بر مدت یک ساله رابطه 

 المثل بدهد.ی استیجاری منتفی است و متصرف برای مدت مازاد، باید اجرتک ساله، رابطهب. در هر حال، مازاد بر مدت ی

 شود.ج. اجاره تا پایان سه سال استصحاب می

 شود. د. دادگاه حکم به تحالف می

 درست است. »الف« ی پاسخ: گزینه

 [97خانواده سراسری]ارشد حقوق  ؟ ی ملکی، ابتدای مدت ذکر نشده است. قرارداد اجاره، چه حکمی دارددر عقد اجاره ✓

 الف. باطل است.

 شود.ب. صحیح است و مدت، از تاریخ انعقاد اجاره محسوب می

 شود. ی مستأجر شروع میج. صحیح است و مدت از تاریخ استفاده

 شود.د. صحیح است و مدت، از تاریخ تسلیم عین مستأجر محاسبه می

 درست است. »ب« ی گزینهقانون مدنی،  469ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری ی سرقفلی صحیح است؟کدام گزینه درباره  ✓

 ی خود ادامه داده و در عین حال حق سرقفلی خود را به غیر منتقل کند.تواند به اجاره میالف. مستأجر 

 ی ملک مستقاًل و با سند عادی قابل انتقال است. ب. حق سرقفلی مثل اجاره

 ی مستأجر ملک است و قابل انتقال به غیر نیست.رقفلی ویژهج. حق س 

 د. جدا از منافع عین قابل انتقال نیست. 

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

بسته شده است، در کدام یک از موارد زیر مستأجر حق دریافت سرقفلی از مالک )موجر( را ندارد؟    1390ای که در سال  در خصوص عقد اجاره ✓

 [ 90خصوصی سراسری ]دکتری حقوق 

 ی عین مستأجره صرف نظر کرده باشد. الف. مستأجری که از حق تقدم خود در اجاره 

 ب. مستأجری که با پرداخت سرقفلی، ملک را از مستأجر اول که به مالک سرقفلی نپرداخته است، اجاره کرده باشد.

 ی ملک به هنگام تخلیه ج. مستأجری که به صورت قانونی سرقفلی از موجر به وی منتقل شده باشد 

 د. مستأجری که به هنگام عقد اجاره به مالک سرقفلی پرداخته باشد و قبل از پایان مدت اجاره حق خود را به موجر واگذار کرده باشد. 

 درست است.   »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری امالک مسکونی، منطبق با قانون مدنی است؟ اجارۀکدام مورد در خصوص  ✓

 شود.الف. اگر ثالثی سبب تلف عین مستأجره شود، اجاره منفسخ نمی

 ای که ابتدای مدت در آن مشخص نیست، باطل است. ب. اجاره

 ج. تصرف مستأجر پس از اتمام مدت اجاره، در هر حال در حکم غصب است. 

 ر بر منافع عین، حق دینی است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.د. حق مستأج

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ای با سند عادی تنظیم و توسط موجر و مستأجر امضا شده است. روابط طرفین تابع چه مقرراتی است؟ ]دکتری  ، عقد اجاره1393در تیر ماه سال   ✓

 [ 94وگاز سراسریحقوق نفت
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 باشد.ن قرارداد، شرایط اعتبار عقد اجاره را ندارد، باطل است و روابط طرفین تابع مقررات غصب میالف. چو 

 باشد.ب. چون قرارداد، شرایط اعتبار عقد اجاره را ندارد، باطل است ولی روابط طرفین تابع مقررات استیفا می

 باشد. طرفین تابع قانون مدنی میج. قرارداد تمام شرایط اعتبار عقد اجاره را دارد و روابط 

 باشد. می  1356را ندارد، ولی عقد باطل نیست و تابع قانون سال  76د. هرچند قرارداد، شرایط قانون روابط موجر و مستأجر سال 

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت  ی عادی و با امضای دو شاهد  ، یک باب مغازه در شهر تهران، با اجاره نامه1375در سال   ✓

 [ 92]وکالت ی عین مستأجره صحیح است؟ی تخلیهانقضای مدت کدام گزینه درباره

 الف. موجر به صرف انقضای مدت، حق درخواست تخلیه ندارد. 

 د. ب. موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را دارد که این حق در اجاره نامه تصریح شده باش 

 ی عین مستأجره را بنماید. ج. موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلی به نرخ روز، درخواست تخلیه

 تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته، عین مستأجره را تخلیه نماید مشروط بر آن که سرقفلی مستأجر را بپردازد.د. موجر می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 از مورد  اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، 1364ای در سال  مغازه ✓
ً
، برای مدت سه سال به اجاره واگذار شده است که مستأجر شخصا

 [ 96]وکالت کند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟ مستأجر فوت می

 وجر است. ی مستأجر، منوط به تنفیذ می استیجاری با ورثهی رابطهادامه الف. 

 ی مستأجر استمرار خواهد داشت. ی استیجاری، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثهب. رابطه

 شود. ج. اجاره با فوت مستأجر منفسخ می

 شود.د. با فوت مستأجر، عقد اجاره باطل می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

نامه ✓ رابطهای آمده است که شغل مستأجر طال فروشی اس ی مغازهدر اجاره  به جواهرفروشی اختصاص دهد،  را  و  ت. اگر مستأجر آن  ی موجر 

 [ 96]قضاوت ویژه شورای حل اختالف  مستأجر چگونه قابل تحلیل است؟ 

 الف. اگر منع مستأجر ممکن نباشد، موجر حق فسخ اجاره را دارد.

 ب. موجر حق فسخ اجاره را دارد؛ ولو منع مستأجر ممکن باشد.

 مستأجر ممکن باشد، موجر حق فسخ اجاره را ندارد. ج. اگر منع 

 د. موجر حق فسخ اجاره را ندارد؛ ولو منع مستأجر ممکن نباشد.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

پیدا  فروشد. در این صورت، عقد اجاره چه حکمی دهد، آن را به خود سعید می سال اجاره می  5ی خود را به سعید برای  که خانهاحمد پس از این ✓

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت کند؟ می

که در ضمن بیع، به طور صریح یا ضمنی، اجاره را نسبت به باقیمانده  بها را به احمد بپردازد، مگر اینالف. به قوت خود باقی است و سعید همچنان باید اجاره

 مدت اقاله کرده باشند.

 شود.ماند، ولی در فرضی که خود مستأجر، خریدار عین مستأجره است، اجاره خود به خود باطل میمیاگر خریدار غیر از مستأجر بوده، اجاره باقی ب. 

 بها باید از ثمن بیع کاسته شود.ج. اجاره به حال خود باقی است، ولی به میزان اجاره

 بها ندارد.شود و سعید دیگر تکلیفی به پرداخت اجارهد. اجاره منقسخ می

تواند بعد از عقد اجاره عین مستأجره را انتقال دهد، انتقال گیرنده ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث  درست است. موجر می  »الف«ی  پاسخ: گزینه

ه بطور که طرفین عقد اجار بها را به موجر بپردازد، مگر اینماند و مستأجر باید اجارهباشد؛ در هر دو صورت عقد اجاره تا پایان مدت به قوت خود باقی می

 صریح یا ضمنی قرارداد را اقاله کنند.

ت»الف« قرار داده شده است. در ارتباط با تقصیر و    تعمیر یک دستگاه ژنراتور بر عهدۀ   در یک قرارداد اجاره،  ✓ »الف« در خصوص تلف یا    مسؤولیا

 [ 96نقصان دستگاه مزبور نزد »الف« و نیز تأخیر در تعمیر آن، به ترتیب کدام مورد صحیح است؟ ]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف

تالف. فرض بر تقصیر و   تفرض بر عدم تقصیر و   – مسؤولیا  مسؤولیا
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تب. فرض بر عدم تقصیر و    تمسؤولیا فرض بر عدم تقصیر و   – مسؤولیا

تفرض بر تقصیر و  ج.  تفرض بر تقصیر و   – مسؤولیا  مسؤولیا

تد. فرض بر عدم تقصیر و  تفرض بر تقصیر و   – مسؤولیا  مسؤولیا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

وی از نهر کنار باغ، دهد، پس از آن، کارگران کامران به دستور  مالک، آن را تحویل نمی  ۀکامران باغی را اجاره نموده و به رغم پایان مدت و مطالب ✓

شوند. با توجه به عدم اطالع  مجاور به داخل نهر، برخی درختان باغ خشک می  های کارخانۀکنند و به علت ورود پسآبدرختان را آبیاری می

 [ 96اسری]ارشد حقوق خصوصی سر  تواند رجوع کند؟ی خسارت خود، به چه اشخاصی میکامران و کارگران از آلودگی آب، مالک جهت مطالبه

 ب. فقط کامران      الف. کامران و مالک کارخانه 

 د. کارگران، کامران و مالک کارخانه     ج. فقط مالک کارخانه 

 درست است. »الف« ی پاسخ: گزینه

از انقضای مدت اجاره خانه و مطالبه ✓ ملک مجاور به  کند. چند روز بعد، جرثقیلی که در  ی ملک خودداری میی مالک، مستأجر از تخلیهپس 

بیند. مالک خانه به کدام یک از دو نفر »مستأجر« و »متصدی  کند و خانه آسیب میی مزبور سقوط میصورت نا ایمن نصب شده، بر روی خانه

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری تواند مراجعه کند و مسئول نهایی خسارت چه کسی است؟جرثقیل« می

 متصدی جرثقیل  –ب. هر دو نفر       مستأجر – الف. الف. هر دو نفر 

 مستأجر 
ً
 متصدی جرثقیل      متصدی جرثقیل –ج. صرفا

ً
 مستأجر –د. صرفا

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

غیرقابل  شود و در ماه چهارم بر اثر آمدن سیل ناگهانی و  یک باغ به مدت یک سال، مستأجر در ماه سوم مرتکب تفریط در مورد اجاره می  در اجارۀ ✓

 [93حقوق خصوصی آزاد ]ارشد چه کسی است؟ بیند. خسارت ناشی از سیل بر عهدۀپیشگیری دیوار و درختان آسیب می

 الف. موجر 

 ب. مستأجر 

 ج. موجر و مستأجر به طور مساوی 

 ی مستأجر است.ی موجر و یک سوم بر عهدهد. دو سوم خسارت بر عهده 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

است،برای احتیاج فرزندش به منظور کسب یا    1356خود را که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال    تقاضای تخلیۀ مغازۀ موجری   ✓

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی آزاد پیشه یا تجارت نموده است: 

 دارد. الف. در صورت اثبات احتیاج با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، موجر حق درخواست تخلیه 

 ب. موجر در این مورد حق درخواست تخلیه ندارد. 

 ج. فقط در صورتی حق درخواست تخلیه دارد که فرزندش تحت تکفل او باشد و حق کسب یا پیشه یا تجارت را بپردازد. 

واست تخلیه با پرداخت حق کسب و  د. در صورتی که موجر عالوه بر اثبات احتیاج فرزندش، عدم نیاز مستأجر به عین مستأجره را هم ثابت کند، حق درخ

 پیشه را دارد.

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره مدتی در تصرف مستأجر باقی میمستأجر نسبت به مال ✓ ماند.  االجاره، ضامنی به موجر داده است. پس 

تبهای مدت مزبور چه ضامن نسبت به اجاره  [ 94حقوق خصوصی سراسری ]دکتری  ی دارد؟ مسؤولیا

 المثل مدت یادشده است. ی تصرف مستأجر، بدون اذن مالک بوده باشد، مسئول پرداخت اجرتالف. هرگاه ادامه

 المسمی مسئول است. ب. در صورتی که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد، تا میزان اجرت

 المثل است. استفاده کرده باشد، ضامن اجرتج. در صورتی که مستأجر از عین مستأجره 

تد.   ی ندارد. مسؤولیا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه
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دهد. در قرارداد، مدت اجاره معلوم نشده، اما نوشته شده که اجاره کننده باید روزی بیست هزار احمد یک دستگاه اتومبیل به جواد اجاره می  ✓

تشود،  ی قهری تلف میسه روز بعد از قرارداد، اتومبیل نزد جواد به علت حادثه  بها به مالک اتومبیل بپردازد.تومان اجاره جواد در این    مسؤولیا

 [ 94مورد چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری

 شده است. الف. ضامن عین و منافع اتومبیل تلف

تب. در خصوص تلف اتومبیل،   ندارد.  مسؤولیا

 شده است. ج. ضامن  قیمت  اتومبیل  تلف

 ضامن  بدل  اتومبیل است.د. 

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

کند. در صورت تعدی و  دهد و مبلغی هم به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت میبه دیگری اجاره می  75شخصی ملک تجاری خود را در سال   ✓

 [ 94وگاز سراسریکتری حقوق نفت]د  تواند استفاده کند؟تفریط مستأجر در خالل مدت اجاره، موجر از کدام ضمانت اجرایی می

 که جلوگیری از تعدی و تفریط امکان ندارد، اجاره را فسخ کند. الف. با اثبات این

 تواند قرارداد را فسخ کند. ب. به صرف اثبات تعدی و تفریط مستأجر، می

 منع مستأجر از تعدی و تفریط را درخواست و در صورت عدم امکان منع، اجاره را 
ً
 فسخ نماید. ج. بدوا

 تواند مستأجر را از تعدی وتفریط منع کند. تواند اجاره را فسخ کند و فقط مید. در هیچ صورت نمی

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

یل ی شخصی اجاره گیرنده« قید شده است، اما وی اتومبکند. در قرارداد اجاره، »فقط جهت استفادهحمید اتومبیلی را به مدت ده روز اجاره می ✓

ی کامیون را مقصر اعالم مدت اجاره با کامیونی تصادف کند و کارشناس، رانندهدهد. اگر او در اثنای  را برای مسافرکشی مورد استفاده قرار می

 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت کند، در برابر مالک اتومبیل، چه کسی ضامن خسارت وارده است؟ 

 کامیون الف. حمید و رانندۀ

 ی کامیون رانندهب. 

 ج. حمید

 ی کامیون، به عنوان مقصر حادثه و حمید مشروط به این که در قرارداد، شرط ضمان شده باشد.د. راننده

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ده و از قدرت حمل کند. پس از شش ماه بدون تقصیر مستأجر، عیبی در کامیون حادث ش احمد کامیون متعلق به اکبر را برای یک سال اجاره می ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری   شود، حقوق و تکالیف مستأجر چیست؟ بار آن کاسته می

بهای  شود و نسبت به قبل از آن، احمد باید اجارهتواند اجاره را از زمان حدوث عیب فسخ کند و عقد تنها نسبت به مدت باقی مانده منحل میالف. احمد می

 کند.مقرر را پرداخت 

 شود نه از زمان حدوث عیب.تواند عقد را فسخ کند و در این صورت، عقد از زمان اعمال فسخ منحل میب. احمد هر زمان که بخواهد می

 المثل به اکبر بدهد.تواند اجاره را در اثنا یا از ابتدا فسخ کند و در صورت فسخ کل عقد، باید نسبت به شش ماه گذشته، اجرتج. احمد می

 تواند عقد را از زمان وقوع عیب فسخ کند یا برای مدت باقی مانده ارش بگیرد. احمد مید. 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 480ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91تواند انجام دهد؟ ]قضاوتأجر از موجر طلبکار باشد. کدام اقدام را جهت وصول طلب خود میتاگر بعد از انقضای مدت عقد اجاره، مس ✓

 الف. مستأجر اختیار دارد تا زمان وصول  کامل  طلب  خویش، از تخلیه خودداری کند.

 ب. باید عین مستأجره را تخلیه و از دادگاه صالح خواستار الزام موجر به پرداخت طلب شود.

 ز تخلیه خودداری کند تا موجر وادار به پرداخت شود.تواند اج. اگر طلب ناشی از ودیعه، یا تضمین و یا قرض به موجر در ضمن عقد اجاره باشد، مستأجر می

تواند مستأجر را وادار به تخلیه نموده و طلب او را به اسقاط  د. اگر موجر نیاز  شخصی  مبرم به عین مستأجره دارد به طوری که در عسر و حرج باشد، می 

 پرداخت کند.

 درست است.      »ج« ی پاسخ: گزینه

 [91ارشد حقوق خصوصی آزاد] های ذیل در عقد اجاره صحیح است؟ز گزینهاز نظر تحلیل کدام یک ا ✓
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 شود.الف. چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر باطل می

 شود. ب. چنانچه عقد اجاره به قید مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر منفسخ می

 شود. اجاره به شرط مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میج. چنانچه عقد 

 شود. د. چنانچه عقد اجاره به قید مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او برای وراث او یا مستأجر حق فسخ ایجاد می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

چه پیش از قبض عین مستأجره، موجر سبب تلف عین مستأجره شود، حکم قضیه چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی ی عین معین چناندر اجاره ✓

 [ 97سراسری

 شود.الف. عقد اجاره منفسخ می

 تواند عقد اجاره را فسخ کند.ب. مستأجر فقط می

 المثل بگیرد.تواند به موجر رجوع کند و اجرتج. مستأجر فقط می

 المثل بگیرد یا عقد اجاره را فسخ کند. تواند از موجر اجرتد. مستأجر می

شود، چنانچه موجر  ی خارجی تلف شود، عقد اجاره منفسخ میدرست است. اگر عین مستأجره قبل از تسلیم یا بعد از آن در اثر حادثه »د«  ی  پاسخ: گزینه

المثل عین مستأجره تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند یا اجرتمیشود، مستأجر  قبل از تسلیم، عین مستأجره را تلف کند، عقد منفسخ نمی 

 را در طول مدت اجاره از موجر مطالبه کند.

ها در خصوص در صورتی که به موجب قانون مؤخر بر عقد اجاره، اشتغال به شغلی که در عقد تصریح شده، ممنوع اعالم گردد، کدام یک از گزینه ✓

 [94]ارشد حقوق خصوصی آزاد اره صحیح خواهد بود؟ اعتبار عقد اج

 الف. با توجه به تملیکی بودن عقد اجاره، قانون مؤخر تأثیری بر اعتبار عقد اجاره نداشته و مستأجر مجاز به اشتغال به شغلی دیگر است.

 ب. مستأجر از حق فسخ عقد اجاره برخوردار است.

 طرفین، موجر و مستأجر از حق فسخ عقد اجاره برخوردار هستند.آثار شرط نسبت به ج. با توجه به سرایت 

 گردد. د. با توجه به ممنوع اعالم شدن اشتغال به شغل مصرح در عقد به موجب قانون مؤخر، عقد اجاره منفسخ می

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

که مستأجر در انتفاع از موضوع اجاره دچار مشکل شده  این  ی صحیحی، عیبی در اثنای مدت اجاره حادث شده است. با توجه بهدر عقد اجاره ✓

 [ 93]قضاوت  است، کدام مورد صحیح است؟ 

 ب. از ابتدا قابل فسخ است.      الف. صحیح و غیرقابل فسخ است.

 شود.مانده منفسخ مید. نسبت به مدت باقی     مانده قابل فسخ است. ج. به مدت باقی 

 درست است.   »ج«ی نی، گزینهقانون مد  480ی  پاسخ: طبق ماده

دهد. پس از انقضای مدت، احمد باغ مزبور را با اذن مالک، به مدت چند ماه در تصرف خود سال به احمد اجاره می 5محمد باغ خود را به مدت   ✓

 [ 96]قضاوت  دارد، تکلیف قانونی احمد نسبت به مدت اخیر چیست؟نگه می

 اد، به موجب مراضات حاصلهالمسمی نسبت به مدت ماز الف. پرداخت اجرت

 المثل باغ در مدت اخیر، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. ب. پرداخت اجرت

 المسمی نسبت به مدت مازاد، اگر استیفای منفعت کرده باشد. ج. پرداخت اجرت

 المثل باغ در مدت اخیر، اگر استیفای منفعت کرده باشد.د. پرداخت اجرت

 درست است.   »د«ی ون مدنی، گزینهقان 494ی  پاسخ: طبق ماده

دارد. در خصوص شخصی که ضامن مدت عقد اجاره پایان رسیده اما مستأجر بدون اذن مالک، عین مستأجره را مدتی در تصرف خود نگه می ✓

 [ 96]دکتری حقوق خصوصی سراسری  بها بوده، کدام مورد صحیح است؟مستأجر در پرداخت اجاره

 خسارات عین مستأجره است. بها و الف. ضامن اجاره

 بها، ضامن چیزی نیست.ب. در صورت تأدیه شدن اجاره

 المثل است.المسمی و نسبت به تصرفات بعدی ضامن اجرتج. نسبت به مدت قرارداد، ضامن اجرت

 المثل است.امن اجرتشده، ضی تعیینالمسمی و نسبت به تصرفات پس از آن فقط به میزان اجاره د. نسبت به مدت قرارداد، ضامن اجرت
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 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 495ی  پاسخ: طبق ماده

شود. اگر به رغم پایان مدت اجاره، مستأجر کماکان متصرف  ی عین مستأجره شرط می، »وجه التزام« در صورت عدم تخلیهایدر قرارداد اجاره ✓

 [ 96سراسری]ارشد تعهدات  عین مستأجره باشد، موجر چه حقی دارد؟ 

 المثل ایام تصرف یا وجه التزام.ی اجرتالف. مطالبه

 المثل ایام تصرف و وجه التزام.ی اجرتب. مطالبه 

 المثل در صورت استیفای مستأجر. ی اجرتج. مطالبه

 مطالبه 
ً
 ی وجه التزام.د. صرفا

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

بااجازهشخصی که باغی را به مدت سه سال اجاره کرده   ✓ کند بعد از ی موجر در اثنای مدت اجاره، درختان دیگری را در باغ غرس میاست، 

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری انقضای مدت اجاره و عدم تمدید آن، حکم قضیه چیست؟

 تواند مستأجر را به قطع درختان الزام کند.الف. موجر می

 درختان را قطع کند.  تواند پس از پایان قرارداد اجاره،ب. مستأجر نمی

 ج. هر یک از موجر و مستأجر، حق دارد هر وقت بخواهد درختان را قطع کند.

 المثل زمین را خواهد داشت. ی اجرتد. اگر درختان مزبور در تصرف مستأجر باقی بمانند، موجر حق مطالبه

 درست است.  »د« ی  قانون مدنی، گزینه  504ی پاسخ: براساس مالک ماده 

اج ✓ عقد  می در  اجاره  عقد  بر  تأثیری  چه  مستأجر  فوت  کند.  استفاده  اجاره  مورد  عین  از  خود  تنها  که  است  کرده  تعهد  مستأجر  گذارد؟  اره 

 [ 95]قضاوت 

 تواند آن را فسخ کند.ب. موجر می     شود.الف. منفسخ می

 د. تأثیری ندارد.       شود. ج. باطل می

 درست است. »ب«ی گزینهپاسخ: 

سال به  5کند. اگر پدرش آپارتمان را به مدت  لح، مالک آپارتمانی منافع آن را به پدر خود تا زمانی که پدر زنده است، واگذار میبه موجب عقد ص  ✓

 [ 95]ارشد حقوق خانواده سراسری کند؟سال بعد فوت نماید، قرارداد اجاره چه وضعیتی پردا می3شخص ثالثی اجاره دهد و  

 ی مدت، نیازمند اذن مالک است. برای بقیه الف. تا زمان فوت موجر، نافذ و

 ب. تا پایان مدت قرارداد، صحیح و نافذ است.

 شود.ج. از تاریخ فوت موجر، باطل می

 د. از تاریخ فوت موجر، قابل فسخ است. 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 497ی  پاسخ: طبق ماده

 

 قانون مدنی(   652تا  648)مواد عقد قرض  
[ خود را به طرف دیگر  ق.م اشعار می  648ماده   کند که طرف مزبور  می  تملیکدارد: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین، مقدار معینی از مال  ]مثلی 

قر ض و قرضرا بدهد. قرض الردقیمت یوماز حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید و در صورت تعذر رد  مثل،   مثل آن را قَتر ض میدهنده را م   نامند. گیرنده را م 
ع و احسان است ولی تبرع  در طبیعت عقد قرض مباحثی وجود دارد: عقد قرض از یک عقد بودن  قرض در این ماده به صراحت بیان شده است.  طرف مبتنی بر َتَبرُّ

ض( هم نیست بلکه همانطور که ماده   وضی است. اما آیا یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقددهد یک عقد معاق.م نشان می  648محض )مانند هبۀ غیر معوِّ
قَتر ض، رفع حاجت به آن کند و بعدًا آن دهد بلکه مالی میدهنده، مالی را در مقابل مالی نمیه است که مالی را در مقابل مالی دهند؟ نه؛ زیرا قرضر اجا دهد که م 

گویند. از همین  دهد؛ نهایت اینکه این کار به صورت عقدی است که آن را عقد قرض میشرط ضمان می  گیرنده، اذن تصرف در مال خود بارا بدهد و در واقع به وام
ل قصد طرفین به مبادله و  ولیت ناشی از عقد بوجود میؤگیرنده، مسست یعنی قرض برای قرضاند: قرض، از سنخ ضمانات ارو گفته آورند. در عقد بیع در قدم اوِّ

قَتر ض، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض، بر آوردن نیاز  معاوضه است و حال اینکه   در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست؛ قصد  مهمِّ م 
 کند که بدل  مال  قارض را به او بدهد. اوست. نهایت اینکه طرفین نظر به رایگان ندارند بالنتیجه مقترض تعهد می
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 اوصاف عقد قرض 
شود و آید. اثر  تملیکی بودن  قرض این است که مال تملیک میتملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع  عقد به ملکیت طرف مقابل درمی (1

نَصر ف به مال   مال شامل عین،    گیرد )اما در عقد  هبه، تملیک  است و مال  مال  قیمی و منفعت و دین را در بر نمی عینی و مثلمنظور از مال در اینجا م 
ین و منفعت است(.    د 

ض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض  (2 ض است ولی مفهوم معوِّ دهنده پرداخت کند. اگر چه عقد  قرض معوِّ
 ای است. داد و ستد در قرض راه ندارد بنابراین به عقیدۀ مرحوم دکتر کاتوزیان، قرض، مسامحه

قَتر ض دربیاوَرد(. اگر چه عدهنمی  دهندهکه وامودن؛ یعنی اینالزم ب (3 ای به خاطر  فوری بودن  تعهد   تواند، عقد را فسخ کند )و عین  مال را از مالکیت  م 
قَتر ض )مال  گیرنده( به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند. م 

ن مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطالح از عقود رضائی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت  چه که در فقه است، در قانوبرخالف آن
 باشد. 

 تلف یا نقص مورد قرض: 
از قبض،  دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل  اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض

 شود. موجب انفساخ عقد می
 ارائه مهلت به مدیون: 

دهد. این در صورتی است که  دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از  »در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض، مهلت یا اقساطی قرار می
 قانون مدنی(   652دهد.« )مفادِّ ماده میپرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت 

 افزایش یا کاهش ارزش پول: 
قَتر ض را مکلف به ردِّ مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می  داند. در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، م 

قَتر ض باید مثل  مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتًا ترقی یا تن ل کرده باشد »م  قانون مدنی(؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی   650« )ماده  1زِّ
ت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می شود و اگر در موعد  با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدِّ

ت یك س  ال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود. باشد مثاًل یك میلیون ظرف مدِّ
 

 بندی عقد قرض:  جمع
قانون مدنی، کلمۀ »تملیك« آمده است )یعنی قرض موجب تملیك است(. مهمترین فرق »قرض« با    648. در مادۀ  قرض عقدی تملیکی است .1

شود. چون عاریه عقدی است »اذنی« ولی قرض  گیرنده، مالک نمیریهشود ولی در عاریه، عا»عاریه« این است که در قرض، گیرندۀ مال، مالک می
قَتر ض(  را پس می  عین مالعقدی است »تملیکی«. در عاریه، طرف )مستعیر(   دهد، یعنی گیرندۀ  را پس می  مثل مالدهد ولی در قرض، طرف )م 

 دهد. شود و عین آن را پس میریه، مالک  مال نمیدهد اما گیرندۀ مال در عاشود و بعدًا مثل آن را پس میمال در قرض، مالک می
ی مالی که مانند  بسیار دارد، مانند اشیاء  ساخت کارخانه  مال  موضوع  قرض باید مثلی باشد .2 ها که نو هستند و یا مثاًل گندم  )مال مثلی: به طور کلِّ

قرض است. مثلی بودن در زمان عقد معتبر است. اگر کسی یك مال  که مثلی است(. تنها عقدی که در قانون، مال  موضوع  آن باید مثلی باشد، عقد  
 تواند بیع باشد. قیمی به دیگری تملیك کند که گیرندۀ مال بعدًا قیمت آن را بدهد این قرض نیست و می

ن مدنی  اگر هنگام عقد  قرض، مال »مثلی« بود ولی بعدًا مثل آن مال دیگر وجود نداشت؛ به عبارت بهتر، دیگر هنگام پس دادن، قیمی شده بود قانو 
قَتر ض »قیمت زمان اداء« را بدهد )دقیقًا مانند غصب(. مثاًل : کسی پراید صفر را به شما قرض داده  648در مادۀ  و شما مالك  آن اشعار داشته است م 

ر بفرمایید که اگر پراید صفر گیرید به وی تحویل میشوید. بعدًا شما یك پراید صفر برای طرف میمی ا این فرض که حالیه صادق نیست را تصوِّ دهی؛ امِّ
 دهید. الرد[ را مییوم دیگر وجود نداشته باشد )مثاًل اگر بر فرض محال، سایپا تولید پراید را متوقف کند !! ( قیمت  زمان  اداء ]قیمت

 

1
قَتر ض در قرض، بازگرداندن  مثل است؛ ممکن است مال  قیمی در بین دو طرف مثلی تلقی شود؛ در این صورت، قرض  آن مال صحیح است    د در برابر مال  مثلی، بهای آن را بپردازد عقد   گیرنده تعهد کن گیرنده تعهد به ردِّ مثل دارد؛ اگر قرض و وام   تعهد  م 

 شود. الرد پرداخت می شود، اگر ردِّ مثل متعذر شود، قیمت  یوم دهنده پرداخت می ای مثل  مال از قیمت بیافتد آخرین قیمت به قرض است. اگر در اثر حادثه   10قرض نیست و مشمول مادۀ  
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ه به مادۀ   قانون مدنی؛ الزم به     312اگر مال  مورد قرض مثلی باشد و بعدًا مثل آن باشد ولی مالیت نداشته باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد )با توجِّ
نید سکۀ پهلوی را کسی به عنوان قرض  ای وجود ندارد ولی این ماده در باب غصب آمده است.( برای مثال فرض ک توضیح است که در باب قرض ماده

 أخذ نموده است که االن باید آخرین قیمت را بدهد. 
اش سیب زمینی  شود قرض داد مثاًل همسایه از همسایه: در قرض، مال باید مثلی باشد، خواه »مصرف شدنی« باشد و خواه »مصرف نشدنی«. خوراکی را مینکته

بعدًا میقرض می به همسایهگیرد  و  برمیخرد  را میاش  نو  کتاب  و  نان  مالك میگرداَند. شیر،  گیرنده،  که  داد  نو میشود قرض  یك کتاب  بعدًا  و  و شود  خرد 
کند  توانم عاریه بدهم؟ بله؛ که طرف استفاده میگرداَند؛ ولی در عاریه، مال باید مصرف نشدنی باشد چه مثلی باشد و چه قیمی. من یك کتاب نو دارم، آیا میبرمی

کند و کارش را انجام  توانم عاریه بدهم؟ بله؛ طرف استفاده میدهد که ایرادی ندارد کهنه هم بشود. من یك ماشین کهنه دارم، آیا میبعد از استفاده پس میو  
 دهد. دهد و بعدًا پس میمی

ا در خصوصیت .3 م اختالفی نبود و قانون در مورد آنها صریح بود امِّ ل و دوِّ ت اوِّ شود این است اختالف هست. سؤالی که مطرح میهای بعدی  خصوصیِّ
قَتر ض )گیرنده(، مثل مال را پس میکه آیا عقد قرض »معوض« است؟ عده و مثلش را    گیردمیدهد یعنی مال را  ای بر این عقیده هستند در قرض، م 

 و بنابراین قرض »مجانی« نیست.  دهدپس میبعدًا 
قر ض )دهنده( میاند که قدر پاسخ به سؤال فوق، بعضی گفته َوض، و بعدًا مثل آن را  دهد این میرض، »معوض« است چون مال را که م  شود یك ع 

ا یك نکته دارد: میگیرد که این هم میمی َوض. این نظر غلط نیست امِّ گویند »قرض« مثل »بیع« معوض نیست، در بیع که معوض است  شود یك ع 
 زمان باشد.  تواند همکه این مبادله می گیریثمن را میو  دهیرا می مبیعگیرد، مبادله بین مبیع و ثمن صورت می

ا در قرض خیلی بی قَتر ض، نادان است که چنین کاری کند؟! اگر  امِّ قر ض مال را بدهد و همان موقع مثل آن را بگیرد. اگر چنین شود م  معنا است که م 
قَتر   شود که  ض مال را بگیرد نیازش رفع شود و بعدًا مثل آن را بدهد. بنابراین پیشنهاد میمثل را داشت چرا قرض گرفت؟! فلسفۀ قرض این است که م 

قَتر ض همیشه مؤجل  به معوض« است یا »معوض  ناقص« است چون با عقود  معوض  دیگر یك فرق دارد. البته تصور نکنید تعهد م    بگوییم قرض »ش 
قَتر ض مال را می « پس بعداً گیرد باید »گوییم در قرض، طرف مالی را میس بدهد، )نه! اینگونه نیست!( این که میگیرد و باید در اجلی پاست یعنی م 

 « الزامًا َاَجل نیست. بعداً بدهد این »
قر ض خواست مثال: یک نفر از دیگری پول قرض می قَتر ض چیست؟ حال است )هر وقت م  گیرد مثاًل ده میلیون تومان. حال سؤال این است که تعهد م 

قر ض نیز مییم قَتر ض، میداند که فوری نمیتواند مطالبه کند( یا که اینگونه نیست؛ ولی م  ی اینکه تعهد م  تواند  تواند مطالبه کند. نتیجتًا در حالت کلِّ
 مؤجل باشد. 

قرض »عینی« است یعنی عالوه گویند  شود و یك عده میگویند قرض »رضائی« است و با ایجاب و قبول واقع میآیا قرض »رضائی« است؟ یك عده می .4
کند  شود که هر دو نظر را تأیید میشود. در قانون مدنی یك ماده داریم که از مفهوم مخالفش طوری برداشت میبر ایجاب و قبول، با قبض واقع می

طرنشان کرد عینی بودن آن کمی  آید که »عینی« است که باید خاآید که قرض »رضائی« است و هم برمییعنی از مفهوم مخالف این ماده هم برمی
 قانون مدنی است.(  649تر است. )مادۀ مورد اشاره، مادۀ قوی

قَتر ض است.  649ماده  : اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال م 
قر ض است )فرض این است که عین معین است(. آنهایی  مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر مال موضوع قرض پیش از تسلیم، تلف یا ناقص بشود از ما ل م 

قر ض مالك است، پس تلف هم به عهدۀ  گویند قرض، عینی است تأکید میکه می کنند که دلیل ما همین مفهوم مخالف این ماده است. چون قبل از تسلیم، م 
گویند  گویند قرض رضائی است میابراین قرض عینی است. ولی آنهایی که میگیرد و بناوست )تلف هر مال به عهدۀ مالك است( و با تسلیم، تملیك صورت می

قر ض است به خاطر »ضمان  معاوضی« است. می قَتر ض، مالك است چون تملیك صورت گرفته است ولی دلیل اینکه تلف از مال م  گویند در بیع  قبل از تسلیم، م 
ولی تلف به عهدۀ بایع است که به خاطر »ضمان معاوضی« است. اگر ضمان معاوضی را در قرض  )جائیکه اختالف نیست( قبل از تسلیم، مشتری مالك است  

 شود. شود ولی اگر ضمان معاوضی را در قرض بپذیریم رضائی مینپذیریم قرض، عینی می
قر ض است. اگر مالی که موضوع  قرض است قبل از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال    650پس بر اساس مفهوم مخالف  مادۀ    م 

قر ض هر زمان میآیا قرض »عقد الزم« است؟ یك عده گفته .5 َتقر ض هم هر زمان میاند قرض »جایز« است چون م  تواند مثل را  تواند مثل را بخواهد و م 
قر ض میبدهد پس قرض »جایز« است البته اگر تعهد حال باشد. این استدالل خیلی بی واهد فسخ عقد نیست اجرای تواند مثل را بخمعنا است. اینکه م 

 عقد است )تا اینکه بگوییم قرض »جایز« است(. 
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قر ض میسؤال قر ض، »عین« را بخواهد می: م  قَتر ض هم میتواند و فقط میکه نمی  فسخشود  تواند »عین« را بخواهد؟ اگر م  تواند  تواند »مثل« را بخواهد، م 
 شود. این استدالل رد میاست، پس  اجرای عقد»مثل« را بدهد که این هم باز 

خواهد بگوید یك  آید که قرض »جایز« است. عقودی داریم که جایزاند مثل مضاربه، ودیعه و ... قانون وقتی میباید اشاره کرد که یك ماده داریم که از آن برمی
گر شرط را »ضمن عقد جایز« بیاوریم و عقد جایز به هم بخورد  گوید: »شرط را به وجه ملزم )ضمن عقد الزم( بیاوریم«. برای اینکه ا شرط ضمن اینها بیاوریم می

ون  شود )پس اگر شرط را »ضمن عقد جایز« بیاوریم فایده ندارد و شرط را باید »ضمن عقد الزم« آورد به وجه ملزم و به طور لزوم(. هر جا قانشرط هم باطل می
عقد جایز است. اما متأسفانه قانون در قرض عبارت »به وجه ملزمی« را به کار برده است؛ اینگونه    َبَرد قصد آن داشته که تأکید کنداین اصطالحات را به کار می

قَتر ض اجل بگذاری  شود که شاید قرض »جایز« است دیگر اینکه قانونگذار مقرر داشته: »اگر میبرداشت می بگذار« )یعنی    به وجه ملزم خواهی برای تعهد م 
ر(. اگر قرض »عقد الزم« بود نیازی به گفتن »وجه ملزم« نبود پس وقتی گفته »وجه ملزم« شاید مقنن بر این نظر بوده است عقد اجل را در ضمن عقد الزم بیاو 

قَتر ض«. مط قر ض و هم نسبت به م  البۀ مثل و  قرض »عقد جایز« است؛ اما قرض الزم است. اگر در امتحان آمد، بنویسید: »قرض الزم است؛ هم نسبت به م 
 مثل هم فسخ نیست.  دادن 

قر ض  به وجه ملزمی: اگر برای اداء قرض    651ماده ت طلب خود را مطالبه کند. ]به وجه ملزمی: ضمن  عقد   نمی  1اجلی معین شده باشد، م  تواند قبل از انقضاء مدِّ
 الزم[ 

قَتر ض باعث حال شدن دیون او می  شود. نکته: فوت و ورشکستگی  م 
 قانون مدنی ارتباط دارد:   277مادۀ قانون مدنی با    652مادۀ 
قَتر ض مهلت یا اقساطی قرار می  مطابق اوضاع و احوال: در موقع مطالبه، حاکم   652مادۀ   دهد. برای م 
لَ ه تواند متع: متعهد نمی  277مادۀ     قرار اقساط یا    مهلت  عادله  نظر به وضعیت مدیونتواند  ه را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم مید 
 دهد. 

 : مّدت در قرض
ت باشد. اگر قرض،   ت داشته باشد یا بدون مدِّ قر ض هر زمان می  بدون مّدتقرض ممکن است مدِّ قَتر ض رجوع کند چون حال حساب میباشد م  شود  تواند به م 

 تواند مهلت یا اقساط قرار دهد. اما در موقع  مطالبه، حاکم می
قر ض باشد او می1اگر در قرض، اجل تعیین شده باشد:  ت بگیرد(؛ . اگر اجل به سود  م  . اگر اجل به سود هر دو  2تواند از این اجل بگذرد )یعنی قبل از انقضاء  مدِّ

قر ض نمی قر ض قبل از انقضای اجل نمی3تواند قبل از انقضای اجل رجوع کند؛ باشد در این صورت م  قَتر ض باشد م   تواند رجوع کند. . اگر اجل تنها به سود  م 
ت در عقد قرض باید ضمن عقد الزم باشد؛ طبق نظر مرحوم کاتوزیان قرض عقدی است  ت کرد. الزم بنابراین، ضمن قرض هم میتوجه: شرط  مدِّ  توان شرط مدِّ

 
  دین،   ادای  هنگام  اگر.  آیدمی   اضافه  آجرها  از  عدد  هزار  کار،  پایان  در.  کندمی  قرض  دیوار  ساختن  برای  آجر  عدد  هزار  2  خود،  همسایه  از  شخصی ✓

 [ 98 ارشد ] است؟ صحیح باقیمانده، آجرهای به نسبت مقترض  و مقرض  تکلیف و اختیار درخصوص  مورد کدام باشد، یافته کاهش آجر قیمت

 . کند مطالبه را آنها قیمت  یا باقیمانده آجرهای تواندمی   مقرض. الف

 . کند پرداخت را آنها سابق قیمت یا تسلیم را باقیمانده آجرهای  باید مقترض. ب

 . کند تسلیم قیمت کاهش جبران برای مبلغی با همراه را باقیمانده  آجرهای باید  مقترض. ج

 .کند مطالبه را آنها ارزش کاهش خسارت تواندنمی  مقرض و کند تسلیم را باقیمانده آجرهای تواندمی  مقترض. د

ض: »م.ق   650  مادۀ  صراحت  طبق .  است   صحیح   «د»  گزنۀ:  پاسخ ر 
قت     چه  اگر  کند  رد  است  کرده  قرض  که  را  مالی  مثل  باید  م 

ً
 .« باشد  کرده  تنزل  یا  ترقی  قیمتا

شود. پیش از انجام عمل، طرفیم مبلغ جعل را با ده تن  ای، قرارداد جعاله منعقد و مبلغ مشخصی به عنوان اجرت تعیین میبرای تسطیح مزرعه ✓

]قضاوت ویژه سوراهای   دهد. صلح و قرض یادشده چه حکمی دارند؟ کنند و سپس عامل، همان گندم را به جاعل قرض میگندم مصالحه می

 [ 96اختالفحل 

 الف. هر دو باطل است.

 ب. هر دو صحیح است.

 
قَتر ض« آمده است اما به   1 قر ض« است که من ماده را اصالح کردم. در ماده واژۀ »م  قَتر ض« در این ماده »م   عقیدۀ دکترین منظور از »م 
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 ی جدید محسوب، اما قرض باطل است.ج. توافق مزبور جعاله

 د. صلح صحیح و قرض باطل است.

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 90وصی سراسری]ارشد حقوق خصالقرض را تأدیه نماید ... شود که در موعد معین مقترض قیمت مال اگر در عقد قرض شرط می ✓

 الف. عقد قرض صحیح است و پرداخت قیمت الزامی است.

 ب. عقد قرض صحیح است و شرط باطل و عقد منصرف به مثل است.

 ج. عقد قرض منتفی است و آنچه واقع شده توافقی مستقل است. 

 المثل تجاوز نکند، عقد قرض صحیح است. د. در صورتی که قیمت از حد ثمن

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

قرض بدهد، کدام مورد صحیح است؟ ]ارشد تعهدات  ✓ در صورتی که مال  مورد  قرض باقی باشد و مقترض بخواهد آن را به منظور ادای دین به م 

 [ 96سراسری

قرض ملزم به قبول آن نیست و می  تواند مثل آن را مطالبه کند.الف. م 

قرض ملزم به قبول آن است، هر چند قیمت آ  ن تنزل یافته باشد.ب. م 

قرض ملزم به قبول آن است، مگر آن  که قیمت آن تنزل یافته باشد.ج. م 

قرض ملزم به قبول آن نیست و می  تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند.د. م 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

تعمیر خانه ✓ برای  از همسایهشخصی  قرض بدهد. به قصد اینکند،  ی خویش قرض میی خود، مقداری سیمان  م  به  را  باید قیمت آن   
ً
بعدا که 

 [ 95]قضاوت  وضعیت قانونی عقد چیست؟

 الف. عقد قرض، صحیح و غیرقابل فسخ است. 

 ب. عقد قرض، صحیح و قابل فسخ است. 

 شود.ی بیع محسوب میج. عقد قرض باطل است، اما معامله

 د. قصد او با مقضای عقد قرض، مطابقت ندارد.

 درست است.  »د«ی زینهپاسخ: گ

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  در صورتی که مال مثلی به قرض داده شود و در سررسید مثل مال پیدا نشود، تکلیف چیست؟ ✓

 الف. عقد قرض صحیح است و مقترض ملزم به استرداد قیمت روز نایاب شدن مثل است.

 روز انفساخ است.  شود و مقترض ملزم به استرداد قیمتب. عقد قرض منفسخ می

 ج. عقد قرض صحیح است و مقترض ملزم به استرداد قیمت روز تأدیه است. 

 شود و مقترض ملزم به استرداد باالترین قیمت از زمان نایاب شدن تا روز تأدیه است. د. عقد قرض منفسخ می

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 648ی  پاسخ: طبق ماده

 

 قانون مدنی(   570تا   561)مواد عقد جعاله 
ن باشد یا نه. در جعاله، شخص  متعهد را جاعل و  جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معیِّ

عل می دهم،  ا ماشین را پیدا کرد، یک میلیون تومان به او اجرت میگوید اگر کسی فالن حیوان یگویند. برای مثال شخصی میطرف  مقابل را عامل، و اجرت را ج 
 شود. به این عمل جعاله گفته می

 اقسام جعاله 
 جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است: 

ند خود بگوید، اگر فالن مسأله را حل  که پدر به فرز جعالۀ خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف  خطاب، یک یا چند نفر  خاص هستند مثل این  -1
 کنی صد هزار تومان به تو خواهم داد.
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گوید، هر کس فالن کار را انجام  جعالۀ عام؛ که در آن، هدف جاعل رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثاًل می  -2
 دهم. قدر پاداش میدهد، این

 له ماهیت حقوقی جعا
شود؟ بین حقوقدانان اختالف است، ولی در مورد عقد بودن جعالۀ  که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با ارادۀ جاعل منعقد میدر این

کند که نیل  به مقصود است فرقی نمی  خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر مرحوم کاتوزیان، جعاله )چه خاص و چه عام( عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن
 به آن قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. 

 انعقاد جعاله 
باشد. ایجاب یا به صورت عام است یا خاص. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا  در جعاله، ایجاب از طرف جاعل می

طور که در جعالۀ عام  نمل را انجام داده است قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، همااجرت، در مقابل اولین کسی است که ع
 چنین است. 

 جواز عقد جعاله 
عمل  عامل از    توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناءطبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می

 المثل عمل عامل را بدهد. جعاله رجوع نماید باید اجرت
طور که قانون مدنی هم به آن تصریح  تواند مجهول باشد، همانجعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار الزم نیست و موضوع التزام می

 دارد چنانکه در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است. 
شود، باید مشروع و عقالئی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخالف اخالق حسنه، ملتزم به دادن اجرت  ی که به موجب جعاله، درخواست میکار 

 شود، جعاله باطل است. 
 آثار جعاله 
 شود: اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل،جعاله با این

منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ    کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقالً   -1
 ود. شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد ب

باشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل  کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل می  -2
 مستحق اجرة است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید. 

ثاًل برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطالع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده م
 توان گفت که مستحق خواهد بود. مستحق اجرة است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی

 ی آن با ُجعاله: ی اشخاص و مقایسهاجاره
 ارۀ اشخاص خیلی شبیه جعاله است. این دو، چهار شباهت دارند و چهار تفاوت: اج

 :هاشباهت
ت بین فقها و حقوقدانان اختالف است. همانطور که  باشند: اجارۀ اشخاص عقد است و جعاله هم عقد است. در عقد بودن جعاله به هر دو عقد می .1 شدِّ

گویند جعالۀ عام، ها میگویند جعاله ایقاع است چه عام و چه خاص و بعضیچه خاص و بعضی میاند جعاله عقد است چه عام و  گفتیم بعضی گفته
 ایقاع است و جعالۀ خاص، عقد. 

 هر دو عقد عهدی هستند.  .2
 هر دو عقد معوض هستند.  .3
جیر است و آن کسی که اجرت  کند اسمش ادهد: در اجارۀ اشخاص آن کسی که کار میکند و طرف دیگر اجرت آن را میدر هر دو یک طرف کار می .4

 ق.م.(  515گویند مؤجر )ماده ق.م.( و هم می  512دهد، مستأجر است )ماده  می
 شود. االجاره، اجرت نامیده میشود، اجیر و مالکند، مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می: در اجارۀ اشخاص کسی که اجاره می 512ماده 
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تی که مزد از قرار  آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار   : اگر کسی بدون تعیین انته  515ماده   ت اجاره محدود خواهد بود به مدِّ ت اجیر شود مدِّ اء  مدِّ
ت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس   ن شده باشد مدِّ مزبور اجاره  از انقضاء مدت  روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معیِّ

جاره بین  شود ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نیز به مراضات حاصله همانطوری که در زمان ابرطرف می
 او و مؤجر مقرر بود مستحقِّ اجرت خواهد شد. 

عل یا حقِّ  دهد، جاعل است.کند، عامل و آنکه اجرت میدر جعاله آنکه کار می عاله میپاداش در جعاله را ج   گویند. الج 
 : هاتفاوت
کند )اجیر( همیشه مشخص است یا مشخصًا آقای الف است یا مثاًل مشخصًا خانم ب؛ ولی در جعاله، عامل )آنکه کار  در اجارۀ اشخاص آنکه کار می .1

 نامشخص است )جعاله عام(. وقت گویند( و یکوقت مشخص است )به آن جعالۀ خاص میکند( یکمی
گویم: »ای جمع  دانشجویان! تلفن  شود یا من میدهم« که این جعالۀ خاص میگویم: »فالنی! این کار را بکن؛ من فالن مبلغ در ازای  آن به تو میمثال: من می

مقرر داشته: »جعاله عبارت است از ...« اما مثاًل    561ۀ  شود. ماددهم« که این جعالۀ عام میتومان بهش می  1,000,000همراه من گم شده هر کس پیدا کرد  
 دانسته در این موضوع، اختالف است. نگفته: »جعاله عقدی است که ...« چون می

ن، جعالۀ خاص و مخاطب  نامعین، جعالۀ عام.  2  مخاطب  معیِّ
 ز اینکه طرف، معین ]جعالۀ خاص[ باشد یا غیر معین ]جعالۀ عام[. : جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم ا 561ماده 

ل الزم است زیرا اجاره عقدی است الزم در تمام انواع آن )چه اجارۀ اشخاص و چه حیوان و ...( که مادهدر اجاره 3 ای هم به این ی اشخاص عقد از اوِّ
شود( جایز است و عمل که  ق.م. اول )یعنی وقتی منعقد می  565له طبق مادۀ شود ولی جعا موضوع اشاره نکرده است و از یک سری مواد استنباط می

 شود. انجام شد الزم می
توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء  عمل، رجوع  که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می: جعاله تعهدی است جایز و مادامی  565ماده  

 مل را بدهد. المثل  عمل  عا نماید باید اجرت
شود. اجیر باید کار کند و مستأجر باید اجرت بدهد. پس طرفین حقِّ حبس دارند. در اجارۀ اشخاص  محض عقد هر دو تعهد ایجاد میدر اجارۀ اشخاص به 4

ل باید عامل، عمل را انجام بدهد و بعدًا جا  567هر دو حال باشند هر دو حقِّ حبس دارند ولی در جعاله طبق مادۀ   عل را بدهد. تا عامل  ق.م. اوِّ عل، ج 
عل نیست پس عامل حقِّ حبس ندارد.   انجام ندهد مستحقِّ ج 

 گردد که متعلق  جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. : عامل وقتی مستحق جعل می 567مادۀ 
ت پس علم اجمالی کافی است. حتی موردش هم  در اجارۀ اشخاص عقد مبتنی بر مغابنه است پس علم تفصیلی الزم است ولی جعاله مبتنی بر مسامحه اس 

 ق.م.  564ق.م. و  563تواند مردد باشد مواد  می
نی از آن  جمیع: در جعاله معلوم بودن اجرت من  563ماده   الجهات الزم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصۀ مشاع معیِّ

 است. مال او خواهد بود جعاله صحیح 
 : در جعاله گذشته از عدم  لزوم  تعیین  عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.  564ماده 

 نکته: در جعاله عمل دو نوع است )عملی که قرار است انجام شود( یا ساده )بسیط( است یا مرکب است. 
توان نصفش را پیدا کرد و نصف دیگرش را نه. پس در صورتی که  ست و اجزاء ندارد دیگر نمیاول: عمل ساده: مثاًل مورد جعاله پیدا کردن ماشین است که ساده ا

باید یك    565دهند. ولی اگر جاعل، فسخ کند طبق مادۀ  عمل ساده است اگر قبل از انجام عمل )که جعاله جایز است( عامل، فسخ کند، هیچ چیزی به او نمی
المثل بدهد. بعد  المسمی است(، چون یك سری کارها کرده و جاعل فسخ کرده پس باید به او اجرتاشید که جعل، اجرتالمثلی به او بدهند )توجه داشته باجرت

 دانید: جعاله قابل فسخ نیست. از انجام عمل هم که می
ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید    توانند رجوع کنندکه عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می: جعاله تعهدی است جایز و مادامی  565ماده  

 المثل عمل عامل را بدهد. اجرت
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خوَرد. این چیزی  تنهایی برای جاعل مفید است و به دردش میدوم: عمل مرکب: حالت دوم، عمل مرکب است، یعنی عمل دارای چند جزء است که هرکدام به
خورد.  تنهایی به درد می( یعنی هرکدام از اجزاء  کاری که کرده به566، مقصود  باالصالۀ جاعل است« )ماده  که ما گفتیم را قانون اینگونه گفته: »هر یک از اجزاء

کند در این صورت اگر  میلیون تومان بگیر«. آقای الف، مغازۀ اول را نقاشی می  5گوییم: »این سه تا مغازه را نقاشی کن،  مثاًل سه مغازه داریم و به آقای الف می
گیرد و بقیه اجرت  المسمی آن جزء را میق.. عامل، اجرت  566ی از سه تا انجام شد و بعد، جعاله فسخ شد )از سوی هرکدام باشد فرقی ندارد( طبق مادهیك جزء  

آن دو مغازۀ دیگر جعاله جایز   گیرد. چون آقای الف، مغازۀ اول را رنگ کرد پس جعاله دیگر نسبت به این مغازه الزم است و قابل فسخ نیست اما نسبت بهرا هم نمی
 توان فسخ کرد. است پس می

ی به نسبت  : هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء، مقصود  باالصالۀ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت  566ماده   َسمِّ الم 
 طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از 

 
 تعیین خواهد شد بر عهده می ✓

ً
گیرد. در قراردادی، پیمانکار نصب تأسیسات حرارتی و برودتی یک مجتمع مسکونی را در برابر اجرتی که بعدا

 [ 99قرارداد مزبور چه وضعیتی دارد؟  ]ارشد 

 الف. جعاله و باطل است.

 اجاره و باطل است.ب. 

 جعاله و صحیح است. ج. 

 اجاره و صحیح است.د. 

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »برای نفوذ جعاله، اجرت باید قابل تعیین   563به استناد حاشیۀ مادۀ  « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم، باطل است« 

ها را بفروشد و طرفین در سود معامله شریک شوند. این پیمان،تابع قواعد کدام عقد است؟  گذارد تا آن جواد مقداری طال در اختیار حسین می  ✓

 [ 99]ارشد 

 الف. جعاله 

 شرکت  .ب

 مضاربه  .ج

 العمل کاریحق .د

  کرده   معامالتی(  آمر )  دیگری  حسابه  ب  ولی  خود  اسمه  ب  که  است  کسی  کارالعملحققانون تجارت: »  357به استناد مادۀ  « صحیح است.  دپاسخ: گزینۀ »

 «باشد نقد  وجه باید )در عقد مضاربه(  سرمایهقانون مدنی: »   547« و مادۀ .داردمی   دریافت العملیحق  مقابل  در و

 [ 97کدام مورد در خصوص جعاله صحیح است؟ ]قضاوت ✓

 است.الف. در صورتی که عامل پیش از ایجاب جاعل، کار مطلوب را انجام داده باشد، مستحق جعل 

 دهد، جعاله صحیح است. ی او را پیدا کند، پاداش نامعلومی به او میب. اگر جاعل ملزم شود هر کس گمشده

 ج. اگر اجرت عین معین باشد، منافع آن از زمان عقد جعاله تا تاریخ انجام عمل و تسلیم آن، متعلق به جاعل است نه عامل.

 نتیجه.د. تعهد عامل، تعهد به وسیله است و نه 

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی اشخاص چیست؟ تفاوت جعاله با اجارۀ ✓

 عقدی است الزم.  الف. جعاله عقدی است جایز و اجاره

 ب. در جعاله اهلیت عامل شرط نیست ولی در اجاره اهلیت اجیر شرط است. 

 و اجاره عقد. ج. جعاله ایقاع است

 عقد استحقاق اجرت دارد ولی در اجاره اشخاص پس از انجام عمل. د. در جعاله عامل از زمان

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]قضاوت  کدام عقد، عهدی است؟ ✓
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 د. جعاله    ج. عاریه    ب. وکالت  الف. مزارعه 

 درست است.   »د«ی پاسخ:گزینه

ها به مقدار آن نامشخص است، از روستا به شهر، پنج درصد از برنجکند در ازای حمل محصول برنج او که  داری توافق میکشاورزی با کامیون ✓

 [ 95]قضاوت  دار باشد. وضعیت قرارداد چگونه است؟عنوان اجرت حمل، متعلق به کامیون

 شود و باطل است.الف. عقد اجاره محسوب می

 در قالب عقد صلح می
ً
 تواند صحیح باشد.ب. صرفا

 است. شود و صحیح ج. عقد جعاله محسوب می

 شود و باطل است. د. عقد جعاله محسوب می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوت مردد بودن تعهد در کدام مورد، جایز است؟ ✓

 ب. تعهد ضامن در عقد ضمان    الف. تعهد مضارب در عقد مضاربه 

 موارد  د. همۀ     ج. تعهد جاعل در جعاله 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

را به ازای هر مترمربع    های سرمایشی و گرمایشی یک مجتمع  در حال  احداثرداد، یک شرکت تأسیساتی عملیات نصب دستگاهبه موجب قرا ✓

گیرد. اگر هنگام عقد، متراژ کل کل ساختمان معلوم نباشد، قرارداد چه وضعیتی دارد؟ ]دکتری حقوق خصوصی  دویست هزار ریال برعهده می

 [ 96سراسری

 شود.شده پرداخت میرمربع صحیح است و نسبت به بقیه، مطابق مراضات حاصله، اجرت تعیینالف. برای یک مت

 ب. برای یک مترمربع صحیح و نسبت به بقیه، باطل است. 

 ج. باطل است.

 د. صحیح است. 

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

که که خبر فوت مودع به مستودع واصل نشده یا اینشود. برحسب اینمال  مورد  ودیعه پس از فوت مودع، نزد مستودع و بدون تقصیر او تلف می ✓

ی مودع تأخیر کرده باشد. حکم مسئله در هر یک از دو فرض، به ترتیب کدام است؟ واصل شده و مستودع بدون عذر موجه در ردا مال به ورثه 

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 امن نیست ض -ب. ضامن نیست     ضامن است –الف. ضامن است 

 ضامن نیست –د. ضامن است                           ضامن است –ج. ضامن نیست 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

عل برای تسطیح یک قطعه زمین تعیین میدر قالب عقد جعاله ✓ عل شود. پیش از انجام عمل، طرفین مبلغ ج  ی خاص، مبلغ پنجاه میلیون ریال ج 

دهد. صلح و عقد قرض، چه وضعیتی دارد؟ ]ارشد حقوق کنند و سپس »عامل«، گندم مزبور را به »جاعل« قرض می صلح میرا به پنج تن گندم  

 [ 94خصوصی سراسری

 ب. عقد صلح صحیح و عقد قرض باطل است.     الف. هر دو عقد صحیح و معتبرند. 

 باشند.د. هر دو عقد باطل می     ج. هر دو عقد غیرنافذاند. 

 درست است.  »د«ی نهپاسخ: گزی

عامل فسخ شود:    شد و جعاله در اثنای عمل از ناحیۀهرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود باالصاله جاعل با ✓

 [ 90]وکالت

 گونه اجرتی نیست. الف. عامل مستحق هیچ

 المسمی را دارد.ب. عامل استحقاق تمام اجرت

 المثل عمل خود خواهد بود. اجرتج. عامل مستحق 

 المسمی به نسبت عملی که انجام داده، مستحق خواهد بود. د. عامل از اجرت
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 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 94ای از داروهای کمیاب بدهد و او تنها چند قلم از داروها را بیابد، عامل مستحق چه چیزی است؟ ]قضاوتاگر جاعل به عامل نسخه ✓

 المثل عمل خود است. جعل نیست، اما مستحق اجرتالف. مستحق 

 خواهد بود. المسمیب. به نسبت اجزایی که انجام داده مستحق اجرت

 ج. مستحق هیچ چیزی نیست، زیرا تمام داروها را پیدا نکرده است.

 توان جعاله را تجزیه کرد. د. مستحق تمام جعل است، زیرا نمی

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]وکالت کرمانشاه ورد درخصوص وراث امین )مستودع(، صحیح است؟ کدام م ✓

 الف. اگر وراث امین، مال ودیعه را تلف کنند، فقط در صورت عالم بودن به ودیعه، ضامن هستند.

 ب. اگر وراث امین، مال ودیعه را تلف کنند، حتی اگر جاهل به ودیعه بودن مال باشند، ضامن هستند.

 امین و جایز بودن عقد ودیعه، ید وراث امانی نیست و در صورت تلف شدن مال به هر دلیل، ضامن هستند.ج. با توجه به فوت 

تد. چنانچه مودع کاهلی کرده و ردا مال را از ورثه مطالبه نکند و وراث نیز جاهل به امانی بودن مال باشند و مال را تلف کنند،   ی ندارند.مسؤولیا

 درست است. »ب« ی مدنی، گزینهقانون  622ی  پاسخ: طبق ماده

کیلومتر خیابان در مقابل ده میلیون تومان، اگر پس از آسفالت کردن بخشی از خیابان جعاله فسخ شود،   10به آسفالت کردن  در عقد جعاله راجع ✓

 [ 95]دکتری سراسری کدام مورد صحیح است؟

 اگر فسخ از سوی عامل باشد، وی مستحق چیزی نیست.الف. 

 المسمی به نسبت کار انجام شده است. مستحق مبلغی از اجرت ب. عامل 

 که جاعل یا عامل عقد را فسخ کند. شده است؛ اعم از اینالمثل کار انجامج. عامل مستحق اجرت

 در صورت فسخ از سوی جاعل، عامل مستحق مبلغی از اجرت
ً
 شده است. المسمی به نسبت کار انجامد. صرفا

 است. درست »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری المثل، در صورت رجوع از جعاله در اثنای عمل، بر کدام مبنا استوار است؟التزام جاعل به پرداخت اجرت ✓

 ب. نقض لزوم وفای به عهد       الف. قرارداد جعاله 

 ی »کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده«د. قاعده      ج. احترام عمل عامل

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

شود. عامل پس از ساخت یک طبقه، ی دو طبقه با اوصاف معین در برابر یک اتومبیل معین تشکیل میای با موضوع ساخت یک خانهعقد جعاله ✓

 [ 95سراسری]ارشد حقوق خصوصی  کند. عقد صلح چه وضعیتی دارد؟اتومبیل را در برابر بیست میلیون تومان به خود جاعل واگذار می

 طور کلی صحیح است. ب. به     طور کلی باطل است. الف. به

 ی دوم، غیرنافذ است.د. به تناسب اجرت طبقه   ی دوم، باطل است. ج. به تناسب اجرت طبقه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [97قوق خانواده سراسری]ارشد ح گیرد، چه وضعیتی دارد؟ ید عامل نسبت به اموالی که برای اجرای عقد از جاعل می ✓

 الف. ضمانی است و در هر حال، مسئول جبران خسارت است. 

 ب. امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط، عامل ضامن نیست. 

 ج. ضمانی است اما در فرض تلف، در صورت موفقیت عامل در انجام عمل مسئول تلف نیست. 

 شود.به نسبت مساوی از مال عامل و جاعل محاسبه مید. امانی است، اما در صورت تلف، خسارت وارده 

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 569ی  پاسخ: طبق ماده

 

 ( 770تا   752موادِّ عقد صلح )
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یا اینگونه است که دعوایی    صلح در مورد دعوا: این نوع از صلح با بحث »سازش« در درس آیین دادرسی ارتباط دارد.  . صلح در مورد دعوا )صلح بر دعوا(1
(. در این صلح، خیار  766و    752شود )موادِّ  شود و یا اینگونه است که از دعوایی که ممکن است در آینده بوجود آید جلوگیری میکه بوجود آمده به صلح ختم می

ف شرط راه دارد.تدلیس،   شرط و تخلِّ
 واقع شود.  جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آنو یا   در مورد رفع تنازع موجود: صلح ممکن است یا 752مادۀ 
ه و  766مادۀ   ی تمام دعاوی واقعیِّ ۀ : اگر طرفین بطور کلِّ خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیۀ دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی    1فرضیِّ

العقد موجود باشد اما استثنائًا در صلح در مقام دعوا نیاز نیست  در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. ]مورد معامله باید حین
 باشد[ العقد موجود که دعوا حین

گوید  گذرند. در هر دعوایی هر دو طرف ادعا دارند یک طرف میزیرا طرفین از ادعاهای خود )حقِّ اقامه دعوا( می  معوضعقدی است    صلح در مورد دعوا:  نکته
صلح شکل بگیرد هر دو طرف   گیریم که هر وقت بین طرفینخواهم پس نتیجه میگوید من فالن چیز  دیگری را میخواهم و آن دیگری میمن فالن چیز را می

 گذرند پس صلح  در مورد دعوا عقد است و عقدی است معوض. از تمام یا بخشی از ادعا یا ادعاهای خود می
شود )ماده  تواند تقاضای صلح بکند و تقاضای صلح اقرار محسوب نمیشود یعنی کسی که دعوا را منکر است می: صلح در مورد دعوا توسط منکر هم مینکته
755 .) 
ر  دعوا است می755ماده  نک   شود. تواند درخواست صلح کند[، بنابراین درخواست  صلح اقرار محسوب نمی: صلح با انکار دعوی نیز جایز است ]یعنی کسی که م 

شود؛ حال فرض بفرمایید وسط  کر میگوید از آن شخص ده میلیون تومان طلب دارد، خوانده من: یك نفر علیه دیگری اقامۀ دعوا کرده و می755مثالی برای مادۀ  
شود اقرار محسوب شود چون ممکن  آیی صلح کنیم، یه جورایی میگوید میآیی با هم صلح کنیم؟« وقتی منکر به مدعی میگوید: »میدادگاه، منکر به مدعی می

دهد  فرض ذهنی را که »هر کس پیشنهاد صلح میاین پیش  است چیزی بین طرفین وجود داشته باشد که خوانده پیشنهاد  صلح و سازش کرده است، اما قانون
خواهد پایش به دادگاه  اش یا نمیکند و قانون گفته »نه! اقرار محسوب نیست« اصاًل شاید طرف نخواسته مأمور و اخطار برود در خانهانگار که اقرار نموده« را رد می

 ر است. تکشیده شود یا اصاًل حوصلۀ نزاع ندارد و وقتش برایش مهم
طرفین باید اهلیت )اهلیت برای معامله( و اختیار )اهلیت برای تصرف در مورد معامله( داشته باشند. اهلیت برای معامله: در    753: برای صلح طبق مادۀ  نکته

ض که مالی به دیگری تملیک می رفًا نشود، شخص  مقابل میمورد صلح  غیرمعوِّ تواند  افع است یعنی سفیه و صغیر  ممیز میتواند سفیه یا صغیر  ممیز باشد زیرا ص 
َوض را قبول کند اما صغیر  ممیز و سفیه نمی ر است. اهلیت  تصرف: صلح  ورشکسته صحیح نیست  صلح  بالع  ض  رفًا م  َوض را اقاله کنند زیرا ص  توانند صلح  بالع 

ین در قالب صلح قبل از ورشکستگی و بعد از توقف نی ز باطل است(. صلح نسبت به مال  غیر در حکم معاملۀ فضولی است. مورد  صلح اگر  )صلح محاباتی و تأدیۀ د 
 در رهن  دیگری باشد به صلح دادَنش فضولی است. 

 ارتباط دارد:  345با مادۀ   753مادۀ 
 در مورد صلح داشته باشند.  ]اختیار[ تصرفو  اهلیت معامله: برای صحت صلح، طرفین باید 753مادۀ 
 از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. : هر یک 345مادۀ 
مادۀ  نکته مادۀ    754: طبق  امر غیر مشروع.  بر  ارتباط دارد )مادۀ    10با مادۀ    754هر صلحی درست است جز صلح  آزادی    10قانون مدنی  به »اصل  ق.م. 

 قانون مدنی »قانون امری« است نه »تکمیلی«.  10یك مادۀ فقهی است. منظور از عبارت »قانون« در مادۀ   754ارد( ولی مادۀ  قراردادها« اشاره د
 : هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. 754مادۀ 
 یح قانون نباشد نافذ است. اند در صورتی که مخالف صر : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده10مادۀ 

ت نکنند به َسمت  مادۀ  ها و چارچوبخواهند از قالبجالب است که حقوقدانان هر جا نمی ن تبعیِّ روند و فقها هر کجا بخواهند از  ق.م. می  10های عقود معیِّ
د العقود( را بنا میقالب  کنند.های عقود معین خارج شوند عقد صلح )َسیِّ

 معامله« یا »صلح َبدوی« و »صلح ابتدائی« است.   در مقام : که نام دیگر آن »صلح ت. صلح در مورد معامال2

 
 .فرض یعنی هنوز به وجود نیامده است  1
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. بیع اثرش تملیك است  1آید و اثر همان عمل حقوقی را دارد ولی احکام خاصِّ آن را ندارد عقدی است که به جای بعضی از أعمال  حقوقی می  صلح در مورد معامله
خواهند ولی آن پنج  خواهند و به عبارت بهتر، اثر بیع که همانا »تملیك« است را هم میض کنید که دو نفر »بیع« را میو یك سری احکام  خاصِّ خود دارد؛ حال فر 

خواهند که راهش این است که به جای بیع، صلح با هم ببندند. یعنی بگویند »صلح در مقام بیع« که در واقع همان اثر بیع را دارد ولی  حکم مخصوص بیع را نمی
ا مثاًل به جای بیع، معاوضه، اجاره، هبه، عاریه  آید )مثاًل به جای نکاح نمیتا حکم خاص بیع را ندارد. باید توجه داشت که صلح به جای همۀ عقود نمیپنج   آید( امِّ

 کند. را الزم میآید که اثر همان عقد )عقدی که به جای آن آمده( را دارد ولی احکام خاص آن عقد را ندارد. صلح عقد جایز و ابراء می
 : 760و   759، 758موادِّ 

ض« است؛  ض بود. مثاًل بیع، »معوِّ ا خاطرتان هست که »صلح در مورد دعوا« معوِّ ض باشد یا مجانی، امِّ صلح به جای بیع  »صلح در مورد معامله« ممکن است معوِّ
ض« است. یا مثاًل می  »مجانی« است.   دانیم که هبه، »مجانی« است؛ صلح به جای هبه بیایدبیاید »معوِّ

ض است، ولی »صلح در مورد معامله« بستگی دارد به عقدی که به جای آن می ض یا مجانی  آید و میپس نتیجه اینکه »صلح در مورد دعوا« همیشه معوِّ تواند معوِّ
 باشد. 

جاز )صحیح( قانون مدنی جایز یعنی   757در مادۀ    بالعوض، عقدی الزم است. ، نه جایزی که در مقابل الزم است. نتیجه اینکه صلح  م 
ض؛ صلح در مورد معامالت ممکن  757مادۀ   ض است؛ صلح در مورد دعوا عقدی است معوِّ : صلح بالعوض نیز جائز )مجاز، صحیح( است. ]عقد صلح اصواًل معوِّ

ض یعنی بستگی به معامله یا غیر معوِّ ض است و صلح در مقام بیع،  آید؛ پس صلح در  ای دارد که صلح در مقام  آن میاست معوض باشد  مقام عاریه، غیرمعوِّ
ض. صلح عقد الزم است اگر چه در مقام عقود جایز اتفاق افتاده باشد[   معوِّ

به خیار   قانون مدنی مقرر داشته است که صلح، عقد الزم است که باید تصریح کرد این مقرره در مورد »صلح در مورد معامالت« است. این ماده با فسخ 760مادۀ 
 تواند فسخ صورت پذیرد. خورد. توضیحًا اینکه »خیار«، مطلق است یعنی به هر خیاری میبه اقاله نیز به هم می و

 خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. : صلح عقد الزم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی760مادۀ 
وا« را بحث نموده است و »قاطع« در این ماده یعنی »الزم«. در این دو ماده منظور این است که »صلح در مورد دعوا« به  قانون مدنی »صلح در مورد دع 761مادۀ 

 خورد: دو شکل به هم می
 . خیار شرط 1
 . خیار تخلف از شرط 2

 خورد. خورد و با اقاله نیز به هم نمی»صلح در مورد دعوا« با دیگر خیارها به هم نمی
عای غبن  و هیچ یک نمی باشد قاطع بین طرفین است ]یعنی الزم است[یا مبنی به تسامح  صلحی که در مورد تنازع : 761مادۀ  تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادِّ

 باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. 
ت  قانون مدنی در مورد »اشتباه« است. در صلح معمواًل و نه همیشه شخص  762مادۀ   یت  طرف مهم است )به عبارت دیگر، اصواًل در صلح، شخصیت  طرف، علِّ

کند، پس اگر در شخص  طرف اشتباه شود صلح باطل است. در خود موضوع معامله )وصف  اساسی( هم  دانیم که افراد با هر کسی صلح نمیعمده است(. می
 اشتباه شود، باز صلح باطل است. 

 اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.  در مورد صلحیا و  در طرف مصالحه: اگر 762مادۀ 
 ق.م. دو قسمت دارد  765: مادۀ 765توضیحات مربوط به مادۀ 

 باطل است.  صلح دعوای مبتنی بر معاملۀ باطله: قسمت اّول

 
ِّ  دهد اما شرایط و احکام  خاص  آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر  اصواًل صلح در مقام معامالت، نتیجۀ معامله را که به جای آن واقع شده می   1 َوض )صلح در مقام بیع( باشد؛ نتیجۀ بیع را خواهد داشت اما شرایط و احکام  خاص  مورد، صلح  عین در مقابل  ع 

 احکام  خودشون هستند. ، صلح در مقام بیع شرط و صلح در مقام نکاح، تابع شرایط و  56های سال  بیع را ندارد )حقِّ شفعه در آن نیست؛ خیارات  مختصِّ بیع نیز در آن نیست( صلح در مقام اجاره 
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کنند؛ ت دارند تعهدات خود را اجرا میکنند صحیح است؛ چون تصورشان این است که معامله صحیح اس ای باطل است و طرفین فکر میفرض کنید یك معامله
َبندیم؛ من  کنند )یا یک فرض  دیگه: من با الف یک عقد میشود، فرض کنید که این دعوا را صلح میحاال فرض کنید در خصوص همین معامله دعوایشان می

عقد باطل بوده؛ آیا میتونیم راجع به این با هم صلح کنیم؟(؛ در    گوید صحیح است؛ با هم اختالف داریم؛ در واقع نیز اینگویم این عقد باطل است؛ الف میمی
دعوا  گوییم صلح، باطل است. عبارت »مبتنی« همان »مبنا« است و وقتی مبنا باطل است تمام کارهای بعدی نیز باطل است. یعنی معامله باطل است، اینجا می

ل مادۀ  عام  767قانون مدنی است با این توضیح که مادۀ    767ۀ  از مصادیق ماد  765مادۀ   1باطل است و صلح هم باطل است. بند   ق.م. است    765تر از قسمت اوِّ
ل    عام است(. یکی از مواردی که موضوع صلح باطل است همان معاملۀ باطل است.  767خاص است و مادۀ  765)بند اوِّ

 . بطالن معامله صحیح استصلح دعوی ناشی از ولی  صلح دعوی مبتنی بر معاملۀ باطله باطل است: 765مادۀ 
 : اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. 767مادۀ 

 صحیح است.  صلح دعوای ]آثار[ ناشی از بطالن معامله: قسمت دّوم 
گاه هستند کای باطل است و طرفین میفرض کنید معامله ه باید عوضین را پس بدهند؛ حال که چنین است  دانند که معاملۀ خودشان باطل است؛ در این صورت آ

گوید: »فالنی! تو کم دادی!« شود مثاًل فرض کنید که یک طرف میخواهند عوضین را پس بدهند که دعواشان میدانند که باید عوضین را پس بدهند؛ میو می
صلح، صحیح است. البته با این فرض که بر سر بطالن معامله اختالف ندارند؛  گوییم  کنند و اینجا ما میآیند با هم صلح میکه حال این اختالف یا دعوا را می

ین است. مثاًل عوضین مسترد شده اما شما می َوض  َوض معیوب شده و یا ناقص شده و خالصه بر سر  همانطور که گفتیم یکی از این اختالفات، استرداد ع  گویید ع 
ین اختالف می َوض   شود. ع 

گوید صحیح است یعنی در صحت و بطالن  عقد  باطل  گوید باطل است اما فروشنده میمنعقد شده و این عقد، باطل است، خریدار میمثال حالت اول: عقدی  
 توان صلح کرد. اختالف است؛ این اختالف، قابل صلح نیست زیرا عقد، باطل بوده و در مورد چیزی که باطل است نمی

خواهند آثار  باطل بودن  این عقد را  )عقدی که ع باطل است و خریدار و فروشنده هر دو معتقدند که باطل است و میمثال حالت دوم: عقدی منعقد شده و در واق
َوضین، پرداخت  خسارت و غیره( صلح کنند و این صحیح است.   باطل است دارای برخی آثار است مانند برگرداندن  ع 

 است.   اینکته: در صلح، علم اجمالی کافی است زیرا مسامحه
 :  امور غیر قابل صلح

 بطالن نکاح: مثاًل نکاح با محارم باطل است؛ آیا میشه رفت و این بطالن را صلح کرد؟ خیر. 
 طالق باطل: طالق باطل قابل صلح نیست. 

 احوال شخصیه و اهلیت و روابط خانوادگی قابل صلح نیست. 
 جازه داده است؛ مثل جرائم مالیاتی. صلح بین دادستان و متهم مؤثر نیست مگر در مواردی که قانون ا 

 :  امور قابل صلح
 شود صلح کرد. توان صلح کرد اما آثار  مالی  اینها را میاحوال شخصیه، اهلیت و روابط خانوادگی را نمی

 سقوط دعوای مربوط به احوال شخصیه به صلح ممکن است. 
ای که به  های متعارف باشد به گونهولی نباید در خصوص نفقۀ آینده این صلح، کمتر از هزینه  توانند دربارۀ الزام انفاق به زوجه و خویشان صلح کنندطرفین می

 کند. تواند دائمی باشد و تغییر هزینۀ زندگی و شرایط، دادگاه را مجاز به تجدیدنظر میسقوط حقِّ نفقه منجر شود همچنین میزان نفقه نمی
 پذیر نیست زیرا موضوعی وجود ندارد. وقوع جرم و ورود ضرر نافذ است و قبل از وقوع جرم، صلح امکان بعد ازصلح دربارۀ حقوق خصوصی  ناشی از جرم، 

 شود قابل صلح است؛ البته بعد از وقوع جرم. حقوق خصوصی که از جرم تولید می
 انواع مال و حقوق هم قابل صلح است. 

ای ای است و چنانچه مغابنهای باشد صلح نیز مسامحهم معامله باشد چنانچه آن معامله، مسامحهای است و اگر در مقانکته: صلح اگر در مقام دعوا باشد مسامحه
 ای است.ای؟ باید بگویید مسامحهای است یا مغابنهای است. اگر مطلق به شما سؤال دادند که صلح در مقام معامله، مسامحهباشد صلح، مغابنه

 
معلوم باشد و دعوای ناشی از آثار بطالن به صلح خاتمه یابد، در خصوص توافق طرفین، کدام مورد صحیح ای بین طرفین  چنانچه بطالن معامله  ✓

 [ 99تعهدات ارشد ] است؟
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 الف. صلح ناشی از بطالن معامله و نافذ است.

 ب. صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل و باطل است.

 ج. صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل و صحیح است. 

 دعوای ناشی از بطالن و باطل است. د. صلح 

  معامله   بطالن  از ناشی  دعوی  صلح  ولی  است  باطل  باطله  معامله  بر  مبتنی  دعوی  صلحقانون مدنی: »   765به استناد مادۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 « است  صحیح

 [99تعهدات ارشد ] کدام مورد زیر از نظر ماهیت، نوعی صلح است؟ ✓

 ارجاع سوگندالف. 

 قرارداد ارفاقی ب. 

 استرداد دعویج. 

 قرارداد داوری د. 

 های فوق فقط ماهیت قرارداد ارفاقی نوعی صلح است. « صحیح است. از بین گزینهبپاسخ: گزینۀ »

 [ 99]ارشد   بر معاملۀ باطل و صلح ناشی از بطالن معامله به ترتیب چه حکمی دارد؟ صلح مبتنی ✓

 الف. صحیح ـ صحیح

 باطلب. باطل ـ 

 ج. باطل ـ صحیح 

 د. صحیح ـ باطل 

  معامله   بطالن   از  ناشی  دعوی  صلح  ولی   است  باطل  باطله   معامله  بر  مبتنی  دعوی  صلحقانون مدنی: »  765« صحیح است. به استناد مادۀ  جپاسخ: گزینۀ »

 « است  صحیح

شود که گلدان مذکور از طال بوده است. معامله چه  معلوم می شود، بعدا در عقد صلح مجانی، گلدانی به عنوان جنس نقره به متصالح تملیک می  ✓

 [ 98وکالت ]  وضعی دارد؟ 

 عقد صلح باطل است. الف. 

 عقد صلح غیرنافذ است. ب. 

 به لحاظ تخلف از وصف منظور، متصالح حق فسخ دارد. ج. 

 به لحاظ مجانی بودن صلح، معامله صحیح است. د. 

قانون مدنی تصریح دارد که اشتباه دربارۀ »مورد صلح« موجب بطالن است، در فرض سوال نقره بودن برای   ۷۶۲ماده    .صحیح است  «الف »گزینه  پاسخ:  

  این  بر  بنا  دانست،  صلح  مورد   وصف  را  نقره    توان اختالف طال وگلدان وصف جوهری مورد صلح است و عمال موجب اختالف ماهوی آن خواهد شد و نمی 

 .دانست بطالن موجب نتوا می  را مورد این در اشتباه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد کند، چنین عقدی: ی خود صلح میطور رایگان به نوهی خود را بهپدربزرگی خانه  ✓

 شود و الزم است.ب. هبه محسوب می    شود و جایز است. الف. صلح محسوب می

 شود و جایز است.د. هبه محسوب می                       شود و الزم است. ج. صلح محسوب می

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی صلح کالی به کالی، کدام مورد صحیح است؟درباره  ✓

 باطل است.
ً
 صحیح است.      الف. مطلقا

ً
 ب. مطلقا

 شد، صحیح است. د. فقط اگر عهدی با     ج. فقط اگر تملیکی باشد، صحیح است. 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [93]ارشد حقوق خصوصی آزاد صلح بالعوض و مجانی: ✓

 الف. یک عقد الزم است.

 ب. یک عقد جایز است.
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 ج. از طرف مصالح الزم و از طرف متصالح جایز است.

 د. از طرف متصالح الزم و از سوی مصالح جایز است.

 درست است.   »الف«ی گزینهقانون مدنی،  760ی  پاسخ: طبق ماده

وگاز  ]دکتری حقوق خصوصی و نفت  باتوجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی، اگر »صلح ابتدایی در مقام بیع« غرری باشد، چه وضعیتی دارد؟ ✓

 [ 94سراسری

 الوفا است.ب. صحیح و الزم       غیرنافذ است.الف. 

 الزم       ج. باطل است.
ً
 الوفا نیست. د. صلح ابتدایی، اصوال

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

ها فقط پنج شود، در مجلس عقد از هر یک از سکهطی عقد صلحی، ده سکه طالی بهار آزادی با ده سکه نقره متعلق به زمان قاجار مبادله می ✓

 [ 95]قضاوت  شود. عقد مزبور چه حکمی دارد؟ عدد تسلیم می

 الف. صحیح است. 

 ب. باطل است. 

 هایی که در مجلس عقد قبض شده، صحیح و نسبت به مابقی باطل است.میزان سکهج. نسبت به 

 د. تنها در صورتی که قصد طرفین تملیک نبوده و تعهد به مبادله کرده باشند، صحیح است. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد صلح سفهی چه حکمی دارد؟  ✓

 د. قابل ابطال سات.  ج. صحیح است.   است.  ب. غیرنافذ  الف. باطل است.

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی صلح کدام مورد صحیح است؟درباره  ✓

 آید.الف. اگر صلح در مقام بیع باشد، برای شریک حق شفعه به وجود می 

 ب. صلح دعوای ناشی از بطالن معامله صحیح است.

 ه در اثر حکم از بین رفته است، صحیح است. ج. صلح بر دعوایی ک

 شود. ی باطل مید. صلح دعوای بطالن، باعث تنفیذ معامله

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری در خصوص صلح کدام مورد صحیح است؟ ✓

 کنند، نافذ است. اند، صلح ای که انجام دادهالف. هر گاه دو طرف، نسبت به ادعای بطالم معامله

 مانند استرداد دو عوض(، باطل است. ب. صلح مربوط به دعوی ناشی از آثار بطالن معامله )

 ج. صلح بر دعوایی که در اثر حکم از بین رفته است، صحیح است. 

 شود. ی باطل مید. صلح دعوای بطالن، باعث تنفیذ معامله

 درست است.  «الف »ی پاسخ: گزینه

 [ 94]قضاوت  ی باطل« و »صلح دعوای ناشی از بطالن معامله« در چیست؟بر معامله نیتفاوت بین »صلح مبت ✓

 گیرد.که دومی صلح معتبری است که در مقام حل تنازعات حقوقی صورت میشود، در حالیالف. در اولی، با اثبات بطالن معامله، صلح نیز باطل می

 حالی که دومی ممکن است خارج از دادگاه نیز واقع شود. ب. اعتبار اولی منوط به وقوع در دادگاه است، در 

 بر اقرار به دعواست. ج. اولی در مقام حل اختالف حاصل از بطالن معامله است، در حالی که دومی صلح مبتنی

 د. اولی از نظر ماهیتی صلح معوض است، در حالی که دومی ماهیتی غیر معوض و مجانی دارد. 

 است.درست   »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی بر معامله باطله ... است ولی صلح دعوی ناشی از بطالن معامله ... است.صلح دعوی مبتنی ✓

 باطل   -د. باطل   صحیح –ج. باطل   باطل –ب. صحیح  صحیح –الف. صحیح 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 765ی  پاسخ: طبق ماده
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کنند. در صورتی که معلوم شود، بیع باطل بوده است، صلح مزبور  فروشنده، خیار عیب موجود در مبیع را مصالحه میپس از عقد بیع، خریدار و  ✓

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری چه نوع است و چه حکمی دارد؟ 

 صحیح –بر اشتباه در وصف صحت ب. مبتنی    صحیح –الف. ناشی از بطالن معامله 

 باطل – ی باطل بر بطالن معامله د. مبتنی    باطل  –ج. ناشی از بطالن معامله 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 765ی  پاسخ: طبق ماده

که مدت قرارداد مشخص شود. شود بدون اینمنافع یک قطعه زمین مزروعی از قرار هر سال یکصد میلیون ریال صلح میدر عقد صلح معوضی،   ✓

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری دارد؟ قرارداد مزبور چه وضعیتی 

 المثل زمین پرداخت شود. الف. برای یک سال صحیح است و پس از آن، باید اجرت

 ب. قرارداد باطل است.

 تصرفات و رضایت مالک، به نسبت زمان تصرف، مالک مستحق مبلغ مورد توافق است.  یح است و پس از آن، در صورت ادامۀج. برای یک سال صح

 الصلح را بر مبنای توافق پرداخت کند.د صحیح است و مادامی که متصالح به تصرفات خود ادامه دهد، باید عوضد. قراردا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

کند. در صورتی که هنگام عقد، طالها تحویل نگردیده و طرف  طالفروشی مقدار یک کیلو طال را در مقابل سی کیلو نقره به جواهرسازی صلح می ✓

 ده کیلو از نقره را حین مق
ً
آن را تسلیم نکرده باشد، حکم معامله و ضمانت اجرای آن به    گذشت سه روز، بقیۀالعقد تحویل داده و به رغم  ابل صرفا

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری ترتیب چیست؟ 

 خیار تأخیر تأدیه و الزام  –الف. صحت معامله 

 الزام خیار تأخیر تأدیه و حق حبس، –ب. صحت معامله 

 ها استرداد نقره –ج. بطالن معامله 

 الزام –د. صحت معامله 

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

 [ 93]قضاوت  کدام مورد در خصوص صلح، صحیح است؟ ✓

 الف. در صلح دعاوی الزم است که دعوی محقق باشد. 

 کند.ب. صلح در مقام بیع، برای شریک حق شفعه ایجاد نمی

 فرار از دین واقع شود، غیرنافذ است. ج. صلحی که به قصد 

 تواند باعث تنفیذ معامله باطل شود. د. صلح دعوای بطالن می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

کند. درخواست وی  دعوی از علی )خواهان( در خصوص ادعای او در موضوع طلب مبلغی وجه نقد، درخواست صلح می احمد به عنوان خواندۀ ✓

 [ 91]قضاوت  نایی دارد؟ به لحاظ حقوقی چه مع

 اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی و میزان طلب او است. الف. به معنای 

 به معنای اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی است. 
ً
 ب. صرفا

 شود. ج. اقرار محسوب نمی

 د. متضمن اقرار نیست، ولی از جمله قراین مثبته است. 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 755ی  پاسخ: طبق ماده

سال هر ماه مبلغ دو    10کند که به مدت  کند و در مقابل، برادر وی تعهد میخانم »الف« منزل مسکونی خود را به برادرش )آقای ب( صلح می ✓

نم »الف« تواند مبلغ مورد تعهد را به خاسال بعد، آقای »ب« به دلیل اعسار نمی  5میلیون تومان به عنوان نفقه به خانم »الف« پرداخت کند.  

 [ 91]وکالت  کند؟بپردازد، در این صورت عقد صلح چه وضعیت پیدا می

 شود. الف. عقد صلح منفسخ می

 ب. عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ است. 

 که شرط خیار شده باشد که در این صورت عقد صلح، قابل فسخ است. ج. اعسار آقای »ب« تأثیری در عقد صلح ندارد، مگر این
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 اعسار آقای »ب« تأثیری در عقد صلح ندارد.د. 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

ای که با شخص »ب« انجام داده باطل است، اما در مقابل شخص »ب« مدعی است که معامله صحیح است.  شخص »الف« مدعی است معامله ✓

مصالحه   با  را  اختالف  این  میطرفین  تفاسخ  را  صلح  و  داده  صلحخاتمه  عقد  خصوصی    نمایند.  حقوق  دارد؟]دکتری  وصعیتی  چه  اقاله  و 

 [ 92سراسری

 الف. صحت صلح و اقاله منوط به حکم دادگاه است. 

 ب. هم عقد صلح و هم اقاله صحیح است. 

 ج. هم عقد صلح و هم اقاله باطل است. 

 د. عقد صلح صحیح، اما اقاله باطل است. 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 

 7حقوق مدنی   بخش هفتم:
 عقود  معین  ذیل بررسی خواهد شد:  بخشدر این 
 قانون مدنی(  542تا   518عقد مزارعه )موادِّ   .1
 قانون مدنی(  545تا   543عقد مساقات )موادِّ   .2
 قانون مدنی(  560تا   546عقد مضاربه )موادِّ   .3
 قانون مدنی(  606تا   571شرکت )موادِّ   .4
 مدنی( قانون    634تا   607عقد ودیعه )موادِّ  .5
 قانون مدنی(  647تا   635عقد عاریه )موادِّ   .6
 قانون مدنی(   655و  654قمار و گروبندی )موادِّ   .7
 قانون مدنی(   683تا   656عقد وکالت )مواد  .8
 قانون مدنی(   723تا  684عقد ضمان )مواد  .9

 قانون مدنی(  733تا   724عقد حواله )مواد   .10
 قانون مدنی(   751تا   734عقد کفالت )مواد  .11
 قانون مدنی(  794تا  774اد عقد رهن )مو  .12
 قانون مدنی(  807تا   795عقد هبه )مواد   .13

 
 »عقود مشارکتی« 

 »عقد مزارعه«
 542تا  518موادِّ 

زارعه در لغت به معنای »با همدیگر کاشتن« است. به موجب این عقد، یکی از طرفین در زمین  دیگری به کشاورزی می تقسیم  پردازد و محصول را به نحو  اشاعه  م 
زارع« و شخصی را که زراعت میمی یک از طرفین حقِّ برهم زدن عقد را ندارند مگر طبق شرایط نامند و در عقد مزارعه هیچکند »عامل« میکنند. مالک را »م 

 خاصِّ حقوقی. اسالم، مزارعه را به عنوان روشی در جهت انعقاد شرکت بین دو عامل  کار و سرمایه قرار داده است. 
تنکته:   ن باشد یعنی در چه مدِّ ت باید معیِّ ت  معیندر عقد مزارعه، مدِّ زارع«، زمین را در اختیار عامل قرار داده است و مدِّ شت  محصول   زمانی، »م  شده باید برای ک 

 مورد نظر متناسب و کافی باشد واالِّ اگر این تناسب معقول نباشد عقد باطل است. 
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ت سکونت یا عمر  نکته: در عقد مزارعه، الزم نیست که م   زارع حتمًا مالک زمین باشد اما باید مالک منافع آن زمین باشد. کسی هم که در زمین مورد مزارعه به مدِّ
خود را    تواند زمین را به مزارعه دهد یا وصی، ولی، قیم، متولی یا وکیل آن زمین باشد که مثاًل توانایی زراعت ندارد و زمینخود حقِّ انتفاع در آن زمین را دارد می

 عنوان مزارع  آن زمین شناخته شود. کند و با داشتن حقِّ تصرف بهبرای زرع به دیگری واگذار می
ن شده است آماده باشد مگر اینکه نیاز به اقداماتی اصالحی باشد.  نکته: زمینی که مورد مزارعه قرار می گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معیِّ

  ر زمینی که برای کشت گندم آماده شده است طبق عقد مزارعه برای کاشتن برنج در نظر گرفته شود عقد مزارعه باطل است و نیز در زمین موردطور مثال اگ به
 مزارعه باید امکان آبرسانی وجود داشته باشد. 

ن و معلوم باشد. که مقدار زمین می  وسط مشاهده یا ذکر مساحت و اوصاف مشخص شود.تواند خواه تنکته: مساحت زمین  مورد معامله هم باید معیِّ
زارع و عامل( باید به طور آشکار مثاًل ربع یا ثلث یا نصف مشخص شود و اگر به نحو دیگری باشد با وجود  نکته: در عقد مزراعه سهم هریک از طرفین معامله )م 

 شود.شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمیاینکه عقد باطل نمی
ن شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه   نکته: نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معیِّ

 نیست و اگر عقد مطلقًا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد. 
ن شود. برای مثال برای تعیین چگونگی تهیۀ بذر  زراعت باید مشخص شود که بذر  نکته: مخارجی که برای عقد مزارعه الزم   است باید توسط طرفین معامله معیِّ

 شود. در صورت عدم تعیین  این موضوع، عقد مزارعه باطل است. مثاًل توسط مالک یا کشاورز یا مشترکًا خریداری می
شرط یا شروطی را برای طرف دیگر قرار بدهند البته شروط مزبور نباید برخالف شرع و مقتضای ذات عقد    توانندنکته: هرکدام از طرفین  معامله در مزارعه می

صحیح است  باشد. مثاًل جایز است که مالک زمین شرط کند که عالوه بر سهمش از محصول  زرع مبلغی را نیز از عامل بگیرد. شرط ضمن عقد در هر صورتی  
 ود.حتی اگر محصول زراعت از بین بر 

 
المثل کار خود  تواند اجرتشود. آیا عامل می زند و سپس عقد مزبور منحل می در عقد مزارعه عامل، زمین مورد مزارعه را مسطح کرده یا شیار می  ✓

 [ 99را از مالک بگیرد؟  ]ارشد  

 تواند خواه او فسخ کننده باشد یا مالک، یا عقد خود به خود منفسخ شود. الف. نمی

 او فسخ کننده باشد یا مالک، یا عقد خود به خود منفسخ شود. تواند، خواه می  .ب

 تواند، اگر فسخ کننده مالک باشد، یا عقد خود به خود منفسخ شود.می  .ج

 تواند اگرفسخ کننده مالک باشد.می  .د

قانون مدنی »هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و    538ماده    به استنادپاسخ: گزینۀ »ب« صحیح است.  

 ثل خواهد بود« المطرف دیگر مستحق اجرت 

 [ 98 وکالت]است؟ صحیح مزارعه، عقد احکام درخصوص مورد کدام ✓

 . دارد فسخ حق عامل شود، خارج انتفاع قابلیت  از مزارعه  مورد زمین چنانچه. الف

  را اجاره مورد زمین دادن مزارعه حق مستأجر،. ب
ً
 . ندارد مطلقا

 .داشت نخواهد فسخ حق عامل کند، صبغ است، شده عامل تسلیم که را زمینی ثالثی، شخص اگر. ج

 .است صحیح عقد ولی باطل شرط باشد،  مزارع مال  ثمره تمام که شود شرط اگر مزارعه، عقد در . د

 . کند فسخ را عقد تواند می تسلیم از پیش زمین غصب صورت در فقط عامل مدنی، قانون  ۵۲۸ مادۀ  نص طبق. است صحیح «ج» گزینه: پاسخ

 [ 93]قضاوت  کدام مورد، در خصوص مزارعه صحیح است؟  ✓

 الف. الزم است متصرف زمین، مالک آن هم باشد. 

 ب. تعهد عامل به مواظبت از زراعت، از اقسام تعهد به نتیجه است.

 شود. عقد مزارعه، به فوت متعاملین یا احد آنها باطل میج. 

 د. شرط تملک تمام محصول، از اقسام شرط خالف مقتضای ذات عقد است.

 درست است.  »د«ی گزینهقانون مدنی، 532ی  طبق مادهپاسخ: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

456 

داشتن زمین برای مزارع کافی است. چنین شرط و عقدی  کند که تمام محصول متعلق به او باشد. و تنها آباد نگه در عقد مزارعه، عامل شرط می ✓

 [ 94قضاوت ] چه صورتی دارد؟ 

 ب. عقد باطل است، ولی شرط صحیح است.       الف. عقد و شرط صحیح است. 

 د. شرط باطل است، ولی عقد صحیح است.       ج. عقد و شرط باطل است.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 532ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 95ی مال مزارع یا عامل تنها باشد، شرط و عقد چه حکمی دارد؟]ارشد حقوق خصوصی سراسریای شرط شود که تمام ثمرهاگر در عقد مزارعه ✓

 باشد؛ بنابراین، شرط و عقد هر دو باطل است. الف. شرط مجهول می

 باشد؛ بنابراین، شرط باطل و عقد، صحیح است. ب. شرط، برخالف شرع می

 باشد؛ بنابراین، شرط و عقد باطل است. رخالف مقتضای ذات عقد میج. شرط، ب

 باشد؛ بنابراین، شرط و عقد هر دو صحیح است. د. شرط، برخالف مقتضای اطالق عقد می

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 532ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94سراسری]ارشد حقوق خصوصی  در خصوص مزارعه کدام مورد صحیح است؟  ✓

 الف. الزم است متصرف زمین، مالک آن هم باشد. 

 تواند بین مزارع و عامل مشاع باشد. ب. زمین می

 شرط تملک تمام محصول برخالف مقتضای اطالق عقد است.ج. 

 شود.د. عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]قضاوت  شود؟ل میدر کدام مورد مزارعه باط ✓

 گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند.هر  الف.

 گاه زرع معینی قید شده باشد و عامل، غیر آن را زرع نماید. ب. هر 

 ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.بر حصهگاه شرط شود، یکی از دو طرف عالوهج. هر 

 ان آب از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد. ی فقدگاه زمین به واسطهد. هر 

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 537ی  پاسخ: طبق ماده

دهد. اگر نوع زرع بر حسب عرف بلد هم معلوم طور مطلق و بدون تعیین زرع، برای زراعت در اختیار دیگری قرار میشخصی زمین خود را به ✓

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری حکمی دارد؟ نباشد، عقد مزارعه چه 

 الف. باطل است.

 ب. صحیح است و انتخاب زرع با عامل است.

 ج. صحیح است و انتخاب زرع با مزارع است.

 رنافذ است و تنفیذ آن و تعیین نوع زرع با مزارع است.. غید

 درست است.   «ب»ی قانون مدنی،گزینه 524ی  پاسخ: طبق ماده

تواند انجام  ورزد. در این صورت، مزارع کدام اقدام زیر را میکند ولی از ایفای تعهد خودداری میکشت گندم در زمین معینی میاحمد تعهد به   ✓

 [ 92دهد؟ ]قضاوت

 الف. به حاکم رجوع کرده و اعالم فسخ قرارداد را بخواهد.

 عقد را کند.  یب. به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار احمد به اجرا

 مراجعه به حاکم، قرارداد را فسخ و آن را اعالم کند. بدون  ج. 

 تواند ادعای خسارت کند.د. بطالن قرارداد کشف شده، نظر به غیر ممکن بودن اجرای قرارداد توسط احمد، می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام مورد، صحیح است؟ ✓

 شود.ها منفسخ میمتعاملین یا احد آنالف. عقد مزارعه به فوت 
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 المثل است.ب. هرگاه عقد بعد از ظهور ثمره باطل شود، محصول از آن مزارع و عامل، مستحق اجرت

 ج. تعهد عامل به مواظبت، از اقسام تعهد به نتیجه است.

 ی مزارع است.د. خراج زمین برعهده

 ست است. در   »د«ی قانون مدنی، گزینه 542ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]ارشد حقوق خصوصی سراسری اگر عامل زراعت نکند و مدت مزارعه منقضی شود، مزارع مستحق چیست؟ ✓

 المثل زمینالف. اجرت

 المثل عمل زارعب. اجرت

 المثل زمین و عمل زارع ج. اجرت

 گرفت.ی قیمت سهمی از زراعت که مطابق توافق به او تعلق می د. مطالبه

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 535ی  پاسخ: طبق ماده

هرگاه باغبانی به موجب عقد مساقات، باغ متعلق به دیگری را تحویل بگیرد، در صورتی که شخص ثالثی بدون مجوز قانونی باغ را تصرف کند،   ✓

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری عقد مساقات چه حکمی دارد؟ 

 فسخ دارد. ب. عامل، حق       شود.الف. منفسخ می

 د. مالک، حق فسخ دارد.       ج. به قوت خود باقی است.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

دهد تا با بزر خود در آن گندم بکارد. اگر بطالن قرارداد مزارعه بندد و ملک را تحویل او میمالک قطعه زمینی با شخص دیگری قرارداد مزارعه می ✓

 [ 96]قضاوت  م شود، حکم قضیه در روابط میان طرفین چیست؟ به علت جنون ادواری مالک زمین معلو 

 المثل زمین است. شود و مزارع، مستحق اجرتالف. محصول بین طرفین تقسیم می

 المثل عمل خود است. ب. محصول متلع به مزارع است و عامل، مستحق اجرت

 المثل زمین است. ج. محصول متعلق به عامل است و مزارع، مستحق اجرت

 المثل عمل خود است. شود و عامل مستحق اجرتمحصول بین طرفین تقسیم مید. 

 درست است.»ج« ی قانون مدنی، گزینه 533ی  پاسخ: طبق ماده

 

 »عقد مساقات« 
 545تا  543موادِّ 

رخت و امثال آن با عامل در مقابل  ای است که بین صاحب ددارد: »مساقات معاملهق.م مقرر می  ۵۴۳مساقات به معنی آب دادن و سیر آب کردن است. ماده  
ن از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن«. تفاوت مزارعه با مساقات در این است که در مزارعه زمین برای زراعت  حصۀ مشاع  معیِّ

ر جهت مراقبت و آبیاری ودر اختیار عامل گذاشته می ثم   شود. برداشت ثمره به عامل داده می شود ولی در مساقات درختان  م 
پاشی،  گردد، عامل در مقابل سهمی که از ثمره درختان دارد انجام عملیاتی از آبیاری، سممساقات یکی از عقود الزم است که بین مالک درخت و عامل منعقد می

ن به عهده می ت معیِّ شود مگر به سبب اقاله یا فسخ به علت قانونی بنابراین  مزارعه منحل نمی  گیرد. عقد الزم مساقات مثلهرس، پیوند زنی و نظایر آن را در مدِّ
د به مباشرت عامل باشد، به فوت او عقد منفسخ میبه فوت هر کدام از مالک و عامل، ورثه قائم ث خواهد بود، اما اگر مساقات مقیِّ  گردد.مقام مورِّ

که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل    ق.م تصریح نموده: »مقررات راجع به مزارعه  ۵۴۵نکته: ماده  
 تواند بدون اجازۀ مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید«. نمی

ن باشد. عامل، عهده ت باید معیِّ ر است، مدِّ ثم  باشد، سهم عامل باید به طور مشاع از  با درختان میدار  عملیاتی در ارتباط  نکته: موضوع عقد مساقات درختان م 
ن گردد.   ثمرۀ درختان معیِّ

المثل  گوید: »در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال  مالک است و عامل مستحقِّ اجرتق.م در ارتباط با فسخ یا بطالن می  ۵۴۴ماده  
 خواهد بود«. 
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ثم   ر مثل  اقاقیا، چنار و بید و نظایر آن را نمیر موضوعنکته: در عقد مساقات درختان م  ثم  توان به عامل سپرد تا مراقبت نماید.  اند، در عقد مساقات درختان غیر م 
این درخت از  و درختان مرکبات که هرکدام  و گالبی  انار، درخت سیب  باشند، مثل درخت نخل، درخت  مثمر  باید  عقد،  ها چندین سال عمر  درختان موضوع 

توانند مورد مساقات قرارگیرند، همچنین درختان گل مثل گل سرخ که برای گالب و هایی که دارای ریشه مستحکم هستند مثل مو و تمشک مینمایند، بوتهیم
توانند مورد مساقات  و خیار نمی  سال ندارند مثل هندوانه و خربزههایی که طبیعتًا اقتضای بقای بیش از یکروند در همین ردیف قراردارند . اما بوتهعطر بکار می

 قرارگیرند. 
 ها باشد، بلکه کافی است که مالک منافع آنها باشد. نکته: برای عقد مساقات الزم نیست طرف عقد مساقات مالک اصل درخت

ن می دهد،  بنابراین درختانی که در پائیز محصول می  گردد، باید به ماه و سال باشد و طوری تعیین گردد که ثمره آنها بدست آید نکته: مدتی که در عقد مساقات معیِّ
 تواند در زمستان زمان آن باشد، مساقات از عقود معاوضی است. نمی

و ذکر گردد، أعمالی که هرسال تکرار می و عملیات عامل مشخص  باید وظایف  و اعمالی که هرسال تکرار  نکته: در عقد مساقات  به عهده عامل است  شود 
 باشد، الیروبی قنات برای آبیاری، ساختن دیوار باغ و ... از جمله اموری است که به عهده مالک است. ش آمد حوادث به عهده مالک میگردد، مگر با پینمی

اقدامی خروج از  تواند تمام محصول را خود برداشت کند و اجرت به عامل بدهد چنین  نکته: عامل باید در ثمرۀ درختان سهیم گردد، مالک در عقد مساقات نمی
 عقد مساقات است. 

 
تواند نگهداری از درختان را در برابر تمام یا بخشی از ثمره حصه خود به مساقات دهد؟  ]ارشد  طبق قانون مدنی، در عقد مساقات آیا عامل می  ✓

99 ] 

 تواند، در صورتی که در عقد منع نشده باشد. الف. می 

 داده باشد. تواند، در صورتی که مالک به او اذن می ب. 

 تواند، هرچند که مالک به او اذن داده باشد.نمی ج.  

 تواند، هرچند در عقد منع نشده باشد.. نمی د 

دارد »مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات  قانون مدنی چنین بیان می  545« صحیح است. ماده  بپاسخ: گزینۀ »

 .«نمایدیا با دیگری شرکت  تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگر واگذارینمی )در عقد مساقات(  عامل مگر اینکه نیز مرعی خواهد بود 

رود و امکان های درختان میوه از بین میهنگام شکوفههای الزم از سوی عامل به دلیل تگرگ نابهمتعاقب عقد مساقات و انجام اقدامات و مراقبت ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  شود، وضعیت قرارداد و تکلیف عامل چیست؟کاماًل منتفی میثمردهی آنها 

 ی مراقبت از درختان ندارد. الف. مالک حق فسخ دارد و در این صورت عامل تکلیفی در ادامه

 ب. عقد مساقات باقی است و عامل تا پایان قرارداد مکلف به مراقبت از درختان است.

 ی مراقبت از درختان ندارد.دارد و در صورت فسخ، تکلیفی در ادامه ج. عامل حق فسخ

 ی مراقبت از درختان ندارد.شود و عامل تکلیفی در ادامهد. عقد مساقات باطل می

 درست است.   »د«ی پاسخ:گزینه

 

 »عقد مضاربه«
 560تا  546موادِّ 

دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.  می  سرمایهطبق قانون مدنی: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین  
ضارب« نامیده می  باید وجه نقد باشد.  هشود. سرمایۀ مضاربصاحب سرمایه »مالک« و عامل »م 

 ای ذیل است: هعقد مضاربه دارای خصوصیات یا ویژگی
باشد. در معامالت بانکی  مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده 

 رارداد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد. معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ ق
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ت حداکثر یک ، سرمایۀ نقدی  به عنوان مالکگانی ر تواند منحصرًا جهت گسترش امور باز ساله است که بانک بر اساس آن میمضاربه از جمله تسهیالت کوتاه مدِّ
دهد تا سود حاصله را به نسبت  از  اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می  لبه عنوان عام الزم برای انجام یک معاملۀ تجاری را در اختیار متقاضی  

 شده با یکدیگر تقسیم نمایند. پیش توافق
وظایف    به هیچ عنوان  در مضاربه، نقش مالک و عامل کاماًل از یکدیگر جداست و در این رابطه تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و

ها در قراردادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل، عامل نیز تنها وظیفۀ عاملیت را بر عهده دارد  عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانک
ل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه  هایی را تقبِّ

ه و کاال صحیح نمی  1رمایۀ مضاربه حتمًا باید نقدی س شده های تعیینباشد. به جز هزینهو عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین  بر ذمِّ
تباشد.  مصالحۀ طرفین به عهدۀ عامل می  ها باپذیر نبوده و اینگونه هزینهها امکانطبق قرارداد، تأمین هرگونه وجهی از سرمایۀ مضاربه بابت سایر هزینه   مسؤولیِّ

ت عامل در حفظ سرمایۀ مضاربه، همان   ی است که قانونًا بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.مسؤولیِّ
باشد که عامل از مال خود به مقدار    بدین ترتیب عامل، ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده

 خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند. 
باید به نحو مشاع و به صورت نسبت یا درصدی از کلِّ سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه  نکته: در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می

نی از سود یانمی نی از سرمایه مضاربه را به عنوان سهم  سود  طرفین قرار داد.  توان مبلغ معیِّ  درصد معیِّ
 : ماهیت  حقوقی  بسیط )ساده(و مستقلی ندارد بلکه مرکب از عقد  وکالت، امانت و نوعی شرکت است.  ماهیت مضاربه

ت در آن شرط  های مضاربهویژگی ض است؛ رضایی است و تعیین مدِّ ن شده  : مضاربه جایز  اذنی است؛ معوِّ ت معیِّ نیست اما اگر در مضاربه برای تجارت، مدِّ
ت باعث نمیباشد موجب  لزوم  عقد نمی ضارب نمیشود )در تمام عقود جایز، ذکر مدِّ ت، م  تواند معامله  شود که عقد جایز به عقد الزم تبدیل شود(. بعد از انقضای مدِّ

ت در مضاربه شرط نیست ت، دیگر حقِّ انجام معاملۀ جدید را    کند مگر به اجازۀ جدید مالک. ذکر مدِّ ت تمام شد بعد از انقضای مدِّ ت گذاشتیم و مدِّ ولی اگر مدِّ
 شود.نداریم و تبدیل به عقد  الزم هم نمی

ضارب( انجام میتوجه: شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می ه  صاحب   شود و نتیجۀ معاشود و به وسیلۀ او انجام میشود و همۀ معامالت به نام  عامل )م  مالت، متوجِّ
های مذکور در  العمل کاری به نام  خود  عامل است و نتیجه، متوجه  خود  عامل است(. چون فعالیت  تجاری در قالب هیچ یک از شرکتشود )در حقِّ سرمایه می

ضارب در برابر طلبکاران، مسؤولیت تضامنی دارند. قانون تجارت صورت نمی  پذیرد مالک و م 
ۀ مزبور باید تعیین شود  ه به نحو اشاعه  لزوم تعیین حّص  شاع باشد؛ حصِّ ۀ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء  م  )مانند مضارعه و مساقات(: حصِّ

ه، شرط صحت نیست.  ه در عقد مقتضای ذات  آن نیست یا به عبارت دیگر، ذکر  حصِّ  مگر اینکه در عرف معلوم بوده باشد. ذکر  حصِّ
ی شرط شده باشد باید برای همان تجارت فقط باشد. اگر مطلق باشد یعنی    نکته: تعیین  نوع   تجارت اصاًل ضروری نیست البته اگر مضاربه برای تجارت  خاصِّ

ی شرط نشده باشد عامل می سم تجارتی را که صالح بداند بنماید ولی در طرز  تجارت باید متعارفش را رعایت نماید. تجارت  خاصِّ  تواند هر ق 
 :نفساخهات اج  

َفه   .1  )وصیت به مضاربه صحیح است(.  هر یک از طرفیندر صورت موت، جنون وس 
س .2 َفلَّ س یعنی ورشکسته(: اواًل  مالکشدن در صورت م  َفلَّ س )م 

َّ
ل

َ
س مالک و نه  شدن  ُمف س  شدن  ُمفل  َفلَّ س مالکشدن  مالک، ثانیًا م  َفلَّ شدن  و نه م 

 عاملشود زیرا نسبت به سود مضاربه، مالکیت  مشاعی داشته؛ ورشکستگی   . در صورت ورشکستگی  مالک، عامل، طلبکار محسوب نمیمضارب
 باعث انفساخ نیست. 

 از سرمایه، موجب انفساخ مضاربه نیست. قسمتیسرمایه و ربح: پس تلف شدن   تمام  در صورت تلف شدن   .3
 ن بوده. یطرف در صورت عدم امکان تجارتی که منظور .4

 )مهم(:   شروط در مضاربه

 
 شد فقط پول  خودمون ولی اینجا گفت »پول  نقد«. گفت »وجه  رایج« می ها )ارز(؛ اگر می حاال یا پول  خودمون )ریال( یا پول  خارجی   1
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ق تمام منافع به مالک: اگر شرط شود تمام سود یا منافع برای مالک باشد این عقد صحیح است ولی دیگر نام  آن مضاربه نیست. در   .1 این  شرط تعلِّ
تواند به استناد این انجام داده باشد(. عامل نمیالمثل است )استحقاق  او ناشی از استیفاء نیست مگر عمل را مجانی  صورت، عامل مستحقِّ اجرت

المثل است. شرط منافع: اگر شرط شود سود  یکی از دو  المسمی بگیرد چون در این عقد، اجرتی تعیین نشده است پس چون نیست اجرتعقد، اجرت
 است.  10طرف به طور ثابت مشخص باشد، عقد، باطل نیست و یک عقد  ماده  

شود، مضارب، ضامن  سرمایه باشد همچنین اگر شرط شود خسارت  حاصل از خسارت، متوجه  مالک نشود، عقد، باطل است   شرط َضمان: اگر شرط .2
توان این شرط را در قرارداد  توان شرط کرد که امین، ضامن باشد اما در عقد مضاربه نمی)جزء  شروط باطل و مبطل است(. در تمام عقود امانی می

 شود. ه میگذاشت؛ مثاًل در عاری
به مقدار خسارت یا تلف مجانًا به مالک تملیک کند، عقد صحیح است و مشکلی ندارد    مال  خود اگر شرط شود که در صورت ورود خسارت، مضارب از   .3

 دهد. چون ربطی به سرمایه ندارد و از مال  خود می
 کنم«. د سود میگوید: »من صد در ص نکته: تعهد  مضارب یا عامل، تعهد به وسیله است یعنی نمی

 نکته: مضارب در حکم امین است و ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. 
 

 [ 99تعهدات ارشد  ] ؟دگذار در عقد مضاربه، اعسار مالک و ورشکستگی او، به ترتیب چه تأثیری بر عقد می  ✓

 تأثیری ندارد. ـتأثیری ندارد.  الف. 

 شود. باعث مضاربه می  ـشود.  باعث انفساخ مضاربه می ب. 

 شود.باعث انفساخ مضاربه نمیـ شود. باعث انفساخ مضاربه می ج. 

 شود.باعث انفساخ مضاربه می  ـشود. باعث انفساخ مضاربه نمید. 

  یا   جنون  یا  موت  صورت  درـ    1  :شودمی  منفسخ  ذیل   علل   از  یکی ه  ب  مضاربه  عقد  قانون مدنی: »  551« صحیح است. به استناد مادۀ  دپاسخ: گزینۀ »

 طرفین  منظور  که  تجارتی  امکان  عدم  صورت  درـ    4  .ربح  و  سرمایه  تمام  شدن  تلف  صورت  درـ  3   مالک  شدن  مفلس  صورت  درـ    2  .طرفین  احد  سفه

 « .بوده

 تصرف در اموال خود ممنوع نیست. ی است، نه اعسار، زیرا معسر از گمطابق نظر دکتر مالکریمی منظور از »افالس« ورشکست

مادۀ این ماده در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »در حقوق کنونی »ورشکستگی« را باید به جای افالس نهاددر این    2و حاشیۀ  

 « آید و نسبت به سود مال مضاربه شریک مال است و بر آن حق عینی داردصورت، عامل در زمرۀ طلبکاران نمی

دهد. در صورتی که مالک، معامالت  کند و مضارب دوم معامالتی را انجام می مضاربۀ دیگری منعقد می   ،بدون إذن مالک با سرمایۀ وی  ،مضارب ✓

 [ 98]مشاوران حقوقی  مزبور را تنفیذ کند، مضارب دوم مستحق چه چیزی است؟

 شده در مضاربۀ دوم تعیینالمثل عمل خود از مضارب اول                                        ب. حصۀ الف. اجرت

 شده در مضاربۀ اول د. حصۀ تعیین المثل عمل خود از مالک                                                        ج. اجرت

  مالک .  اعالم شد  صحیح  «ج»  گزینۀ:پاسخ« صحیح است اما وقتی پاسخنامۀ مربوط به این تست در آمد  بق.م گزینۀ »  548و    554به استناد مواد    پاسخ:

   بلکه  است  نکرده   تنفیذ  را  دوم ۀ  مضارب
ً
  مستحقا   دوم   مضارب  است  نشده  تنفیذ  دوم  ۀمضارب  چون  نتیجه   در  و  است  کرده  تنفیذ  را  دوم   مضارب   ت معامال  صرفا

 .است معامالت  آن انجام المثلاجرت  دریافت مستحق بلکه نیست تعیینی هایحصه

 «.بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالکتواند نسبت مضارب نمی » :۵۵۴ ماده

 «.حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» :۵۴۸ ماده

 [ 92]تعهدات آزاد کدام عبارت صحیح نیست؟ ✓

 سرمایه خواهد بود، عقد باطل است. الف. اگر شرط شود که مضارب، ضامن 

 ب. اگر در عقد مضاربه شرط شود که خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است.

 به مالک تملیک کند، عقد صحیح است. 
ً
 ج. اگر به طور لزوم شرط شود که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا

 به مالک تملیک کند، عقد باطل است. طور لزوم شرط شودد. اگر به
ً
 که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا

 درست است.   د«» ی قانون مدنی، گزینه 558ی  پاسخ: طبق ماده
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قرار دهد، چنین عقدی چه وضعیتی خو   هرگاه مضارب بدون اجازۀ  ✓ در اختیار وی  را  نماید و سرمایه  اهد مالک، با دیگری عقد مضاربه منعقد 

 [ 94داشت؟ ]قضاوت

 د. قابل ابطال   ج. غیرنافذ    ب. باطل  الف. صحیح

 درست است.   »ج«ی پاسخ:گزینه

 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت شود؟ براساس قانون مدنی ایران، در کدام عقد، شرط ضمان موجب بطالن آن می ✓

 د. اجاره    ج. ودیعه   ب. مضاربه   الف. عاریه 

کنند، عقد مضاربه تنها عقدی است که طبق قانون درست است. در بین عقودی که برای متصرف  مال غیر، ید امانی ایجاد می  »ب« ی  پاسخ: گزینه ✓

 قانون مدنی.  558ی  مدنی اگر ضمن آن شرط ضمان بر امین گردد، عقد و شرط هر دو باطل هستند. طبق ماده

 [ 96اختالف]قضاوت ویژه شوراهای حل  مضاربه عقدی جایز است، ... 

 که به وجه ملزمی بر التزام  خود برای تجارت در مدت معین تصریح کنند.الف. ولو این

 که به وجه ملزمی بر التزام  خود برای تجارت در مدت معین تصریح کنند.ب. مگر این

 ج. اگر برای تجارت، مدت تعیین نشده باشد.

 که برای تجارت، مدت تعیین شده باشد. د. مگر این

 درست است. »ب«ی : گزینهپاسخ

 [ 92]وکالت حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است؟  ✓

 ب. تعیین نوع تجارت      الف. تعیین مدت

 های وارده د. سهم طرفین در زیان    ج. سهم هر کدام از طرفین در منافع

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]وکالت قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟مطابق قواعد کلی  ✓

 رجوع به اجیر در آنتواند با اخذ اجرت، الف. مضارب می
ً
 انجام دهد.اعمالی را که عرفا

ً
 ها الزم است، شخصا

 دیگری مضاربه کند.ی مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با تواند به تشخیص خود، با سرمایهب. مضارب می

 ج. مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد. 

 د. مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

ی شرط نشده باشد عامل می   533وفق مادۀ    ی »ج« درست است.پاسخ: گزینه تواند هر  قانون مدنی: »در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصا

 که صالح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.« بنابراین در مضاربه تعیین نوع کار تجاری که قرار است انجام شود  قسم تجارتی را

سم تجارت مختار است اما در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.   ضروری نیست و عامل در هر ق 

ی مضارب باشد یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نباشد، تکلیف چیست؟ ایه برعهده اگر در ضمن عقد مضاربه شرط شود که ضمان سرم ✓

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 الف. عقد و شرط در مورد اول باطل و در مورد دوم صحیح هستند.

 ها هر دو صحیح هستند. ب. عقد و شرط

 ها هر دو باطل هستند. ج. عقد مضاربه و شرط

 ها باطل هستند. است و شرط د. عقد مضاربه صحیح

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری ای شرط شده که مالک، ضامن خسارات سرمایه است. کدام مورد صحیح است؟در عقد مضاربه ✓

 الف. شرط و عقد باطل است.

 ب. شرط و عقد صحیح است. 

 ج. شرط باطل و عقد صحیح است.

 مضارب، شرط صحیح وگرنه باطل است. د. در صورت عدم تقصیر 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه
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 [ 92]قضاوت  در کدام مورد ید متصرف، امانی است؟ ✓

 ب. اخذ بالسوم      الف. خریدار در بیع فاسد

 د. خریدار در بیع فضولی       ج. مضارب در عقد مضاربه 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 

 »شرکت«
 606تا  571موادِّ 

گذارند تا به  شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف  مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر، حقوق  خود را در میان می
 جای آن، مالک  سهمی مشاع از یک مجموعه شوند. 

عقد شرکت    تربنا به نظر قویاست. به عبارت دیگر،    2گر  آن »عقد شرکت« دو معنی دارد: یک معنی آن یعنی »اشاعه« و معنی  دی  1واژۀ »شرکت« در قانون مدنی 
ق.م هر کجا که واژۀ »شرکت« به    587ق.م تا    571دارای دو بخش است بخش اول »اشاعه« و بخش دوم »اذن در اداره«. این مهم است که ما بفهمیم از مادۀ  

 کنیم: این دو را تعریف میکار رفته به کدام یک از این دو معنا اشاره دارد. ابتدا 
 

1
 . چون در آنجا »شرکت« به معنای دیگری است.  . ش( کاری نداریم ه   1347. ش( و الیحۀ اصالح قانون تجارت )مصوب  ه   1311ما در درس حقوق مدنی، به قانون تجارت )مصوب    

2
 های تجاری و مدنی از قرار ذیل است: . شرکت تجاری. شرکت  مدنی همان معنای دوم  شرکت یعنی »عقد شرکت« است. تفاوت شرکت 2. شرکت مدنی  1شود که ما دو مدل شرکت داریم  معلوم می   

 های مدنی محتمل است به موجب عقد به وجود آیند و یا به طریقی دیگر )مثل وراثت، اختالط و ...( حال آنکه شرکت   آیند موجب عقد به وجود می های تجاری همیشه به  شرکت 
کنند  های سهامی، سهامداران ورقه خرید سهم را امضا می کنند و در شرکت امضاء می   نامه را ها، شرکاء و سهامداران اساسنامه و یا شرکت آیند منظور ما آن است که در برخی شرکت های تجاری با عقد یعنی قرارداد به وجود می گوییم شرکت نکته: اینکه می 

 های تجاری دارند. نامه یا ورقه خرید سهم، همگی داللت بر عقد بودن شرکت نویسی گویند. بنابراین امضای اساسنامه یا شرکت که اصطالحًا به آن پذیره 

 اند عقدی جایزند. های مدنی که با عقد به وجود آمده آنکه شرکت اند حال های تجاری عقدی الزم شرکت 
 اند. بهره های مدنی از وجود شخصیت حقوقی بی آنکه شرکت های تجاری واجد شخصیت حقوقی هستند حال شرکت 

 باشد. ی چون شرکت واجد شخصیت حقوقی نیست دارای دارایی اختصاصی نیز نمی های مدن که در شرکت های تجاری دارای اختصاصی مخصوص به خود هستند و این دارایی جدای از دارایی شخصی شرکاست درحالی شرکت 

 باشد. های مدنی در اغلب موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء می آنکه در شرکت های تجاری به اکثریت آراست حال در اغلب موارد اتخاذ تصمیم در شرکت 

 های مدنی نام مخصوص به خود ندارند. آنکه در اغلب موارد شرکت تند حال های تجاری دارای نام مخصوص به خود هس در همۀ موارد شرکت 

ارای یک حقِّ احتمالی  های تجاری، شرکاء نسبت به اموال شرکت، د گردد زیرا این اموال دیگر متعلق به خود شرکت است؛ به همین دلیل است که در شرکت محض تشکیل شرکت قطع می   های تجاری رابطه مالکیت شرکاء با اموال خود به در شرکت 
ت حقوقی مستقلی نمی گویند. اما در شرکت هستند که اصطالحًا به آن حقِّ دینی می  گویند شرکاء همچنان دارای یک حقِّ عینی نسبت  گردد، اصطالحًا می باشد، رابطۀ مالکیت شرکاء با اموال خود قطع نمی های مدنی از آنجاکه شرکت، واجد شخصیِّ

 باشند. به اموال می 

که در  کننده و مواردی از این قبیل درحالی ای الزامات را ضروری دانسته است، مثل داشتن اسم مخصوص، ثبت شرکت، وجود هیأت مدیره، ارگان نظارت گذارپاره های تجاری، قانون های تجاری و مدنی آن است که در شرکت اوت دیگر شرکت تف 
 های مدنی چنین الزاماتی وجود ندارد. شرکت 

های مدنی امکان دارد هدف شرکاء از تشکیل شرکت، انتفاع  آنکه در شرکت باشد؛ حال شوند یعنی هدف شرکاء از تشکیل شرکت، انتفاع می های تجاری همیشه به قصد نفع بردن تشکیل می های تجاری و مدنی آن است که شرکت ر شرکت تفاوت دیگ 
 نباشد بلکه به منظورهای دیگری شرکت مدنی را تشکیل دهند. 

 کنند. های مدنی علیه شرکاء اقامۀ دعوی می های تجاری، اقامۀ دعوی برعلیه خود شرکت است، اما در شرکت مورد شرکت در 

عنوان  های مدنی خود شرکاء به که در شرکت خود شرکت است، درحالی خواندۀ دعوی  های تجاری اگر بخواهیم از جانب شرکت اقامۀ دعوی کنیم، خواهان دعوی، خود  شرکت است و اگر بخواهیم برعلیه شرکت اقامۀ دعوا کنیم باز  نکته: در شرکت 
 گیرند. خواهان و یا خواندۀ دعوی قرار می 

 های موجود در قوانین ایران )به غیر از قانون مدنی( از قرار ذیل است: شرکت 

 شرکت سهامی خاص 

 شرکت سهامی عام 

 شرکت با مسؤولیت محدود 

 شرکت تضامنی 

 شرکت نسبی 

 مختلط غیر سهامی شرکت  

 شرکت مختلط سهامی 

 شرکت تعاونی 
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شدن  حقوق شرکاء، به نحوی که تمیز یا جداکردن  آن ممکن نباشد را شرکت گویند؛ خواه شدن چند حق در یکجا«. امتزاج یا آمیختهاشاعه یعنی »جمع .1
مکن است. مثاًل دو نفر، مالک یک  ، اشاعه م1سبب  این آمیختن، اختیاری باشد یا قهری. اشاعه فقط در مالکیت نیست بلکه در تمام اقسام حقوق 

متعدد« در آن خانه است. یا مثاًل  دو نفر در یک ملک، حقِّ    مالکین  شود به عبارت دیگر این حالت »اجتماع  حقوق   اند؛ این حالت، »اشاعه« میخانه
از آن ملک. یا مثاًل سه نفر مشترکًا حقِّ ارتفاق از یک  حقِّ انتفاع«      شود؛ به عبارت دیگر »اجتماع  حقوق  صاحبان  انتفاع دارند که این هم »اشاعه« می

 تحجیر دارند.  ملک دارند که این نیز اشاعه است. یا مثاًل سه نفر، اراضی موات و مباحه را به قصد تملک با هم احیاء کند، که در این صورت، سه نفر حقِّ 
که چند بانك روی یک ملك، حقِّ عینی  تبعی دارند یا به عبارتی حقِّ وثیقه   یا مثاًل  پنج شخص، بر روی یک مال، حقِّ عینی تبعی دارند به این شکل

گذارند. در حقوق دینی هم امتزاج یا اجتماع   دارند، در این صورت طلبکارها اگر بدهکار بدهی خود را نداد ملک را از طریق مراجع قانونی به فروش می
 شته باشند. حقوق ممکن است، مثاًل اینکه سه نفر از یک نفر طلب دا

توانند از اذن  خود ]اذن در اداره[ رجوع  نکته: شرکت از لحاظ اشاعه، تملیکی و الزم است ولی از لحاظ  اداره، اذنی و جایز است )شرکاء همه وقت می
رجوع وجود ندارد(. هر دو مدل   کنند مگر اذن ]اذن در اداره[ ، در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در این صورت، مادام که شرکت، باقی است حقِّ  

 شرکت، رضایی و مستمر است. 
دهند )اذن  شود و شرکاء به همدیگر در ادارۀ مال و تقسیم سود و زیان اذن می»شرکت« در معنای دوم، »عقدی« است که بین شرکای مال بسته می .2

گذارند یکی با ماشین  باشد. فرض کنید دو نفر یک ماشین دارند و با هم قرار میدر اداره(؛ پس برای انعقاد عقد شرکت ابتدا باید مال مشاعی وجود داشته  
 کار کند و یک مبلغی راننده و یک مبلغی آن یکی بردارد. 

  . شرکتی که منظورش اشاعه است آنی است؛ اما شرکتی که منظورش اداره است مستمر ادارهاست و مقتضای اطالق شرکت،    اشاعه : مقتضای ذات شرکت،  نکته
 است. 
 ای است. : در عقد شرکت خیار غبن وجود ندارد زیرا مسامحهنکته
 ای است و خیار غبن راه ندارد.: طبق نظر غالب، تقسیم هم مسامحهنکته
 : تقسیم ممکن است در قالب صلح بیاید. نکته
ما اگر به اجبار  دادگاه باشد قابل اقاله نیست. اگر تقسیم به اجبار   : تقسیم ممکن است به تراضی واقع شود یا به اجبار، اگر به تراضی باشد قابل  اقاله است انکته

 دادگاه باشد، حکم  دادگاه اعتبار امر مختومه دارد. 
جع به  حسبی فقط را  : در قانون امور حسبی عنوانی داریم به نام »تقسیم ترکه« اما در قانون مدنی عنوانی داریم به نام »تقسیم«. تقسیم ترکه در قانون امورنکته

ها هم جاری است و  ترکه نیست، تقسیم ترکه خصوصیتی ندارند زیرا ترکه هم مال  مشاع است لذا احکامی که در قانون امر حسبی وجود دارد در سایر  تقسیم
م است.  احکامی که در قانون مدنی آمده در تقسیم  ترکه جاری است؛ البته چون قانون امور حسبی مؤخر است اگر با هم تعارض پیدا کن   ند قانون امور حسبی مقدِّ

 »شرکت« به معنای »اشاعه« است.   ق.م 578مادۀ و نیز   ق.م 587مادۀ و همچنین  قانون مدنی 574تا   571از مادۀ  
صاحبان حق« استفاده  قانون مدنی بهتر بود به جای واژۀ »مالکین« از عبارت » 571ق.م تعریف اشاعه است. به دالیلی که در باالتر گفته شد، در مادۀ  571مادۀ 

 نمود: می
 شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه.  -  571ماده 
 خواهد بگوید سببی که اشاعه را به وجود آورده است یا اختیاری است یا قهری. ق.م می 572مادۀ 
 شرکت اختیاری است یا قهری.  -  572ماده 

رسد کلمۀ »اسباب« در این  شد، یعنی به نظر می« در این ماده یعنی »اشاعه«؛ ثانیًا ابتدای این ماده، بهتر بود کلمۀ »اسباب« اضافه میاواًل چنانچه گفتیم »شرکت
 ق.م اسباب قهری را شمرده است.  574ق.م اسباب اختیاری را برشمرده است و مادۀ  573. ماده  2ماده در تقدیر است 

 
ی که شخص روی عین دارد(؛  1حقِّ مالی دو قسم است:   1  ( حق عینی َتَبعی )وثیقۀ عینی( 6( حقِّ شفعه  5( حقِّ تحجیر  4( حقِّ ارتفاق  3( حقِّ انتفاع  2( مالکیت  1اقسام حقوق عینی:    ( حقِّ دینی )حقِّ شخصی، طلب(. 2( حقِّ عینی )حقِّ

2
« را اضافه کنیم مي اي سوال کن.« اگر در جمله مزبور قبل از کلمۀ »قریه مي فرماید: »از قریه   22خداوند در سورۀ یوسف آیۀ       954گوییم: که لفظ »اهل« در این جمله در تقدیر است. یا مثاًل ماده  شود: »از اهل  قریه سوال کن« اینجا می ای«، واژۀ »اهل 

 شود و همچنین به سفه در مواردي که رشد، معتبر است.« در این ماده »جنون« در تقدیر است. »کلیۀ عقود جایزه به موت ]و جنون[ احد طرفین منفسخ مي   دارد: قانون مدنی اشعار می 
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 3یا قبول مالی مشاعًا در ازاء عمل چند نفر  اختیاری  2در نتیجۀ عمل شرکاء از قبیل مزج  یا    1شود در نتیجۀ عقدی از عقود حاصل می  یاشرکت  اختیاری   -  573ماده  
 و نحو اینها. 

 شود. یا ارث حاصل می 4شرکت  قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجۀ امتزاج  -  574ماده 
اختیاری  اشاعه است. همانطور که گفتیم »شرکت« در این ماده یعنی »اشاعه« و شرکت اختیاری یعنی آنکه سبب  اشاعه، اختیاری  ق.م در مورد اسباب   573ماده 

 یا ارادی است. 
نون  آید. اکثر عقود در قااولین سبب  اختیاری  اشاعه، عقد است و خود ماده گفته »عقدی از عقود« یعنی مهم نیست با چه عقدی اشاعه به وجود می •

 توانند سبب اشاعه بشوند.توانند باعث اشاعه بشوند. مثاًل بیع، اجاره، قرض، مزارعه و مساقات میمدنی می
شوند )مثاًل برنج با برنج یا مثاًل گندم با گندم(. ولی  چیز میمزج  اختیاری یعنی »مخلوط کردن با اراده«. اگر بعضی چیزها را با هم مخلوط کنید عرفًا یک •

 شدن«. کردن« و نه »مخلوطشوند مثل ماشین با ماشین. بنابراین مزج  اختیاری یعنی »مخلوطچیزها با هم مخلوط نمیبعضی 
شود؛ در واقع، مجموع  اجرت برای  دهید، آن سکه بین آنها مشاع میکنند به همۀ آنها یک سکۀ بهار آزادی میفرض کنید چند کارگر برای شما کار می •

 قانون مدنی به این مورد اشاره داشته است:   568اند. مادۀ شود چون آنان به شرکت، کار  مطلوب  جاعل را انجام دادهمجموع  عامالن می
عل می -  568ماده   گردد. اگر عاملین  متعدد، به شرکت  هم، عمل را انجام دهند هر یک به نسبت  مقدار  عمل  خود مستحقِّ ج 

کت  اختیاری را بعد از هر کدام از »یا«ها گفته! و از آنجا که ممکن بود اسباب دیگری نیز باشند یا بعدًا پیدا شوند، عبارت   ق.م سه سبب  شر  573قانونگذار در مادۀ  
شود؛ اینجوری  تواند سبب اشاعه ب»و نحو اینها« را در انتهای ماده آورده که بگوید این اسبابی که من گفتم حصری نبود بلکه از باب تمثیل بود: مثاًل ایقاع جمعی می

شوند؛ پس ایقاع را نیز باید به اسباب  که دو نفر مال  مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن مال حیازت کنند مثاًل از دریا ماهی بگیرند و سپس مشترکًا مالک می
 ارادی شرکت افزود. 

دزدد و در یک جا  شدن بدون اراده«. مثاًل دزدی گندم چند نفر را میی »مخلوطگوید اسباب  قهری  اشاعه دو تا است امتزاج و ارث. امتزاج یعن ق.م می  574ماده  
ای برای شراکت ندارند یا مثاًل دو انبار گندم )یکی مال  الف و یکی مال  ب( وجود دارد و بین این دو انبار، یک دیوار  ها ارادهکند، در این حالت، خود  مالکجمع می

 شوند. با هم مخلوط می  بدون ارادۀ الف و بها  ریزد و گندممی  آید و دیوار فرواست، زلزله می
اثش می  رسد. دومین سبب  قهری، ارث است؛ بدیهی است که هر کس بمیرد در صورت تعدد ورثه، اموالش به طور مشاع به ورِّ

َبرد صحیح نیست؛ اما باید گفت میخواد بگه شرطی که به موجب آن یکی از شرکاء بدون اینکه در برابر عمل  اضافه باشد،  می  575مادۀ   شه طبق سود بیشتر ب 
 رسد صحیح باشد. ق.م در باب مزارعه هم خواندیم چنین شرطی به نظر می  520آنکه در مادۀ قانون مدنی چنین شرطی را نافذ دانست؛ چه 10مادۀ 
 گه: شرکت، عقدی اذنی است.  ق.م هم داره می 577است. مادۀ  ای در فصل »شرکت« است که به طور ضمنی عقد شرکت را گفته ق.م اولین ماده 576مادۀ 
 کردن  اموال  مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. طرز اداره -  576ماده 
د و به هیچ وجه  کردن است انجام ده تواند هر عملی را که الزمۀ ادارهکردن اموال مشترک مأذون شده است میشریکی که در ضمن عقد به اداره  -  577ماده  

 مسئول  خسارات  حاصله از أعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. 
 . وکالت 5. عاریه 4. ودیعه 3. شرکت  2. مضاربه 1عقد اذنی داریم:   5در قانون مدنی، 

 

1
 . کنند تا در مالی شریک شوند مثاًل سه دانگ  باغ برای یک طرف و سه دانگ  دیگر برای طرف  دیگر دو نفر با یکدیگر عقدی منعقد می   

2
   مزج یعنی »در هم آمیختن«، »مخلوط کردن«؛ این ماده »شرکت  اختیاری« را گفته و »مزج« یعنی »آمیختن با ارادۀ یکدیگر«.   

3
 کنند. دهد قبول می مثاًل چند طلبکار، مالی را که مدیون به عنوان رهن به آنها می   

4
های یک مزرعه در اثر طوفان  شود؛ مثاًل گندم گر«؛ پس این واژه در این ماده که به شرکت  قهری اشاره دارد، نشان از قهری بودن دارد؛ یعنی بدون اراده، چیزی با چیز دیگر آمیخته می « و نه »در هم آمیختن بدون ارادۀ همدی شدن امتزاج یعنی »آمیخته    

 های مزرعۀ کناری مخلوط شود. با گندم 
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کنم! همۀ عقود اذنی، جایز هستند ولی همۀ عقود جایز،  خورند. تکرار میعقود اذنی همه جایز هستند چون اذن قابل رجوع است و همه با فوت و حجر به هم می
 اذنی نیستند مثاًل: 

 باشد. »جعاله« قبل از انجام عمل، جایز است ولی اذنی نمی
 باشد. »هبه« اصواًل جایز است ولی اذنی نمی

 باشد. »نامزدی« را اگر عقد حساب کنیم عقدی جایز است ولی اذنی نمی
 باشد. مدنی عقدی جایز و قابل رجوع است ولی اذنی نمیقانون  44»حبس مطلق« طبق مادۀ  

 1در مواردی که رشد، معتبر است.  سفهشود و همچنین به احد طرفین منفسخ می موتکلیۀ عقود جائزه به   -  954ماده 
موقعی که اشاعه باقی است حقِّ فسخ  شرکت عقدی جایز است مگر اینکه عقد شرکت ضمن عقد الزم برود )یعنی ضمن عقد الزم شرط بشود( در این صورت تا  

 شرکت را ندارند. 
توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد  الزم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حقِّ  شرکاء همه وقت می  -  578ماده  

 رجوع ندارند. 
شود توو عقد الزم »به صورت شرط« آورد، آن  وند حتی اگر ضمن یک عقد الزم باشد. عقد جایز را میر نکته مهم: عقود جایز همیشه با فوت یا جنون از بین می

میلیون به شما فروختم به شرط آنکه: »شما وکیل من باشید و فالن    500ام را  خورد: مثاًل خانهش کرد ولی باز هم با فوت یا حجر به هم میتوان فسخموقع نمی
شود ولی این عقد  جایز با فوت یا حجر   تواند استعفا دهد و عقد  جایز، غیر قابل فسخ میانب من انجام دهید« در این صورت، وکیل دیگر نمیکارها را به نیابت از ج

 رود.    احد  طرفین از بین می
 بایستی با هم خوانده شود:  475و   583،   582،   581موادِّ 

 سه قاعده در شرکت: 
بکند )تصرف حقوقی = عمل حقوقی( و )تصرف مادی = عمل مادی(.    تصرف حقوقی  در سهم خودش تواند بدون رضایت دیگران  یقاعدۀ اول: هر یک از شرکاء م

اجاره بدهد، معاوضه کند، هبه کند، صلح کند و َمهر قرار بدهد. تصرف  حقوقی  هر شریک در سهم   هر شریک می  583طبق مادۀ   را بفروشد،  تواند حقِّ خود 
 مستلزم تصرف در سهم شریک یا شرکاء  دیگر نیست. اختصاصی  خودش 

 جزئًا یا کاًل به شخص ثالثی منتقل کند.  سهم خود راتواند بدون رضایت شرکاء  دیگر هر یک از شرکاء می -  583ماده 
ق.م( فرض کنید من سه دانگ دارم و شما نیز سه   581باشد )مادۀ  بدون اذن آنها فضولی است و غیر نافذ می  در سهم دیگرانی  شریک  تصرف حقوق قاعدۀ دوم:  

 دانگ، اگر من سه دانگ شما را بفروشم فضولی است.  
 فضولی خواهد بود.تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معامالت   -  581ماده 

. »سهم دیگران« داشتیم اما در  2. »سهم خود« و  1ق.م(. در تصرف حقوقی:    582تواند بکند )مادۀ  قاعدۀ سوم: شریک بدون اذن شریکش تصرف مادی نمی
سهم هر دوی ما است یعنی در عاَلم   ای از آن مال را دست بگذاریم  تصرف مادی، سهم خود و دیگری معنا ندارد. اگر مالی بین من و شما مشاع باشد هر نقطه

اما از حیث    ماده مشخص نیست. در واقع، مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی، سهم شرکاء معلوم و معین است
زء جزء آن متعلق به همۀ شرکاست، پس اگر هر شریک، بدون جغرافیا خیر و شرکاء در ذره ذرۀ مال با یکدیگر شریکند بدین معنی است که هر ذره از ملک و ج

 اذن، تصرف مادی بکند، ضامن است. 
 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.  -  582ماده 
 خوانیم. ق.م نکتۀ خاصی ندارد و آنها را نمی 585و   584مواد 

 د شرکت« است: راجع به »رجوع از عق 586مادۀ  
ن نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می -  586ماده  ت معیِّ  تواند رجوع کند. اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی مدِّ

 
 .دیده است »جنون« هم از اسباب انحالل عقد الزم است ها تصریح گر مانند »موت« و »سفه« که در این ماده بدان  1

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

466 

ت الزم نمیقاعدۀ اول: می ت بگذاریم عقد جایز در آن مدِّ است. تنها فایدۀ  شود و عقد جایز همچنان جایز  دانیم که شرکت، عقد جایز است؛ هرگاه در عقد جایز، مدِّ
ت تمام بشود عقد به هم می ت این است که اگر مدِّ ت یک سال وکالت می  552خورد )مادۀ مدِّ دهم. این عقد  وکالت  ق.م در باب مضاربه(. مثاًل من به شما به مدِّ

 توانند آن را بر هم بزنند. همچنان جایز است و هر کدام می
ت   -   552ماده   ت موجب لزوم عقد نمی  هرگاه در مضاربه برای تجارت مدِّ ن شده باشد، تعیین مدِّ ت مضارب نمیمعیِّ تواند معامله بکند  شود لیکن پس از انقضاء مدِّ

 مگر با اجازۀ جدید مالک. 
ت بگذاریم، عقد جایز الزم می تش  شود چون  قاعدۀ دوم: اگر یک عقد جایزی داشته باشیم و بعدش عقد الزمی ببندیم و در عقد الزم برای عقد جایز مدِّ که مدِّ

 ق.م(  586رفته توی عقد الزم )مفهوم  مخالف  مادۀ 
ن نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می -  586ماده  ت معیِّ [ شرکت در ضمن عقد الزمی مدِّ  تواند رجوع کند.  اگر برای ]عقد 

ت وکالت می افتیم! و کاح، ضمن عقد الزم )یعنی عقد نکاح( یاد  اوون وکالته میبندیم مثل ندهم، بعدًا من و شما یک عقد الزم میمثال: من به شما بدون مدِّ
ت  یکمی شود یک سال و در این یک سال هم حقِّ بر هم زدن نداریم.  سال )ضمن عقد الزم آمده وکالت ما میگوییم: »وکالت  قبلی یک سال باشد« چون این مدِّ

ت  عقد جایز توی خودش )یعنی توی عقد جایز( بی ت  عقد جایز ضمن عقد الزم باشد، عقد جایز الزم میاید عقد را الزم نمیپس اگر مدِّ  شود. کند اما اگر مدِّ
 راجع به »انحالل شرکت« است: 587مادۀ 
 شود: [ به یکی از طرق ذیل مرتفع می1شرکت ]اشاعه  – 587ماده 

 در صورت تقسیم.  .1
 مال شرکت.  2تمامدر صورت تلف شدن  .2

 رود. خواد بگه: مال تقسیم شود، اشاعه از بین مییعنی »اشاعه«. می»شرکت« در این ماده 
َبَرند و سپس  شه گفت: »تقسیم« و »تلف« ابتدا اشاعه را از بین میتواند به معنی عقد شرکت هم باشد. اینجوری میق.م واژۀ »شرکت« می  587نکته: در مادۀ  

 شود. رود و عقد شرکت دیگر »سالبه به انتفاء موضوع« مید شرکت هم از بین میبرند. اشاعه که از بین برود عقعقد شرکت را از بین می
 شود: خواد بگه: در موارد ذیل عقد شرکت منحل میمی  588دربارۀ زوال اذن است؛ ماده  588مادۀ  

ت عقد تمام شود یا از آن رجوع شود. 1  . مدِّ
 . در صورت فوت و محجور شدن یک طرف. 2

 رود. نتیجه اینکه اواًل جایز است و دومًا با فوت و حجر از بین میشرکت، عقدی اذنی است؛ 
 باشند: در موارد ذیل، شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی -  588ماده 

ت  مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.  .1  در صورت انقضاء  مدِّ
 روند[. باشد و عقود اذنی با فوت یا حجر از بین میاذنی می از لحاظ ادارهدر صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء ]زیرا عقد  شرکت  .2

ه: فوت و حجر از موارد انحالل شرکت نیست ولی از موارد انحالل اداره است زیرا شرکت  رود ولی  نمی عقد الزم است که با فوت و حجر از بین از لحاظ اشاعه توجِّ
 رود. ، جایز  اذنی است که با فوت و حجر میاز لحاظ اداره

 اند. : طبق این ماده هر یک از شرکاء به نسبت  سهم  خود در سود و زیان سهیم575مادۀ 
سهم زیادتری منظور شده    قابل عملیدر مباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها  هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می  -  575ماده  
 باشد. 

ایم. روشن است وقتی سهم نصف است، سود و زیان هم نصف  مثال: من و شما یک ماشین داریم؛ سهم هر کداممان از ماشین سه دانگ است و آن را اجاره داده 
ری ببرد. نکتۀ ماده این است که اشکال ندارد شرط کنیم که یکی از شرکاء  کند سود بیشتتواند آنکه کار میاست مگر اینکه مثاًل یکی از آنها با آن کار کند که می

 سود  بیشتری ببریم.  در مقابل عملینیامده و گفته  575درست است. هر چند در مادۀ  520و مادۀ  10سود بیشتری ببرد. این شرط طبق مادۀ   بدون عمل
 

1
 رود. اشاعه در شرکت اصل است و اگر اصل برود، فرع )اداره( هم می   

2
ق دارد. در بحث  مضاربه نیز اگر  شود، آنچه باقی می در صورتی که بخشی از مال  مشاع تلف شود اشاعه منحل نمی     رفت. اربه از بین می شد، مض تلف می   تمام  مال ماَند به همه تعلِّ
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 اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نمودهقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد   - 10ماده 
 در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف عالوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.  -  520ماده 

دلیل!« وقتی من بگویم اشکالی ندارد خب دیگه به بقیه  بی!    %20و تو    %80گوید: »همینطوری الکی من  مثال: فرض کنید من و شما شریک هستیم؛ شما می
َبره نظر  مرحوم کاتوزیانه  و قانون ربطی ندارد! )البته اینکه یک شریک فقط برای اینه زورش بیشتره یا خوشکل تره بدون  اینکه عملی انجام بده سهم  بیشتری بتونه ب 

 و نظر مخالف هم هست.( 
سهم    بدون عمل شود که یکی  دهد که طرف  دیگر زراعت کند و محصول را نصف کنند(. در این ماده گفته میکی زمین میدر عقد مزارعه است )ی  520مادۀ  

 شود. شود در شرکت هم میتونیم نتیجه بگیریم وقتی در مزارعه میبیشتری بگیرد ما می
خورد. فرض مسئله این است که چند نفر قرار  در شرکت نیست و همه جا به درد می ارتباط دارد یعنی کارکرد  این دو ماده فقط 854و  669با مواد  580و  579مواد 

م و این از چهار حالت خارج نیست:   است کاری را انجام دهند مثاًل چند تا وکیل، چند تا وصی، چند تا متولی، چند تا شریک یا چند تا قی ِّ
 . اجتماع 1
 . استقالل 2
 . ترتیب 3
 . اطالق 4
صحیح نیست یعنی   یعنی آن چند نفر باید با هم انجام بدهند و اگر یکی از آنها موافق نباشد کار  بقیه صحیح نیست؛ نه اینکه باطل باشد.. اجتماع: اجتماع  1

 غیرنافذ است. 
حال تصور کنید دو تا از آنها    گویید: »به طور اجتماع«.گیرید که خانه را بفروشند و میخواهید آن را بفروشید؛ سه تا وکیل میمثال: شما یک خانه دارید و می

 تواند بگوید که موافق نیستم. تواند رد کند و فقط میفروشند. این معامله، غیرنافذ است و در این صورت، باید یا وکیل سوم تنفیذ کند یا موکل. وکیل سوم نمیمی
ها درست نیست )حسب  هر کس زودتر انجام داد کار تمام است و کار  بعدیتوانند آن کار را انجام بدهند در استقالل  . استقالل: یعنی هر کدام به تنهایی می2

 تواند باطل باشد یا غیر نافذ(. ها میمورد، کار  بعدی
حالت، کار    تان را بفروشند به استقالل. فرض کنید وکیل  اولی خانه را به الف فروخت؛ در ایناید تا خانهای دارید و سه تا وکیل گرفتهمثال: فرض کنید شما خانه

 تمام شد حال چنانچه وکیل  دومی بفروشد مال الف را فروخته و این معامله، فضولی است. 
گیرد که خانم را به عقد یک نفر در بیاورند به طور استقالل. حال فرض کنید وکیل  اول، خانم را به عقد یک نفر در آورد؛ در این حالت،  مثال: خانمی سه تا وکیل می

 تواند خانم را به عقد دیگری در آَوَرد. کیل دوم دیگر نمیکار تمام شد. و 
 اند )اذا تعارضا، تساقطا(. زمان انجام بدهند همه باطل: اگر آن چند نفر هم1نکته 
اید  ا وکیل گرفتهزمان بودن. فرض بفرمایید شما سه ت ها مشخص نباشد باز هم همه باطل هستند مثل هم: اگر در استقالل همگی معامله کنند و تاریخ2نکته  

 فروشند اما معلوم نیست چه کسی اول فروخته است. خانه را بفروشند و هر سه هم می
أخر حادث  : در استقالل اگر دو نفر باشند و هر دو معامله کنند و تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد، معاملۀ معلوم درست است طبق اصل ت3نکته  

گوییم آن امری که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از آن دیگری که تاریخ آن معلوم است. پس اگر دو حادثه  اصل تاخر حادث میق.م( با اعمال    874)ماده  
ر  حادث می

 گوید آنکه مجهول است را بینداز بعد از معلوم. داشته باشیم و تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول، اصل تأخِّ
ر  مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول  اگر اشخاصی که بین آنها ت  -  874ماده  

م و تأخِّ وارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدِّ
 َبرد. است از آن دیگری ارث می

یید اول الف بفروشد، اگر الف نبود بعد  گو تان را بفروشند. میگیرید که خانهکنند. تصور کنید شما سه تا وکیل می. ترتیب: یعنی چند نفر به ترتیب سمت پیدا می3
  855اند )مادۀ  مانند فضولب؛ ولی باید بگویید منظور از »الف نبود« یعنی چه؟ در ایران نبود یا در تهران نبود یا مریض نبود؟ اگر الف باشد بقیه سمتی ندارند و  

 ق.م( 
وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و   به نحو ترتیب تواند چند نفر را  موصی می  -  855ماده  

 هکذا. 
 . اطالق: اطالق یعنی سکوت. اطالق یعنی هیچ چیزی گفته نشه؛ نه گفته بشه اجماع، نه گفته استقالل و ...4
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گردد  گویید: »الف، ب و ج، خانۀ مرا بفروشید« در این صورت، اطالق به اجتماع بر میتان را بفروشند. فقط همین را میاید که خانهتا وکیل گرفتهمثال: شما سه 
جتماع هر کدام یک  یعنی اصل بر اجتماع است و علتش هم اصل عدم زیاده است. چون در استقالل قدرت زیاد است یعنی هر کدام تمام  قدرت را دارد اما در ا

 ق.م در وصایت(.  854ق.م در وکالت و   669سوم قدرت را دارند )مواد  
تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر  هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی  -   669ماده  

 تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد. ر این صورت هر کدام مییک مستقاًل وکالت داشته باشد د
تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعًا عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر  موصی می  -  854ماده  
 یک. 

( البته ماده گفته »باطل  670شود )مادۀ  شند و یکی از آنها فوت کند وکالت بقیه هم منحل مینکته: در حالت اجتماع )فقط حالت اجتماع( اگر چند تا وکیل با
رود و حاکم ضمِّ  ها بمیرد تولیت بقیه از بین نمیشود«. ولی اگر چند تا متولی در حالت اجتماع باشند و یکی از آنگفت »منفسخ میشود« در صورتی که باید میمی

 ارتباط دارد(.  670با مادۀ   77ند )ماده  کند که کامل بشوامین می
کنند و اگر به نحو  هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقاًل تصرف می  -   77ماده  

نماید  و بعد از فوت یکی از آنها حاکم، شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است میاجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست  
 که مجتمعًا تصرف کنند. 

 شود.در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می -  670ماده 
اند برو سراغ تولیت چون در وصایت وقتی یکی از  ها گفتهرد، قانون ساکت است که حقوقدانها بمیدر وصایت اگر چند تا وصی باشند به طور اجتماع و یکی از آن

 ( 61 میرد دیگر موصی وجود ندارد که تصمیم بگیرد اما در وکالت موکل هست پس بهتر است که بقیه وجود داشته باشند و حاکم ضمِّ امین کند )مادهاوصیاء می
َعلیهم کسی را خارج  تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف  و صحت و حصول قبض الزم است و واقف نمیوقف بعد از وقوع آن به نح  - 61ماده  

خالت  َعلیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دکند یا کسی را داخل در موقوف  
 کند. 

 ( 606تا  589)مواد  تقسیم
شود )یعنی اگه مطلق از شما پرسیدند که شرکت، الزم است یا جایز،  تقسیم، عقد نیست بلکه تمیز  حق است. تقسیم، الزم است ولی خود  شرکت، جایز محسوب می

 گویند جایز است(.چون اذنی است می
دنی است. بین مدنی و تجاری بودن، اصل بر مدنی بودن  شرکت است. وجه  تمیز  شرکت  مدنی و تجاری  نکته: عقد شرکت در قانون مدنی، مصداق بارز شرکت  م

های مدنی اصواًل تشکیالت و تشریفات نیست  آمده است. در شرکت  2های تجاری، نوع  فعالیتشان باید همان چیزی باشد که در مادۀ  در این است که در شرکت
 های تجاری برای تشکیل و بقاء و انحالل تشریفات دارند. اما شرکت و نیازی به اساسنامه هم ندارد

 شود. باشد؛ بنابراین شرکت مدنی تبدیل به یک مال )اسم( نمینکته: شرکت  تجاری دارای شخصیت حقوقی است ولی شرکت  مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی
. مادۀ  1گیری در آن اتفاق آراء است البته در دو استثناء، اکثریت مالک است:   نحوۀ تصمیمتواند هیأت مدیره نداشته باشد بنابراین اصوالً نکته: شرکت مدنی می

ها در ادارۀ مال مشاعی باید اکثریت عمل شود و در ادارۀ مال مشاع، استفاده از آن اشکالی ندارد به  ها. طبق قانون تملک آپارتمان. قانون تملک آپارتمان2؛  594
 های مشترک عبور کرد.توان از پلهباشد یعنی میشرطی که در حد متعارف 

 های تجاری اصواًل هیأت مدیره باید وجود داشته باشد و اصواًل بنای اکثریت مالک است. در حالی که در شرکت
 :  تفاوت تقسیم و فسخ

 فسخ، ایقاع است اما تقسیم، عقد است و عقد  الزم است.  .1
دهد اما این رجوع به  دهد )مگر موارد استثنائی( البته اجازۀ رجوع میالزم است، قانونگذار اجازۀ فسخ نمیدر بحث شرکت، از لحاظ اشاعه چون عقد    .2

 معنای فسخ نیست. 
ودم  توان در بحث تقسیم بگویم: من دفتر  ختوانند آن را تقسیم کنند اما نمینکته: اگر شخصی کتابی را و شخص  دیگری دفتری را به عنوان شراکت قرار دهند می

 دارم و تو هم کتاب خودت را که در این صورت، تقسیم نیست بلکه فسخ است. را برمی
 : منافع )مهایات(است یا   عین تقسیم یا راجع به 
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دنی:  قانون م  589شود مال را تقسیم کرد )ماده ها وجود دارد که نمیشود تقسیم کرد ولی یک سری ممنوعیتاصل بر این است که مال را می  . تقسیم عین:1
تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ]استثناء:[ مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا  المال می»]اصل:[ هر شریک

 شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.«( 
شود که کجاست. در مال  ز حق است )نه معاملۀ خاص( یعنی حق هر شریک مشخص میتقسیم یعنی تبدیل شدن مال مشاع به مال مفروز. تقسیم در واقع تمی

جا هست و هیچ جا هم نیست. تو هر جا دست بگذاری مال تو هست و چون مال شریکت هم هست مال تو نیست. تقسیم فقط هم  مشاع حق هر شریک همه
رف نیست و مبادله هم در آن صورت می دهد و حقِّ مفروز به دست  مشاع با حق مفروز(. هر شریک حقِّ مشاع خود را از دست می  گیرد )مبادلۀ حقتمیز  حقِّ ص 

زنیم ولی  ق را میآورد، این را تقسیم گویند. پس هم تمیز حق است و هم مبادله است. در تست اگر مجبور شدیم بین تمیز  حق و مبادله یکی را بزنیم، تمیز ح می
 زنیم. ا میاگر در یک گزینه هر دو بود، هر دو ر 

 انواع تقسیم: 
 . تقسیم به تراضی 1
 . تقسیم به اجبار 2
 ق.م(  592و   591کنند که تقسیم کنند )مادۀ . تقسیم به تراضی: یعنی شرکاء با هم توافق می1

و در صورت عدم توافق بین شرکاء،    آیدمیهرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل    -  591ماده  
 کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. حاکم اجبار به تقسیم می

شود و اگر بر  از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میضرر باشد در صورتی که تقاضا  هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی  -  592ماده  
 شود. عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک  متضرر اجبار بر تقسیم نمی

 تقسیم به تراضی در دو مورد ممنوع است یا امکان ندارد؛ به عبارت دیگر »تقسیم به تراضی« دو استثناء دارد: 
 توان تقسیم کرد.ق.م( مثاًل یک فرش را حتی به تراضی نمی 595ادۀ  مورد اول: جایی که مال از مالیت بیفتد )م

ن افتادن تمام مال مشترک یا حصۀ یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نماین  -  595ماده   د. هرگاه تقسیم متضمِّ
توان تراضی  های غایب و محجور نمیین مورد هم تقسیم به تراضی ممکن نیست، حتی با نمایندهمورد دوم: جایی که بین شرکاء، غایب یا محجور باشد که در ا 

 قانون امور حسبی(.  326و   313کرد بلکه تقسیم باید در دادگاه با حضور نمایندۀ غایب یا محجور صورت بگیرد )موادِّ 
 . تقسیم به اجبار: 2

ق.م( در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم، اجبار به تقسیم   589دادگاه برود و تقاضای تقسیم بکند )مادۀ  تواند به  ها میاگر شرکاء تراضی نکنند یکی از آن
 کند مشروط بر اینکه تقسیم، ضرری نباشد. می

 استثنائات  اصل بر امکان  تقسیم:
ه باشند« یعنی اصل بر امکان  تقسیم است مگر اینکه ملتزم بر عدم تقسیم شد  به وجه ملزمی گه »شرکاء  می  589التزام قراردادی به بقای شرکت: مادۀ   .1

 ضمن عقد الزم ملتزم شده باشیم که تقسیم نکنیم. 
ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف  متضرر باشد طرف  دیگر اجبار  تقسیم موجب ضرر: هر گاه تقسیم برای بعض از شرکاء مضر، برای بعضی بی .2

 شود. غیرمتضرر شود، شریک  متضرر اجبار به تقسیم نمیشود؛ اگر بر عکس، تقاضا از طرف می
ن  افتادن    .3

ۀ یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم، ممنوع است، اگر چه شرکاء   تمام  مال  مشترکتقسیم موجب تلف: اگر تقسیم متضمِّ یا حصِّ
 راضی باشند. 

م: در مدنی دو )ماده تقسیم موقوف   .4 م جایز نیست زیرا موقوف  یَعلَ ن موقوف  یم مال موقوفه بیتقس ( خوانده شده که:597َعَلیه  م، مالک  مال  وقفی  ی َعلَ ه  ه 
م مییَعلَ نیستند و فقط حقِّ انتفاع دارند. موقوف   م نمییَعلَ توانند منافع را تقسیم کنند؛ بنابراین موقوف  ه  توانند عین  مال  وقفی را تقسیم کنند ولی منافع   ه 

 توانند. آن را می
تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به  المال میهر شریک  -  589ماده  

 وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. 
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افتد. مثاًل وراث  ای اتفاق میاقامه کند؛ این حالت، بیشتر در مورد اموال ورثهخواهد تقاضای تقسیم بکند باید دعوا را به طرفیت تمام شرکاء  نکته: شریکی که می
رود و دادخواست را علیه آنهایی  شوند. یکی از موافقین  تقسیم میشود و به دو گروه  مخالف  تقسیم و موافق  آن تقسیم مینفر هستند و بین آنها اختالف می  6

 که باید علیه همۀ وراث دادخواست بدهد.   دهد که با او مخالف هستند در حالیمی
ها را جدا کند و سهم بقیه را بگذارد باشد. فرض کنید شرکاء پنج نفر هستند و یک نفر با بقیه  تواند سهم بعضینکته: اگر شرکاء بیش از دو نفر باشند دادگاه می

ماند )مادۀ کند و بقیۀ زمین در حالت اشاعه بین بقیه )چهار نفر( باقی میاو را جدا میکند. دادگاه سهم رود دادگاه و تقاضای تقسیم میدعوا دارد و آن یک نفر می
 ق.م(  590
باقی  در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه    -  590ماده  

 بماند. 
کند ممکن است از تقسیم ضرر کند یا ممکن است خودش ضرر نکند بلکه دیگران متضرر بشوند. حال اگر متضرر برود و  اضای تقسیم مینکته: شریکی که تق

. ضرر این  را در باال خواندیم( 592کند )ماده کند ولی اگر غیرمتضرر تقاضای تقسیم بکند دادگاه متضرر را اجبار نمیتقاضای تقسیم بکند دادگاه بقیه را مجبور می
 ق.م(  593کند )ماده است که اگر مال تقسیم بشود سهم یکی از شرکاء و یا بعضی از آنها افت قیمت پیدا می

 شود عبارت است از نقصان  فاحش  قیمت به مقداری که عادتًا قابل مسامحه نباشد. ضرری که مانع از تقسیم می -  593ماده 
خرند. حال فرض کنید یکی از شرکاء سهمش یک صدم است  میلیون می 10ر این زمین را یکجا کاًل بفروشیم متری متری وجود دارد که اگ   1000مثاًل یک زمین 

خرند و  میلیون از او می  1آید حال اگر ده متر را جدا کنند متری  توان با آن کاری کرد. اگر زمین را کاًل بفروشند صد میلیون گیر او میشود ده متر و نمیکه می
ر  
شوند اما اگر کسی غیر از متضرر تقاضای تقسیم بکند دادگاه متضرر را آید. اگر خود متضرر تقاضای تقسیم کند که بقیه اجبار میش ده میلیون گیر او میخونۀ پ 

 کند. اجبار نمی
دارند، ماشین دارند و یکی از شرکاء، تقسیم زمین  ها به اجبار تقسیم بشود. مثاًل وراث زمین دارند، باغ نکته: اگر اموال مشترک زیاد باشد فقط ممکن است بعضی

 ق.م(.  596تواند باغ و ماشین را هم تقسیم کند )مادۀ  خواهد و در این صورت دادگاه نمیرا می
 در صورتی که اموال  مشترک، متعدد باشد، قسمت  اجباری در بعضی از آنها مالزم با تقسیم باقی اموال نیست.  -  596ماده 
 َعلیهم جایز نیست. تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف   -  597ماده 

لک از وقف اشکال ندارد و می  597نکته: مادۀ   توان تقسیم  شود. یک زمین است که سه دانگ آن ملک است و سه دانگ آن وقف است که میق.م گفته تقسیم  م 
 علیهم حقِّ انتفاع دارند و نه حقِّ مالکیت. شود چون آنها مالک نیستند که بخواهند تقسیم کنند؛ موقوفنمی َعلیهمکرد ولی تقسیم  مال  موقوف بین موقوف  

 ترتیب تقسیم:
شود و بعد از  شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میترتیب تقسیم آن است که اگر مال  مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می  -  598ماده  

َصص  آنها به قرعه معین میافرا  گردد. ز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء ح 
 دو نوع تقسیم داریم:  -  598مادۀ 

گیرد و چهار راه دارد که این چهار راه در طول یکدیگرند یعنی دادگاه اول باید برود سراغ راه اول، بعد دوم، بعد سوم  . تقسیم به اجبار: که توسط دادگاه صورت می1
 و بعد هم چهارم: 

ن برای شریک از ۀ معیِّ هر نوع اموال که فقط در    راه اول »افراز«: افراز  قانون مدنی با افراز  قانون ثبت فرق دارد. افراز در معنای خاص یعنی در نظر گرفتن حصِّ
رسد و مال مشاع را هم الزم نیست قیمت کنید؛ به  شرکاء می  پذیر باشد در نتیجه به همۀپذیر ممکن است. افراز جایی است که مال مشاع، تجزیهمال  مشاع  تجزیه

شود و بعد از افراز یا  شود اگر قیمی باشد بر اساس قیمت تعدیل میگذاری« نیست. اگر مال  مشترک، مثلی باشد افراز میعبارت دیگر نیازی به »تقویم« یا »قیمت
ن  ه به قرعه معیِّ  شود. میتعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حصِّ

 شود. کیلو برای دیگری که فقط از راه افراز می  50کیلو برای یکی و    50خواهیم تقسیم کنیم، ساده است: کیلو برنج هست که بین دو نفر می  100مثال: 
ن راه دوم »تعدیل«: تقسیم به تعدیل زمانی است که مال  مشاع اجزاء  برابری ندارد ولی می کرد که از نظر بها برابر باشد. تعدیل جایی  توان سهم  شرکاء را چنان معیِّ

رویم، چون افراز و تعدیل در طول همدیگر هستند. در تعدیل اول مال را قیمت  پذیر نیست سراغ تعدیل میاست که افراز ممکن نیست، یعنی جایی که مال، تجزیه
 ممکن است به بعضی از شرکاء، بعضی از اموال نرسد. کنیم. این را تعدیل گویند، در این شیوه کنیم و بعد بر حسب قیمت تقسیم میمی
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مًا اینها افراز نمی شود، چون هیچکدام  مثال: فرض کنید یک سری مال هست که وراث است: یک تلویزیون است یک فرش است و یک یخچال هست که مسلِّ
میلیون    10توان دو تا  میلیون که می  10میلیون و یخچال    4میلیون، فرش    6کنیم. تلویزیون  گذاری میپذیر نیستند، اول این اموال را توسط کارشناس قیمتتجزیه

گوید یکی یخچال را بردارد و یکی فرش و تلویزیون را و اگر توافق نکردند که کدام  میلیون. دادگاه می  10میلیون و یخچال هم    10در آورد: تلویزیون و فرش  
مشخص است، فقط »افراز« و   598زند )القرعه لکل امر مشکل(، در قانون مدنی همانگونه که از مادۀ رعه مییخچال را بردارد و کدام فرش و تلوزیون را دادگاه ق

ل آمده است.  »تعدیل« یعنی دو راه  اوِّ
ها ممکن نباشد دادگاه یمتراه سوم »رد« یا »تقسیم به رد«: در قانون مدنی نیامده بلکه در قانون امور حسب آمده است. اگر تقسیم سهام به دلیل  عدم  هماهنگی  ق 

شود یعنی  کنند پول یا مالی را به سایر  شرکاء بدهند. رد جایی است که تعدیل هم نمیناچار است برخی از شرکاء را ملزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که دریافت می
رده مابهدهیم و به دیگری زیاد میشود و نه تعدیل. رد این است که به یکی کم مینه افراز می  دهد. التفاوت را به آنکه کم برده میدهیم و آنکه زیاد ب 

گذاری کنیم. ماشین  شود باید توسط کارشناس قیمتدانیم تا دیدیم مالی افراز نمیشود. میمثال: فرض کنید که یک ماشین و یک فرش وجود دارد که افراز نمی
دهیم و فرش را به دیگری. آید. ماشین را به یکی میمیلیون )دو تا اندازۀ مساوی( در نمی  50ون دو تا  شوند. چمیلیون و تعدیل هم نمی  4میلیون و فرش هم    50

میلیون. اگر    27شود  میلیون که تقسیم بر دو می  54شود  میلیون می  4میلیون و    50دهد چون  میلیون تومان به دیگری می  23در اینجا کسی که ماشین را برده  
رویم سراغ راه چهارم یعنی  میلیون تومان را بدهند می  23زنیم. حال اگر هیچکدام حاضر نبودند ماشین را بردارند و  خواهیم، قرعه میهر دو بگویند ماشین را می

کنند. اگر مال مشاع فقط یک ماشین بود آیا رد امکان دارد؟ بله، یک ماشین است و افراز  فروشند و پول را بین آنها تقسیم میفروش که ماشین و فرش را می
دهم و اگر باز هم  گری میمیلیون به دی  25گیرم و  گوید من ماشین را میمیلیون تومان یکی می  50کنیم  شود حال آن را قیمت میشود و تعدیل هم نمینمی

رویم  میلیون بدهند می  25رویم سراغ فروش ولی اگر هر دو حاضر شدند ماشین را بردارند و  میلیون تومان را بدهند می  25هیچکدام نخواهند ماشین را بردارند و  
 قانون امور حسبی آمده است.  317و   316، رد و فروش در قانون مدنی نیامده اما در مواد 598سراغ قرعه. افراز و تعدیل مادۀ 

 شود. شود و حاصل  فروش به نسبت  سهم  شرکاء بین آنها تقسیم میهای فوق ممکن نباشد مال، فروخته میراه چهارم »تقسیم به فروش«: اگر هیچ یک از روش 
 نکته: تقسیم بعد از آنکه صحیحًا واقع شد الزم است. 

 رجوع است. قابل  با رضای شرکاء )تمامشان(نکته: هر تقسیمی  
 خورد چون حکم دادگاه، اعتبار امر مختومه دارد. به هم نمی با تراضی)تمامشان(نکته: اگر تقسیم به حکم دادگاه صورت گرفته باشد 

شود و بعد از  می  شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیلترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می  -  598ماده  
ن می َصص  آنها به قرعه معیِّ  گردد. افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء ح 

پذیر. مثلی یعنی مالی که ارزش  اجزای آن با هم برابر باشد  پذیر بودن« است، نه »مثلی بودن«. مثلی در این ماده یعنی تجزیهمالک در افراز، »تجزیه 598در مادۀ 
 »قیمی« آن است که اجزای آن نابرابر باشد مثل زمین. مثل گندم و  

رود؛ پس تقسیم منافع در اموال  مصرفی  : تقسیم منافع یا مهایات، عقد  الزم است تنها در اموالی ممکن است که با انتفاع از بین نمی. تقسیم منافع )مهایات(2
 شود یعنی توو عین شریک باشند و منافع را تقسیم کنند. نمیراه ندارد. تقسیم  مهایات موجب از بین رفتن شرکت در مال  مشترک 

 شود.  نکته: با افراز  مال  مشاعی، مهیات منفسخ می
 انواع مهایات: 

 کنم و یک قسمت را الف. مهایات بر اساس مکان: در یک باغ شریکیم؛ یک قسمت را من استفاده می
گیم یکی، روزای زوج استفاده بکنه و  خواهیم استفاده کنیم؛ میبا آقای الف شریکم از منافعش می  مهایات بر اساس زمان: مثاًل من یک خودرو دارم که در آن

 یکی، روزای فرد. 
 : فرق تفکیک و افراز

 افراز ممکن است در مال  منقول هم باشد در حالی که تفکیک مختصِّ مال  غیرمنقول است.  .1
کنیم الزامًا اینگونه نیست یعنی  مالک وجود دارد و مشاع است ولی وقتی از تفکیک صحبت میکنیم، حداقل بیش از یک  هر کجا از افراز صحبت می .2

 اگر شخص، تنها مالک هم باشد باز بایستی عمل  تفکیک انجام شود. 
 دهند. تواند به تراضی انجام دهند اما تفکیک را ادارۀ ثبت انجام میدهیم یا حتی میافراز را دفترخانه انجام می .3
 رود. شود ولی با تفکیک، اشاعه از بین نمیای وجود نخواهد داشت و مال، تبدیل به مال  مفروز میشود و دیگر اشاعهز، عمل  تقسیم انجام میبا افرا .4
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هنکته  موال  مثلی است(. گذاری داشته باشد و نه نیاز به کارشناس )پس اصواًل افراز در اها را چنان از هم جدا کنیم که نه نیاز به قیمت: افراز یعنی حصِّ
 دهد جنبۀ تأسیسی دارد )مثل طالق(. : حکمی که دادگاه در افراز مینکته
گذاری  خواهیم اموالمان را تقسیم کنیم، قیمت: تقسیم به تعدیل اینگونه است که مثاًل من و الف، مالک  مشاع هستیم در دو ماشین  رنو و یک پژو و حال مینکته

شود( که دو رنو را الف  ین می)اگر توافق صورت نگیرد با قرعه تعی  کنیمتوافق میمیلیون و    100میلیون است و پژو هم    100گوییم دو رنو قیمتش  کنیم میمی
 بردارد و پژو را من. 

میلیون،    100شود و پژو  گذاری میمیلیون قیمت  80باشد مثاًل زمانی که دو رنو  : تقسیم به رد اینگونه است که »رد« در اینجا به معنای باطل کردن نمینکته
 گویند. رد باید َده میلیون به دیگری بدهد به این حالت »تقسیم به رد« میدامیلیونی را برمی 100پذیر نیست، در این حالت، کسی که  تعدیل امکان

 فروشند مثاًل من و شما در یک مال شریکیم. : تقسیم به فروش اینگونه است که اگر مال  مشاعی به هیچ یک از وجوه  فوق قابل تقسیم نبود آن را مینکته
پذیر است )نظر  توان تقسیم کرد؟ به اعتقاد برخی امکانال این است که آیا منافع  سرقفلی را که حق است می: تقسیم  منافع  عین را مهایات نامیدیم؛ حال سؤنکته

 مخالف وجود دارد(. 
 توانم نسبت به سهم خود حوال بدهم. توانیم نسبت به سهم خود مدیون را بری کنیم بنابراین میتوان تقسیم کرد بنابراین می: طلب مشاعی را مینکته
اند. یکی از دو شریک، با اذن، خودرویی  فر شرکتی مدنی برای انجام معامله با سرمایه شرکت و تقسیم سود به صورت مساوی تشکیل داده دو ن ✓

خریداری کرده ولی بدون اذن شریک دیگر، آن را اجاره داده است. عقد اجاره چه وضعیتی دارد و در صورت تلف خودرو نزد مستأجر، مسئولیت 

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] شریک دیگر، چگونه است؟ وی در برابر

 المثل منافع مستوفات است. اجاره به طور کلی باطل است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرتالف. 

ای منافع مستوفات است. اجاره به طور کلی باطل است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرت ب.   المسما

 المثل منافع است.سهم شریک دیگر فضولی است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرتاجاره نسبت به ج. 

ای منافع آن است.اجاره نسبت به سهم شریک دیگر فضولی است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرتد.   المسما

  فضولی   باشد   اذن  حدود  از   خارج   یا   اذن  بدون  که  صورتی  در  شرکاء  از   یک   هر  تصرفات قانون مدنی: »  581به استناد مادۀ    « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

  نصف  و   خودرو  قیمت  نصف   ضامن« و چون عقدی راجع به اجارۀ خودرو بین دو شریک نیست، مستأجر  .بود  خواهد  فضولی  معامالت  مقررات  تابع  و   بوده

 .است منافع المثلاجرت

 

اند. یکی از دو شریک، با اذن، خودرویی  دو نفر شرکتی مدنی برای انجام معامله با سرمایه شرکت و تقسیم سود به صورت مساوی تشکیل داده  ✓

ن شریک دیگر، آن را اجاره داده است. عقد اجاره چه وضعیتی دارد و در صورت تلف خودرو نزد مستأجر، مسئولیت خریداری کرده ولی بدون اذ

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] وی در برابر شریک دیگر، چگونه است؟

 المثل منافع مستوفات است. اجاره به طور کلی باطل است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرتالف. 

ای منافع مستوفات است. اجاره به طور کلی باطل است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرت ب.   المسما

 المثل منافع است.اجاره نسبت به سهم شریک دیگر فضولی است و مستأجر ضامن نصف قیمت خودرو و نصف اجرتج. 

ای منافع آن است.مت خودرو و نصف اجرتاجاره نسبت به سهم شریک دیگر فضولی است و مستأجر ضامن نصف قید.   المسما

  فضولی   باشد   اذن  حدود  از   خارج   یا   اذن  بدون  که  صورتی  در  شرکاء  از   یک   هر  تصرفات قانون مدنی: »  581به استناد مادۀ    « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

  نصف  و   خودرو  قیمت  نصف   ضامن« و چون عقدی راجع به اجارۀ خودرو بین دو شریک نیست، مستأجر  .بود  خواهد  فضولی  معامالت  مقررات  تابع  و   بوده

 .است منافع المثلاجرت
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 [ 98 وکالت]است؟ پذیر امکان مشترک مال تقسیم زیر، موارد  از یک کدام در ✓

 .شود مال افتادن مالیت از موجب تراضی، به تقسیم. الف

 . جعاله عقد ضمن در تقسیم، عدم شرط. ب

ر طرف از تقسیم تقاضای و مضر شرکا از برخی برای تقسیم. ج  .باشد غیرمتضرا

 .دهد تشخیص ضروری را تقسیم دادگاه تقسیم بودن مضر رغم به. د

 عدم  به  التزام  جمله  از  موانعی  مگر  بخواهند،  را  مشترک  مال  تقسیم  توانندمی  شرکا  اصوال  مدنی  قانون  ۵۸۹  ماده  طبق.  است   صحیح   «ب»  گزینه:   پاسخ

 تقسیم   عدم  شرط  دادن   قرار   این  بر  بنا  بود،  خواهد  جایز  و  اصلی  عقد  تابع  نیز  آن  ضمن  شرط  و  جایز  است  عقدی  جعاله.  باشد  داشته  وجود  ملزم  نحو   به  تقسیم

 .کندنمی ملتزم را شرکا جعاله عقد ضمن

 [ 98 ارشد] چیست؟ قضیه حکم کند، منتقل ثالث به  کال را خود سهم شرکا از أحد مدنی، شرکت عقد انعقاد از پس چنانچه ✓

  توسط و صحیح شرکت عقد. الف
 

 . است فسخ قابل الیه،منتقل

 . شودمی  خود سابق شریک مقام  قائم الیه، منتقل و است باقی شرکت عقد. ب

 . شرکاست همه تراضی به منوط مشاع، مال  در  تصرف هرگونه و شودمی منفسخ شرکت عقد. ج

 . شرکاست  همه تراضی به منوط ، مشاع  مال  در  تصرف هرگونه و شودمی شرکت عقد بطالن از کشف. د

  باشد،  الزم   عقدی   ضمن  در   إذن   که  این   مگر  جایز،  است  عقدی  شرکت،  عقد  ماهیت  .  اذن   از   رجوع   امکان   578  ماده   مطابق.است  صحیح  « ج»  گزینۀ:  پاسخ

   و  حدوثا  اذنی  عقود.  شودمی   منفسخ  رفته   بین  از  آن  موضوع    که   این  علت  به  عقد  این  مدنی  شرکت  عقد    در   شریک  فروش  از   بعد  پس
ً
  طرفین   ارادۀ  نیازمند  بقائا

 . است

رسد، با هم ی اتفاقات یا قراردادها به آنان میکننددر تمام عایدات و تملکات و در تمام ضررهایی که در نتیجهبه موجب پیمانی دو نفر توافق می  ✓

 [ 97توافق به لحاظ فقهی و حقوقی چه نام دارد و حکم آن چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریشریک باشند، این 

 باطل –ب. شرکت مفاوضه       باطل –الف. شرکت در اعمال 

 صحیح  –د. شرکت در اموال      باطل  –ج. شرکت وجوه یا اعتبارات 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]وکالت مال مشاع، صحیح است؟کدام مورد در خصوص تصرف شرکا در   ✓

 الف. تصرف حقوقی نسبت به کل، چنانچه بدون اذن شریک انجام شود، باطل است. 

 ب. تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست. 

 شریک است. ج. هر نوع تصرفی، خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشترک، نیازمند اذن

 د. هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریک است، اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست.

 « درست است. دی » قانون مدنی، گزینه  583و  582پاسخ: طبق مواد 

 [ 90وکالت] تواند:موضوع اشاعه می ✓

 شد.ب. عین یا حق با      الف. فقط عین باشد. 

 د. عین، منافع یا حق باشد.       ج. عین یا منافع باشد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 90های آپارتمانی اگر قراردادی بین مالکین وجود نداشته باشد: ]وکالتهای مشترک مجتمعی بخشاتخاذ تصمیم برای اداره ✓

 ها است. الف. به آرای دو سوم مالکین آپارتمان

 ها است. اکثریت مالکین آپارتمانب. به آرای 

 ها هستند.ج. به آرای مالکینی است که در عمل متصرف آپارتمان

 های اختصاصی باشند. د. به آرای اکثریت مالکینی است که مالک بیش از نصف مساحت تمام بخش

 درست است.  »د«ی  ها، گزینهقانون تملک آپارتمان 6ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94]وکالت ی مال مشاع صحیح است؟اداره کدام مورد در خصوص  ✓
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 ی اکثریت است. الف. همواره تابع اراده

 ی اجتماعی شرکا است. ب. همواره تابع اراده

 تابع اکثریت شرکا است، ولی در موارد استثنایی تابع اراده
ً
 ی اجتماعی آنان است. ج. اصوال

 تابع اراده 
ً
 ی اکثریت است. موارد استثنایی تابع ارادهی اجتماعی شرکا است، ولی در  د. اصوال

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

ی تقسیم  کند، اگر طرفین در خصوص نحوهرا اداره میدر یک شرکت مدنی، سهم دو شریک برابر است و مطابق توافق، فقط یکی از شرکا شرکت  ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  حکم قضیه چیست؟  سکوت کرده باشند، سود و تعلق یا عدم تعلق اجرت به شریک اداره کننده

 شود.الف. برای شریک مدیر در مقابل عمل وی سهم زیادتری منظور می

 گیرد.ب. تقسیم سود به طور مساوی است و به شریک مدیر، اجرتی تعلق نمی

 نشده باشد.گیرد، هرچند شرط المثل تعلق میطور مساوی است و به شریک مدیر اجرتج. تقسیم سود به

 که ثابت کند قصد تبرع نداشته است.گیرد، مگر اینطور مساوی است و به شریک مدیر اجرتی تعلق نمی د. تقسیم سود به

ابر  ها در سود مشارکت بر ی تقسیم سود، سهم آنبه نحوهها راجعی شرکا و عدم توافق آنالشرکهدرست است. با توجه به برابر بودن سهم  »ج« ی  پاسخ: گزینه

 ی شریکی که به عنوان مدیر شرکت تجارتی انتخاب شده است با سایر شرکا تابع احکام وکالت است. قانون مدنی، رابطه 677و   575است. طبق مواد 

د،  شونفروشد و شرکای دیگر حاضر به تسلیم مبیع به خریدار نمیشریک ملکی بدون اذن سایر شرکا سهم مشاع خود از مال مشترک را به غیر می ✓

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد بیع چه حکمی دارد؟ 

 ب. غیرنافذ است.        الف. باطل است.

 آید.وجو مید. برای خریدار حق فسخ به       ج. صحیح است. 

 درست است.»ج« ی قانون مدنی، گزینه 583ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 95]ارشد حقوق خصوصی سراسری دو اقدام وی چه حکمی دارد؟کنشریک  شرکت مدنی، بدون اذن شرکای دیگر، در مال  مشترک تصرف می ✓

 آور است. الف. تصرفات حقوقی او نسبت به سهم خود نافذ و تصرفات مادی زیانبار، ضمان

 آور است.تمام تصرفات حقوقی او غیرنافذ و تصرفات مادی او ضمانب. 

 است.آور ج. تمام تصرفات حقوقی او نافذ و تصرفات مادی او ضما

 د. تمام تصرفات مادی و حقوقی او صحیح و نافذ است.

 درست است. »الف«ی  قانون مدنی،گزینه  583و  582پاسخ: طبق مواد 

کند، در خصوص قبض مال موهوب کدام مورد صحیح است؟ ]دکتری حقوق مشاع است، سهم خود را به دیگری هبه می  شخصی که مالک ملک ✓

 [ 97خصوصی سراسری

 باشد، تسلیم آن جز با اذن شرکا ممکن نیست، اما اگر عین باشد تسلیم آن در همه حال نیاز به اذن شرکا ندارد. الف. اگر منفعت

 ب. در صورتی که مال غیرمنقول باشد، نیاز به قبض ندارد، اما اگر مال منقول باشد نیاز به قبض متهب با اذن شرکا دارد.

 ی واهب کافی است و نیاز به اذن شرکا ندارد.هج. در صورتی که مال غیرمنقول باشد، صرف تخلی

 ی موارد قبض آن منوط به اذن شرکاست. د. در همه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 96کدام مورد در خصوص اثر فوت شریک بر شرکت غیرعقدی )اشاعه در مالکیت(، صحیح است؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری ✓

 شود.ی شرکت میمأذون در تصرف و نیز خاتمهالف. موجب از بین رفتن اذن شریک 

 شود.ب. موجب از بین رفتن اذن شریک مأذون در تصرف می

 سازد. ج. اجبار سایر شرکا به تقسیم مال مشترک را جایز می

 شود. ی شرکت مید. سبب خاتمه

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

-توانند هر وقت بخواهند رجوع کنند؟ ]قضاوت ویژه شوراهای حلهر یک از شرکا میشود. آیا  عقد شرکتی در ضمن عقد  خارج  الزمی اجرا می ✓

 [ 96ختالفا
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 الف. بلی، خواه برای آن مدت تعیین شده باشد یا نه. 

 ب. خیر، خواه برای آن مدت تعیین شده باشد یا نه. 

 ج. بلی، اگر برای آن مدت تعیین نشده باشد.

 باشد. د. بلی، حتی اگر برای آن مدت معین شده

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری تقسیم مال مشاع ... . ✓

 ب. به هیچ وجه قابل منع نیست.    الف. از طریق قانون یا قرارداد قابل منع است.

 د. از طریق قانون قابل منع است.     ج. از طریق  قرارداد قابل منع است.

 .درست است  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 96اختالف]قضاوت ویژه شوراهای حل حقوقی، آیا تقسیم مال مشترک بعد از وقوع، قابل بر هم خوردن است؟از نظر اصول  ✓

 قابل برهم خوردن است.     الف. بلی، اگر ناشی از تراضی باشد.
ً
 ب. بلی، مطلقا

 قابل بر هم خوردن نیست.     ج. بلی، اگر به حکم  دادگاه باشد. 
ً
 د. خیر، مطلقا

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 599ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 95]وکالت شود؟ شرکت در کدام یک از موارد زیر، زائل می ✓

 ب. نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم    الف. عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

 الشرکهد. از مالیت افتادن مال    الشرکه ج. تلف شدن بیش از نصف مال

 مال   درست است.  »د« ی  گزینهپاسخ:  
ا

الشرکه در حکم تلف تمام آن است، در واقع وقتی مالی، دیگر مالیت نداشته باشد شراکت دیگر از مالیت افتادن کل

 است. 4قانون مدنی پاسخ صحیح گزینۀ   587مادۀ   2معنا ندارد؛ بنابراین طبق بند 

 [ 94]وکالت پذیر است؟شرکا در کدام یک از موارد زیر امکاندرخواست تسلیم مال مشترک از سوی یکی از  ✓

 الف. بخشی از ملک موقوفه باشد. 

 تقسیم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود.ب. 

 ج. تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال بشود.

 آوری ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. د. شرکا به صورت الزام

 درست است.  »الف« یپاسخ: گزینه

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی صحیح کدام است؟ی قضایی گزینهمطابق قوانین و مقررات موضوعه و رویه ✓

 در صالحیت احد ثبتی محل وقوع ملک است.
ً
 الف. افراز و فروش امالک مشاع مطلقا

 در صالحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. ب. افراز و فروش امالک مشاع که جریان ثبتی آن تمام شده و ملک در دفتر امالک 
ً
 ثبت شده مطلقا

که ملک در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد بدون استثنا در صالحیت اداره ثبت  ج. افراز و فروش امالک مشاع که جریان ثبتی آن تمام شده، اعم از این

 محل وقوع ملک است. 

که بین شرکا غایب یا محجور  تمام شده، در صالحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است، مشروط بر آند. افراز و تقسیم امالک مشاع که جریان ثبتی آن  

 نباشد. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]قضاوت  پذیر است؟آیا در تقسیم منافع مشترک )مهایات(، الزام شرکا به تقسیم امکان ✓

 الف. تنها در اموال غیرمنقول ممکن است. 

 اکثریت شرکا ممکن است.  ب. تنها با رضایت

 در جایی ممکن است که موضوع عین باشد، بنابراین در مورد مهایات 
ً
 پذیر نیست.الزام، امکانج. الزام به تقسیم صرفا

 د. تنها اگر عین مشترک قابل تقسیم نبوده و تقسیم منافع برای جلوگیری از ضرر ضروری باشد، بالمانع است. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه
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]ارشد  اگر مال مشاعی نیاز به تعمیر داشته باشد و تعدادی از شرکا از مشارکت در تعمیر امتناع نمایند ترتیب حکم دادگاه چگونه است؟  ✓

 [ 91حقوق خصوصی سراسری

 الف. تقسیم مال مشاع، فروش و افراز مال مشاع 

 ب. مشارکت در تعمیر مال مشاع، فروش و افراز مال مشاع 

 ی تعمیر مال مشاع، اجاره یا فروش سهم ممتنعین ، مشارکت در هزینهتقسیم مال مشاعج. 

 ی تعمیر مال مشاع، تقسیم مال مشاع د. مشارکت در هزینه

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 594ی  پاسخ: طبق ماده

تدر یک شرکت مدنی )غیر بازرگانی(  ✓  [ 90]وکالت شرکا نسبت به بدهی شرکت:  مسؤولیا

 نسبت و به میزان آورده است.الف. به 

تب.   شرکا تضامنی است. مسؤولیا

تج.   ی آنها تضامنی است.شرکا به میزان آورده  مسؤولیا

 ی بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند.د. به نسبت سهم است و باید همه 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 
 »امانت«

 »عقد ودیعه و عقد عاریه« 
 647تا  607موادِّ 
ا ما تمام  نکات  مربوط   قانون مدنی( 647تا  635»عاریه« )موادِّ  و  قانون مدنی( 634تا   607»ودیعه« )موادِّ  قانون مدنی مربوط به عقود    647تا  607موادِّ  است؛ امِّ

 به این دو عقد را ذیل  عنوان  »امانت« خواهیم گفت. امانت دو نوع تقسیم بندی دارد: 
 : تقسیم بندی اّول امانت

دهد یعنی ارادۀ مالك موجود است )در این نوع  مالش را به امین می  خودش  مالك امانت مالکانه یا قراردادی، این است که  . امانت مالکانه )قراردادی(:  1
در آنها به نوعی امانت هست،    گیرد و رابطۀ وی با مالک، تابع قرارداد و اذن است(. تمام عقودی کهامانت، شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می

شود مانند اجاره، ودیعه، رهن،  اند یك سری عقود در آنها امانت هست که به آنها عقود امانی گفته میبودن دو دستهنوع  امانت، مالکانه است. عقود از نظر امانی
ی گویند مانند بیع، معاوضه، قرض و هبه. آن عقودی که در آنها امانت هست  مضاربه و مزارعه؛ یك سری عقود داریم که امانت در آنها نیست و به آنها عقود غیرامان

سم وجود دارد.   امانت، مالکانه است چون ارادۀ مالک در این ق 
ا کسی  امین شده مثل ولی، قیم و ی  به حکم قانونامانت قانونی یا شرعی در جایی است که به نوعی ارادۀ مالك نیست و یك نفر  . امانت قانونی )شرعی(:  2

انت  کند )این نوع امانت ریشه در قرارداد ندارد و متصرف به اذن و رضای مالک، مال را تصرف نکرده است(. پس تفاوت عمدۀ امانت مالکانه و ام که مالی را پیدا می
 جود ندارد. شرعی این است که در »امانت مالکانه )قراردادی(« ارادۀ مالک هست اما در »امانت شرعی )قانونی(« ارادۀ مالک و 

رود چون  اغ مستأجر میدر »امانت مالکانه« مالك باید برود سراغ امین و مالش را بگیرد چون یه جورایی خود  مالک، مال را داده است. مثاًل در اجاره، مؤجر سر 
ای امین است بماند  ل، دست طرف که همانا به گونهامانت مالکانه است، پس مالك باید سراغ امین برود و مالش را بگیرد و اگر نرود انگار که رضایت داده که ما 

 اما در »امانت قانونی« بر عکس است یعنی امین باید بیاید مال را به مالک بدهد و اگر نیاید تقصیر کرده است. 
را مطالبه کند اما در امانت  شرعی، امین    پس تفاوت مالکانه و شرعی در این است که در امانت  مالکانه، امین زمانی متعهد به بازگرداندن  مال است که مالک، آن

 باید بالفاصله آن را به مالک رد کند، چه مالک آن را مطالبه و چه نکند. 
اش   مقابلدر »امانت مالکانه« تصریح قانون الزم نیست یعنی الزم نیست قانون تأکید کند: »فالنی؛ تو امین هستی!« و همین که ارادۀ مالك باشد طرف    نکته:
از مایامین م  را گفته ولی بعضی موارد هم نگفته است )مثل استیفاء  امانت  مالکانه  اکثر  موارد   قانونگذار،  ارادۀ مالك کافی است(.  ل دیگری(. در شود )یعنی 

کننده، امین  اینجا باید بگوییم استفاده  المثل  آن را بده« که درگوید: »تو از مال من استفاده کن و بعدًا اجرتاستیفاء، ارادۀ مالک هست یعنی در استیفاء، مالک می
 کننده امین است را تصریح نکرده است. است چون ارادۀ مالک وجود دارد ولی قانون این موضوع را که استفاده

 بندی دوم امانت: تقسیم
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 شود:  بندی به امانت به معنای خاص و امانت به معنای عام تقسیم میامانت در این تقسیم
خاص: در این حالت، نیابت، جنبۀ فرعی و َتَبعی ندارد، یعنی جنبۀ اصلی دارد، اعطای نیابت در حفظ مال، جوهر عقد و اساس عقد است )مثل  امانت به معنای  

ز آن استفاده دهد تا اودیعه(. امانت به معنای عام: در این حالت، نیابت برای نگهداری  مال، جنبۀ فرعی دارد مثل عاریه که شخص، مال  خود را به دیگری می
 کند و در کنار  این استفاده باید از آن حفاظت کند پس جنبۀ فرعی دارد و امانت به معنای عام است. پس: 

ات( )امانت به معنای خاص( 1 الذِّ لی )امانت اواًل و ب   . امانت اوِّ
الَعَرض( )امانت به معنای عام( 2  . امانت ثانوی )امانت ثانیًا و ب 

گیرد که فقط و فقط آن را  ها امین مال را میگویم فردی امین است یعنی باید مال را حفظ کند. بعضی وقت»حفظ مال« است، هر وقت میجوهر یا ذات  امانت  
ات گویند. مثل عقد ودیعه )مادۀ   الذِّ یك نفر مالش    قانون مدنی( عقد ودیعه به این صورت است که  607حفظ کند و کاری دیگر نباید بکند که این را امانت اواًل و ب 

 دهید که برای شما نگه دارد. تان را به همسایه میروید و اموال قیمتیدهد که مجانی نگه دارد و بعد هم پس بدهد؛ مثاًل شما به مسافرت میرا به دیگری می
  مستودعگیر را  و ودیعه  مودعگذار،  . ودیعه گاه داردنبرای آنکه آن را مجانًا    سپاردمی: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری  607ماده  

 گویند. می امینیا 
الَعَرض گوین ها امین مال را میبعضی وقت د. مثل  گیرد اما نه برای حفظ  آن بلکه برای یك کار دیگر ولی باید در کنار  استفاده حفظ هم بکند که این را امانت  ثانیًا و ب 

ات است و هر گاه حفظ در    گیرداجاره که مستأجر مال را می الذِّ م حفظ هم باید کند. هر گاه حفظ در درجۀ اول بود امانت اواًل یا ب  که استفاده کند ولی در درجۀ دوِّ
الَعَرض است ات است، در سایر عقود امانی، امانت ثانیًا و ب  الذِّ الَعَرض است. بجز ودیعه که امانت ب   . درجۀ دوم بود امانت ثانیًا یا ب 

 :امینمسؤولیت 
کند، چون تعهدش »تعهد به وسیله« است. تقصیر، یا تعدی است یا تفریط است و از این دو حال خارج نیست. اگر تقصیر،    تقصیرامین مسئول نیست مگر اینکه  

 شود. می  تفریطشود و اگر ترك فعل باشد می تعدیفعل باشد 
 به مال یا حقِّ دیگری.  : تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت951مادۀ 
 : تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است. 952مادۀ 
 : تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.953مادۀ 

ا سرعت بیشتر نرو!«، بعد، فرضًا بیشتر از این سرعت ت  100کند: »با ماشین من  دهد که استفاده کند و تأکید میمثاًل مالک  ماشینی، خودروی خود را به دیگری می
شود:  تا رفته که این می  110  عمداً شود. قابل ذکر است که تقصیر، یا عمدی است یا غیر عمد. مثاًل با خودروی من  رود که این حالت، مصداق تقصیر میمی

شود: »تقصیر غیر عمدی«. در  تا سرعت رفته که این می  110و    واسش پرت شدهحکرده  »تقصیر عمدی«، یا برای مثال با هنگام رانندگی با موبایل صحبت می
ت  امین فرقی ندارد که تقصیر، عمدی باشد یا غیر عمدی.   مسؤولیِّ

 آید: حال اگر امین تقصیر کند، سه حالت پیش می
ت وجود داشته باشد امین مسئول است چون تقصیر  : چنانچه تقصیر  امین موجب خسارت شود، یعنی بین »تقصیر« و »خسارت« رابطۀ حالت اّول ت یا علیِّ سببیِّ

دهد تا تلف شود )تفریط(؛ باعث خسارت شده است اما باید دانست همیشه تقصیر باعث خسارت نیست. مثاًل فردی گلدانی را به امانت گرفته و به آن گیاه آب نمی
 در اینجا تقصیر باعث خسارت شده و امین مسئول است. 

و تقصیر، باعث خسارت نمی: امین تقصیر میم حالت دّو  شود که باز هم امین  شود و باعث خسارت میشود؛ اما در دوران تقصیر، قوۀ قاهره حادث میکند 
غاصب  شود و وی مانند  مسئول است چون در دوران تقصیر، یدش َضمانی شده است. در واقع در ابتدا امین یدش امانی است که در دوران تقصیر َضمانی می

 شود و اگر تقصیر هم باعث خسارت نشود چون ید  امین َضمانی شده، مسئول است. می
شود، اما در بازۀ زمانی  این دو ماه، زلزله دهد. فرض کنید گیاه با دو ماه آب نخوردن پژمرده نمیمثال: فردی گلدانی را به امانت گرفته و دو ماه به آن گیاه آب نمی

 شود که در این فرض، امین مسئول است. افتد و گیاه تلف میگلدان میآید و به سبب زلزله می
آید؛  کند و سپس قوۀ قاهره میکشد و دوباره مثل امین رفتار میافتد و بعد دست از تقصیر میکند در دوران تقصیر هیچ اتفاقی نمی: امین تقصیر میحالت سّوم 

 شود. شود و اگر دست از تقصیر بکشد دوباره یدش امانی میانی میدر این صورت امین مسئول نیست چون با تقصیر یدش َضم
 شود که در این صورت امین مسئول نیست. آید و گیاه تلف میدهد. چهار ماه بعد زلزله میدهد و متعاقبًا دوباره آب میمثال: به گیاه دو ماه آب نمی

 : دو نکته راجع به امین مسئول
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توان گفت: »ای امین! حتی اگر تقصیر نکنی  توان شرط کرد که امین حتی بدون تقصیر ضامن باشد. مثاًل میکرد یعنی میتوان بر امین شرط ضمان  : مینکته
 قانون مدنی(.  642تواند قبول کند. قانون مدنی در عاریه، شرط  ضمان را پذیرفته است )مادۀ هم ضامنی«، در این صورت، امین هم می

قصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. قانون مدنی: اگر بر م  642مادۀ   ستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و ن 
ای که در آن شرط  ضمان شده؛ مرحوم کاتوزیان، بر خالف مشهور  حقوقدانان، معتقد بودند که این حکم فقط  این عاریه را »عاریۀ مضمونه« گویند، یعنی عاریه

شود شرط ضمان کرد. گذشته از عاریۀ مضمونه یک مدل عاریه داریم که بدون شرط هم َید، َضمانی است: و آن عقود امانی میمختصِّ عاریه نیست و در تمام  
گیرنده ضامن است؛ خواه شرط  ضمان کرده  ؛ یعنی عاریهمضمونه است ولی بدون شرطقانون مدنی( است. عاریۀ طال و نقره هم    644عاریۀ طال و نقره )مادۀ  

 توانیم شرط کنیم که ید  مستعیر، امانی باشد. توان بر خالف آن شرط کرد یعنی میقانون مدنی، قانون تکمیلی است و می 644نکرده باشد. مادۀ باشند یا 
.  کرده باشدمستعیر، ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نقانون مدنی: در عاریۀ طال و نقره اعم از َمسکوك و غیر َمسکوك    644مادۀ  

 )مسکوک: به صورت »سکه زده شده«(
 ( 558قانون مدنی در یك مورد شرط ضمان را نپذیرفته و آن هم در مضاربه است )مادۀ 

ه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینک  558مادۀ   ه قانون مدنی: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجِّ
 ور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانًا به مالک تملیک کند. بط

تتوان شرط کرد که اگر امین تقصیر هم کرد ضامن نباشد که یك نوع شرط عدم  : بر عکس نکتۀ فوق، مینکته است، البته به شرط اینکه تقصیر عمدی،    مسؤولیِّ
 شرافت نباشد.  خسارات بدنی و لطمه به حیثیت و

 : مقایسۀ ودیعه و عاریه
ا فرق آنها این است که در ودیعه، ودیعه .1 دهنده )معیر(  ( و در عاریه، عاریه607دهد )مادۀ  گذار )مودع( برای نگهداری اذن میهر دو عقد اذنی هستند امِّ

 (635دهد )مادۀ برای انتفاع اذن می
گیر  گذار مودع و ودیعه. ودیعهنگاه داردسپارد برای آنکه آن را مجانًا قانون مدنی: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می 607مادۀ 

 گویند. را مستودع یا امین می
عیر و . عاریهمنتفع شوددهد که از عین  مال او مجانًا  قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می  635مادۀ   دهنده را م 
سَتعیرگویند. عاریه  گیرنده را م 

 هر دو عقد َامانی هستند.  .2
 1هر دو عقد مجانی هستند.  .3
 هر دو عقد جایز هستند.  .4
 خورند. هر دو با فوت و حجر به هم می .5
ا اهلیت، برای هر دو طرف شرط است؛ به عبارت دیگر هر دو طرف  این دو عقد حتی   .6 آن با اینکه هر دو مجانی هستند و به سود یك طرف هستند امِّ

ت کامل داشته باشند. صغیر ممیز یا سفیه از آنجا که   از مال   موظف به حفاظت  با امین قرار گرفتن در عقد عاریهطرفی هم که به سودش است باید اهلیِّ
گفتیم صغیر  ممیز و سفیه اگر  توانند بدون اذن  ولی، عقد عاریه را منعقد کنند. عه!! مگه نمیمورد  عاریه هستند و در برابر مالک مسؤول هستند نمی

رفًا نافع بود را می یه که از آن مجانًا منتفع شود،  توانند منعقد کنند؟ االن هم نافع است چرا که اگه من ماشینم را بدهم به صغیر ممیز یا سفعقدی ص 
رفًا نافع نیست و مم ِّ به نافع  به حال  اوست اما در اینجا چون صغیر ممیز یا سفیه ممکنه تعدی یا تفریط کند و مال را تلف کند در نتیجه ص 

ر  ض  کن است م 
 حال  او نیز باشد. پس انعقاد  عقد  عاریه توسط صغیر ممیز یا سفیه غیرنافذ است. 

 

1
ض است اما می    َوض کرد؛ اگر اشاره عقد عاریه غیرمعوِّ عیر نمی توان در آن شرط  ع  َوض در عقد عاریه نشده باشد م  ع و احسان است. تواند به عنوان  استیفاء از مستعیر پولی بخواهد  ای به ع   زیرا مبنای عاریه تَبرُّ

َوض اگر انتفاع از مالی   ( ع  َوض  1تواند تابع  اجاره یا یکی از عقود مربوط به ایجاد حقِّ انتفاع باشد، بنابراین:  نه به صورت شرط، تابع  عقد  عاریه نبوده و می   شود گذارده می   در برابر  )در مقابل  َوض شود به آن عقد  عاریۀ با شرط  ع  . اگر در عاریه، شرط  ع 
َوض گذارده شود، عاریه تبدیل به حقِّ ا 2گویند؛  می   شود. نتفاع یا اجاره می . اگر مقابل  عاریه شرط  ع 
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 1شوند و نیازی به قبض ندارند. قد رضایی هستند، با ایجاب و قبول واقع میهر دو ع .7
قانون   637نشدنی باشد که با استفاده از بین نرود. )مادۀ نشدنی اما در عاریه مال باید مصرفشدنی باشد یا مصرفدر ودیعه نوع مال مهم نیست مصرف .8

 مدنی( 
ید،    همیشهامانی است زیرا در عاریۀ طال و نقره، ید، ضمانی است اما در ودیعه،    اصوالً عاریه، ید  امین  این دو در مسؤولیت با هم تفاوت دارند زیرا در   .9

 امانی است. 
تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که  قانون مدنی: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می 637مادۀ 

 عقالیی باشد.  مشروع و
 : أخذ بالسوم

آخذ  خرم. کسی که مال را گرفته  خرم و اگر بد بود نمیگوید اگر خوب باشد میگیرد که معاینه کند، و این شخص میأخذ بالسوم این است که یك نفر مالی را می
گویند امانی است  ای میکه ید  آخذ  بالسوم امانی است یا نه؟ عدهآید این است  گویند. حال سؤالی که پیش می  مأخوذ بالسوم گویند. و به مالی که گرفته،    بالسوم

م است. مرحوم کاتوزیان گفته نه یدش  چون إذن مالك هست و یك عده هم می گویند یدش ضمانی است چون اصل، ید ضمانی است؛ ولی نظر درست، نظر سوِّ
یا باید مال را پس بدهد یا بخرد و برود. حال اگر در »تعهد به نتیجه« خسارت بزند    امانی است و نه ضمانی و گفته آخذ بالسوم تعهدش »تعهد به نتیجه« است

تواند قوۀ قاهره  مسئول است مگر اینکه قوۀ قاهره را ثابت کند. پس اگر مال از دست آخذ بالسوم بیافتد و تلف شود مسئول است چون یدش امانی نیست ولی می
 توانست قوۀ قاهره را ثابت کند. را هم ثابت کند، اگر یدش ضمانی بود نمی

م این است که تعهد آخذ بالسوم »تعهد به نتیجه« است یعنی مسئول است مگر اینکه قوۀ قاهره را ثابت کند که این نظ ر با »ید امانی« فرق  پس بنابراین، نظر سوِّ
 دارد چون در ید امانی »تعهد به وسیله« است. 

ا در »تعهد به نتیجه« میارد چون در ید ضمانی نمیهمچنین این نظر با »ید َضمانی« هم فرق د  شود قوۀ قاهره را ثابت کرد. توان قوۀ قاهره را ثابت کرد امِّ
ت ذکر بشود تبدیل به عقد  الزم نمینکته ت در عقد ودیعه: قباًل فرمول را گفتیم: در تمام عقود جایز چنانچه مدِّ ت در عقد ودیعه،  ای راجع به ذکر مدِّ شود. ذکر مدِّ

ت در ودیعه سبب میحقِّ فسخ  ودیعه را زائل نمی ت بوده. ذکر مدِّ ت،  کند مگر در موردی که معلوم شود قصد  طرفین التزام به ودیعه تا پایان مدِّ شود که در پایان مدِّ
ردادی است ولی اگر مؤعد بگذارم و موعد تمام  خود منفسخ بشود و با رسیدن  آن موعد، مستودع، امین  شرعی است؛ ید  امین در ودیعه، قرابدون اعالم اراده خودبه

 تواند به انتظار مطالبۀ مالک بماَند.  شود امانی و از نوع  شرعی و باید در اولین فرصت، مال را به مالک رد کند و نمیشود ید می
ت، عقد، منفسخ  یادآوری: در عقد  جایز، شرط  فاسخ راه داشت و فایدۀ آن در عدم اعالم اراده بود؛ در متن مذکور، ذ ت نوعی شرط  فاسخ است و با پایان مدِّ کر  مدِّ

 شود نیاز به اعالم ارادۀ مالک ندارد )نیاز به مطالبۀ مالک ندارد(. شود چون منفسخ میمی
 

کند. در جریان تعقیب و میگیرد، ولی با آن خودرو، اقدام به سرقت از یک جواهرفروشی  »الف« خودروی برادر خود را جهت مسافرت به عاریه می  ✓

ها در اثر  درصد قیمت خودروی سالم است. بعضی از آسیب  ۵۰که هزینه تعمیر آن، بیش از  نحویبیند، بهشدت آسیب می گریز با پلیس، خودرو به 

 [ 99 قیمشاوران حقو ] کند؟تیراندازی پلیس ایجاد شده است. کدام مورد، مسئولیت »الف« را در برابر مالک خودرو بیان می 

 .طور کامل جبران کند»الف« باید خودرو را با وضعیت موجود تحویل مالک دهد و خساراتی را که به خودرو وارد شده است، بهالف. 

 .»الف« باید مثل خودروی مزبور را تهیه و به مالک تسلیم کندب. 

 .»الف« باید قیمت خودروی مزبور را به مالک بپردازدج. 

 .خودرو را با همان وضعیت به مالک تحویل دهد و خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند ولی مسئول خسارات وارده توسط پلیس نیست »الف« باید د. 

 مورد   غیر  در  که  این  مگر  نیست  عاریه  مال  استعمال   از   ناشی  منقصت  مسئول  مستعیرقانون مدنی: »  641« صحیح است. به استناد مادۀ  الف پاسخ: گزینۀ »

« مطابق نظر دکتر مالکریمی چون مستعیر مال مورد عاریه را در غیر  .باشد  کرده  استفاده  متعارف  خالفبر   بوده  مطلق   عاریه  اگر  و  باشد  نموده  استعمال  اذن

 مورد إذن استعمال کرده است، ید او ضمانی است و مسئول هرگونه نقص و عیب است.

 

1
 شود. قبض در ودیعه شرط  تحقق نیست اما یک اثر دارد و اثر آن این است که تعهدات مستودع شروع می شود بنابراین  عقد ودیعه برای تحقق نیاز به قبض ندارد اما تعهدات  مستودع از زمان سپردن و قبض مال شروع می   
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یابد. درصورتی که معلوم شود، عقد امانی فاسد بوده است،  قیمت آن کاهش یا افزایش می   ،ده مالامانی، به واسطه عمل گیرن  متعاقب یک عقد ✓

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] حکم مسئله چیست؟

چیزی صورت کاهش قیمت، گیرنده مسئول نیست و درصورت افزایش قیمت نیز استحقاق  اگر عمل گیرنده با اذن و درخواست مالک انجام شده، درالف. 

 ندارد.

 صورت افزایش قیمت، استحقاق چیزی ندارد.  سئول است و درمصورت کاهش قیمت، گیرنده    شده، در  اگر عمل گیرنده با اذن و درخواست مالک انجامب.  

تحق بهای  صورت کاهش قیمت، گیرنده مسئول نیست و درصورت افزایش قیمت، مس  اگر عمل گیرنده بدون اذن و درخواست مالک انجام شده، درج.  

 افزوده است.ارزش

صورت کاهش قیمت، گیرنده مسئول است و درصورت افزایش قیمت نیز استحقاق چیزی  اگر عمل گیرنده بدون اذن و درخواست مالک انجام شده، درد. 

 ندارد.

دهد  است، گیرنده وصف امین را از دست می   شود عقد امانی فاسد بودهمطابق نظر دکتر مالکریمی بعد از این که معلوم می  « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

 شود و مسئول هر نقص یا کاهش قیمت است که در زمان تصرف او صورت گرفته است.و ید او ضمانی می 

 [ 98ارشد ] اگر مالک مالی، دیگری را مجبور کند که مال وی را به عنوان ودیعه قبول و قبض کند، حکم قضیه چیست؟ ✓

تالف.   ندارد. ی در حفظ آن مسؤولیا

 مکلف است در اسرع وقت، آن را به حاکم تحویل دهد.ب. 

 عقد ودیعه واقع شده، زیرا در عقود اذنی، قبول انشایی شرط نیست.ج. 

 شود. عقد ودیعه واقع نشده و مال نزد او، امانت شرعی یا قانونی محسوب می د. 

 ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد.«قانون مدنی: »در   608« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

کنند که حسین اختیار ردا مثل آن را داشته باشد. در فرض  گذارد وطرفین تراضی مینزد حسین به امانت میجواد یک صد قطعه »ایران چک«   ✓

 [ 96ویژه شوراهای حل اختالف]قضاوت   وقوع، توافق اخیر چه حکمی دارد؟

 الف. باطل است.

 قرض است.ب. 

 ج. قرض است، اگر تراضی مذکور به سود حسین باشد، در غیر این صورت ودیعه است. 

 د. ودیعه است.

   درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 619ی  پاسخ: طبق ماده

وضعیتی دارد؟ اگر مال در نزد مستودع، بدون  کند. عقد ودیعه چه  گذارد اما ولیا آن را تنفیذ نمیسفیه، مال خود را بدون اذن ولیا به ودیعه می ✓

 [ 95]قضاوت  تعدی و تفریط تلف شود، چه حکمی دارد؟ 

 مستودع ضامن نیست. –الف. ودیعه صحیح است، خواه به شرط عوض باشد یا نباشد. 

 مستودع ضامن است.  –ب. باطل است. 

 من نیست. مستودع امین است و ضا –ج. اگر ودیعه  بدون شرط عوض باشد، صحیح است. 

 مستودع ضامن نیست. –تواند آن را فسخ کند. دیعه صحیح است، اما ولیا سفیه مید. و

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 610ی  پاسخ: طبق ماده

شخصی مبلغ پنج میلیون  قانون مدنی مقرر داشته: »امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید.« با توجه به این ماده    619ی  ماده  ✓

کند. آیا  ها را یادداشت میی چک پولکند و شمارهی خود به بانک تسلیم میهزار تومانی برای گذاردن در حساب سپرده  50تومان چک پول  

 [ 90]وکالت ها را مطالبه کند؟ تواند عین چک پولگذار میسپرده

 خیانت در امانت شده است. ها را پس ندهد مرتکبالف. در صورتی که بانک عین چک پول

 گذار رد کند. ها را به سپردهگذار، عین چک پولی سپردهب. بانک موظف است در صورت مطالبه

 تواند معادل مبلغ ریالی را بازپرداخت کند.ها ندارد و میپولج. بانک تکلیفی به رد عین چک

 گذار پس بدهد.های پنجاه هزار تومانی به سپردهموظف است چک پول های سپرده شده را ندارد، ولی پولد. بانک تکلیفی به رد عین چک

 درست است.  »ج« ی پاسخ: گزینه
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رود.  گذارد و وسایل خانه به سرقت میاحتیاطی درب خانه را باز میکار با بی دهد. پیمان کار میمالک خانه، کلید آن را برای تعمیر سقف به پیمان ✓

 [ 97ارشد تعهدات سراسری] دهد؟  تواند انجام مالک چه اقدامی می

 اند.کار یا سارق مراجعه کند و هر کدام، مسئول نصف خسارتتواند به پیمانالف. می

 کند.مراجعه میکار به سارق کار مراجعه کند و پیمانتواند به پیمانب. فقط می

 کار یا سارق مراجعه کند، اما مسئول نهایی سارق است. تواند به پیمانج. می

 تواند به سارق مراجعه کند.د. فقط می

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]تعهدات آزاد کدام گزینه صحیح است؟  ✓

 الف. تعلیق ضمان به شرط صحت آن باطل است. 

 توان از آن ضمانت نمود. ب. اگر در دینی شرط فسخ باشد، نمی

 تواند تغییر بدهد.ترتیبی تعیین و امین تغییر آن ترتیب را الزم بداند، می ج. اگر مالک برای حفظ مال ودیعه 

 ی دین دیگری در ضمن عقد الزم، مبطل است.د. تعلیق التزام به تأدیه 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 613ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری صحیح است؟ی عدم تعیین دقیق منافع در دو عقد اجاره و عاریه کدام عبارت درباره ✓

 الف. سبب بطالن هر دو قرارداد است.

 ب. از نظر کمی در هر دو قرارداد سبب بطالن عقد است. 

 ج. سبب بطالن هیچ یک از دو قرارداد نیست.

 د. در عقد عاریه برخالف اجاره باعث بطالن آن نیست. 

 درست است.»د«  یپاسخ: گزینه

دهد، اما کودک موبایل را درخواست کودکی غیرممیز گوشی موبایل خود را در حضور پدر او جهت استفاده از بازی آن به وی عاریه میشخصی به   ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  کند. کدام مورد صحیح است؟بر زمین زده و تلف می

 الف. عاریه صحیح و کودک ضامن است. 

 ن نیست. ب. عاریه باطل است، اما کودک ضام

 ج. عاریه غیرنافذ است، اما ولی کودک ضامن است.

 د. عاریه غیرنافذ است، اما کودک و ولی او ضامن نیستند.

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 اباحه ✓
ً
 [ 92]قضاوت  آور است؟کدام مورد، صرفا

 د. وقف    ج. عمری    ب. حبس مؤبد   الف. الف. عقد عاریه 

 درست است.   »الف«ی مدنی، گزینه قانون 635ی  پاسخ: طبق ماده

]ارشد حقوق  ولیت این شخص ... . مسؤ  ای را برای استفاده در یک میهمانی به عاریه گرفته و مورد سرقت واقع شده است،شخصی گردنبند نقره ✓

 [ 91خصوصی سراسری

 الف. با وقوع سرقت منتفی است.

 ب. مقید به تعدی یا تفریط است.

 است.قید و شرط ج. مطلق و بی 

 د. مقید به تعدی یا تفریط یا شرط ضمان در قرارداد است.

تاست و  قانون مدنی، مستعیر ضامن مال مورد عاریه    642ی  ی طال و نقره طبق ماده درست است. در عاریه  »ج«ی  پاسخ: گزینه تلف یا هر عیب و    مسؤولیا

قانون مدنی خالف قاعده است؛ بنابراین، نباید در    642ی  باشد یا نه. حکم مادهکه مرتکب تعدی یا تفریط شده  ی مستعیر است؛ اعم از ایننقص برعهده

 ی طال و نقره، حق حبسی که مال موضوع معامله در آن از جنس طال یا نقره است و غیره اعمال گردد.ی طال و نقره، ودیعهموارد مشابه مثل اجاره

 [ 90]قضاوت  است، در این صورت: شخصی گردنبند طالی خود را به دیگری عاریه داده  ✓
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 الف. مستعیر در صورت تعدی یا تفریط ضامن است.

 ب. چنانچه مستعیر ثابت کند تعدی یا تفریط نکرده، ضامن نیست.

 ج. مستعیر در صورتی ضامن است که شرط ضمان شده باشد.

 د. مستعیر در هر صورت ضامن است.

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 644ی  پاسخ: طبق ماده

دهد. معیر متعاقب آن اتومبیل را مطالبه  گیرد و بدون اذن آن را به تصرف نادر که جاهل به موضوع بوده می ناصر اتومبیلی از احمد به عاریه می ✓

نماید مالک اتومبیل برای  اش مقصر بوده است، تصادف میکند، پس از امتناع نادر با اتومبیل دیگری که رانندهولی مستعیر از رد آن امتناع می

 [ 97]سردفتری تواند رجوع کند؟ جبران خسارت به چه کسی می

 ی مقصر ب. به مستعیر و نادر و راننده      الف. به مستعیر

 ی مقصر د. فقط به راننده     ی مقصر ج. به مستعیر و راننده

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 674ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 92]قضاوت  صحیح است؟کدام مورد،  ✓

 شود.الف. در عاریه، به سود مستعیر حق انتفاع ایجاد می

 تواند مال مورد اجاره را عاریه دهد. ب. مستأجر نمی

 ج. شرط عوض در عاریه، با مجانی بودن آن، منافات ندارد. 

 د. معیر مسئول خسارات وارد بر مستعیر در نتیجه معیوب بودن مال عاریه است.

 درست است.  »ج«ی هپاسخ: گزین

های یک خودرو قید شده است که »مستعیر ضامن خسارات وارده به خودرو است.« اگر در هنگام توقف خودرو بر اثر اتصال سیمی  در قرارداد عاریه ✓

 [ 90]دکتری حقوق خصوصی سراسری  برق دچار حریق شود، تکلیف چیست؟

 الف. مستعیر مسئول پرداخت بهای خودرو است. 

 ف مستند به فعل مالک است، مستعیر ضامن نیست. ب. چون تل

 ی قاهره است، مستعیر ضامن نیست. ج. چون مشمول قوه

 د. ضمان منصرف به تعدی یا تفریط است و چون تعدی یا تفریط نکرده است، ضامن نیست. 

 درست است.»الف« ی قانون مدنی، گزینه 642ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  جهت متفاوت هستند؟ عقود ودیعه و عاریه از کدام  ✓

 ب. جایز بودن       الف. قابلیت فسخ

تد.       ی فوت ج. انفساخ به واسطه  مستودع و مستعیر مسؤولیا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

ی چه کسی است؟ خودرو و منزل به ترتیب برعهدهاگر حمید خودرویی را به جواد، عاریه و احمد منزلی را به علی ودیعه دهد، مخارج استرداد   ✓

 [ 91]قضاوت 

 د. جواد، علی   ج. حمید، احمد   ب. حمید، علی   الف. جواد، احمد

 درست است.   »الف«ی گزینه  قانون مدنی، 281ی  ی مندرج در مادهبراساس قاعده پاسخ:

می ✓ عاریه  ممیز  کودکی  به  را  خود  موبایل  گوشی  دستشخصی  به  گوشی  و  می  دهد  معیوب  نفتاو  حقوق  ]دکتری  چیست؟  حکم  وگاز  شود، 

 [ 97سراسری

، کودک ضامن است.   الف. عاریه غیرنافذ است و در صورت تنفیذ عاریه توسط ولیا

 ب. کودک ضامن است، حتی اگر شرط ضمان نشده باشد.

 ج. کودک ضامن است، اگر عاریه به شرط ضمان باشد.

 . د. عاریه باطل است و کودک ضامن نیست

 درست است. »ب«ی  قانون مدنی، گزینه  1215ی  پاسخ: طبق ماده
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 »قمار و گرو بندی«
 655و   654موادِّ 
گروبندی )شرط  عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند.    قمار

معینی را دیگری به    کنند که هر یک درست گفته باشد مال نماید و تعهد میقراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی میبندی( 
 بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند. ای را پیشاو بدهد یا اینکه وقوع واقعه

امشروع تولید شده باشد جاری  : قمار و گروبندی، باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیۀ تعهداتی که از معامالت ن654مادۀ  
 است. 
 شود. ، گروبندی جایز و مفاد مادۀ قبل در مورد آنها رعایت نمیشمشیرزنی و  تیراندازیو همچنین در  دوانیدن حیوانات سواری: در 655ماده 
قانون مدنی است. در پایان این مبحث، الزم به    654رسد جزء  تخصیصات مادۀ  : ماده فوق برگرفته از فقه اسالمی و آیات و روایات معتبر است که به نظر مینکته

د قابل استرداد  ذکر است که قمار و گروبندی از مصادیق بارز »استفادۀ بدون جهت« است و نه تنها دعوای مطالبۀ آن مسموع نیست، اگر مالی پرداخت شده باش
 است. 
تواند از دادگاه تقاضای  پرداخت کرده است. آیا شخص »الف« میمیلیون تومان به شخص »ب«  10شخص »الف« بابت باختن در گروبندی مبلغ  ✓

 [ 91]وکالت استرداد این مبلغ را بنماید؟

 قانون مدنی دارد.   654ی الف. موضوع بستگی به علم یا جهل شخص »ب« نسبت به حکم ماده

 دارد. قانون مدنی   654ی ب. موضوع بستگی به علم یا جهل شخص »الف« نسبت به حکم ماده 

 شده را بنماید و شخص »ب« مکلف به استرداد آن است.تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداختج. شخص »الف« می

 شود.به آن مسموع نیست، دعوای استرداد این مبلغ پذیرفته نمیکه قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعد. با توجه به این

 ی »ج« درست است.پاسخ: گزینه

 
 «1وکالت »عقد 

 683تا  656مواد 
 نماید. : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می656مادۀ 

  قیعمل حقوکند. منظور از این واژۀ »امری«،  قانون مدنی وکالت عقدی است که یك طرف، طرف دیگر را برای انجام »امری« نایب خودش می  656طبق مادۀ  
اجاره َدهی)اجاره:  یا    بفروشی )بیع: عقد(ام را  دهم خانه. مثاًل من به شما وکالت میایقاعو یا    عقداست یعنی یا    أعمال حقوقیاست. موضوع وکالت، اصواًل برای  

م بده یا به عبارت بهتر، بگوید: »برای  . پس اگر کسی به دیگری بگوید برایم عمل مادی انجاتعمیر ماشینباشد مثل    عمل مادیتواند  . موضوع وکالت نمیعقد(
ش )وکالت در أعمال  مادی  ص   ک  ب  برایم نقاشی  َبر؛  ب  بار  مرا  اگر  انجام فالن عمل مادی نایب من هستی«، این وکالت نیست. مثل اینکه بگوید  رف نداریم پس 

یعنی یک طرف به دیگری گفته باشد که فالن عمل  مادی را انجام بده آن شخصی دیگری را مأمور  انجام  عمل  مادی کند وکالت نیست(. اگر این عقد معوض بود  
شود و اگر مجانی باشد یعنی یک طرف به فردی دیگر بگوید که فالن عمل مادی را انجام بدهد آن هم به  می جعالهیا   اجارۀ اشخاصهم به طور معوض، که این 

کنم برای شما نقاشی بکشم آن هم به طور مجانی و  پذیر است؛ مثاًل من تعهد میین عقدی امکانکه عقد است و چن  قانون مدنی  10مادۀ  شود  طور مجانی، می
قانون مدنی(. اگر کسی دیگری را مأمور  فروش  مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس که    10توانی مرا ملزم کنی )مستند به مادۀ  اگر نکردم می

 را به وی بپردازد، رابطۀ دو طرف، تابع  عقد وکالت نیست )شاید اجارۀ اشخاص باشد(.   لغ  ثابتیمببخواهد معامله کند اما 

 

1
 نقل جز در موارد استثنایی تابع  عقد  وکالت هستند. العمل کاری و حمل و  نکته: داللی، حقِّ   

 نکته: اگر شک کنیم چیزی در حدود اختیار  وکیل هست یا خیر، اصل، عدم  اختیار است. 
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ض است ولی در مرحلۀ اجرا می ه: موضوع  وکالت، اعطای نیابت در امور اعتباری است نه امور مادی. وکالت در مرحلۀ انعقاد غیرمعوِّ ض باشد یا  توجِّ تواند معوِّ
ض و اصل بر   ض بودن است. غیرمعوِّ  معوِّ

 توان وکالت داد: الزم به توضیح است برای بعضی از أعمال حقوقی نمی
شود برای این امر به دیگری وکالت داد.  است چرا که هر کسی باید خودش وصیت کند و نمی  قائم به شخصوصیت، عمل حقوقی است ولی چون   .1

 ن مباشرت  خود  شخص، شرط است. نامۀ خودنوشت است چوالبته منظور، وکالت دادن در تنظیم وصیت
 پذیر نیست. وکالت دادن در اقرار، لعان، ایالء، شهادت و سوگند امکان .2
 . 1وکالت در انتقال مال موقوفه باطل است .3
ر رنگ است )به عبارت دیگر »عمل مادی« رکن  »عمل حقوقی« است( مثل احیاء اراضی  عمل مادی داریم که در آنها    عمل حقوقی یك سری   .4   خیلی پ 

ی که نامبرده  موات، حیازت مباحات و تحجیر، این أعمال  حقوقی نیز قابل توکیل نیستند )یا به عبارت دیگر قابل وکالت دادن نیستند(. این أعمال  حقوق 
ها وکالت داد و یک  شود در آنشد همگی ایقاع هستند؛ در اینها عمل  مادی، بسیار مهم است هر چند که عمل  حقوقی هستند و اثر حقوقی دارند اما نمی

یل  جورایی قائم به شخص هستند. مثل احیای اراضی موات که قابل توکیل نیست؛ مثل حیازت مباحات که قابل توکیل نیست؛ مثل تحجیر که قابل توک
 نیست. 

ه چنین کاری برای شما انجام دهد و بعد شما  شود به یک شخص نیابت بدهید کشود یک نفر را مأمور کنید زمین را احیاء کند یا به عبارت بهتر، میمثال: آیا می
شوید. آیا  شما مالک می  بروید باالی زمین موات و بگویید: »ای زمین! تو مال من شو!؟« نه! باید بیل را خودتان بردارید و زمین را احیاء کنید و در اینجاست که

ت است را از آب بگیرد و سپس شما بروید باالی سر  ماهی  از آب گرفته شده و بگویید:  ای که از جملۀ مباحاشود یک نفر را نایب  خود کنید که برایتان ماهیمی
ب را خودتان بردارید و ماهی را خودتان بگیرید. برای حیازت مباحات نمی»ای ماهی تو مال منی؟!!« خیر، نمی شود  می  اجیرگرفت اما    وکیلشود  شود باید قالِّ

 گرفت. 
است که ...«، پس یعنی وکالت، عقد است. با وجود اینکه بر همگان روشن و بدیهی است که هر عقدی   عقدی گفته »وکالت   656نکته: وکالت عقد است. مادۀ 

خواهد«؛ باید گفت این ماده اضافه است و اصاًل نیازی به گفتن ندارد چرا که هر  می  قبولقانون مدنی اشعار داشته »وکالت    657خواهد مادۀ  می  قبولایجاب و  
 خواهد. پس از ایجاب، قبول میعقدی، 

گاه باشد[ : تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. ]اقدام  وکیل بدون اعالم  قبولی، قبول ضمنی تلقی می657مادۀ   شود مشروط بر اینکه از وکالت آ
 : بینی کرده استای مانند مورد باال را پیشنیز مقرره  608قانون مدنی و مادۀ بعدش یعنی مادۀ   607مادۀ 
گیر را مستودع  گذار، مودع و ودیعهسپارد برای آن که آن را مجانًا نگاه دارد. ودیعه: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می607مادۀ  

 گویند. یا امین می
 الزم است اگر چه به فعل باشد.   قبول امین: در ودیعه، 608ماده 
 شود که به همان دلیلی که در فوق بدان اشاره شد، نیازی به گفتن این ماده نیز نبود.وکالت ایجابًا و قبواًل واقع میقانون مدنی هم گفته   658مادۀ 
 شود.  : وکالت ایجابًا و قبواًل به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع می658مادۀ 

 نامه نیز باید سند رسمی باشد. نکته: در جایی که موضوع  وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات  آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت
 عاریه عقد اذنی است. : وکالت هم همچون ودیعه و نکته
قانون مدنی را پ شت  سر هم و به    676و    677،  659آمد اما نیامده، فلذا لطفًا موادِّ  : در قانون مدنی در باب وکالت سه تا ماده داریم که باید پشت سر هم مینکته

 ترتیب  ذیل بخوانید: 
 : وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. 659مادۀ 
 کالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. : اگر در و 677مادۀ 
َسمی می. قرارداد؛ که اجرت1الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود ): حقِّ 676مادۀ   الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع  شود( و اگر نسبت به حقِّ الم 

َسمی میرف؛ که اجرت. ع2عرف و عادت است ) می نباشد وکیل، مستحق اجرتالم  َسلَّ ثل تعیین  . قرارداد و عرف نبود اجرت3المثل است )شود( اگر عادت  م  الم 
 شود(. می

 
 انتقال  مال  مرهونه، غیرنافذ است، پس وکالت در انتقال مال مرهونه هم غیرنافذ است.  1
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التولیه  د و اگر حقِّ قانون مدنی نیز در مورد تولیت، مشابه حکم فوق را آورده است: »جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار ده  84مادۀ  
ن نشده باشد متولی مستحقِّ اجرت ثل  عمل است«. معیِّ  الم 

آمد گفته اگر در  می  659که باید بعد از مادۀ    677تواند اجرت بگیرد یا نگیرد. مادۀ  وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. یعنی وکیل می  659طبق مادۀ  
ه به  وکالت، مجانی یا با اجرت بودن معلوم نباشد، با مادۀ    676مراحل اجرت را گفته )مادۀ   676(. مادۀ  اصل عدم تبرع اصل بر این است که با اجرت است )با توجِّ

 ارتباط دارد(:  84
ل قرارداد ثل ارجحیت دارد. . در واقع عرف بر اجرتالمثلاگر قرارداد نبود و عرف نیز ساکت بود اجرتو  بعد عرف،  اوِّ  الم 

د )مثاًل وکالت می: وکسه نوع وکالت داریم َقیَّ مالم رو بفروش؛ »وکالت در فروش«    هر دم که  دم که این ماشینم رو بفروش(، وکالت عام )مثاًل وکالت میالت م 
د؛ »تمام  مال« میمی َقیَّ  ق است(؛ چند مثال: دم که اموالم رو بفروش؛ چون پ شت  »اموال« هر یا همه نیامده، مطل شود عام( و وکالت  مطلق )مثاًل وکالت میشود م 

د[وکیل در  .1 َقیَّ د  خرید ]م  َقیَّ  . اتومبیل م 
د[وکیل در  .2 َقیَّ  .اموالم ]مطلق[ فروش ]م 
د[وکیل در  .3 َقیَّ  . اموالم ]مطلق[برای   فروش ]م 
د[وکیل در  .4 َقیَّ  .هر مالی ]عام[برای  خرید ]م 

 توجه: وکالت  مطلق، ناظر به امور اداره کردن است نه تصرف. 
ت  عمده باشد. 1وکالت  مطلق، معامله با خود اصواًل صحیح است نکته: در   ، مگر اینکه شخصیت  وکیل، علِّ

 تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحًا به او داده شده باشد.« داده شود وکیل نمی  به طور اطالقق.م: »در صورتی که وکالت    1072مادۀ  
 : اهلیت در وکالت

ی است. اهلیت در وکالت تابع »موضوع وکالت« است که یك عمل حقوقی است و فرمول  آن، چنین است:  اهلیت د هر کس اهلیت هر  ر وکالت بسیار مبحث مهمِّ
 . بگیردتواند در آن کار وکالت بدهد یا وکالت تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد و اگر اهلیت کاری را نداشته باشد نمیکاری را دارد در آن کار می

 توانند هیچ کاری بکنند. توانند وکالت بدهند و نه وکالت بگیرند چون خودشان نمیدر هیچ کاری نه می صغیر غیرممیز و  مجنون .1
کات بالعوض )مجانی( می  صغیر ممیز .2 کات بالعوض بکند )چون در این  تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد. چون خودش میفقط در تملِّ توانست تملِّ

 امر، اهل است(. 
کات بالعوض )کارهایی که خود می  سفیه .3 ، اهل محسوب  تواند هم وکالت بدهد )چون در این امور تواند انجام بدهد( میهم در امور غیرمالی و هم در تملِّ

 شود( و هم وکالت بگیرد. می
، ولی  ورشکسته هم نباشد و  مالش توقیف نشده باشد . اختیار یعنی اختیار داشته باشد و هم  اهلیتخواهد وکالت بدهد هم باید : موکل که میورشکسته .4

 را دارد. اموال دیگرانکند و اهلیت تصرف در تصرف نمی اموال خودش خواهد چون که در کافی است و وکیل اختیار نمی  اهلیتبرای وکیل، داشتن 
 ورشکسته سه نکته دارد: 

 خواهد. نمی  اختیارتواند وکیل بشود زیرا ورشکسته »اختیار ندارد« و برای وکیل شدن هم  دارد در تمام امور )مالی و غیرمالی( می  اهلیتورشکسته چون   .1
خواهد که ورشکسته اهلیت دارد ولی اختیار ندارد.  می  اختیارو    اهلیتتواند وکالت بدهد زیرا موکل  ندارد در امور مالی خود نمی  اختیارورشکسته چون   .2

 َبَرد. ورشگستگی  موکل، صالحیت وکیل را در تصرفاتی که مؤثر در تأدیۀ دیون است از بین می
در امور غیرمالی وکالت بدهد )یعنی موکل باشد( مثاًل وکیل بگیرد تواند  ( ورشکسته میمالخواهد )اختیار یعنی جواز تصرف در  نمی  اختیارامور غیر مالی   .3

 (. 662که برای او زن بگیرد )مادۀ  
 نکته: پس وکیل هم در حدوث و هم در بقاء باید صالحیت داشته باشد زیرا وکالت، جایز  اذنی است. 

هلیت داشته باشد و هم اختیار[ آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای  : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند ]بتواند یعنی هم ا662مادۀ  
 انجام آن امر اهلیت داشته باشد ]و نه اختیار[. 

اهد و  خو . موکل هم اهلیت می2کند که اختیار داشته باشد؛ خواهد و نه اختیار چون در مال  خودش تصرف نمی. وکیل برای انعقاد وکالت اهلیت می1بندی:  جمع
 هم اختیار.  

 
ت  عمده باشد. معامله با خود  وصی باطل است. معامله با خود  ولیِّ قهری صحیح است. معامله با خود  وکیل  مطلق اصواًل صحیح است مگر اینکه شخصیت موک معامله با خود  قیم در قیمومت باطل است.   1  ل یا وکیل، علِّ
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ل  667و  663چند تا ماده هست که با هم ارتباط دارند که عبارتند از موادِّ    . 1074و  1073و   674و قسمت اوِّ

 تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. : وکیل نمی663مادۀ 
نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت  : وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات 667مادۀ 

 داخل در اختیار اوست تجاوز نکند. 
  ده است موکل: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده ش674مادۀ  

 هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این که أعمال  فضولی وکیل را صراحتًا یا ضمنًا اجازه کند. 
  : اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا َمهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. )این1073مادۀ  

 در موادِّ مربوط به عقد وکالت نیامده است. نظر  مرحوم کاتوزیان این بود که: این حکم ویژۀ نکاح نیست و از قواعد عمومی  ماده، بحث  وکالت در نکاح است و اصالً 
 معامالت است یعنی: عقدی که وکیل از حدود وکالت تجاوز کند فضولی و تابع احکام آن است.( 

 قید بوده و وکیل، مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.   : حکم مادۀ فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون1074مادۀ 
اگر رعایت نکند  را رعایت کند و از حدود وکالت خارج نشود و    غبطۀ موکلرا رعایت کند،    مصلحت  موکلخواهند تأکید کنند که وکیل باید  همۀ این مواد می

 (. باطل نیست)  عملش فضولی است
 است.  فضول،  خارج از آناست و   وکیل، در حدود وکالتوکیل 
ه  664مادۀ   ل اشعار میقانون مدنی که مادِّ دارد: »وکیل در محاکمه، وکیل در قبض نیست مگر اینکه  ای مربوط به آیین دادرسی است و دو قسمت دارد. قسمت اوِّ

ل  این ماده را روشن می 36قرائن داللت بر آن نماید ...« مادۀ 
حقِّ درخواست  صدور  برگ     ی، در صورتی ل در دادرسیازد: »وک سقانون آیین دادرسی مدنی قسمت اوِّ

ه و وجوه  اات  آن و اخذ محکوم  یب  عملیو تعق  یی اجرا م  این ماده  ینامه تصر خواهد داشت که در وکالت  نام موکل رابه  یداعی ب  ا برای تبیین قسمت دوِّ ح شده باشد.«؛ امِّ
دهم که برود طلبم را از  کنیم: فرض بفرمایید من به آقای ب وکالت میمرافعه نخواهد بود.« مثالی را ذکر می  دارد »... وکیل در اخذ حق، وکیل درکه مقرر می

ا با این وجود آقای الف طلب  من را  کند و با وی چندین بار تماس میآقای الف بگیرد )وکیل در اخذ حق(، آقای ب به درب منزل آقای الف مراجعه می گیرد امِّ
تواند به دادگاه برود و از طریق قانونی طلب من را بگیرد. نتیجه اینکه وکیل در دادگاه، وکیل در قبض حق نیست و وکیل در قبض  اینجا آقای ب نمیدهد. در نمی

 حق، وکیل در محاکمه نیست. 
 در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. : وکیل در محاکمه، وکیل در قبض ]حق[ نیست مگر اینکه قرائن داللت بر آن نماید؛ و همچنین وکیل 664مادۀ 

 تواند برای اقامۀ دعوا به وکیل دادگستری وکالت بدهد. نکته: در صورتی که شخص، وکیل دادگستری نباشد اما حقِّ مرافعه و حقِّ توکیل داشته باشد می
است(. پس در وصول اسناد تجاری اصواًل وکیل  664استثناء  قسمت  دوم  مادۀ نکته: وکیل در وصول اسناد تجاری اصواًل حقِّ اعتراض برای وصول را دارد )این، 

 در وصول  اسناد  تجاری، وکیل در اقامۀ دعوا است. 
 

 است:  671استثناء  مادۀ  665مادۀ 
 : وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی داللت بر آن کند. 665ماده 
 نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.  مقدمات آنو   لوازممر مستلزم وکالت در : وکالت در هر ا 671ماده 
 ارتباط دارد: 272و  260با موادِّ   665مادۀ 
 : وکالت در بیع، وکالت در قبض  ثمن نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی داللت بر آن کند. 665مادۀ 
َوض  مالی را260مادۀ   :[ قبض   2]،  :[ اجازۀ معامله1] که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با    : در صورتی که معامل  فضولی، ع 

َوض را نیز اجازه کند  دیگر حقِّ رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.  ع 
 ضی شود. که داین راق.م[ وقتی صحیح است  271غیر اشخاص مذکور در مادۀ فوق ]مادۀ قانون مدنی: تأدیه به   272مادۀ 
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تواند ثمن را بگیرد  ربط دارد. یادآوری: در معاملۀ فضولی، فضول نمی  260است و به مادۀ  671وکالت در بیع، وکالت در قبض  ثمن نیست. این حکم، استثناء  مادۀ  
تواند  تواند ثمن را بگیرد پس فضول هم نمیهم نمیشود، وکیل  حتی با تنفیذ معامله توسط مالك، به خاطر اینکه در این ماده فضول با تنفیذ، تازه وکیل  مالک می

خواست قبض  ثمن هم  کرد ممکن بود اخذ ثمن را هم تنفیذ بکند یا نکند یعنی اگر میثمن را بگیرد. در معامالت  فضولی، زمانی که مالک، معامله را تنفیذ می
توانست برای گرفتن  شد و مالک میکرد قبض  ثمن توسط فضول تنفیذ نمیرا تنفیذ میکرد ولی اگر فقط معامله توسط فضول انجام بگیرد باید در عقد تصریح می

 ثمن به خریدار رجوع کند. 
گوید: »برای فروش  فرش به تو وکالت  دهد و مییك استثناء دارد؛ گفته مگر اینکه قرینۀ قطعیه باشد مثاًل یك نفر فرش خود را به دیگری می  665نکته: مادۀ  

گیرد؟ به خاطر اینکه خریدار، رهگذر است یقینًا پول را باید بگیرد.  بفروش«. حال اگر وکیل، فرش را بفروشد پول را نمی  به رهگذرانرش را در بازار  دهم، برو فمی
 ...( آمده وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن هم هست.  به رهگذرانپس در این مثال بخاطر اینکه قرینۀ قطعی )... در بازار  

تواند ثمن را به فروشنده بدهد یعنی وکیل در فروش مال، وکیل در تسلیم کیل در فروش مال، اختیار دارد که آن را به خریدار تسلیم کند و وکیل در خرید مینکته: و 
 مبیع است و وکیل در خرید مال، وکیل در قبض ثمن به بایع است مگر اینکه منع شده باشد یا اصاًل ثمن در اختیارش نباشد. 

 
 قانون مدنی نیر این نکته مستنبط است.  82است و از آخر  مادۀ  امینآید که وکیل، به طور ضمنی بر می 666مادۀ   از

ل متوجه شود که عرفًا وکیل مسبب آن محسوب می666ماده   گردد مسئول خواهد بود. : هرگاه از تقصیر  وکیل خسارتی به موکِّ
ن کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به    : هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه82مادۀ   ترتیب خاصی معیِّ

ین و حفظ موقوفه و غیره تعمیر و اجاره و جمع  عمل نماید.  مثل  وکیل  امینیآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقِّ
هم مهم است و فقط بهتر بود در ماده به جای    670را نیز دقیق مطالعه بفرمایید و مادۀ    669یز چیزی ندارد. مادۀ  ن   668را در باال مرور کردیم و مادۀ    667مادۀ  

 کرد. شود« استفاده میشود« از واژۀ »منفسخ میواژۀ »باطل می
 هر کاری یك سری مقدمات دارد و یك سری لوازم.  671طبق مادۀ  

 وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد. : وکالت در هر امر مستلزم 671ماده 
خواهیم برویم دفترخانه یك سند تنظیم کنیم و قبلش یك سری کارها باید  ، بعد از عمل. مثاًل میلوازم ، قبل از عمل است و  مقدماتفرق این دو آن است که  

ذ مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت عوارض شهری و متعاقبًا اخذ گواهی شهرداری و...( و بعدش هم باید یك سری  بکنیم )پرداخت مالیات نقل و انتقال و متعاقبًا اخ 
 کارها بکنیم. وکالت در هر امری به طور اتوماتیك وکالت در مقدماتش هست و وکالت در لوازمش هم هست. 

 است.  تفویضو  توکیلدر مورد  672مادۀ 
 اند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحًا یا به داللت قرائن وکیل در توکیل باشد. تو : وکیل در امری نمی672ماده 

 . تفویضو دیگری  توکیلدر وکالت دو اصطالح داریم یکی 
م راماَند که در این صورت دو تا وکیل میگیرد و خودش هم می: در توکیل، وکیل، یك وکیل  دیگر میتوکیل ا وکیل دوِّ ل گرفته و نه موکل. اصل   شوند. امِّ وکیل اوِّ

 این است که وکیل حقِّ توکیل ندارد مگر به او حقِّ توکیل داده باشند. 
م میتفویض ل تمام اختیارات خود را به وکیل دوِّ رود و به عبارت دیگر »خداحافظی  دهد و می: در قانون نیست اما در عمل داریم. تفویض این است که وکیل  اوِّ

ل از رابطۀ قراردادی خارج میکند!«؛ در تفویمی م، طرف  قرارداد موکل میض، وکیل اوِّ الوکالۀ وکیل  دوم با موکل است )بر خالف  شود، بنابراین، حقِّ شود و وکیل  دوِّ
ل دیگر وجود ندارد.   توکیل(. توجهًا اینکه در تفویض، وکیل  اوِّ

 : انتقال قرارداد
ا عقدی چون بیع،  هستند مثل اجاره، مز  مستمرعقودی وجود دارند که   تی با هم کار دارند امِّ است. در مقابل،    آنیارعه، مساقات و مضاربه یعنی طرفین  عقد تا مدِّ

شبیه توکیل    در عقدی همچون اجاره، طرفین یك سال با هم کار دارند. انتقال قرارداد مختصِّ عقود مستمر است که شبیه تفویض است. در این عقود چیزی هم
 داد شبیه تفویض است و البته چیزی هم داریم شبیه توکیل: داریم. انتقال قرار 

ل خودش هست. در    474تواند طبق مادۀ  ، مستأجر میدر اجاره طرف    تفویض قانون مدنی مال را اجاره بدهد و این شبیه توکیل است چون همچنان مستأجر  اوِّ
 ماند. طرف می توکیلرود ولی در می

 مستأجره را به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد. تواند عین : مستأجر می474مادۀ 
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گویند  رود و این را انتقال قرارداد میدهد و میخواهم بمانم« یعنی مستأجر بودنش را به یکی دیگر میگوید: »من دیگر نمیشود و مییك موقع مستأجر خسته می
هست که باید از مؤجر اذن بگیرد. یعنی در    191در مادۀ    56قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  نیست ولی در    ون مدنیقانکه در واقع مثل تفویض است که در  

 انتقال قرارداد، رضایت طرف )مؤجر( شرط است. 
گویند یعنی عامل، زمین را  عی می: ممکن است عامل با یکی دیگر مزارعه ببندد و خودش هم همچنان بماند و شبیه توکیل است که به آن مزارعۀ فر در مزارعه

کند! که به این انتقال   دهد و خداحافظی میدهد دست یکی دیگر و خودش هم هست؛ ولی یك موقع عامل کلِّ قرارداد را به یکی دیگر میاز یکی گرفته و می
 قانون مدنی( که شبیه تفویض است.   541شود )مادۀ قرارداد گفته می

 ای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال  معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع الزم است. تواند بر : عامل می541ماده 
 قانون مدنی(:  545هم به همین ترتیب است )مادۀ   در مساقات

تواند بدون اجازۀ مالک،  بود مگر اینکه عامل نمی  : مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد545ماده  
 معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید. 

 قانون مدنی(:  554هم به همین شکل است )مادۀ    در مضاربه
 اجازۀ مالک. تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با : مضارب نمی554ماده 
 گویند.   توکیل فضولی: اگر وکیل حق توکیل نداشته باشد و برود یك وکیل بگیرد، این را نکته

ل مسئول هستند ولی متأسفانه مادۀ   تنگفته    673حال هم وکیل و هم شخص ثالث به طور تضامنی در مقابل موکِّ تضامنی است و طوری گفته که انگار    مسؤولیِّ
تدشان مسئولند در حالی که  هر کدام نسبت به تقصیر خو ل تضامنی است. مثل معاملۀ فضولی که فضول و اصیل به طور تضامنی در    مسؤولیِّ آنها در مقابل موکِّ

  ایم()خوانده  674و    673مقابل مالك مسئولند که اینجا هم همین است. وکیل، فضول است و شخص ثالث، اصیل که به طور تضامنی در مقابل مالك مسئولند. مواد  
 آوریم: را در ذیل می ایم()خوانده 676و   675 و

در مقابل  : اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته باشد انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث  673ماده  
 شود مسئول خواهد بود.موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می

است موکل  وکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده  : م674ماده  
 هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه أعمال  فضولی وکیل را صراحتًا یا ضمنًا اجازه کند. 

وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده   : موکل باید تمام مخارجی را که765مادۀ 
 باشد. 
می  الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مَسلِّ  ِّالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق: حقِّ 676ماده  

 المثل است. نباشد وکیل مستحق اجرت
 : طرق انحالل وکالت

 شود: وکالت به طریق ذیل مرتفع می 678ماده 
 به عزل موکل؛  .1
 ؛وکیلبه استعفای  .2

 

ِّ کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره 19ماده    1
 انتقال دهد. همان شغل یا مشابه  آن، منافع  مورد  اجاره را با سند رسمی به دیگری    تواند برای باشد می ، حقِّ انتقال به غیر داشته  نامه : در صورتی که مستأجر  محل 

تواند برای تنظیم  سند  انتقال به دادگاه مراجعه  یشه یا تجارت  مستأجر را بپردازد واال مستأجر می ، حقِّ کسب یا پ ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل  تخلیۀ مورد اجاره نامه نامه حقِّ انتقال به غیر سلب شده یا اجاره هرگاه در اجاره 
نامه رسمی در بین نباشد( صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال  گر اجاره نامۀ سابق یا دفترخانۀ نزدیک  ملک )اکنندۀ سند  اجاره کند، در این صورت، دادگاه حکم به تجویز  انتقال  منافع  مورد  اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم 

 مقام  مستأجر سابق خواهد بود. نماید و مراتب را به موجر نیز اعالم خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم می 
 االثر خواهد بود. ورد اجاره با سند رسمی به مستأجر  جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع م 

واهد شد. و در این مورد، مستأجر یا متصرف حسب مورداستحقاق  کم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خ ـ در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حقِّ درخواست تخلیه را خواهد داشت و ح   1تبصره  
 . دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت 

 اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود. ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل   2تبصره  
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 به موت یا به جنون وکیل یا موکل.  .3
 این ماده، سه طریق را برای انحالل وکالت گفته: 

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند  ق.م »موکل می 679. به تجویز  مادۀ  عزلگفته  فسخ موکل عزل از سوی موکل: عزل یعنی فسخ. قانونگذار به   .1
شرط شده باشد.« منظور از »ضمن عقد الزمی«: طبق نظر قانون، عقد جایز برای آنکه حقِّ   ضمن عقد الزمیمگر اینکه وکالت  وکیل یا عدم  عزل در  

یا ضمن  عقد  الزم، شرط  عدم  فسخ  آن شود ولی در هر دو حال باید ضمن  عقد  الزم باشد اما طبق   فسخ  آن گرفته شود باید ضمن  عقد  الزم یا درج شود
تواند ضمن عقد جایز هم درج شود و حقِّ فسخ  آن گرفته شود )اگر در  تواند ضمن الزم درج شود مینظر مرحوم کاتوزیان، عالوه بر اینکه عقد  جایز می

 ، طبق نظر دکتر کاتوزیان پاسخ دهید(. اگر مطلق پرسیدند فقط ضمن عقد الزم؛ اما  قانونطبق هر آزمونی پرسیدند 
ر  حقِّ عزل، قابل اسقاط است زیرا حق، قابل اسقاط است. یک جا هست که حقِّ عزل، قابل اسقاط نیست: در حالتی که وکالت برای اداره و تصرف د

د به مهلت نباشد، اسقاط  حقِّ   عزل با آزادی و شخصیت موکل مغایرت دارد و خالف نظم عمومی است. تمام  امور و مقیِّ
تواند فسخ کند و هم وکیل. قانون به فسخ  موکل گفته عزل و به  استعفای وکیل: استعفاء یعنی فسخ. وکالت جایز است چون اذنی است. هم موکل می .2

 . استعفاء گفته   فسخ وکیل
َفه نکته داشته و آن را در مادۀ  هم میهم به  جنونخورد و با  هم میبه  موت )فوت( وکالت عقدی اذنی است و با   .3 َفه را نگفته زیرا س  خورد این ماده، س 

 دیگری گفته است. 
 کنیم:یک طریق  انحالل را هم ما به سه طریق  فوق اضافه می

َفه )سفیه شدن(: وکالت علی .4  رود مگر در دو مورد: االصول با سفه )سفیه شدن( از بین میس 
 امور غیر مالی در  وکالت .1
کات بالعوض وکالت در  .2  تملِّ

تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد.  توانست قباًل در اینها وکالت بدهد پس اگر بعدًا هم سفیه بشود باز هم میاین دو مورد دقیقًا همان دو موردی است که سفیه می
َفه است چرا که در مورد جنون  682آنچه در مادۀ  غر نیز اساسًا امکان 678در مادۀ گفته شده در مورد س   پذیر نیست. ق.م. تکلیف مشخص شده است و در مورد ص 

باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در  شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی: محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می682ماده  
 اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. 

َفه باشد مادۀ   مستند   قانون مدنی است که در باال بدان اشاره شد اما با توجه به توضیحات  یادشده، بهتر است این   682مربوط به طریق  چهارم  انحالل که همانا س 
 ماده به شکل  ذیل تصحیح شود: 

َفه  موکل، موجب انفساخ وکالت می)بازنویسی  682ماده   َفه، مانع از توکیل در آنها نمیشود مگر در امور شده توسط خودم(: س  َفه  ی که س  باشد و همچنین است س 
َفه، مانع از اقدام در آن نباشد.   وکیل مگر در اموری که س 

وکالت دهد  تواند خود، طرف  قرارداد یا ایقاع شود )مانند دو موردی که در فوق بدان اشاره شد( حق دارد برای انعقاد  آن به دیگری  : در مواردی که سفیه مینکته
َفه  عارض بعد از وکالت نیز اثری در انحالل  آن ندارد.   و در این موارد، س 

َفه )سفیه شدن( از بین می. با جنون هم همینطور رود استثنائی هم نداردبا موت از بین میپس خالصه اینکه وکالت   ا دو استثناء داردوکالت با س   . رود امِّ
 

 است.  ظاهری وکالت قانون مدنی  680عنوان مادۀ 
 : تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. 680ماده 

وکیل  خورد اما وکیل خبر ندارد. تا وقتی که خبر به وکیل نرسیده کارهای وکیل درست است چون او  کند و وکالت به هم میفرض کنید موکل، وکیل را عزل می
بینی شده است. این ماده  ظاهری است یعنی واقعًا وکیل نیست ولی ظاهرًا وکیل است و این ماده به خاطر حفظ حقوق اشخاص ثالث که از عزل خبر ندارند پیش

 ناقص است و وکالت ظاهری، دو مورد دیگر هم دارد: 
ل فوت می .1  کند و وکیل خبر ندارد.موکِّ
ل محجور می .2  شود( و وکیل خبر ندارد. سفیه میشود )مجنون یا موکِّ

 شود. را هم شامل می حجرو   فوتحکم  منطقی  اشاره شده در این ماده ویژۀ عزل نیست؛ 
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ل خبر ندارد حال هر کاری وکیل بکند درست است. مثاًل فرض بفرمایید  قانون مدنی است. وکیل استعفاء می  680قانون مدنی بر عکس مادۀ    681مادۀ   دهد و موکِّ

ا بعد از استعفاء و پیش از ابالغ  خبر  استعفاء به موکل میآدم خوبی است و استعفاء میوکیل   بیند اگر فالن کار را انجام بدهد به نفع موکل است و انجام  دهد امِّ
 شود که بر اذن  خود باقی است. دهد چون موکل خبر ندارد اینگونه تصور میمی

 تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می : بعد از اینکه وکیل استعفاء داد681ماده 
 

است. از بین رفتن موضوع وکالت دو نوع است )با از بین رفتن موضوع    678است و این ماده مکمل مادۀ    از بین رفتن موضوع وکالتکه عنوان آن    683مادۀ  
 رود(. وکالت، وکالت از بین می

ی عملی که منافی با وکالت وکیل باش683  ماده د بجا آورده مثل  : هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلِّ
 شود. اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می

 
 نحالل  پنجمی نیز باید به چهار موردی که در باال اشاره گردید افزود: یک عده نظر بر این دارند که طریق  ا

 از بین رفتن موضوع وکالت دو نوع است:
شود که این را از بین رفتن مادی گویند. مثاًل من در مورد ماشینم  از بین رفتن مادی: هرگاه مال موضوع وکالت از بین برود وکالت منفسخ می -1

 شود. ا بفروشید اما ماشین آتش گرفت و در این صورت وکالت منفسخ میبه شما وکالت دادم که آن ر 
 از بین رفتن حقوقی: از بین رفتن  حقوقی  موضوع  وکالت سه نوع است:  -2

دیگر بعد از انجام  رود مثاًل من وکالت دادم که ماشینم را بفروشید و شما هم فروختید. اینجا  ( وکیل موضوع را انجام بدهد: موضوع به طور حقوقی از بین میالف
 شود. وکالت همه چیز تمام می

تواند قبل از وکیل، موضوع را خودش انجام بدهد مگر اینکه این حق از او سلب  ( موکل قبل از وکیل موضوع را انجام بدهد: قاعده بر این است که موکل میب
واند قبل از وکیل، موضوع را انجام بدهد و این حالت یک استثناء دارد. مثاًل  تاالصول موکل میشده باشد و در این صورت اگر انجام بدهد باطل است. پس علی

 من ماشینم را دادم که شما بفروشید اما خودم زودتر فروختم. 
م این است که در مورد دوم، موکل همان مو( موکل قبل از وکیل یك کاری میج ضوع وکالت را  کند که با موضوع وکالت منافات دارد؛ فرق این حالت با مورد دوِّ

 کنم. داد. مثاًل وکالت دادم ماشینم را بفروشی بعدش خودم ماشین را وقف میانجام می
  تواند عملی انجام بدهد که با موضوع وکالت منافات داشته باشد مگر اینکه این حق از او سلب شده باشد که اگر انجام بدهد باطل است. مثالً قاعده: موکل می

 رود. کنم که این هبه منافی با بیع است و موضوع وکالت از بین میحاال خودم ماشین را به یکی هبه می  ماشینم را دادم بفروشی
 

ای مبنی بر عزل در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت در طالق اعطا نموده ولی در خصوص حق عزل وکیل، سکوت شده است. زوج اظهارنامه ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی]  است. عقد وکالت چه وضعیتی دارد؟زوجه از وکالت در طالق ارسال کرده 

 منزله عدم قابلیت عزل وکیل است.وکالت عقدی الزم است و سکوت در خصوص عزل وکیل، بهالف. 

 .وکالت عقدی اذنی است و با ارسال اظهارنامه که داللت بر رجوع از اذن دارد، وکالت از بین رفته استب. 

 .عزل زوجه در ضمن عقد قید نشده است، در فرض مذکور، حق عزل زوجه برای زوج وجود داشته و وکالت مرتفع شده استکه عدم آنجایی  ازج. 

 .تواند به وکالت از زوج، برای طالق اقدام کندوکالت پابرجا است و زوجه می د. 

  عزل  عدم  با  وکیل  وکالت  که  این  مگر  کند  عزل  را  وکیل  بخواهد  وقت  هر  تواندمی  موکلقانون مدنی: »   679« صحیح است. به استناد مادۀ  بپاسخ: گزینۀ »

 «باشد شده شرط الزمی عقد ضمن در

 [ 98  وکالت] است؟ نافذ  زیر، های وکالت از یک کدام ✓

 هبه  قبولی برای رشید، غیر از ممیز صغیر وکالت. الف

 هبه  قبولی برای ممیز،  صغیر از غیرممیز صغیر وکالت. ب

 بیع جهت رشید، از مجنون  وکالت. ج
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 مال صلح  جهت غیررشید، از  رشید وکالت. د

  هر رشید غیر و صغیرممیز باشند، داشته اهلیت وکالت موضوع برای باید دو هر وکیل و  موکل مدنی  قانون ۶۶۲  مادۀ طبق. است  صحیح «الف » گزینه: پاسخ

 مدنی(  قانون  ۱۲۱۴  و ۱۲۱۲ مواد) دارند را هبه قبول اهلیت دو

 [ 98  وکالت] است؟ مطلق  وکالت مفهوم بیانگر مورد، کدام ✓

 . است موکل اموال مدیریت   به ناظر. الف

 .است موکل امور عام  اداره به ناظر. ب

 .است موکل غیرمالی و مالی  امور اداره به ناظر. ج

 . است موکل  غیرمالی امور تمام اداره به ناظر. د

 .است صحیح الف گزینه مدنی  قانون ۶۶۱ مادۀ نص طبق.  است صحیح «الف » گزینه: پاسخ

  دیگری   توکیل،  در   اذن  بدون  است،  داشته  وکالت  ثمن،  از   درصد  سه  الوکالهحق  با   و  تومان  میلیون  300  مبلغ  به  موکل  خانه  فروش   برای   که  شخصی ✓

  آثاری   چه  لزوما  موکل،  توسط  بیع  معامله  تنفیذ.  فروشدمی   تومان  میلیون  320  مبلغ  به  را  خانه  دوم،  وکیل  و  کندمی   انتخاب  موکل  وکیل  عنوان  به  را

 [ 98 ارشد] دارد؟ 

 .است موکل از المثل اجرت  گرفتن مستحق دوم، وکیل اما شود،نمی  نافذ دوم  وکالت. الف

 . نیست موکل از المسمی اجرت گرفتن مستحق  دوم، وکیل و شودنمی نافذ  دوم  وکالت. ب

 .است موکل از المسمی اجرت گرفتن مستحق دوم، وکیل و شودمی   نافذ دوم  وکالت. ج

 . است وکیل از  المثل اجرت گرفتن مستحق دوم، وکیل و شودمی   نافذ دوم  وکالت. د

ا   چون  اول  وکیل.  است   صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ
  میان   وکالتی  عقد  چون  و  است  فضولی  بیع  تابع  دوم  وکیل  توسط  خانه  فروش  است،  نداشته  را  توکیل  حق 

 . نیست  المسمیاجرت گرفتن مستحق دوم وکیل است، نشده منعقد دوم  وکیل و موکل

  شخصی  با وی، اذن بدون لذا و نداشته را موکل اذن تحصیل فرصت و وکالت موضوع مال نگهداری توانایی که  گرفته قرار شرایطی در احمد وکیل ✓

 [ 98 ارشد] چیست؟ قرارداد این حقوقی وضعیت. است بسته قرارداد آن نگهداری برای

 .است باطل. الف

 . است غیرنافذ. ب

 . است صحیح. ج

 .دارد فسخ حق موکل ولی است، صحیح. د

  اداره  تحقق شرط اولین و دارد وجود وکالت عقد زیرا. است  غلط که ببرد دیگری امور اداره  سمت  به را ذهن دارد سعی سوال  است صحیح  «ج» گزینۀ: پاسخ

  که   زمانی   ولی  نه  یا   شده   خارج  خود  اختیارات    حدود  از  وکیل  نیست  معلوم  که  است  درست  667  ماده.  سوال  مورد  در  اما.  است  داد   قرار  نبودن  دیگری   امور

  حفظ   برای  زیرا  است  صحیح  و  دانست  غیرنافذ  تواننمی  را  عمل  این  شهیدی  دکتر  نظر  طبق.  دارد  را  موکل  منافع  حفظ    قصد   اعمالی  با  نیت  سنح    با  وکیل

 .است بوده موکل منافع

 [ 98]مشاوران حقوقی  در کدام مورد، وکالت بالعزل است؟ ✓

 الف. ضمن عقد بیع، بایع ملتزم شده است که مشتری را وکیل خود برای قبض عین مرهونه کند.

 کند که متصالح را وکیل خود قرار دهد تا مال معینی را وقف کند. ب. محسن ضمن عقد صلح، تعهد می 

 حمید )مستأجر(، وکیل  جواد )مؤجر( در فروش خودروی مورد اجاره شده است.ج. ضمن عقد اجاره، 

 اجاره، وکیل خود کند.  مورد   اجارۀ اموال   کند که احمد را برای أخذ  د. کریم در ضمن عقد وقف، شرط می 

 .است فعل شرط هاگزینه  سایر در  و نتیجه شرط وکالت شرط «ج» گزینۀ در « صحیح است.جگزینۀ » پاسخ:

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری در خصوص وکالت، کدام مورد صحیح است؟  ✓

 ای باشد، اصل بر نیابت است. الف. در وکالت مطلق، هر جا که شبهه

 تواند به حکمی که با شرکت وکیل صادر شده، به عنوان ثالث اعتراض کند. ب. موکل می

 است.ی دو طرف در حکم وکالت کاری، رابطه العملج. در حق
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 د. در انعقاد وکالت، توالی بین ایجاب و قبول شرط است. 

 درست است.»ج« ی پاسخ:گزینه

 [93]ارشد حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه صحیح است؟  ✓

 وجه حق مداخله در موضوع وکالت را ندارد. هیچشود و وکیل بهدر عقد وکالت اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند، عقد واقع نمی الف. 

 شود.تواند بعد از رد ایجاب، آن را قبول کند و عقد وکالت واقع میقد وکالت چون توالی عرفی بین ایجاب و قبول ضروری نیست، وکیل میب. در ع

 تواند در مورد وکالت دخالت کند. ج. بعد از رد ایجاب از جانب وکیل؛ در صورتی که موکل به اذن خود باقی باشد، وکیل می

شود و وکیل در هیچ صورتی حق دخالت در موضوع وکالت را ندارد؛ مگر فقط با ایجاب مجدد موکل و قبولی  ایجاب هم منتفی مید. با عدم قبول وکیل،  

 وکیل.

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد کلی در مورد عقد وکالت این است که:  قاعدۀ ✓

 اهلیت انجام مورد وکالت ر 
ً
 ا داشته باشد.الف. وکیل باید شخصا

 اهلیت انجام مورد وکالت را داشته باشد.
ً
 ب. موکل باید شخصا

 اهلیت انجام و انعقاد یک عمل حقوقی را نداشته باشد، در آن مورد نه می
ً
 تواند موکل شود و نه وکیل.ج. اگر کسی شخصا

 باید اهلیت انجام مورد وکالت را دا
ً
شته باشند، ولی در عقود تبرعی، کافی است که وکیل اهلیت انعقاد عقد د. در عقود معاوضی وکیل و موکل هر دو شخصا

 را داشته باشد. 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

رساند. این وکالت چگونه محقق  )ایمیل( به اطالع وی می  کند و مراتب را طی یک رایانامهفردی شخص غایبی را به عنوان وکیل خود تعیین می ✓

 [ 95]قضاوت  شود؟ می

 ی انشایی وکیل ب. با اعالم اراده       الف. با رضایت وکیل

 ی قبول به موکل د. وصول رایانامه      ی قبولج. ارسال رایانامه

  191ی  قانون مدنی تحقق آن منوط به قبول وکیل است. براساس ماده  657ی  درست است. وکالت، عقد است و طبق ماده  »ب«ی  گزینهپاسخ:   ✓

 که قصد انشا مقرون به چیزی باشد که بر قصد داللت کند. شود به شرط آندنی هر عقدی از جمله وکالت با قصد انشا واقع میقانون م

 [ 91]قضاوت  کدام مورد، در خصوص وکالت صحیح است؟ 

 الف. وکالت مطلق، ناظر بر امور اداره و تصرف است. 

 ب. در وکالت، توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست. 

 ای باشد، اصل بر نیابت است. وکالت مطلق، هر جا که شبهه ج. در 

 بیند.د. در وکالت دعاوی، قانون وکالت عام و مطلق را مؤثر می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

قرارداد چه حکمی اگر ولیا صغیر، شخصی را به عنوان وکیل برای فروش مال محجور انتخاب کند، لیکن وکیل در ایام رشد معامله را منعقد کند،  ✓

 [ 92دارد؟ ]قضاوت

 د. قابل فسخ  ج. غیرنافذ   ب. باطل  الف. غیرقابل فسخ.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 92قضاوت ] کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ای باشد، اصل بر عدم نیابت است.الف. در وکالت مطلق هر جا که شبهه

 طرف معامله قرار گیرد.تواند خود ب. در وکالت مطلق برای فروش، وکیل می

 ج. اجیر گرفتن برای اجرای وکالت، نیاز به حق توکیل دارد. 

 د. در وکالت دعاوی، وکالت خاص ضروری نیست. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه
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با استفاده از حق  اتومبیل وی را بفروشد، موجر  شود که به مدت یک ماه وکیل موجر باشد که  ی خانه بر مستأجر شرط میضمن قرارداد اجاره ✓

فروشد، فروش  کند و مستأجر در روز چهارم بدون اطالع از فسخ قرارداد اجاره، اتومبیل را میفسخ خود عقد اجاره را پس از  سه روز فسخ می

 [ 96]قضاوت  اتومبیل چه وضعیتی دارد؟ 

 ب. غیرنافذ و منوط به تنفیذ موجر است.       الف. باطل است.

 د. قابل فسخ توسط موجر است.      ج. صحیح و الزم است.

 درست است.  »ج« ی  قانون مدنی، گزینه  680ی پاسخ: براساس مالک ماده 

اگر وکیل در فروش اتومبیلی، وکالت در توکیل نداشته، لیکن اتومبیل را برای فروش به شخص ثالثی تحویل دهد، در صورت ورود خسارت به  ✓

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری شخاص( است؟ی کدام شخص )ااتومبیل، خسارت وارده برعهده

 الف. وکیل و شخص ثالث، هر یک مسئول نیمی از خسارات وارده هستند. 

 ول جبران خسارات وارده است. کیل و شخص ثالث که مقصر باشد، مسؤ ب. هر یک از و 

تج. وکیل و شخص ثالث، هر دو   تضامنی دارند. مسؤولیا

 جبران خسارت وارده است، نه شخص ثالث.د. در این فرض، وکیل مسئول 

  درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه 673ی  طبق مادهپاسخ: 

 معلوم شده که این معامله را به وکالت برای شخص دیگری انجام داده، بدون آن که شخصی مالی را به ✓
ً
طور اقساطی خریداری کرده است، بعدا

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی آزد چه وضعیت دارد؟  هنگام عقد آن را عنوان کرده باشد، معامله 

 کننده صحیح است. الف. به علت اشتباه در شخص طرف معامله، عقد برای موکل باطل است، لیکن برای شخص معامله

 ب. معامله غیرنافذ است و فروشنده حق تنفیذ یا رد آن را دارد. 

 پرداخت شود.که تمامی اقساط ج. فروشنده حق فسخ معامله را دارد، مگر این
ً
 نقدا

 برای موکل واقع شده است.
ً
 د. عقد صحیحا

 درست است.     »د«ی پاسخ: گزینه

دهد، محمد ایجاب را در ظاهر برای خود اما در واقع برای همسرش به عنوان وکیل ناصر ایجاب فروش آپارتمان خود را به ثمن نقد به محمد می ✓

 [ 96]قضاوت  ناصر اظهار کند، در صورت اثبات این امر، حکم معامله چیست؟که وکالت خود را به کند، بدون اینقبول می

 الف. معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است.

 ب. عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است.

 است. ج. به لحاظ کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زبان ناصر، معامله قابل فسخ 

 د. معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است. 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه  196ی براساس ظاهر مادهپاسخ: 

 [ 92]تعهدات آزاد در عقد وکالت: ✓

 شود.الف. وکالت بالعزل به عزل موکل مرتفع می

 است. ب. اگر به نحو اجتماع باشد، به موت یکی از وکال، وکالت دیگری باقی 

 چنین اختیاری تفویض شده باشد.
ً
 ج. وکیل در توکیل فقط در صورتی است که صریحا

 د. وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نیست. 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 664ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 97وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت ت؟کند، کدام مورد صحیح نیسدر فرضی که وکیل، قراردادی را برای موکل به حساب او منعقد می ✓

 کند.شده بین وکیل و موکل، در نفوذ قرارداد خللی ایجاد نمینامه وکیل حاوی اختیار او در انجام معامله باشد، سند پنهانی تنظیمالف. هر گاه وکالت

 خود مسئول اج
ً
 رای تعهدات ناشی از قرارداد است.ب. اگر وکیل نام موکل را پنهان دارد و خود، طرف معامله قرار گیرد، اصوال

 ی او غیرنافذ است.ج. در صورتی که معلوم شود وکیل هنگام عقد ورشکسته بوده است، معامله

 د. تمام اسنادی که وکیل در اجرای وکالت امضا کرده است، در برابر موکل قابل استناد است. 
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اعتباری قرارداد منعقد شده به حساب کند، ورشکسته بودن وکیل سبب بیاد منعقد میدرست است. وکیل به نام و حساب موکل قرارد  »ج« ی  پاسخ: گزینه

 شود. موکل نمی

 اگر موکل مال موضوع وکالت را ندیده باشد، مع ✓
ً
مال را دیده و از اوصاف آن آگاه شده و آن را ذلک به وکیل وکالت دهد آن را بفروشد اما وکیل بعدا

 [ 92]تعهدات سراسری فروشد، قرارداد وکالت و بیع مال میان وکیل و ثالث چگونه است؟با رعایت مصلحت موکل به ثالث می

 الف. وکالت باطل بوده و بیع نیز به تبع آن باطل است. 

 ب. وکالت صحیح و بیع غیرنافذ است.

 ج. وکالت صحیح و بیع باطل است.

 د. وکالت و عقد بیع هر دو صحیح است. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

ی  الوکالهالوکاله با وکیل دوم منعقد نمود. پرداخت حقوکیل با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نمود و در این راستا، قرارداد حق ✓

 [ 92]وکالت ی : وکیل دوم به عهده 

 الف. وکیل اول است. 

 ب. موکل اصلی است. 

 ج. موکل اصلی و وکیل اول است.

 که با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی بماند. باشد؛ مشروط بر آنیز مید. وکیل اول ن

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

وگاز کند، حکم چیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی و نفتشخصی در ضمن عقد الزم دیگری، ملتزم شده وکیل خود را عزل نکند، ولی او را عزل می ✓

 [ 94سراسری

 الف. عزل مؤثر است.

 وکالت یادشده، الزم شده و قابل فسخ نیست.  ب.

 ج. حق عزل وکیل از او سلب شده و عزل وکیل مؤثر نیست.

 شود.د. وکالت مزبور قابل فسخ نیست، لیکن با فوت و حجر طرفین منفسخ می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 وکالت در انشای عقد و جاری کردن صیغه ✓
ً
سوی یکی از زوجین را داشته باشد و قبل از انجام مورد وکالت دچار سفاهت ی نکاح از  اگر وکیلی صرفا

 [ 94دکتری حقوق خصوصی سراسری ] کند؟ شود، وکالت مزبور چه وضعیتی پیدا می

 شود. ب. منفسخ می      شود. الف. باطل می

 د. عمل وکیل غیرنافذ و نیازمند تنفیذ است.      ج. به قوت خود باقی است.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

دهد تا ملک را در دفتر اسناد رسمی به نام خود منتقل کند. اگر قبل از اجرای وکالت،  در ضمن عقد بیع، فروشنده به خریدار وکالت بالعزل می ✓

 [ 94]قضاوت  موکل فوت کند، چه تأثیری بر اعتبار وکالت فوق دارد؟ 

 رود.وکل از بین نمیشود و با فوت مالف. وکالت در ضمن عقد الزم، الزم می

 ب. وکالت یادشده غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ ورثه است. 

 رود. ج. وکالت بالعزل با فوت طرفین از بین نمی

 شود.د. وکالت منفسخ می

شود و همچنین سخ می قانون مدنی با فوت یا جنون هر یک از طرفین منف 954ی  درست است. وکالت عقد جایز اذنی است. طبق ماده  »د«ی  پاسخ: گزینه

فسخ شدن عقد وکالت است، منتها مانع انفساخ عقد در اثر  به سفه در مواردی که رشد معتبر است. شرط شدن عقد وکالت ضمن عقد الزم، موجب غیرقابل

 شود. فوت یا حجر هر یک از طرفین عقد نمی

 [ 95]وکالت کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟  ✓

 تواند در مورد وکالت اقدام کند.استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی الف. وکیل پس از
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 ی عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست. ب. چنانچه نامه

 ی عزل به اطالع وکیل که در مسافرت است برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.چنانچه نامهج. 

 ی عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.چنانچه نامهد. 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 680ی  پاسخ: طبق ماده

آن ✓ از  یکی  حجر  صورت  در  باشند،  شخصی  وکیل  اجتماع  نحو  به  نفر  دو  گاه  ]ار هر  است؟  نحو  به چه  دیگری  وکالت  خصوصی  ها،  حقوق  شد 

 [ 96سراسری

 الف. به قوت خود باقی است، لییکن تصرفات وی منوط به تنفیذ وکیل جانشین است. 

 کند.ب. موکل، شخص دیگری را به وکالت انتخاب می

 پردازد. ج. دیگری به انجام امور وکالت می 

 شود. د. وکالت دیگری باطل می

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 90]قضاوت  لت از بین برود وکالت چه حکمی دارد؟ هر گاه متعلق وکا ✓

 شود. ب. منفسخ می      شود. الف. باطل می

 به قوت خود باقی است.د.      ی وکیل است. تابع ارادهج. 

 درست است. بالعزل بودن وکالت، مانع انفساخ عقد در اثر فوت یا حجر وکیل یا موکل نیست.  »ب«ی پاسخ: گزینه

دهد تا همان زمین را وقف  دهد تا زمین متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص »ج« وکالت میشخص »الف« به شخص »ب« وکالت می ✓

 [ 91الت]وک کند؟کند. در این صورت وکالت او چه وضعیتی پیدا می

 شود.الف. منفسخ می

 ب. وکالت دوم اعتبار ندارد. 

 ج. وکالت دوم تأثیری در وکالت اول ندارد. 

 د. هر کدام از دو وکیل زودتر اقدام به بیع یا وقف نماید، عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع باشند.

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 

 »عقد ضمان« 
 723تا  684مواد 
ۀ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را َمضمون    684مادۀ   َله و قانون مدنی: »عقد َضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمِّ

ض، رضایی، مسامحهمی  مدیون  اصلییا    َعنهَمضمون  را    شخص ثالث َوض دارد. مقتضای  1عی ای، َتبَ گویند.« َضمان، عقدی است الزم، عهدی، معوِّ . ضمان، دو ع 
ه منتقل نشود  ذات  َضمان، تعهد به تأدیۀ دین است )وجود دین(. مقتضای اطالق  َضمان، انتقال  دین است. نتیجه اینکه در ضمان  نقل می توان شرط کرد که ذمِّ

 )در حواله هم انتقال طلب مقتضای ذاتش نبود(. 
 شود. در عقد ضمان، مدیون، شخص ثالث است و در واقع بدهکار در آن دخالتی ندارد. َله( بسته می)َمضمون  عقد ضمان بین ضامن و طلبکار  

 َعنه[ شرط نیست. : در ضمان رضای مدیون اصلی ]َمضمون  685مادۀ 
 قانون مدنی رضاء یعنی اراده.  685در مادۀ  
 دو نوع ضمان داریم: ❖

 

1
ق صحیح است و ضمانت از م    ین  معلِّ ب.  ال ضمان، وابسته به دین است؛ باید سبب ایجاد شده باشد خواه مستقر باشد یا نباشد بنابراین ضمانت از د   الجعاله نیز صحیح است. ضمانتی که سبب آن ایجاد نشده باطل است: ماَلم َیج 
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ض .1 ه )اصل است( )معوِّ  است(؛  1ضمان نقل ذمِّ
ض است(. ضم .2 ه )استثناء است( )غیرمعوِّ  ان ضمِّ ذمِّ

ولی  رود؛  آید و مدیون میشود؛ در واقع ضامن میآید و ضامن مدیون میشود و دینش بر گردن ضامن میَعنه( بری می، مدیون )َمضمون  ضمان  نقل  ذّمه در  
ا در    توان شرط  خالف کرد زیرا انتقال  دین، مقتضای ذات  ضمان نیستمی ّ ذّمهضمان  امِّ

ۀ َمضمون  ، مدیون می ضم  شود؛ َعنه بری نمیماند )ذمِّ
ۀ ضامن هم مشغول می  گیرد یعنی طلبکار دو نفر را دارد، هم ضامن و هم بدهکار. آید در کنار او قرار میشود( و ضامن هم میذمِّ

 ضمان ضمِّ ذمه دو نوع است: 
 استثناء است(  طولی  است و اصلَعرضی )حرف  »ر« ساکن است(؛ )در ضمان ضم، َعرضی  .1
 ای(. طولی )یا وثیقه .2

ر ندارند و طلبکار می م و تأخِّ  تواند به هر کدام مراجعه کند. ضمان َعرضی )تضامنی(: این است که ضامن و بدهکار در عرض همدیگر هستند و تقدِّ
ل باید به سراغ بدهکار )َمضمون  ضمان طولی )وثیقه  بعد اگر تأدیه نکرد برود سراغ ضامن. َعنه( برود و ای(: این است که طلبکار اوِّ

 بنابراین، این شد سه نوع ضمان: 
ه؛ .1  ضمان نقل ذمِّ
 ضمان عرضی؛ .2
 ضمان طولی.  .3

ه را پذیرفته ولی ضمان طولی را عرف بازار و تجارت ما پذیرفته است. 698و   684قانون مدنی صریحًا در موادِّ    ، ضمان نقل ذمِّ
ه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون: عقد ضمان عبارت است از 684مادۀ  له و شخص ثالث را  اینکه شخصی مالی را که بر ذمِّ

 گویند. عنه یا مدیون اصلی میمضمون
ه مضمون698مادۀ  ه ضامن به مضمون: بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمِّ  شود. له مشغول میعنه بری و ذمِّ

ل سراغ وامگیرد و دیگری ضمانت میدر حالت عادی وقتی کسی وام می روند و اگر نشد سراغ ضامن  گیرنده میکند در صورتی که مبلغ  وام پرداخت نشود اوِّ
د برای این که عرف را اجراء شود که حال بای روند. در اینجا شاهد هستیم که قانون )همانگونه که در دو مادۀ فوق دیدیم( با عرف تضاد دارد؛ سؤال مطرح میمی

م است. دکتر کاتوزیان گفته  کنیم چه کار کنیم؟ چون منطقی که نگاه کنیم عرف بهتر از قانون است؛ می توانیم بگوییم قانون تکمیلی است و عرف بر قانون مقدِّ
 .ذّمه مگر اینکه بگوید ضّم ذّمه استهر جا ضمان دیدیم یعنی نقل های حقوقی و در امتحان قانون تکمیلی است با این وجود در نوشته

 : نکات عقد ضمان
ه. چرا عهدی است؟ چون اثرش  1نکته  ه و چه ضمِّ ذمِّ  است. متعهد چه کسی است؟ ضامن.  تعهد: ضمان، عقدی عهدی است، چه نقل ذمِّ
ه عقدی مجانی است. برای روشن شدن عقد معوِّ 2نکته   ض است و ضمان ضمِّ ذمِّ ه، عقدی معوِّ ض کنیم که بیع  ض و مجانی مثاًل اشاره می: ضمان  نقل ذمِّ   معوِّ

 . مجانیاست و هبه  
ه ضامن می َوض( تعهد میدر ضمان نقل ذمِّ ه فقط ضامن میکند و بدهکار هم میآید )این یك ع  َوض  دیگر( ولی در ضمان ضمِّ ذمِّ آید و  رود )این هم یک ع 

ه طلبکار به کسی نمی ه عقدی است مجانی یك نتیجه میگوید برو. حال از این که ضمان  نقل  ذمِّ ض و ضمان  ضمِّ ذمِّ  گیریم: عقدی است معوِّ
ه: در  نتیجه ض طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند )در ضمان  نقل  طلبکار )َمضمون    ضمان نقل ذمِّ َله( باید اهلیت کامل داشته باشد چون که در عقود معوِّ

ض است از هر دو َسمت، غرری است پس صغیر  مم  هَله در ضمان  نقل باشند( ولی در  توانند َمضمون  یز و سفیه نمیچون معوِّ ض است    ضمان ضمِّ ذمِّ چون غیرمعوِّ
رفًا نافع باشد، نسبت به آن طرف جایز است پس در ضمان  ضم، صغیر  ممیز یا سفیه می ضی که نسبت به یک طرف ص  َله واقع  توانند َمضمون  و هر عقد  غیرمعوِّ

 َله است(. َمضمون    شوند )به سود  طلبکار یا

 

1
ض،     ض است، حال ممکن است عقد  معوِّ  تملیکی باشد یا عهدی. حقِّ حبس در عقود معوِّ
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ت کامل نداشته باشد.  تواند صغیر  ممیز یا سفیه باشد یعنی می: در عقود مجانی معمواًل )نه همیشه( آنکه عقد به نفعش است میقاعده ه تواند اهلیِّ   ضمان نقل ذمِّ
ض است و طلبکار، بدهکار را از دست می کند( چون اگر ضامن  اید عقلش سر جایش باشد که چه میای بدهد که باید حواسش جمع باشد )یعنی به گونهعقدی معوِّ
هرسد! ولی در  هم به درد نخور باشد که دیگر دستش به کسی نمی قانون مدنی فقط اهلیت     686اگر ضامن هم نباشد بدهکار هست. قانون در مادۀ    ضمان ضمِّ ذمِّ

ه الزم است و در ضمِّ ذمه الزم نیست.ضامن را گفته و اهلیت طلبکار را نگفته است اما ما فهمیدیم که در نقل ذ  مِّ
 : ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد ]چون نسبت به وی ضرری است[. 686مادۀ 
ۀ مجانی قبول کند. ورشکستگی  َمضمون  : ورشکسته مینکته تقال   َله مانع از انعقاد عقد َضمان است )زیرا ضمان  نقل یعنی انتقال  دین و انتواند ضامن  ضم ِّ ذمِّ

ین حساب میتواند معامالت  ضرری انجام دهد( مگر وثیقهدین برای هر دو طرف، ضرری است و ورشکسته نمی شود  ای باشد. چون ضمان یک نوع پرداخت  د 
رفًا نافع است. تواند ضمان  وثیقهتواند ضمان  نقل را قبول کند. ورشکسته میَله نمیَمضمون   َبندد چون ص   ای از نوع  ضم ب 

اش[ اما  اش ممنوع است و نه امور شخصیتواند ضامن شود ]ضمان یک وثیقۀ شخصی است و وثیقۀ مالی نیست و ورشکسته در امور مالینکته: ورشکسته می
 تواند دیون را به دلیل ممنوعیت بپردازد.  تاجر  ورشکسته نمی

 قانون مدنی ارتباط دارد:  291و  685قانون مدنی با موادِّ   687مادۀ 
ت صحیح است. 687ادۀ م  : ضامن شدن از محجور و َمی ِّ

 : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. 685مادۀ 
ت از دین صحیح است. 291مادۀ  ه َمی ِّ  : ابراء ذمِّ

تواند  دیون میقانون مدنی ضامن شدن از محجور و میت درست است. چرا از محجور درست است؟ چون ارادۀ مدیون در ضمان دخالت ندارد پس م  687طبق مادۀ  
  محجور باشد. ضامن شدن از میت هم درست است چون ترکه، شخصیت حقوقی دارد پس ضامن شدن از میت یعنی ضامن شدن از ترکه؛ در واقع برای میت

 شود ابرای ترکه. می
 : ممکن است از ضامن ضمانت کرد. 688مادۀ 

«. هم »ترامی« و دور« و دیگری »ترامیمادۀ فوق گفته و نام  دیگری را نگفته است. یکی »  دو اصطالح داریم که مرحوم دکتر کاتوزیان یکی را در حاشیۀ ذیل  
ه است. من به شما بدهکارم که »آقای الف« ضامن من می  در قانون مدنیهم »دور«   شود؛ حال  شوم و »آقای الف« مدیون میشود و من بری میمختصِّ نقل ذمِّ

رود  شود و همینطور میشود؛ سپس »آقای ج« ضامن »آقای ب« میشود و »آقای ب« مدیون میالف« بری می  شود »آقای»آقای ب« ضامن »آقای الف« می
 است.  تسلسلگویند که شبیه   ترامیجلو که این را 

 قانون مدنی است.  722ادامۀ ترامی مادۀ 
کند تا به  َعنه  خود رجوع میبه همین طریق هر ضامنی به مضمونَعنه  خود رجوع کند و  : ضامن حقِّ رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون722مادۀ  

 شود[ َعنه  خود است نه مدیون  اصلی زیرا با اولین َضمان، مدیون اصلی َبری میمدیون اصلی برسد. ]معیار  رجوع  هر ضامن، اذن  مضمون
شود.  شوم و »آقای الف« بری میالف« مدیون شد. حال من ضامن »آقای الف« می: من به شما بدهکارم، »آقای الف« ضامن  من شد من بری شدم و »آقای  دور

نظر است؛ طبق َعنه از ضامن ضمانت کند. دور در ضمان  نقل صحیح است ولی در ضمان  ضم صحیح نیست )در ضمان ضم اختالفدور در ضمان یعنی مضمون
ین صورت نمیینظر غالب، صحیح نیست، زیرا در ضمان ضم، مدیون اصلی بری نم  گیرد(.شود یعنی انتقال  د 

ا در »دور« خود  مدیون   فرق »دور« و »ترامی«: این دو نهاد، شبیه همدیگر هستند و فرقشان این است که در »ترامی« یك نفر  دیگر، ضامن  ضامن می شود امِّ
 شود. اصلی، ضامن  ضامن می

ت. )هر کجا انتقال  دین داشتیم دور صحیح است: در حواله، انتقال  دین داریم؟ بله، پس دور صحیح  نکته: دور در حواله صحیح است اما در کفالت، صحیح نیس
تقال  دین داریم؟  است؛ در ضمان نقل، انتقال  دین داریم؟ بله، پس دور صحیح است؛ در ضمان  ضم، انتقال  دین داریم؟ نه، پس دور درست نیست؛ در کفالت، ان 

 نه، پس دور درست نیست.( 
 له قبول کند صحیح است. : هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون689مادۀ 

 این ماده دو فرض دارد، یك فرض ساده را گفته و یك فرض پیچیده را نگفته است: 
ل: این فرض را ماده   کار! ما حاضریم ضامن بشویم«؛ در این صورت،  گویند: »ای طلبروند و میگفته است؛ بدین صورت که چند نفر نزد طلبکار می  689فرض اوِّ

ه یا ضمِّ ذمه باشد.  کند. انگار چند تا ایجاب آمده و طلبکار یکی را قبول کرد و عقد با او منعقد میطلبکار یکی را قبول می  شود؛ فرقی ندارد که ضمان، نقل ذمِّ
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م: این فرض را مادۀ فوق گویند: »طلبکار! ما حاضریم ضامن  روند پیش طلبکار و میست که چند نفر میالذکر نگفته است. این فرض بدین صورت افرض دوِّ
 که اینجا دو حالت دارد:  همۀ آنها را می پذیردبشویم« و طلبکار هم 

ه 1  . نقل ذمِّ
ه 2  . ضمِّ ذمِّ
ه است: در اینجا دین از مدیون منتقل می1  ضمان به طور تسهیم مساوی یا متفاوت؛ این را    شود یاها پخش میها و بین ضامنشود به همۀ ضامن. ضمان، نقل ذمِّ

م؛ پس مدیون بری میمی به اندازۀ  شود. در اینجا، طلبکار به هر ضامنی  ها پخش میشود و دین بین ضامنگویند. مثاًل اگر سه تا ضامن هستند به طور یك سوِّ
 قانون مدنی(.  721تواند رجوع کند )مادۀ می خودش

حقِّ    فقط به قدر سهم اوله به هر یک از آنها  ضمانت کرده باشند مضمون  به نحو تسهیمدد از یک شخص و برای یک قرض  : هرگاه اشخاص متع 721مادۀ  
 رجوع کند.  به قدر سهم اوتواند رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که إذن تأدیه داده باشد می

ه:2 شود  گویند: »ای طلبکار! ما حاضریم ضامن  ضمِّ ذمه بشویم« طلبکار هم همه را می پذیرد. بدهکار بری نمیروند نزد طلبکار و میچند نفر می  . ضمان ضمِّ ذمِّ
 تواند از هر ضامنی کلِّ طلب را بگیرد. اند یعنی طلبکار میها مسئول هستند، هر کدام در واقع کلِّ دین را پذیرفتهو تمام ضامن

ن  ضامن جاهل بوده باشد میدر ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمون :690مادۀ 
تواند عقد ضمان را فسخ  له در وقت ضمان به عدم تمکِّ

 له خیاری نخواهد داشت. کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون
ط  صحت نیست(. یعنی اگر ضامن، فقیر هم بود، معسر بود یا ندار بود، ضمان درست است.  در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد )مالدار بودن  ضامن، شر 

کند  آید طلبکار حقِّ فسخ دارد؛ در واقع طلبکار، ضمان را فسخ میاگر هنگام عقد، ضامن ندار بود و طلبکار هم جاهل بود چون این خیار هنگام عقد به وجود می
 گردد. و دوباره دین به عهدۀ بدهکار بر می

 له حقِّ فسخ ندارد. گویم ولی اگر ضامن مالدار باشد و بعدًا ندار بشود مضموننکته: چون این حقِّ فسخ اسم ندارد به آن »خیار  تخلف از شرط  ضمنی« می
 است.[ : ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. ]ضمانت از دینی که سبب  آن ایجاد شده، ضمانت  صحیح 691مادۀ 

 ما دو نوع دین داریم: 
 آید. . دینی که فوری به وجود می1
 کشد تا به وجود آید. . دینی که طول می2

ل یك دین در دو مرحله به وجود می آید. ضمان از دینی  آید و سپس دین به وجود میبه وجود می شرطآید و بعد یك چیز دیگر به نام آن به وجود میسبب  آید: اوِّ
ه وجود آمده درست است. حال که موضوع، ضمان دین است آیا دین باید حتمًا موجود باشد؟ نه! سببش بود کافی است ولو اینکه هنوز دین به  که فقط سببش ب

 آوریم: وجود نیامده باشد. برای تبیین موضوع، دو مثال  مهم می
شود »سبب دین« و البته بعد از نکاح  آید. نکاح میفقه( با عقد نکاح به وجود نمی: در نکاح، شوهر، مدیون  نفقه است. حال این دین )یعنی دین  مربوط به ن1مثال  

آید. مادۀ قانونی  فوق  و بعد که این دو جمع شد دین به وجود می  شرطشود  و »تمکین« هم می  سببشود  خواهد تا دین ایجاد شود، »نکاح« میتمکین هم می
توان از زوج ضمانت کرد زیرا سبب دین به وجود آمده  د از شوهر ضمانت کرد یعنی در واقع پیش از تمکین میشوخواهد بگوید همین که نکاح منعقد شد میمی

 است. نتیجه اینکه ضمان از دینی که سببش به وجود آمده درست است.
عل نمی2مثال   عل میقانون مدنی: عا  567شود باید عامل عمل را انجام دهد )مادۀ  : در عقد جعاله، جاعل مدیون  ج  گردد که متعلق  جعاله  مل وقتی مستحق ج 

عل نشده ولی سببش که همانا عقد جعاله باشد  را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.( حاال قبل از انجام عمل می شود از جاعل ضمانت کرد )هنوز جاعل، مدیون  ج 
 ایجاد شده است( 

 ایجاد شده صحیح است.  قانون مدنی ضمان  دینی که سببش  691طبق مفهوم مخالف مادۀ 
ی باشد به خاطر اینکه بتواند به عهدۀ ضامن برود )به ضامن منتقل شود( بنابراین از عیننکته شود  معین نمی : گفتیم موضوع ضمان، دین است این دین باید کلِّ

ی می  شود ضمانت کرد. ضمانت کرد و فقط از دین کلِّ
ه(: عین مضمونه عینی است که دست یك شخص است و ید آن شخص نسبت به آن عین، ضمانی است  یك اصطالح داریم به نام عین مضمونه )اعیان مضمون

ی باشد   ه داشت از هر دینی که کلِّ و قائم به شخص  و باید آن را به مالك پس بدهد. مثال واضح این مورد غصب است. مال مغصوب، عین مضمونه است. باید توجِّ
 شود. یشود ضمانت کرد که در اینجا نم نباشد می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

499 

شود  شود عین مضمونه( که عین مضمونه یك نوع عین معین است. حال یك نفر، ضامن  غاصب می: مال مغصوب دست غاصب است )مال مغصوب میمثال
شد.  ی بود میتواند آن مال را پس بدهد اگر کلِّ که همین مال )عین معین( را به مالك پس بدهد؛ این ضمان نیست. وقتی مال دست غاصب است، ضامن چطور می

 دهم. گیرم و به تو میروم مال را از غاصب میگویم میشود »تعهد به فعل ثالث« یعنی من به شما میاین ضمان نیست و می
ی باشد و قائم به شخص   ن است ضمان نیست و نوعی تعهد به فعل ثالث است چون موضوع ضمان باید دین کلِّ د.  هم نباش ضمان از اعیان مضمونه چون عین معیِّ

ل  ترم قرار شده است که من این درس را برای شما تدریس کنم حال فرض کنید یکی بیاید ضامن من بشود که این درس را بدهد که نم 
شود چون این  یمثاًل اوِّ

 مورد، قائم به شخص است. 
اعیان مضمونه( ضمان نیست )مادۀ   از  برابر مالک )ضمانت  از جانب متصرف در  به ردِّ عین  تعهد  از سوی متصرف   10نکته:  تنها  تعهد  این  ایفای  است( زیرا 

ذن در  پذیر است در نتیجه نوعی تعهد به فعل ثالث است. اعیان مضمونه یعنی اموالی که در تصرف مالک نیست و در تصرف دیگری است حال یا  بدون اامکان
 الک از رد امتناع کرده است )مثل امین(. تصرف او است )مثل غاصب( یا در ابتدا با اذن در تصرف  او بوده اما با مطالبۀ م

سن انجام قرارداد، ضمان نیست.   نکته: تضمین ح 
 چند تا ماده هست که با هم ارتباط دارند: 

 . 716و   715و  704و   703و  702و  693و   692مادۀ 
ن کند و همچنین 692مادۀ   تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. می: در دین  حال ممکن است ضامن برای تأدیۀ آن َاَجلی معیِّ
 تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبۀ رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد. له می: مضمون693مادۀ 
ت داشته باشد مضمون702مادۀ  ت، مطالبۀ طلب خود را از ضامن کند اگر چه له نمی: هرگاه ضمان مدِّ  دین حال باشد. تواند قبل از انقضاء مدِّ
 له حقِّ مطالبۀ طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد. : در ضمان  حال مضمون703مادۀ 
 : ضمان  مطلق، محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است. 704مادۀ 
ت داشته و ضامن قبل از مؤعد آن را بدهد مادام که دین حا715مادۀ   تواند از مدیون مطالبه کند. ل نشده است نمی: هرگاه دین مدِّ
ت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه  تواند رجوع به مضمون: در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می716مادۀ   عنه نماید هر چند ضمان مدِّ

 عنه إذن به ضمان موجل داده باشد. مضمون
. پس ضمان الزامًا تابع شرایط  اوصاف دینو نه تابع  شرایط دیناست نه تابع  وجود دینی که تابع دین است. ضمان تابع خالصۀ موادِّ فوق: ضمان عقدی است تبع

تابع اوصاف دین نیست. وقتی دین حال است، ضمان می الزامًا  تواند مؤجل باشد پس بنابراین نیازی نیست ضمان هم حال باشد. بر عکس، در دین نیست و 
تواند وثیقه نداشته باشد. بر عکس، چنانچه دین وثیقه  تواند حال باشد. همچنین اگر دین وثیقه داشته باشد ضمان میؤجل باشد ضمان میصورتی که دین م

 تواند خصوصیات خود را داشته باشد. تواند وثیقه داشته باشد. ضمان الزامًا تابع همۀ شرایط دین نیست و ضمان مینداشته باشد ضمان می
ن مانند حواله؛ دین باید مشروع  : دین باید مالی باشد )از تعهدات  غیرمالی مثل حضانت نمیدین  های ویژگی ی باشد نه عین معیِّ توانیم ضمانت کنیم(؛ دین باید کلِّ

 باشد؛ دین باید قابل تعیین باشد.   
 : 695و   694موادِّ 

 ست. گویند که ضمان مبتنی بر مسامحه است پس علم اجمالی کافی ااین مواد می
شرط نیست. بنابراین، اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن    نمایدمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می: علم ضامن به 694مادۀ  

مبهم باشد یعنی مردد    ای است اما نبایددین چه مقدار است، ضمان صحیح است؛ لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. ]هر چند مسامحه
 توانست مردد باشد جعاله است.[ نباشد: ضمانت  یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. توجه: تنها عقدی که می

 الزم نیست.   عنهله یا مضمونبه شخص مضمون: معرفت تفصیلی ضامن 695مادۀ 
 

 موجود باشد. : هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن 696مادۀ 
 گویند.  دین متزلزلو دیگری را  دین مستقردو نوع دین داریم که یکی را 
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تواند ناشی از عقد نباشد( و آن عقد قابل فسخ است یعنی هر زمان ممکن است عقد فسخ بشود و  : دینی است که ناشی از یك عقد باشد )دین میدین متزلزل
رود.  ه من مدیون هستی حال فرض کنید من خیار دارم، اگر مستند به این خیار، بیع را فسخ کنم دین شما از بین میدین از بین برود. ما یك بیعی داریم که شما ب

رود؛  رود، ضمان هم َتَبعًا از بین میشود ضمانت کرد و الزم نیست دین مستقر باشد. نهایت این است که دین از بین میتأکید کرده از دین متزلزل هم می  696مادۀ  
رود. من مالی به شما فروختم و شما بابت ثمن به من  ضمان، َتَبعی بود و ضمان از دین متزلزل درست است. اگر دین از بین رفت، ضمان هم از بین می  چون

 بدهکار شدی، حاال من هم خیار دارم که در این صورت دین متزلزل است. 
 قانون مدنی دو تا ایراد دارد:  696مادۀ 

 نادرست است؛ اصاًل ما شرط فسخ نداریم و منظور از این عبارت، »حقِّ فسخ« است.  . اصطالح »شرط فسخ«1
 کنند و یك سبب در تقدیر است. آمد. دین را فسخ نمی. بهتر بود به جای واژۀ »آن« در این ماده، »سبب آن« می2

 دنی دو ایراد فوق را ندارد. قانون م  775قانون مدنی ارتباط دارد که البته مادۀ   775قانون مدنی با مادۀ   696مادۀ 
ه است قابل فسخ باشد. 775مادۀ  ه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمِّ  : برای هر مالی که در ذمِّ
هده است:    697مادۀ   ل شخصی از بایع ضمانت  للغیر درآمده و بایع باید ثمن بدهد، حا. ضمان عهده از بایع یعنی مبیع، مستحق  1قانون مدنی راجع به ضمان ع 

للغیر درآمده و مشتری متعهد است که مبیع را برگرداند و شخصی ضامن  خریدار  . ضمان عهده از خریدار یعنی ثمن، مستحق  2کند که ثمن را به مشتری بدهد؛  می
 د به فعل ثالث است. شود که مبیع را به فروشنده بدهد به خاطر همین، ضمان عهده، ضمان به معنای واقعی نیست بلکه تعه می

 باشد امکان دارد.  باطلضمان عهده در هر موردی که بیع  
 شود مگر شرط  خالف شده باشد )مهم(. نمی اقالهیا  فسخضمان عهده شامل انحالل عقد به سبب  

هده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق  697مادۀ   جایز است. للغیر در آمدن آن : ضمان ع 
َوضین را پس بدهند )مادۀ   قانون مدنی(:  366وقتی عقد باطل است، طرفین باید ع 

 : هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.366مادۀ 
گوید: طرف مقابل! یك ضامن بده )هنگام انعقاد( برای اینکه اگر معلوم شد عقد خواهد یعنی میقابل ضامن میحاال فرض کنید یکی از طرفین در عقد از طرف م

َوضی را که به شما دادم از ضامن بگیرم چون من به شما اطمینان ندارم، این را    پذیر است(. گویند )که برای هر دو طرف امکان  ضمان عهدهما باطل است من، ع 
خواهم این ماشین را بخرم ولی  گوید: »من میگویم: »مال من است«، شما میگوید: »ماشین مال کیه؟« من میام؛ شما میمثال: من کنار ماشین ایستاده

ا که به تو دادم از ضامن  گویم: »شما یك ضامن به من بده که اگر ماشین مال تو نبود من پولی ر مطمئن نیستم که این ماشین واقعًا مال شماست«؛ از این رو می
هده، ضمان به معنای واقعی نیست چون باید ثمن را بدهد و ثمن، عین است و دین نیست و ضامن، ضامن  واقعی    ضمان عهدهبگیرم«، این را   گویند. ضمان  ع 

هده نوعی تعهد به فعل ثالث است. ضمان از اعیان یعنی ر ای مینیست؛ برای همین هم عده ن تحت عنوان ضمان  عهده پذیرفته شده  گویند: ضمان  ع  دِّ عین  معیِّ
هده ی ه باشد به همین دلیلی باید این قرارداد را نوعی تعهد به فعل  ثالث دانست؛ ضمان  ع  ی و بر ذمِّ عنی اینکه مبیع یا ثمن  است اما چون موضوع ضمان باید کلِّ

بایع و خریدار ضامن  درک  مبیع  مستحق   تواند از بایع یا خریدار ضمانت کند به این  باشند؛ در این حالت، شخص  ثالثی میو ثمن میللغیر درآید در این صورت، 
 گویند. ضمان، ضمان عهده می

ینی می ن پس، ضمانت از عین، ضمان به معنای واقعی نیست. توجه: از د  ی باشد نه عین  معیِّ  توان ضمانت کرد که کلِّ
هدهمعاملۀ فضولی( گفته ولی  ضمان عهده را فقط در این یك مورد )   697مادۀ   خیلی وسیع است، هر جا که عقد باطل باشد نه فقط به دلیل فضولی بودن    ضمان ع 

شود ضامن  عهده گرفت. فرض کنید بگویی: »ای فالنی! یك ضامن عهده بده!« همین که بگویی یك ضامن  عهده بده دیگر  به هر دلیلی که عقد باطل باشد می
 گیری. روی از ضامن میل باشد پولی را که به طرف دادی میبه هر دلیلی که عقد باط 

 شود. شود و شامل انحالل نمی: اگر ضامن عهده بگیری به طور مطلق فقط شامل بطالن مینکته
ح است و باطل  شود عقد ما صحیگیرم به طور مطلق. فردا معلوم میدانیم باطل است یا صحیح. من ضامن عهده میمثال: من و شما یك عقدی بستیم نمی
توانم عوض را از ضامن عهده بگیرم؟ خیر. چون انحالل است )ضمان عهده کنیم )که این انحالل است( حاال آیا من مینیست. پس فردا من و تو عقد را اقاله می

م فقط شامل بطالن است. چنانچه  به طور مطلق فقط مختصِّ بطالن است( و اگر بخواهیم شامل انحالل هم بشود باید تصریح کنیم. اگر هیچ چیزی نگوی
هده بده هم برای بطالن و هم برای انحالل« یعنی بای  هده، شامل  فسخ یا اقاله شود، در این صورت باید بگویم: »ضامن ع  د تصریح شود )موادِّ  بخواهیم ضمان  ع 

 قانون مدنی(.  708و  697
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 شود.از ضمان َبری می خیاریا   قاله ابیع به سبب  فسخ  : کسی که ضامن درك مبیع است در صورت 708مادۀ 
 (: 723و  700، 699تعلیق در َضمان )مواّد 

 تعلیق در ضمان دو قسم است: 
ه 1  . تعلیق در ضمان نقل ذمِّ
ه 2  . تعلیق در ضمان ضمِّ ذمِّ
ه باطل است   1بند  699: طبق مادۀ . تعلیق در ضمان نقل ذّمه1  . 1تعلیق در ضمان نقل ذمِّ

ق باطل است(. تعلیق در بیع، اجاره و دی ۀ معلِّ ه باطل است )ضمان نقل ذمِّ  گر عقود درست است اما در قانون گفته تعلیق در ضمان  نقل ذمِّ
ین را نمی  باطل است  مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم  تعلیق در ضمان:  699مادۀ   ق کرد[؛ ولی التزام به  ]چون ایجاد  اصل  د  َعلَّ توان م 

زًا ایجاد می تأدیه ممکن َنجَّ ین م  ق باشد ]یعنی د  َعلَّ ق  شرایطی میاست م 
ق به َتَحقُّ َعلَّ ین  مستقرشده به عهدۀ خودش را م   کند[. شود ولی ضامن، تأدیۀ د 

 من جور شد آن موقع، دین،  شوم« )این یعنی صبر کن اگر وام  گویم: »طلبکار! اگر وام  من جور شد، ضامن  بدهکار می: یك نفر به شما بدهکار است من میمثال
ق کند.  انتقال دینتواند بیاید گردن  من(؛ این باطل است و ضامن نمی  را معلِّ

گوید: »برو گوید: »طلبکار! برو پیش بدهکار، اگر نداد من ضامن هستم« یا به عبارت  دیگر میرود و می: ضامن پیش طلبکار میقانون مدنی 699مثال  مادۀ  
ق کرده است. آم عقد  ضمان میداد من میپیش بدهکار، اگر ن   بندم« که این باطل است چون انتقال  دین را به ندادن  بدهکار معلِّ

ه بر شرایط صحتش )یعنی معلق    700طبق مادۀ    َعلیه جزء شرایط صحت ضمان باشد( درست است زیرا تعلیق نیست؛ چون وقتی  ق.م، تعلیق  ضمان  نقل  ذمِّ
نَشأ )اثر انشاء( موکول به امر دیگری شده است که  تعلیق به ضمان است که ش ق عقدی است که انشاء شده اما م  َعلَّ رطی که به آن تعلیق شده خارجی باشد. عقد م 

ق   عقد باشد.  َعلیه باید یک حادثه خارجی باشد یعنی خارج از شرایط صحت  َعلیه این است که معلق  آن امر باید سه خصوصیت داشته باشد. یکی از خصوصیات معلِّ
شوم اگر اهلیت داشته باشم«؛ اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد است و  گویم: »ضامن میموقعی عقد، معلق است که تکلیف روشن نباشد. مثاًل من می

رج از ارادۀ طرفین باشد؛  اینکه تکلیف روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست است یا اهلیت ندارم که معامله درست نیست. خارجی باشد یعنی خا
 مربوط به حادثۀ خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد. 

َعنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطالن  : تعلیق  ضمان به شرط صحت آن ]شرایط  صحت  اختصاصی[ مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون700مادۀ  
ق  آن نمی ق نیست؛ لذا ضمان، صحیح است[. باشد پس عقد، م  َعلیه، خارجی نمیشود ]زیرا معلِّ  َعلَّ

ل باید کسی مدیون باشد تا دیگری بتواند از او ضمانت کند(. حال ضامن به طلبکار می ت ضمان، وجود دین است )یعنی اوِّ گوید: »اگر فالنی  یکی از شرایط صحِّ
که تکلیف روشن است و ضمان    ن نیست و ضمان نیستیا مدیو  یا مدیون هست و ضمان هم هستمدیون باشد من ضامنم« که دو حالت قابل فرض است:  

 درست است. پس: 
 باطل نیست.  تعلیق به شرایط صحتدر دو عقد ضمان و نکاح، 

ه، ضامن می  699مادۀ    2طبق بند   ا فراموش نشود که ضمدر ضمان نقل ذمِّ ق کند که این اشکال ندارد. امِّ ان   تواند بعد از انتقال دین، التزام خود را به تأدیه معلِّ
ه( باید منجز باشد. برای مثال، ضامن به طلبکار می ق باطل است پس ضمان )نقل ذمِّ گوید: »من ضامن هستم؛ اگر نداد به من رجوع کن«، که از این عبارت  معلِّ

ق نیست؛ در مقابل این ایجاب، طلبکار هم قبول میمی زًا منعقد میفهمیم ضمان، معلِّ َنجَّ زمان، دین هم به ضامن منتقل    شود و در همینکند؛ پس ضمان م 
تواند قبول کند. بدین  دهم« در واقع این یك شرط است و طلبکار هم میگوید: »به من یك فرصت بده من فعاًل دینم را نمیشود؛ حال ضامن به طلبکار میمی

زشکل که ضامن می َنجَّ ق.م. بری شده( شاید داد! اگر نداد من    698مطابق مادۀ    گوید: »ای طلبکار! برو سراغ بدهکار )بدهکاری که به موجب عقد  ضمان  م 
َعنه باشم  تواند ندهد چون با ضمانت بری شده و دیگر خیالش راحت است )من جای مضمون  دهم«؛ البته گفتنی است بدهکاری که بری شده هم میدین را می

 دم!!(. نمی
ۀ طولی است. : تعلیق در ضمان ضمِّ ذمه، همان . تعلیق در ضمان ضّم ذمه2  ضمان  ضمِّ ذمِّ

 ضمان ضمِّ ذمه دو نوع است: 
 طولی .1

 
ز بودن  َضمان: تعلیق در َضمان صحیح نیست  1 َنجَّ  .لزوم م 
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 عرضی .2
ه، انتقال دین نیست. می ۀ طولی، معلق است. اثر حقوقی ضمان ضمِّ ذمِّ ۀ َعرضی، منجز است و ضمان  ضم ِّ ذمِّ دانیم که هر عقدی اثر حقوقی دارد  ضمان  ضم ِّ ذمِّ

ه    انتقال دین ه است. اثر  حقوقی  ضمان  ضمِّ ذمِّ مان  نقل یك دین است و یك است. فرق آن دو این است که در ض  التزام ضامناثر  حقوقی  ضمان  نقل  ذمِّ
ۀ َعرضی می ۀ َعرضی میمدیون )یعنی ضامن(. اگر التزام، فوری )با عقد( ظاهر شود ضمان  ضم ِّ ذمِّ شود مستقیم از ضامن گرفت چون  شود در ضمان  ضم ِّ ذمِّ

ق است و ضامن می ۀ طولی التزام ضامن، معلِّ ا در ضمان  ضم ِّ ذمِّ ل برو سراغ بدهکار و اگر بدهکار نداد من ملتزم هستم که  تواند بگوالتزام به وجود آمده امِّ ید: »اوِّ
ه ایرادی ندارد.   بدهم.« پس تعلیق در ضمان ضمِّ ذمِّ

مثل   مبطل نیست  تعلیق به التزام )التزام به تأدیۀ دین  دیگری(: »ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیۀ دین  دیگری ملتزم شود در این صورت   723مادۀ  
ق به عدم تأدیۀ او نماید.« ]ضمان  ضم[ اینکه   کسی التزام خود را به تأدیۀ دین  مدیون، معلِّ

ه را گفته است؛ ضمان  ضم ممکن است طولی باشد یا َعرضی. در ضمان  ضم، تعلیق صحیح است. ضمان طولی اول باید به عنه  مضمون  این ماده، ضمان ضمِّ ذمِّ
یک تعلیق صورت گرفته است یعنی ضامن گفته: »من    723شود. در ضمان  ضم ِّ مندرج در  َعنه بری نمی، مضمونرجوع شود، بعد به ضامن؛ در ضمان  ضمِّ طولی

 است.  10شوم که فالنی پرداخت نکند« این، عقد  ضمان نیست و یک عقد  ماده در صورتی ضامن می
ق.م مقرر است یا در    690نند مگر در صورت اعسار  ضامن به طوری که در مادۀ توانند آن را فسخ ک َله نمی: ضمان عقدی است الزم و ضامن یا َمضمون  701مادۀ 

ین  َمضمون    َله و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. صورت بودن حقِّ فسخ نسبت به د 
ن  ضامن جاهل بوده باشد  َله در وقت ضمان به ع[ لیکن اگر مضمون  1دار باشد ]ولی شرط  َبنایی است : در ضمان شرط نیست که ضامن، مال690مادۀ  

دم تمکِّ
َله خیاری نخواهد داشت ]پس اگر ضامنی که در زمان عقد  تواند عقد ضمان را فسخ کند ]مانند حواله[ ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر  َملیء شود مضمون  می

عسر بوده، قبل از إعمال  خیار  فسخ توسط مضمون   ن  مالی پیدا کند، خیار، ساقم 
 شود زیرا ضرر دفع شده است[. ط میَله، تمکُّ

 لزوم عقد ضمان: 
ه باشد متفاوت است.  ه یا نقل ذمِّ ه به اینکه ضمان، ضم ِّ ذمِّ  ضمان الزم است یا جائز؟ پاسخ با توجِّ

ه( عقدی است الزم هم نسبت به ضامن و هم نسبت به طلبکار. . ضمان نقل ذّمه1  : این ضمان )نقل ذمِّ
ه قابل فسخ است: سه استثناء دارد، یعن  701مادۀ   ی در سه مورد عقد  ضمان  نقل  ذمِّ
 (. 690: ضامن در زمان عقد مال نداشت و طلبکار هم بدین امر جاهل بود )مادۀ اعسار ضامن( الف

عقد،    است. فرض کنید دینی وجود دارد که ناشی از یك عقد است و آن  دین متزلزل این همان بحث    :لهبودن حّق فسخ نسبت به سبب دین مضمون  (  ب
 رود. قابل فسخ است یعنی هر زمان ممکن است عقد فسخ شود و دین از بین برود. بدیهی است اگر دین از بین برود ضمان هم از بین می

 : خیار تخلف از شرط( ج
 شوند، ضمان جز در این سه مورد قابل فسخ نیست. یك سری عقود در موارد خاص فسخ می

ه قابل  1نکته   شود. با انعقاد عقد  توانند توافق کنند عقد ضمانت را بر هم بزنند چون به ضرر بدهکار میاقاله نیست. یعنی ضامن و طلبکار نمی: ضمان نقل ذمِّ
ا غیر نافذ است چون که بدهکار میضمان، بدهکار بری شده و دوباره نمی ه باطل نیست امِّ ند. این  تواند موافقت ک شود او را مدیون کرد. پس اقالۀ ضمان  نقل ذمِّ

 کند. موضوع بواسطۀ این لحاظ شده است که اقالۀ دو طرف  عقد با حقوق شخص ثالث )مدیون اصلی( برخود پیدا می
ه راه ندارد )مانند اقاله( چون در اینجا نیز وجود خیار شرط و متعاقبًا إعمال آن به ضرر بدهکار است. 2نکته   : خیار شرط در ضمان نقل ذمِّ
ه راه ندارد چون به ضرر بدهکار است. : شرط فاسخ در 3نکته   ضمان نقل ذمِّ

 : در قانون نیست.. ضمان ضّم ذمه2
 ضمان ضمِّ ذمه نسبت به ضامن، الزم است و نسبت به طلبکار، جایز است مانند رهن و کفالت. 

ه قابل اقاله است چون به ضرر کسی نیست. از آنجایی که مدیون بری نشده و همچنان  1نکته   مدیون هست از این رو، چه ضامن وجود داشته  : ضمان ضمِّ ذمِّ
 باشد چه نباشد به مدیون کاری ندارد.

 

1
کنند،  م به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می شرط َتبانی یا َبنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزا   گنجد. مواردی که از جهت عرف الزمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و َامارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می   

 شود. ولی در متن عقد بدان تصریح نمی 
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ه اشکالی ندارد. 2نکته   : خیار شرط در ضمان ضمِّ ذمِّ
ه اشکالی ندارد. 3نکته   : شرط فاسخ در ضمان ضمِّ ذمِّ

 
ۀ مضمون  : اگر مضمون  707مادۀ   مقصود، ابراء از اصل دین باشد. شود مگر این که  َعنه را بری کند ضامن بری نمیَله، ذمِّ

ه هم ه بوده )چرا که گفتیم اساسًا مقصود   این ماده غلط است هم با نقل ذمِّ ه داشت که منظور این ماده، ضمان  نقل  ذمِّ ه. البته باید توجِّ خوانی ندارد و هم با ضمِّ ذمِّ
ا با هر دو )چه نقل و چه ضم( غلط ه( مدیون بری میاست. می  قانونگذار در حقوق مدنی، نقل ذمه است( امِّ شود. حال این سؤال  دانیم که بر اثر ضمان )نقل ذمِّ

است. اگر در ضمان   تحصیل  حاصلشود مدیون را بعد از ضمان، ابراء کرد؟ خیر، چون مدیون بری شده و ابراء  کسی که بری شده  شود که: آیا میمطرح می
ه مدیون را ابراء کنیم ضامن هم بری می ه و طبق مادۀ شود ضمِّ ذمِّ ه است نه ضمِّ ذمِّ  غلط است: 707قانون مدنی، مادۀ    718پس منظور  ماده، نقل ذمِّ

 شوند. َعنه هر دو بری میَله ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون  : هرگاه مضمون  718مادۀ 
 

 ارتباط دارد:  697با مادۀ   708مادۀ 
 شود. خ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می: کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فس708مادۀ 
 للغیر در آمدن آن جایز است. : ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق697مادۀ 

 ایم(.گفت »ضامن عهده« )بحث ضامن عهده را قباًل توضیح دادهگفته »ضامن درك مبیع« که باید می 708در مادۀ  
 

ت مزبور منقضی شود ضامن میر مضمون. اگ 1 نی برائت  ضامن را بگیرد و مدِّ ت معیِّ . با رعایت سه 2عنه رجوع کند؛  تواند به مضمونعنه ملتزم شده که در مدِّ
 عنه رجوع کند: تواند به مضمونشرط ضامن می

 قانون مدنی:   709مادۀ 
ت معینی برائت او تواند، در صورتی که مضمون  ؛ ولی میاء دینبعد از ادَعنه ندارد مگر  : ضامن حقِّ رجوع به مضمون  709مادۀ   َعنه ملتزم شده باشد که در مدِّ

ت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.   را تحصیل نماید و مدِّ
ین توسط ضامن دو تا شرط دیگر تواند به مدیون رجوع کند که دین را داده باشد. این ماده ناقص است. رجوع ضامن به مدیون عالوه بر پرداخت  ضامن وقتی می د 

عنه الزم نیست  )اذن در ]انعقاد[ ضمان، اذن در تأدیه هم هست پس ضامن برای رجوع به مضمون  ضامن، اذن داشته باشدهم دارد که یکی این است که  
رد. در مواد ِّ مربوط به عقد ضمان در مورد اذن چیزی اشاره که اذن در تأدیه را نیز کسب کند(. اگر ضامن، اذن در پرداخت  دین از مدیون نداشته باشد حقِّ رجوع ندا

قانون مدنی استنباط کنیم. ضامن در عقد ضمان، مثل ثالث است. ثالث اگر بدون  اذن  پرداخت از مدیون، دین  مدیون را   267نشده است و باید این امر را از مادۀ  
 د در مورد ضامن هم به همین شکل است. رس کرد حقِّ رجوع به مدیون را نداشت. به نظر میپرداخت می

  تضامنی باشد. نکته: در عقد  َضمان اگر اذن در انعقاد عقد نداشتیم ولی بعدًا اذن در تأدیه بگیریم، حقِّ رجوع ندارد مگر شرط خالف شده باشد یا ضمان  
کند اگر با اذن باشد حقِّ  ه باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشت267مادۀ 

 مراجعه به او دارد واالِّ حقِّ رجوع ندارد.
م این است که  ع نداشته باشدشرط سوِّ  ق.م.(.   720)مادۀ    ضامن قصد  َتَبرُّ

ع ضمانت کرده باشد حقِّ رجوع به مضمون  720مادۀ   َعنه ندارد. : ضامنی که به َتَبرُّ
ت معینی برائت او را  تواند، در صورتی که مضمون  َعنه ندارد مگر بعد از اداء دین؛ ولی می: ضامن حقِّ رجوع به مضمون  709مادۀ   َعنه ملتزم شده باشد که در مدِّ

ت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.   تحصیل نماید و مدِّ
مقرر   709یك استثناء دارد. یك مورد هست که ضامن دین را نداده ولی حقِّ رجوع دارد. مادۀ ضامن وقتی حقِّ رجوع دارد که دین را داده باشد که  709طبق مادۀ  

گذارم شما دین را بدهی؛  گوید: »نمیگوید: »من پول ندارم! چطور دین را بدهم!؟« مدیون میگوید: »بیا ضامن من شو!« ضامن میداشته مدیون به ضامن می
گذارم شما مدیون  دهم، خالصه اینکه نمیدهم یا خودم دین را میای دیگر یا پول را به شما میا طلبکار ببند؛ من تا هفتهشما فقط ضامن من شو و عقد ضمان را ب
  رسانم.« حال فرض کنید یكگوید: »تو ضامن من شو که من بری بشوم تا بروم دنبال پول و تا یك هفته پول را به تو میبمانی که تو دین را بدهی.« در واقع می

 تواند به مدیون رجوع کند. هفته گذشت و ضامن هنوز دین را نداده؛ در این صورت ضامن می
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د ضامن  : مستحضر هستید که اگر ضامن، دین را بدهد حقِّ رجوع دارد؛ حال یك چیزهایی هست در حکم  دادن  دین است که اگر آن کارها هم اتفاق بیفت نکته
 حقِّ رجوع دارد مثل اینکه: 

 شود یعنی انگار دین را داده پس حقِّ رجوع دارد. اش بری می: حواله منعقد بشود ضامن ذمههد یا طلبکار حواله بدهدضامن حواله بد
 َعنه را دارد. رود و در این صورت، حقِّ رجوع به َمضمون  شود و دینش با تهاتر از بین میشود یعنی ضامن از طلبکار، طلبکار می: دین  ضامن تهاتر میتهاتر

ه رخ میکند که مالکیت ما فیطلبکار، طلب را به بدهکار منتقل می  یامیرد و ضامن، وارث اوست  : فرض کنید طلبکار میالذّمهما فی  مالکیت دهد و الذمِّ
 ضامن حقِّ رجوع دارد. 

ه را گفته و تهاتر را هم قانون صراحتًا نگفته است و فیمالکیت  ما  712حواله را گفته، مادۀ   710مادۀ   آید. این موضوع، از قواعد عمومی معامالت بر میالذمِّ
له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حقِّ رجوع به  : اگر ضامن با رضایت مضمون710ماده  

 له به عهده ضامن. َعنه دارد و همچنین است حوالۀ مضمونمضمون  
 َعنه دارد. له فوت شود و ضامن، وارث او باشد حقِّ رجوع به مضمون  مضمون  : هرگاه712ماده 

 
 : 711مادۀ 

َعنه دوباره رفت دین را داد )ایفای ناروا( و از آنجایی که ضامن دین را داده حقِّ رجوع  فرض بفرمایید ضامن رفت رأسًا دین را داد و همه چیز تمام شد، حال مضمون  
 َعنه دوباره دین را داده است. دارد؛ و اساسًا ربطی به ضامن ندارد که مضمون  َعنه را به مضمون  

و مضمون711مادۀ   تأدیه کند  را  دین  اگر ضامن  به مضمون:  بپردازد ضامن حقِّ رجوع  ثانیًا  را  آن  به مضمونعنه  باید  و  داشت  نخواهد  و له  عنه مراجعه کند 
 رفته است مسترد دارد. له آنچه را که گ تواند از مضمونعنه میمضمون

 )پرداخت کتر از دین(:   713مادۀ 
 تواند از مدیون مطالبه کند، اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد. له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی: اگر ضامن به مضمون713مادۀ 

ه بر مسامحه استوار است( اگر ضامن کمتر به طلبکار بدهد حقِّ رجوع به بیشتر را ندارد.  تواند از ضمان سود ببرد )ضمان، مبتنی بر مغابنه نیست؛ بلکضامن نمی
ه میلیون داده و مضمون گوید: »طلبکار! ضامن  تواند برود ده میلیون را بگیرد. مدیون میله هم قبول کرده است، ضامن نمیمثاًل دین، ده میلیون بوده و ضامن، ن 

 دهد. چقدر داده؟« سپس همان را می
 اگر طلبکار، ضامن را ابراء کرد چون ضامن چیزی نداده حقِّ رجوع ندارد.

 قانون مدنی اگر ضامن بیشتر از دین بدهد حقِّ رجوع ندارد مگر اینکه بدهکار گفته باشد بیشتر بدهد.  714نکته: طبق مادۀ  
 عنه داده باشد. در صورتی که به اذن مضمون: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حقِّ رجوع به زیاده ندارد مگر 714مادۀ 

 
 شوند. عنه هر دو بری میله، ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون: هرگاه مضمون718مادۀ 

کند ضامن در مقابل   عنه. وقتی طلبکار، ضامن را ابراء میشوند، هم ضامن و هم مضموناین ماده اشعار داشته است اگر طلبکار ضامن را ابراء کند دو نفر بری می
شود چون دیگر ضامن حقِّ رجوع ندارد. ضامن به هر ترتیبی دین را پرداخت کند حقِّ رجوع دارد،  عنه در مقابل  ضامن، بری میشود و مضمونطلبکار بری می

ینی  خود به اختیار َصرف  کند. نظر میابراء، پرداخت دین نیست بلکه در ابراء داین از حقِّ د 
 قانون مدنی اگر ضامن هیچ ندهد حقِّ رجوع ندارد اما اگر چیزی بدهد حقِّ رجوع دارد.  719طبق مادۀ  

 عنه ندارد. له، ضامن را ابراء یا دیگری مجانًا دین را بدهد ضامن حقِّ رجوع به مضمون: هرگاه مضمون719مادۀ 
 

 است.  267هم دوباره تکرار مادۀ    717مادۀ 
 َعنه إذن در ادا نداده باشد. شود هر چند ضامن به مضمون  کند ضامن بری می عنه دین را ادا: هرگاه مضمون717مادۀ 
کند اگر با اذن باشد حقِّ  : ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین  دیگری را ادا می267ماده 

 مراجعه به او دارد واالِّ حق رجوع ندارد.
ه( ضامن بدهکار است و مضمون  تواند دین را بدهد. عنه، شخص ثالث است که میبعد از ضمان )نقل ذمِّ
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ین باطل باشد ضمانت باطل است )به مبحث حواله رجوع شود(؛ ولی فسخ    ین  اصلی ثابت شود یعنی عقد  پایۀ د  قراردادی که مبنای  نکته: در صورتی که بطالن  د 
 شود. نیست چون فسخ، ناظر به آینده است و هنگام ضمان، دین مستقر بوده اما در اثر فسخ، ضامن َبری میآن، دین بوده مبطل ضمان 

 کنم: دو مبحث را یادآوری می
ینَعنه:  زمان رجوع ضامن به مضمون   .1  را چک کنید.  زمان  د 

ل. ضامن پرداخت. ضامن می ین، حال و َضمان، مَؤجَّ  ند. َعنه رجوع کتواند به مضمون  اگر د 
ین، مؤجل و َضمان، حال. ضامن پرداخت. ضامن نمی  َعنه رجوع کند. تواند به مضمون  اگر د 

 را چک کنید.  زمان  عقد  َضمانَله به ضامن: زمان رجوع مضمون   .2
ت داشته باشد، مضمون   ل. اگر ضمان مدِّ ین، حال و َضمان، مَؤجَّ ت مطالبۀ  َله نمیاگر د  ین،  تواند قبل از انقضای مدِّ طلب  خود را از ضامن کند اگر چه د 

 حال باشد. 
ل و َضمان، حال. مضمون   ین، مَؤجَّ َله حقِّ مراجعه به ضامن و مطالبۀ طلب را دارد اگر  َله هر لحظه ممکنه به ضامن، مراجعه کند پس مضمون  اگر د 

ل باشد.   چه دین مَؤجَّ
ین    شود. ضامن حال مینکته: اصل بر حال بودن  ضمان است. با فوت  ضامن، د 

 : َعنهابراء  ضامن و مضمون  
َعنه را ندارد )چون ابراء است و ابراء، پرداخت  شوند؛ اما ضامن، حقِّ رجوع به مضموًن َعنه هر دو َبری میدر ضمان نقل اگر ضامن َبری شود ضامن و مضموًن 

 َعنه پرداخت است(. نیست و شرط  رجوع  ضامن به مضموًن 
ۀ مضمون  مضمون  در ضمان نقل اگر   َعنه از ابتدا بری شده است؛ مگر مقصود، ابراء از اصل  دین باشد  شود چون مضمون  َعنه را بری کند ضامن بری نمیَله، ذمِّ

 شود. که در این صورت ضامن هم بری می
 

 [ 99 مشاوران حقوقی] کدام مورد صحیح است؟ ✓

 .آنکه با اذن مدیون انجام شودشرط  پرداخت دین از جانب غیر مدیون صحیح است، بهالف. 

 .که در زمان انعقاد عقد، سبب دین ایجاد شده باشد ضمان مالم یجب باطل است، مگر آنب. 

ع ضمانت کرده باشد، بعد از پرداخج.   عنه را دارد، حتی اگر بدون اذن او ضمانت کرده  ت دین مضمون به حق رجوع به مضمون  ضامنی که بدون قصد تبرا

 .باشد

 .شوداز دین معلق باطل است، زیرا موجب تعلیق در ضمان می  ضماند. 

 « است باطل است نشده ایجاد آن سبب هنوز که دینی ضمانقانون مدنی: »  691« صحیح است. به استناد مادۀ  بپاسخ: گزینۀ »

، دادخواست  ، ضامن وثیقهفرزاد  حسن، در برابر ✓
ً
مطالبۀ وجه را به طرفیت حسن و حسین مطرح کرده  ای دین حسین قرار گرفته است. فرزاد بدوا

 [ 99تعهدات ارشد ] باره کدام است؟در این مقتضی است. تصمیم

 محکومیت طولی حسین و حسن الف. 

 محکومیت تضامنی هر دو خوانده ب. 

 محکومیت تضامنی و اجرای حکم به صورت طولی ج. 

 محکومیت حسین و عدم استماع دعوی علیه حسند. 

عنه: حسین( رجوع کند و در ای، طلبکار باید ابتدا به مدیون اصلی )مضمون  « صحیح است. طبق نظر دکتر مالکریمی در ضمان وثیقهدگزینۀ »پاسخ:  

 صورت عدم پرداخت به ضامن )حسن( رجوع نماید.

ر سه زمان مختلف، ضامن دین محمود  میلیون تومان به محمد بدهکار است. در صورتی که حسن، رضا و جمشید، به ترتیب د  100محمود، مبلغ   ✓

تعهدات ارشد  ] تواند اقامۀ دعوی کند؟ شده باشند، بر اساس قواعد ضمان )نقل(، محمد برای وصول طلب خود علیه چه شخص )اشخاصی( می 

99 ] 

 فقط، علیه حسن الف. 

 علیه هر سه نفر، به نحو تسهیم ب. 
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 فقط، علیه جمشید ج. 

 علیه هر سه نفر، به نحو ترتیب د. 

ۀ حسن مشغول است نه الف پاسخ: گزینۀ » ه، فقط ذما « صحیح است، مطابق نظر دکتر مالکریمی چون ضمان به صورت نقل منعقد شده و پس از انتقال ذما

 دیگران. 

 [ 98 ارشد] چیست؟ قضیه حکم و شودمی  واقع ضامن  برای الذمه فیما  مالکیت آیا بمیرد،  و باشد ضامن مورث لهمضمون   اگر ✓

 . شودنمی ترکه از  طلبکار ضامن، و خیر. الف

 است  اصلی مدیون به او رجوع  از مانع وارث، دین سقوط بلی،. ب

 .نیست اصلی مدیون  به او رجوع از مانع وارث، دین سقوط ولی بلی،. ج

 . شودمی  ساقط ترکه از  دین پرداخت اثر در طلب و شودمی ترکه از  طلبکار ضامن، و خیر. د

 .« دارد را  عنهمضمون    به رجوع حق باشد او وارث ضامن و شود فوت لهمضمون    گاه هر: »م.ق  712  مادۀ استناد به.است صحیح «ج» گزینۀ: پاسخ

 بازپرداخت  از  فرید  دین،  موعد  فرارسیدن  و  ضمانت  تحقق  از  پس.  کند  ضمانت  فرزاد  برابر  در  او  دین  از  تا  خواهدمی   فرید  از  مدیون،  عنوان  به  وحید ✓

 و  وحید  از  هریک  به  فرزاد  مراجعه  حق  خصوص  در.  کنممی  ابراء  را  تو   گویدمی  او  به  وحید  با  دوستی لحاظ  به  فرزاد.  کندمی  امتناع  فرزاد  به  بدهی

 [ 98 ارشد] است؟ صحیح مورد کدام خود، طلب وصول برای فرید،

 .داشت نخواهد مراجعه حق یک، هیچ  به و شودمی منفسخ  ضمانت. الف

 . داشت خواهد را فرید به مراجعه حق اصوال. ب

 .داشت نخواهد مراجعه حق یک، هیچ به. ج

 . داشت خواهد مراجعه حق هرکدام، به. د

ۀ   لهمضمون    اگر: »م.ق   707  مادۀ   تصریح  طبق.  است  صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ مِّ   از  ابراء  مقصود  اینکه  مگر  شودنمی   بری   ضامن  کند  بری  را  عنهمضمون    ذ 

 .« باشد دین اصل

اش را به  کند که اگر علی بدهی ای که بین محسن و حمید منعقد شده است، محسن تعهد می علی به حمید مدیون است. در ضمن عقد اجاره  ✓

 [ 98]مشاوران حقوقی  حمید تأدیه نکند، او پرداخت خواهد کرد. نوع تعلیق چیست و حکم آن کدام است؟

مان بر عدم تأدیه ـ صحیح                                                الف. تعلیق به التزام ـ باطل                     ب. تعلیق ض 

مان ـ  باطل                                                           د. تعلیق به التزام ـ صحیح    ج. تعلیق در عقد ض 

ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیۀ دین دیگری ملتزم شود  قانون مدنی: » 723مادۀ   « صحیح است.دق.م گزینۀ »   699پاسخ: به استناد مادۀ  

ق به عدم تأدیۀ او نماید
ا
 «.در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه خود را به تأدیۀ دین مدیون، معل

 پرداخت شخص ثالثی دین را به مضمون    رحلۀاذن گرفته باشد، هر گاه در م   نهع  که ضامن در حین عقد ضمان، از مضمون  با فرض این ✓
 
ه پرداخت ل

 [ 97]وکالت دام مورد صحیح است؟کند، ک

 حقا 
ً
 نه را ندارد. ع  رجوع به مضمون   الف. ضامن، مطلقا

 نه را دارد.ع  رجوع به مضمون   ب. ضامن، در هر حال حقا 

 دین را پرداخت کرده باشد، ضامن حقا 
ً
 نه را ندارد.ع  ضمون  رجوع به م ج. اگر شخص ثالث، تبرعا

ع، ضامن حقا   نه را دارد.ع  رجوع به مضمون   د. اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرا

 « درست است.جی » قانون مدنی، گزینه 719ی  پاسخ: طبق ماده

له است، ذمۀ حسن را ابرا کند، چه وضعیتی پیش مضمون  کند اگر رضا که حسن از حسین که ضامن علی شده است، به قید تضامن ضمانت می ✓

 [ 97]قضاوت  آید؟ می

 شود.ی حسن، حسین و علی میالف. سبب برئ شدن ذمه

 شود.ی حسن و علی میب. فقط سبب برئ شدن ذمه

 شود. ی حسن میج. فقط سبب برئ شدن ذمه
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 شود. ی حسن و حسین مید. فقط سبب یرئ شدن ذمه

ها  له یکی از ضامندرست است. ضمانت حسن از حسین مصداق ضمان ترامی )ضمانت از ضامن( است. در ضمانت ترامی اگر مضمون    « جی »پاسخ: گزینه

شوند. در فرض مورد پرسش بعد از حسن ضامن دیگری وجود ندارد در نتیجه ابرا حسن فقط موجب  های بعد از او برئ میرا ابرا کند، این ضامن و ضامن

 و به حال سایر متعهدین تأثیری ندارد.  برائت او است

 [ 97]قضاوت  عنه را دارد؟ له یا وارث او، به جای ضامن، حق رجوع به مضمون  در کدام یک از موارد زیر، مضمون   ✓

 له فوت کند و ضامن، وارث او نباشد.الف. هرگاه مضمون  

 ب. هرگاه مورث به اذن مدیون، ضامن او نزد وارث خویش باشد.

 هرگاه طلبکار، طلب خود را از ضامن تضامنی دریافت کند و ضمان به اذن مدیون منعقد نشده باشد.ج. 

 له، ضامن را ابرا کند.د. هرگاه مضمون  

 « درست است. بی »پاسخ: گزینه

 [ 92]تعهدات آزاد ثالث قرار گیرد:  ثالث با دائن که دین مدیون برعهدۀعقد  ✓

 ب. انتقال طلب است.                          الف. عقد حواله است. 

 د. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن است.       ج. عقد ضمان است. 

ی مدیون اصلی برئ و ضامن  قانون مدنی، برای ضمانت انتقالی ارائه شده است که با انشای آن ذمه  684ی  درست است. طبق ماده  »ج« ی  پاسخ: گزینه

گردد و صرف  های شخص ثالث، دائن و مدیون منعقد مینتقال دین است، منتها با مشارکت سه اراده؛ یعنی ارادهشود. عقد حواله نیز موجب امدیون می

 توافق شخص ثالث و دائن برای انشای آن کافی نیست.

ی حقوق خصوصی  دکتر]  شود، چه ماهیتی دارد؟ ی بانکی به میزان مبلغ پیش پرداخت، که متعاقب یک قرارداد پیمانکاری صادر مینامهضمانت ✓

 [ 96سراسری

 ب. تعهد مستقل      الف. تعهد تبعی 

 د. ضمان نقل ذمه به ذمه       ج. ضمان تضامنی  

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

باشد؟ ]ارشد ها در خصوص اعتبار عقد ضمان صحیح میدر صورتی که مورد عقد ضمان از هر حیث برای ضامن مجهول باشد، کدام یک از گزینه ✓

 [94حقوق خصوصی آزاد

 که عقد ضمان جزو عقود مسامحه است، در صحت ضمان تردیدی نیست.الف. با توجه با این

 ب. عقد ضمان به لحاظ جهل به موضوع باطل است. 

 به، از حق فسخ برخوردار است. ج. ضامن پس از علم به مقدار دین مضمون  

 عنه است. بر اذن ضامن از مضمون   د. صحت ضمان متوقف

  درست است. »ب«ی اسخ: گزینهپ

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام گزینه صحیح نیست؟  ✓

 الف. اگر ضامن یکی از دو دین را بدون تعیین آن برعهده گیرد، ضمان باطل است. 

 عنه مجهول باشد، ضمان باطل است. ب. اگر در عقد ضمان مبلغ دین مضمون  

 ذکر نکرده باشند، بیع صحیح است. ی مرغوبیت مبیع را ج. اگر متبایعین درجه

 د. اگر در عقد مضاربه نوع تجارت مجهول باشد، مضاربه صحیح است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]قضاوت  شود، ضمانت مزبور، چه وضعیتی دارد؟ مدیون آزاد می  داند پس از عقد ضمان، ذمۀکند، اما نمیطلبکاری ایجاب ضامن را قبول می  ✓

 به آثار آن، باطل است.له ضمانت به علت جهل مضمون  الف. عقد 

 ب. عقد ضمانت به علت عدم تطابق قصد طرفین، باطل است. 

 عنه پس از ضمان باقی است.ج. عقد ضمانت صحیح است، اما مدیونیت مضمون  
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 شود.ی مدیون اصلی از دین برئ مید. عقد ضمانت صحیح است و ذمه 

شود، در فرض مورد پرسش طرفین انشای هل یکی از طرفین عقد به یکی از آثار آن موجب بطالن عقد نمیدرست است. ج  »د«ی  پاسخ: گزینه ✓

 ها در نوع عقد موافق است و تراضی به طور صحیح شکل گرفته است. ی آناند؛ در نتیجه ارادهعقد ضمان را اراده کرده

 [ 96]وکالت کدام مورد صحیح است؟  له سفیه باشد،هرگاه ضمانت بر مبنای تضامن واقع شود و مضمون  

 له یا سرپرست او نیست. الف. نیازی به قبول مضمون  

 له به تنهایی کافی نیست و نیازمند تنفیذ سرپرست است. ب. قبول مضمون  

 له کافی است. ج. قبول مضمون  

 له الزم است. د. قبول سرپرست مضمون  

کند و در حکم تملک بالعوض و مجانی است. له ایجاد نمیذمه است، خطر و زیانی برای مضمو  بهدرست است. ضمانی که اثر آن ضم ذمه  »ج« ی  پاسخ: گزینه

م تملکات مجانی را قبول کند، انعقاد عقد ضماقانون مدنی سفیه می  1214ی  که طبق مادهبا توجه به این   و بدون نیاز به اذن ولی یا قیا
ً
ن با اثر  تواند رأسا

م، مجاز است. ذمه در مقام مضمون  بهضم ذمه  له برای سفیه بدون نیاز به اذن ولی یا قیا

آقای »الف« از خانم »ب« در مقابل »ج« ضمانت نموده که چنانچه در محل کار، خانم »ب« خسارتی وارد نمود وی ضامن پرداخت خسارت باشد.  ✓

 [ 97]سردفتری وضعیت عقد ضمان چیست؟

 ب. عقد غیرنافذ موقوف است.     باطل است. الف. عقد

 د. به عنوان یک عقد غیرمعین صحیح است.      ج. عقد صحیح است. 

قانون مدنی، هنگام انعقاد عقد باید سبب دین مورد ضمانت ایجاد شده باشد.   691ی  درست است. برای صحت عقد ضمان طبق ماده  »د«ی  پاسخ: گزینه

به معنای مصطلح کلمه نیست، به عنوان یک عقد گام توافق طرفین موجود نیست؛ بنابراین عقد مورد نظر عقد ضمان  در فرض مورد پرسش سبب دین هن

 قانون مدنی قابل توجیه است.  10ی  نام اعتبار آن در قالب ماده بی

 [ 97ارشد تعهدات سراسری]  شود. ضمان مزبور چه حکمی دارد؟ در عقد بیعی که برای بایع حق فسخ مقرر شده است،شخصی ضامن مشتری می ✓

 د. غیرنافذ است.  ج. قابل فسخ است.   ب. باطل است.   الف. صحیح است. 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 696ی  پاسخ: طبق ماده

مدنی عقد ضمان مزبور نسبت به نفقۀ معوقه ...  همسر او را بپردازد. طبق قانون    شخصی از مردی ضمانت کرده که نفقۀ گذشته و نیز نفقۀ آیندۀ ✓

 [ 90]وکالت آینده ... است.  و نسبت به نفقۀ

 باطل –ب. باطل       صحیح –الف. صحیح 

 صحیح –د. باطل        باطل –ج. صحیح 

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

آتی فرزند خود شده است، ضمانت مدنی در مورد این تعهد، چه وضعیتی دارد؟ ]دکتری حقوق   نفقۀ  دادگاه پدری ملزم به پرداخت  به موجب حکم ✓

 [ 96خصوصی سراسری

 شود. توان ضمانت کرد، زیرا در این صورت پدر مدیون میالف. پس از صدور حکم دادگاه می 

 ب. چون سبب  دین موجود است، ضمانت صحیح است. 

 ج. ضمانت، معتبر است. 

 صحیح است.  د. ضمانت،

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]قضاوت  تعلیق ضمان به شرایط صحت آن چه حکمی دارد؟  ✓

 الف. باطل است خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه. 

 ب. صحیح است، اگر طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند.

 لم به وجود آن نداشته باشند.ج. باطل است، اگر طرفین هنگام عقد ع

 د. صحیح است، خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه. 

 درست است.   د«» ی قانون مدنی، گزینه 700ی  پاسخ: طبق ماده
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این التزام و حکم آن چیست؟ ]تعهدات شود که اگر فروشنده دین خود را به ثالث ادا نکرد، به جای او بپردازد. مفاد  ضمن عقد بیع خریدار ملتزم می ✓

 [ 95سراسری

 شود.ی خریدار در کنار فروشنده مشغول میالف. ضمانت تضامنی است و ذمه 

 شود.ی فروشنده میب. ضمان است و موجب برائت ذمه

 ج. تعهد به پرداخت است و تعلیق در آن جایز است.

 د. ضمان است و تعلیق، موجب بطالن آن است. 

 قانون مدنی است.    723ی ی معلق و مشمول مادهدرست است. شرط مندرج ضمن عقد بیع التزام به تأدیه  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  در خصوص »ضمان عهده از بایع« کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ب. همان ضمان تسلیم مبیع است.    الف. همان ضمان عهده ثمن است.

 د. همان ضمان درک حادث است.     است. ج. همان ضمان ثمن 

للغیر درآمدن مبیع است که به آن »ضمان  درست است. مقصود از »ضمان عهده بایع« ضمانت از بایع بابت رد ثمن در صورت مستحق   »الف«ی  پاسخ: گزینه

عنه است و در دومی مشتری، منظور از ضمان ثمن، شود. ضمان عهده ثمن به »ضمان ثمن« تفاوت دارد؛ در اولی بایع مضمون  عهده ثمن« هم گفته می

 ضمانت از مشتری بابت پرداخت ثمن است. 

تواند نسبت به مازاد پرداختی، به مدیون رجوع بر اصل دین را در عقد ضمان بپذیرد، آیا میاگر ضامن با اذن مدیون، شرط اضافه پرداختی عالوه ✓

 [ 95کند؟ ]تعهدات سراسری

 له را نخواهد داشت.وفا نیست، اما در صورت پرداخت، حق استرداد آن از مضمون  الالف. شرط مزبور الزم

 عنه مسترد کند.تواند آن را از مضمون  ب. شرط مزبور نامشروع و باطل است و در صورت پرداخت، فقط می

 ج. باید زمان پرداخت هم اذن بگیرد تا حق رجوع داشته باشد.

 رجوع دارد. د. چون مأذون بوده است، حق 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

تامر چه تأثیری در تعهد و  له از حق رجوع خود به یکی از متعهدها بگذرد، این  در فرض تضامنی بودن تعهد، چنانچه متعهد   ✓ سایر متعهدها     مسؤولیا

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری دارد؟ 

 شود.ی متعهدها میی همهالف. موجب برائت ذمه

تیری در تعهد و ب. تأث  سایر متعهدها ندارد. مسؤولیا

 دهد. ج. حق رجوع به سایر متعهدها را نیز از دست می 

 دهد.د. حق رجوع به متعهدهای بعد از او را از دست می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف] اگر طلبکاری حق رجوع خود به یکی از بدهکاران تضامنی را ساقط نماید، اثر حقوقی آن چیست؟ ✓

 شود. الف. تعهد قانونی بدهکاران تبدیل به تعهد  طبیعی می

 شود.دهد، اما دین ساقط نمیب. حق رجوع به وی را از دست می

 شود.ج. سبب ابرای همه می

 شود. الذمه مید. فقط بدهکار مزبور بری

تی دین  درست است. اسقاط حق رجوع به یکی از اشخاصی که برای تأدیه  »ب« ی  پاسخ: گزینه تضامنی دارند، به معنای ابرای بدهکاران از دین    مسؤولیا

ها تواند به آننیست، با اسقاط حق رجوع، طلبکار به شخص مورد نظر حق رجوع نخواهد داشت، منتها سایر مسئوالن ملزم به تأدیه هستند و طلبکار می

 ند.رجوع ک

 [ 96]وکالت که شخص مدیون باشد، ممکن است ملزم به پرداخت شود؟در کدام یک از موارد زیر، بدون این  ✓

تب. فرض اجتماع اسباب طولی در       ذمه بهالف. عقد ضمان در فرض نقل ذمه   مدنی  مسؤولیا

تج.  تد.       اشتراکی مسؤولیا  تضامنی  مسؤولیا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه
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 [94ارشد حقوق خصوص سراسری] صحیح است؟  ،کدام مورد در خصوص عقد ضمان ✓

 عنه، تحصیل برائت است نه تحمل غرامت. الف. مالک رجوع ضامن به مضمون  

 عنه همچنان باقی است.ی مضمون  ب. در ضمانت از ضامن به قید تضامن، با ابرای نخستین ضامن، ذمه 

 ضامن دیگری شود.تواند ج. ورشکسته نمی

 تواند مال کلی یا از اعیان باشد. د. موضوع ضمان اصطالحی، می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

کند. در مورد حق  خواهد دین مؤجل وی را در قبال طلبکار ضمانت نماید. مخاطب، این دین را به صورت حال ضمانت میشخصی از دیگری می ✓

 [ 95]تعهدات سراسری د صحیح است؟عنه، کدام مور رجوع ضامن به مضمون  

 حق رجوع به مضمون  
ً
 دهد. عنه را از دست میالف. به علت تخلف ضمن از حدود اذن، اساسا

 له، حق رجوع دارد. ب. بعد از حلول  اجل  دین  اولیه و پرداخت آن به مضمون  

 الذمه شدن مدیون، حق رجوع به وی را دارد. ج. به محض انعقاد ضمان و بری

 عنه را دارد.د از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون  د. بع

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق به التزام مبطل نیست.«    ست کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیۀق.م »ممکن ا   723ی  براساس ماده ✓

سر رسید از  پیش  ملتزم  که  صورتی  در  فقهی،  مبانی  به  توجه  می  با  پیدا  وضعیتی  چه  او  التزام  کند،  فوت  خصوصی  آن  حقوق  ]دکتری  کند؟ 

 [ 94سراسری

 شود.الف. در صورت قبول ترکه توسط ورثه، به ورثه منتقل می

 شود. در صورت رد ترکه توسط ورثه، به ورثه منتقل نمیب. 

 شود.ی او منتقل میج. به ورثه 

 رود. د. از بین می

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

پردازد. حکم  له میکند و سپس ضامن هم دوباره مبلغ دین را مضمون  عنه دین را تأدیه میپس از تحقق ضمانت مدنی به اذن مدیون، مضمون   ✓

 [ 96]قضاوت  قضیه چیست؟

 حق رجوع به مضمون  الف. ضامن حق استرداد وجه را از مضمون  
ً
 عنه را ندارد.له دارد. اما اصوال

 عنه رجوع کند. له ندارد و فقط باید به مضمون  ضامن حق استرداد وجه را از مضمون  ب. 

 تواند آنچه را پرداخته است. از طلبکار مسترد دارد. عنه میج. فقط مضمون  

 له بخواهد. عنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمون  د. ضامن مخیر است برای آنچه پرداخته است. به مضمون  

 درست است.   »الف«ی ینهپاسخ: گز

 [ 93]ارشد حقوق خصوصی سراسری صحیح است؟عنه، کدام گزینه ی ضامن به مضمون  در خصوص حق مراجعه ✓

 عنه را دارد.الف. ضامنی که دین را تأدیه نموده است، تنها پس از حال شدن دین حق مراجعه به مضمون  

 عنه را ندارد.مراجعه به مضمون  ی خود گردد، حق الذمهب. ضامن که مالک مافی

 عنه مراجعه کند. تواند به مضمون  ی دین میذمه باشد، ضامن قبل از تأدیهبه ج. اگر ضمان نقل ذمه

 عنه را ندارد.د. ضامن مأذون بدون قصد تبرع حق مراجعه به مضمون  

 درست است. »الف« ی پاسخ: گزینه

نماید. اگر ضامن، وارث طلبکار متوفی باشد، در کدام و قبل از پرداخت دین، طلبکار فوت می  کندشخصی به نحو تضامنی از مدیونی ضمانت می ✓

 [ 95]تعهدات سراسری مورد حق رجوع به مدیون را دارد؟ 

 الف. در هر حال، به میزان سهم سایر ورثه از دین، حق رجوع به مدیون را دارد.

 حق رجوه به او را خواهد داشت.  ب. تنها در صورتی که ضمانت با اذن مدیون بوده باشد،

 ی متوفی، حق رجوع به مدیون را دارد. ج. حتی اگر ضمانت بدون اذن مدیون باشد، به قدرالسهم خود از ترکه
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 ی تمام مبلغ دین حق رجوع به مدیون را دارد.د. در هر حال، اگر ضامن، دین را به ورثه پرداخت کند، برای مطالبه

 ست.درست ا  »ج«ی پاسخ: گزینه

شود؟ در وضعیت متعهدین تضامنی چه تغییری ایجاد می در فرض تضامنی بودن تعهد، چنانچه دائن حق خود را به یکی از متعهدها انتقال دهد،   ✓

 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت

 
 

 الیه فقط حق رجوع به متعهدهای پیش از خود را دارد. الف. منتقل

 
 

 های پس از خود را دارد.الیه فقط جق رجوع به متعهدب. منتقل

 
 

تالیه ج. سایر متعهدها در برابر منتقل  تضامنی دارند.  مسؤولیا

 
 

تالیه د. سایر متعهدها در برابر منتقل  مشترک دارند.  مسؤولیا

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

له بر ذمه ی دیگری فراهم شده، به عهده بگیرد و  ای را که سبب تحقق آن در ذمهچنانچه شخصی ما کلی ✓ ی شخص  سپس آن را با رضای متعهد 

 و نیز از حیث اثر:
ً
 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد دیگری انتقال دهد، در این صورت این عمل ماهیتا

 شود. الف. عقد حواله است و موجب سقوط تعهد محیل در مقابل محتال می

 عنه را دارد.رجوع به مضمون  ب. عقد ضمان و سپس مبتنی بر آن، عقد حواله است و ضامن حق 

 عنه را دارد. له حق رجوع به ضامن و مضمون  ج. عقد ضمان است و مضمون  

 گیرد.شود و متعهد جدید مدیون آن قرار میله ساقط می نوعی قرارداد خصوصی و یا تبدیل تعهد است و از حیث اثر، تعهد  متعهد  در مقابل متعهد  د. 

 .درست است »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]وکالت له پرداخت دین را به شخص ثالث حواله داده باشد کدام مورد صحیح است؟اگر ضامن با رضایت مضمون   ✓

 عنه را دارد که شخص ثالث حواله را قبول و دین را پرداخت کرده باشد. حق مراجعه به مضمون  الف. ضامن وقتی 

 عنه به حواله رضایت داده باشد. مضمون  عنه را دارد که ب. ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون  

 عنه را دارد که شخص ثالث حواله را قبول کرده باشد.ج. ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون  

 عنه را دارد.د. ضامن حق مراجعه به مضمون  

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

عنه را خواهد داشت؟ شود و ضامن حق رجوع به مضمون  حسوب میله در حکم پرداخت می بین ضامن و مضمون  کدام یک از موارد ذیل در رابطه ✓

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد

 ی ثالث.ی دین از طرف ضامن به عهدهالف. حواله

 له حواله کند که ضامن، طلب او را به ثالثی بپردازد. ب. مضمون  

 معینی فراهم سازد و مدت مزبور هم منقضی شده باشد.   العقد متعهد شده باشد که موجبات برائت ضامن را تا مدتعنه، ضمنج. مضمون  

 ی موارد. د. همه

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه  710و  709پاسخ: طبق مواد 

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد اگر عدم مالئت ضامن کشف شود: ✓

 له حق فسخ دارد. الف. مضمون  

 له حق فسخ ندارد. ب. مضمون  

 شرط شده باشد.این مورد، مقید به این است که مالئت ضامن حینله در ج. حق فسخ مضمون  
ً
 العقد تصریحا

 له در این مورد، منوط به این است که اعسار، بعد از عقد ضمان عارض ضامن شده باشد.د. حق فسخ مضمون  

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

له به محسن حواله کند و محسن قبول کند، در  ضمان را با رضایت مضمون  تعهد خود به پرداخت دین مورد اگر سعید که ضامن جواد شده است،  ✓

 [ 92]قضاوت  این صورت سعید چه حقی خواهد داشت؟

 الف. باید موضوع دین را بپردازد و برای آنچه پرداخته به جواد رجوع کند.

 ب. حقی ندارد و محسن پس از پرداخت مبلغ دین، حق رجوع به جواد را دارد. 
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 از پرداخت دین از سوی محسن، حق رجوع به جواد را دارد.ج. فقط پس 

 د. با قبول محسن، حق رجوع به جواد را دارد.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

شود در صورتی که »ج« از دنیا برود و تنها وارث او شخص  »الف« به نحو تضامنی، ضامن بدهی »ب« به آقای »ج« به مبلغ یکصد میلیون ریال می ✓

 [ 97]ارشد تعهدات سراسری اشد، آثار قانونی آن چیست؟»الف« ب

 ی تمامی مسئولین تضامنی الذمه و سقوط دین و برائت ذمهالف. مالکیت مافی

 ی مبلغ یادشده به »ب« را دارد، در صورتی که ضمانت او با اذن »ب« بوده باشد.ب. حق رجوع برای مطالبه

 گرفته باشد.ق رجوع به »ب« را دارد که ضمانت، با اذن او صورت الذمه، ولی »الف« در صورتی حج. مالکیت مافی

 که ضمانت او با اذن یا بدون اذن مدیون بوده است.ی مبلغ یادشده، به »ب« را دارد، صرف نظر از ایند. حق رجوع برای مطالبه 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 712ی  پاسخ: طبق ماده

کند و خسرو نیز از پرویز ضمانت تومان به کامیاب بدهکار بوده است. مطابق مقررات قانون مدنی، پرویز از حسن ضمانت میحسن مبلغ ده میلیون   ✓

کند. اگر بهزاد طلب کامیاب را پرداخت کند، به چه کسی حق رجوع دارد؟ ]ارشد حقوق خصوصی کرده و سپس بهزاد از خسرو ضمانت می

 [ 96سراسری

 د. خسرو، پرویز و حسن  ج. فقط خسرو  و و پرویزب. خسر   الف. فقط حسن 

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

 

 1عقد حواله 
 733تا  724مواد 
ۀ شخص ثالثی منتقل می  724ماده   ۀ مدیون به ذمِّ حیل،  قانون مدنی: »حواله عقدی است که به موجب آن، طلب  شخصی از ذمِّ لبکار را  طگردد. مدیون را م 

ح حال    ال، شخص ثالث راتم  ض است؛ رضایی است و مسامحهحساب می  2گویند.« حواله، عقدی الزم َعلیه میم  ای است.  شود؛ عهدی است و تملیکی نیست؛ معوِّ
ته تواند طرف  عقد باشد چون معسر ممنوع از مداخلۀ در اموالش نیست اما ورشکستوان گرفت: اول اینکه معسر میحواله وسیلۀ پرداخت است، پس دو نتیجه می

حال  نمی حیل  ورشکسته بر م   َعلیه  بری حواله صادر کند. تواند طرف  عقد باشد چون حواله نوعی پرداخت است، ولو م 
ون نبود ولی در حواله  حواله برادر  کوچك  ضمان است و بسیاری از قواعد آن شبیه ضمان است؛ با این تفاوت که به ارادۀ مدیون هم نیاز است. در ضمان ارادۀ مدی

 شد اما حواله با سه اراده. حواله تنها عقدی است که حتمًا سه اراده می خواهد: ارادۀ مدیون هم هست. ضمان با دو اراده منعقد می
حیل( 1 ل )م   . مدیون اوِّ
حال  2 م )م   َعلیه( . مدیون دوِّ
 َله( . طلبکار )محتال یا محال  3

حیل است. من )محیل(،  گویم: »برو دین را از آقای الف بگیر«، الف و شما نیز میمیمثال: فرض کنید من به شما بدهکار هستم و   پذیرید. در اینجا ابتکار با م 
 َعلیه( و شما )محتال(. آقای الف )محال  

حال    724مادۀ   حواله دو رابطه را باید از هم جدا    شود. درَعلیه منتقل میق.م. به جای »دین« گفته »طلب« که به نظر نادرست است؛ در حواله، دین  محیل به م 
 کرد و به تفکیک توضیح داد: 

حتال )من و شما(1 حیل و م   . رابطۀ م 

 

1
کند  طرفی، طلبکار  من باشد دینی که به ب دارد را به من منتقل می تواند. اگر الف، مدیون  ب باشد و از  تواند انتقال طلب هم باشد در صورتی که َضمان نمی حواله مانند َضمان، انتقال دین است منتها حواله یک ویژگی دارد که ضمان ندارد؛ حواله می   

 کند )انتقال طلب(. )انتقال دین( طلبی که از من داره رو به ب منتقل می 

2
حیل هیچ یک از     حتال ،  م  حال  و    م   )خیار شرط(. در َضمان، خیار  شرط نداریم. یا در صورتی که خیار  فسخ، شرط شده باشد    729توانند آن را فسخ کنند مگر در مورد مادۀ  نمی   َعلیه م 
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حال  2 حیل با م   َعلیه )رابطۀ من و آقای الف( . رابطۀ م 
حتال بدهکار باشد )اگر مدیون بود، حواله است؛ اگر مدیون نباشد حواله نیست یعنی احکام حواله   باید: برای صحت حواله، محیل  رابطۀ محیل و محتال به م 

گفته که این حالت، حواله نیست و باطل هم نیست؛ یك چیز دیگر است؛ یک نهاد  حقوقی  دیگر   726در آن جاری نیست؛ اگر محیل به محتال بدهکار نباشد مادۀ  
ها فرضی گفته شد که محیل به محتال بدهکار نبوده و حواله نیز نموده است لت در وصول است، یا قرض است یا هبه. اگر در مسألهاست. خب َپ چیه؟ یا وکا

ت دارد(. حواله   حتال، صدور  حواله، ظهور در مدیونیِّ حیل با م  دی هم مثل ضمان، عقاصواًل وکالت در وصول است و قرض یا هبه باید اثبات شود. در اختالف  م 
 است َتَبعی.  

 : اگر در مورد حواله، محیل، مدیون  محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. 726ماده 
تواند هبه، قرض یا وکالت و ... باشد یا مثاًل  گویم: »برو از آقای الف یك میلیون بگیر«؛ این فرض میمثال: فرض کنید من به شما بدهکار نیستم و به شما می

 ق.م باشد، هر چه هست حواله نیست.  10ند عقد ماده توامی
حال  َعلیهرابطۀ محیل با ُمحال   حال: نیازی نیست حتمًا م  حیل و م  حیل، مدیون باشد. رابطۀ بین م   علیه از دو حالت خارج نیست: َعلیه به م 

حیل از محال1 حال  علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می. م  یا  دهد: اگر محیل از م  مدیون  حواله بر  َعلیه طلب داشته باشد، این را »حوالۀ کامل« گویند 
 . علیه()ُمحال  

حیل از محال  2 حال  . م   گویند.  علیه(َبری )ُمحالحواله َبر َعلیه طلب نداشته باشد این را علیه طلب ندارد: اگر محیل از م 
گویم: »برو َده میلیون را از الف بگیر«؛ البته »الف«  میلیون طلبکار هستم؛ به شما می  10لف هم  میلیون بدهکار هستم و از آقای ا  10مثال حالت اول: من به شما  

 تواند قبول کند یا قبول نکند. َعلیه میدهم چون حواله عقد است و محال  تواند قبول نکند و بگوید: بدهی را فقط به دست خودش میهم می
ین، این حواله هم  من، مدیون  الف باشمدهد به من؛ اگر  و الف حواله می  ن  ب استالف، مدیوطرح متفاوت مثال باال: فرض کنید   است هم   انتقال  د 

ینی که به ب داشت را به من منتقل می  انتقال  طلب  کند و طلبی که از من داشت را به ب. یعنی د 
وقت طلبکار داشتی »طلبکارهایت را نزد من بفرست«؛ یا به عبارت    مثال حالت دوم: من از »الف« طلب ندارم؛ »الف« دوست من است و الف به من گفته هر

 گویم برو از »الف« بگیر. دیگر، »طلبکارهایت را به من حواله بده« حاال من به تو یك میلیون بدهکار هستم و می
حال   َعلیه در حکم ضامن است. در این حالت، علم  اینجا محال  َعلیه مثل ضامن در عقد ضمان است و وقتی دین را داد حقِّ رجوع دارد. در  در حواله َبر َبری، م 

حال    َعلیه کافی است.  اجمالی  م 
کند. طبق قانون، عقودی که علم  اجمال  آنها کافی است، عبارتند از صلح، ضمان، جعاله؛ بنابراین  در حواله بر خالف ضمان، علم  اجمالی به مورد  حواله کفایت نمی

ای است اما علم باید تفصیلی باشد )هرچند که طبق نظر مرحوم کاتوزیان، علم  اجمالی کافی  پس بر طبق قانون، حواله با اینکه مسامحه  حواله جزء  آنها نیست؛
 است(. 

حال  727مادۀ  حال  : برای صحت حواله الزم نیست که م   َعلیه پس از قبولی در حکم ضامن است. َعلیه مدیون به محیل باشد؛ در این صورت م 
حال  731دۀ ما  پرداخته است رجوع به محیل نماید. تواند به همان مقداری که َعلیه مدیون  محیل نبوده، بعد از اداء وجه  حواله می: در صورتی که م 

 ارتباط دارد.  690با مادۀ  729و   728موادِّ 
حال  728مادۀ  حال  : در صحت حواله، مالئت م  حال  َعلیه، شرط  صحَعلیه شرط نیست. ]مالئت م   َعلیه، شرط  ضمنی یا َبنایی است.[ ت نیست اما مالئت م 
حال  729مادۀ  حتال،  : هرگاه در وقت حواله م  ر بوده و م  عس  حتال می  جاهل به اعسار او باشدَعلیه م  حیل رجوع کند. م   تواند حواله را فسخ و به م 
تواند عقد ضمان را فسخ له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میدار باشد لیکن اگر مضمون: در ضمان شرط نیست که ضامن مال690مادۀ 

 اشت. له خیاری نخواهد دکند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون
 ارتباط دارد:  698با مادۀ   730مادۀ 
حال  730مادۀ  ۀ م  ۀ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمِّ  شود. یه مشغول میَعل: پس از تحقق حواله، ذمِّ
ۀ مضمون698مادۀ  ۀ ضامن به مضمون: بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمِّ  شود. له مشغول میعنه بری و ذمِّ

حیل از دینی که حواله داده َبری میاثر حواله ۀ م  حال  : بعد از تحقق حواله، ذمِّ اید به سه نکته  شود منتها بَعلیه مشغول میشود )چون انتقال  دین است( و ذمۀ م 
ه کرد:   توجِّ
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آیا می)خالف  مقتضای ذات نمی  انتقال  دیناست نه    وجود دینمقتضای ذات  حواله   .1 حیل َبری شود تراضی کرد؛ حاال  توانیم تراضی کنیم که م 
حال  نشود؟ می ۀ محلیل به م  َعلیه معتبر است یعنی محیل بری نشود زیرا مقتضای ذات حواله، شه چون مقتضای ذاتش نیست. پس شرط  ضم ِّ ذمِّ

 وجود دین است نه انتقال دین( 
 است.   انتقال طلباست اثر غیرضروری  آن،  ل دینانتقااثر ضروری  آن،  .2
 رود البته شرط  بقاء صحیح است. در حواله، مانند َضمان، وثائق و تضمینات  سابق از بین می .3

شه شرط  نی میشود شرط کرد. یع تکمیلی است و خالف آن می 730شود. مادۀ  َعلیه منتقل میاثر حواله مثل ضمان »انتقال دین« است. دین از محیل به محال  
حیل، بری نشود و محال   ه. َعلیه به او اضافه شوکرد که م   د؛ مثل ضمان  ضمِّ ذمِّ

 ارتباط دارد:  701با مادۀ   732مادۀ 
حال  732مادۀ  حتال و م  حیل و م  یار فسخ شرط  و یا در صورتی که خ 729تواند آن را فسخ کند مگر در مورد مادۀ َعلیه نمی: حواله عقدی است الزم و هیچ یک از م 

 شده باشد. 
مقرر است یا در    690توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در مادۀ  له نمی: ضمان عقدی است الزم و ضامن یا مضمون701مادۀ  

 له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. صورت بودن حقِّ فسخ نسبت به دین مضمون
خورد و اگر هم ضرر بخورد  گیرد پس به کسی ضرر نمیه طرف )اطراف حواله(. حواله، قابل اقاله است چون با سه اراده شکل میحواله عقدی الزم است از هر س

گیرد  میگیرد و شرط فاسخ هم در حواله راه دارد چون با سه اراده شکل  بنا بر قاعدۀ اقدام، قابل توجیه است. خیار شرط در حواله راه دارد چون با سه اراده شکل می
 رسد. و چون همه با سه اراده است به کسی ضرر نمی

 ق.م:  733مادۀ 
 چهار عقد تَبعی در قانون مدنی وجود دارد:

 . ضمان 1
 1. حواله  2
 2. کفالت  3
 . رهن 4

 به این موضوع اشاره کرده است. 733شود و مادۀ اند. از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته میهر چهار تا تابع دین
طالن بیع معلوم  : اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد، ب733مادۀ 

منفسخ  گفت: »باطل است«[ و اگر محتال، ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد؛ ولی اگر بیع به واسطۀ فسخ یا اقاله  ]بهتر بود می  شودباطل میگردد حواله  
د. مفاد این  تواند به یکدیگر رجوع کنَعلیه، بری و بایع یا مشتری میشود[ لیکن محال  گفت: »منحل شود«[ حواله باطل نبوده ]ولی منفسخ می]بهتر بود می شود

 ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود. 
ین هستند و  : اگر بعد از این عقود )چهار عقد( معلوم بشود اصاًل دینی نبوده عقد )یعنی هر کدام از این چهار عقد( باطل است. چون این عقود تابع دنتیجۀ اّول

 اگر دینی نباشد عقد باطل است. 
 شوند. د بوده و بعدًا از بین برود این عقود منفسخ می: اگر دین موجونتیجۀ دّوم 

ل دینی نبوده این عقود باطل هستند  . شونداگر دینی بوده بعدًا از بین برود این عقود منفسخ میاما   اگر از اوِّ

 

1
حتال بدهکار باشد(؛ برای صحت  حواله کافی است که سبب موجود باشد نیازی به استقرار نیست )    حیل باید به م  ق. حواله، َتَبعی است )یعنی م  ین  ناشی از عقد  معلِّ ه ثابت نشده باشد مانند حوالۀ د  ین بر ذمِّ  مانند ضمان(؛ هر چند که د 

ی باشد( در حواله هم الزم است پس حوالۀ تسلیم  عین  معیِّ  ین )مثل اینکه دین، کلِّ قانون مدنی است. حواله مانند َضمان وابسته به دین است و یکی از شرایط دین    10ن؛ حوالۀ واقعی نیست و تابع مادۀ  چون حواله، َتَبعی است احکام  َضمان مانند اوصاف  د 
ی باش  ن را نمی این است که باید کلِّ  توان حواله کرد. د پس عین معیِّ

2
ه هم مس نکته: ضمان، رهن و ابراء وابسته به دین هستند اما نیاز نیست که سبب، مستقر شده باشد اما باید ایجاد شده باشد؛ کفالت، مانند ضمان،      تقر شده باشد. ابراء و رهن وابسته به دین است اما عالوه بر اینکه باید سبب ایجاد شده باشد باید بر ذمِّ

ق را می  ین  معلِّ ق صحیح است، د  ین  معلِّ ق صحیح است، ضمان  د  ین  معلِّ ق می ابراء  د  ین  معلِّ ق، سبب، ایجاد شده ولی مستقر نیست و نیازی به استقرار هم ندارد. توان حواله کرد، برای د   توان رهن گرفت زیرا در دین  معلِّ
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حواله داده باشد که بایع، ثمن را از کسی    : اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری، ثمن را به شخصی بدهد یا مشتریاثر انحالل عقد  اصلی در حواله
 ( پیدا کند، اثر  انحالل  بیع در حواله چیست؟ اقالهیا  فسخ  باشد یا بطالن)این انحالل ممکن است در اثر   انحاللبگیرد اگر بیع 

ینی دیگر وجود ندارد(.   باطلاگر بیع   باشد: حواله هم باطل است )چون د 
حال   اقالهیا   فسخاگر بیع  ینی وجود دارد و دین، باطل نیست. َعلیه، َبری میشود: حواله، باطل نیست اما م   شود، محتال باید به محیل رجوع کند چون هنوز د 

 سازی است. همین حکم در َضمان و رهن نیز قابل پیاده
حال  ترامی در حواله )تسلسل(  الف، الف حواله دهد به ب، ب به ج و ... این صحیح است.  شود( حواله دهد بهَعلیه )کسی که به او حواله می: یعنی م 

ه: دور در حواله صحیح است؛ مثل آنکه الف به من حواله میدور در حواله ینش را بدهم و ذمِّ دهم؛  اش بری شود؛ دوباره من به خود  الف حواله میدهد که من د 
حال   ین برمی  تواند حواله دهد َعلیه میدور در حواله، صحیح است یعنی م  ین از بین میبه بری. در این حالت، د  رود )دور در کفالت باطل است  گردد و تضمینات  د 

 چون فایده ندارد ولی در ضمان صحیح است(. 
ین ین صحیح است ولی اگر حواله اتفاق بیافتد یک نوع تبدیل تعهد به اعتبار موضوع هم هست.حواله به غیر  جنس  د   : حواله به غیر  جنس  د 

 
   حواله، تحقق از پس اگر ✓

 
 [ 98 ارشد] است؟ صحیح مورد کدام شود، مطلع امر  این از محتال سپس و گردد  معسر علیهمحال

 .شودمی منفسخ حواله عقد. الف

 .ندارد حواله عقد در  تأثیری امر، این. ب

 . شودمی  محتال برای فسخ حق ایجاد سبب. ج

 . داشت خواهد را محیل  به مراجعه حق همچنان محتال. د

   اعسار  حواله،  عقد  باب  در    729  مادۀ.  است  صحیح  «ب»  گزینۀ:  پاسخ
 

  انعقاد    از  بعد  و  حواله  عقد  انعقاد    زمان    به  است  شده  محدود  ماده  این  در  علیه،محال

  مالئت  بنایی یا ضمنی شرط بر مبتنی فوق، خیار. باشدنمی  فرما حکم خیار این عقد
 

 . است حواله عقد انعقاد   زمان   در علیهمحال

 مشخص می مشتری برای پرداخت ثمن خرید  خودرو، حواله صادر می  ✓
ً
کند. حکم  شود که خودرو سرقتی بوده و مالک تنفیذ نمیکند. متعاقبا

 [ 98]مشاوران حقوقی  مسئله چیست؟

 الف. حواله باطل می 
 

حال حتال باید مبلغ حواله را به م   علیه مسترد کند. شود و م 

حیل مسترد کند. واله باطل می ب. ح حتال باید مبلغ حواله را به م   شود و م 

 شود. شود و ِذمۀ ُمحیل در برابر ُمحتال بریء می ج. حواله باطل نمی

 د.  حواله باطل نمی 
 

حال مۀ م  حیل بریء می شود و ذ   شود.علیه در برابر م 

 « صحیح است. الف ق.م گزینۀ » 733پاسخ: به استناد مادۀ 

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد قانون مدنی: »  733مادۀ  

می بطالن باطل  معلوم گردد حواله  اقا بیع  یا  بواسطه فسخ  بیع  اگر  ولی  باید مسترد دارد  باشد  اخذ کرده  را  ثمن  اگرمحتال  و  شود حواله شود  منفسخ  له 

 «.تواند بیکدیگر رجوع کندنبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می باطل

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد و بعد بطالن بیع معلوم شود، کدام مورد در خصوص حواله، صحیح است؟ ✓

 [ 97]وکالت 

  الف. باطل است، هرچند برای صحت
 

 علیه مدیون محیل باشد.حواله، الزم نیست محال

 
 

 علیه مدیون محیل باشد. ب. صحیح است، زیرا برای صحت حواله، الزم نیست محال

 
 

 علیه مدیون محیل باشد.ج. باطل است، زیرا برای صحت حواله، الزم است محال

 
 

 شود. علیه برئ مید. صحیح است، لکن محال

 « درست است.الف ی » قانون مدنی، گزینه 733ی  پاسخ: طبق ماده

 به دیگری دس  ✓
ً
 با حامل نامه توافق میتور می شخصی کتبا

ً
کند برای  دهد در برابر اخذ رسید، مبلغی را به حامل نامه بپردازد. دستور گیرنده شفاها

 [ 96وگاز سراسریت]دکتری حقوق نف دریافت مبلغ مورد نظر، یک هفته بعد مراجعه کند. ماهیت حقوقی این عمل چیست؟
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 ب. تعهد به پرداخت دین با اذن مدیون       الف. حواله

 آور غیر الزام د. توافق سادۀ    بار تبدیل مدیون ج. تبدیل تعهد به اعت

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری سراسری افتد؟ در مورد ترامی و دور در حواله کدام وضعیت اتفاق می ✓

 
 

     یه هر دو واحدند.علالف. محتال و محال
 

 علیه هر دو متعددند. ب. محتال و محال

    علیه متعدد است.محتال واحد و محال ج.
 

  علیه واحد است.د. محتال متعدد و محال

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]قضاوت  کدام مورد در خصوص اهلیت اطراف عقد حواله صحیح است؟ ✓

 
 

 الزم است، اما اهلیت محتال الزم نیست، چون طرف عقد نیست. علیه الف. اهلیت محیل و محال

 دهند.ها تصرف مالی انجام می ب. اهلیت هر سه طرف الزم است، چون هر سه آن

 
 

 علیه الزم نیست، چون وی به هر حال باید دین خود را پرداخت کند. ج. اهلیت محیل و محتال الزم است، اما اهلیت محال

 د. اهلیت محیل و  
 

 کند و به نفع اوست.علیه الزم است اما اهلیت محتال الزم نیست، چون صرف رضای او کفایت میمحال

 درست است. حواله عقدی است که با مشارکت سه اراده واقع می  »ب« ی  پاسخ: گزینه
 

علیه به این  شود، طرفین این عقد عبارتند از محیل، محتال و محال

   مذکور برای صحت عقد شرط است.ترتیب وجود اهلیت در هر سه شخص 

 [ 97ارشد تعهدات سراسری] در خصوص حواله بر برئ ، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 
 

 علیه پس از قبولی، حق فسخ دارد. الف. محال

 
 

 علیه به موضوع حواله، کافی است. ب. علم اجمالی، محال

 
 

 علیه به موضوع حواله، الزم است.ج. علم تفصیلی محال

 د. پس از  
 

 علیه، فقط محیل حق فسخ دارد. قبول محال

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

شود که چنانچه ثمن معامله ظرف مدت یک ماه پرداخت نگردد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. خریدار قبل  در قرارداد فروش مالی شرط می ✓

 ی شخص »الف« صادر میهای به سود فروشنده بر ذماز پایان یک ماه به منظور پرداخت ثمن حواله
 

کند، اما بعد  علیه حواله را قبول میکند. محال

خصوصی   گردد که چون به محیل مدیون نیست، حاضر به پرداخت مبلغ حواله نیست، در این صورت ... مدعی می حقوق  ]دکتری 

 [ 93سراسری

 الف. محتال برای گرفتن مبلغ حواله تنها می
 

 کند. علیه طرح دعواتواند علیه محال

 تواند به استناد شرط ضمن عقد بیع، معامله را فسخ کند. ب. محتال می

 
 

 علیه به محیل مدیون نیست، تنها خریدار )محیل( مکلف به پرداخت مبلغ حواله )ثمن( است. ج. چنانچه در دادگاه ثابت شود که محال

 تواند برای گرفتن ثمن و مبلغ حواله به صورت تضامنی علیه خد. محتال می
 

 علیه طرح دعوی کند.ریدار )محیل( و محال

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

ی شخص ثالثی حواله داده شود و بیع منفسخ شود. در این صورت آیا بایع حق رجوع خواهد داشت؟ اگر در عقد بیعی پرداخت ثمن به عهده ✓

 [ 92]مشاوران حقوقی

 
 

 .شودعلیه برئ میالف. حواله باطل نبوده لیکن محال

 
 

 شود. علیه برئ میب. حواله باطل است و محال

 
 

 علیه را دارد. ج. حواله صحیح است و بایع حق رجوع به محال

 
 

 تواند نپردازد. علیه مید. حواله صحیح است ولی محال

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91قضاوت ] کدام مورد در خصوص حواله، صحیح است؟  ✓

 ذات حواله است. الف. انتقال دین، مقتضای  

 شود. ب. خیار تخلف از شرط، در حواله ایجاد نمی
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 توان بقای تعهد محیل و ضمیمه شدن آن بر ذمهج. در حواله می
 

 علیه را شرط کرد.ی محال

 د. در صحت حواله، وجود سبب و مقتضی دین محیل به محتال کافی نیست. 

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

دهد که دین وی را با مال مذکور بپردازد. در صورتی که وکیل به رغم خود مال معینی دارد، طلبکار خود را به وکیل حواله میشخصی که نزد وکیل   ✓

 [ 95]تعهدات سراسری موافقت اولیه، مال را به طلبکار ندهد، طلب دائن چه وضعیتی دارد؟ 

 وکیل مراجعه کند. تواند به ماند، اما دائن فقط میی مدیون مشغول باقی میالف. ذمه

 میی مدیون برئ میب. ذمه
ً
 تواند به وکیل مراجعه کند. شود و دائن صرفا

 شود. ی وکیل منتقل می ج. دین به ذمه 

 ماند.ی مدیون مشغول باقی مید. ذمه

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 

 عقد کفالت 
 751تا  734موادِّ 

است و در صورت تخلف   تعهد بر حضور مکفولاست ولی در کفالت،  تعهد بر دین عقد کفالت یك عقد َتَبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان،  
 او کفیل ملزم به پرداخت دین است. 

  شخص ثالث کند. متعهد را َکفیل،  خص  ثالثی را تعهد میقانون مدنی: »کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار  ش  734مادۀ  
 گویند.« َله میرا َمکفول و طرف دیگر را َمکفول  
 َله هستند و َمکفول نقشی در عقد ندارد.طرفین  این عقد، کفیل و َمکفول  

 : های کفالتویژگی
رود یعنی: کفالت با )اوونی که از سویش جایز است، با فوتش یا حجرش از بین نمی.  َله، جایزاز سوی َمکفول  و  از سوی کفیل، الزمکفالت، عقدی است  .1

 شود(َله منحل نمیفوت یا حجر َمکفول  
ضی است که یک مورد  آن هم عهد است )نه مال؛ ا  .2 ض بود( و کفالت تنها عقد  غیرمعوِّ ض است )ولی حواله معوِّ گر  کفالت عقدی است عهدی و غیرمعوِّ

 (. شد هبهمال بود می
ای است؛ )علم  اجمالی  کفیل به دین کافی است )البته طبق نظر دکتر کاتوزیان(؛ ولی طبق قانون، علم اجمالی اینجا  کفالت عقدی رضایی و مسامحه .3

ین ککافی نیست چون فقط در صلح و َضمان و جعاله اینگونه است(. مسامحه افی است؛ ثانیًا در  ای بودن  این عقد، دو نکته دارد: اواًل علم  اجمالی به د 
ر باشد.   نک   صحت  کفالت، علم  کفیل به ثبوت حق بر عهدۀ مکفول شرط نیست بلکه ادعای حق، کافی است اگر چه مکفول م 

ه مستقر باشد و ایجاد سبب، کافی نیست بر خالف ضمان و حواله، چون انتقا .4 ین است؛ دین باید بر ذمِّ صورت    ل دینکفالت، َتَبعی است یعنی وابسته به د 
 ای ندارد.  گیرد لذا دور در کفالت باطل است چون فایدهنمی

 : تعهد  کفیل دو ویژگی دارد:تعهد کفیل
 َله بگوید: تالشم را کردم نشد و نتونستم!( . تواند به َمکفول  تعهد به نتیجه است )کفیل باید مکفول را حاضر کند و نمی .1
رد  .2  رسد. به ورثۀ کفیل نمی تعهد به احضار مدیونتعهد، قائم به شخص است یعنی اگه کفیل م 

 : انواع کفالت
 کفالت از حیث زمان سه نوع است: 

 شود. مطلق: در صورتی که کفالت، مطلق باشد و هیچ مؤعدی برای ایفای به عهد  کفیل در آن معین نشده باشد، تعهد، حال حساب می .1
ن کرده باشند.  موقت، مؤعد تعیین شده است ممکن است مؤعد  احضار در اختیار َمکفول    موقت: در کفالت .2 َله باشد یا طرفین با همدیگر در عقد، معیِّ

ت هم انتهای آن مشخص باشد اگر ابتدای آن مشخص نباشد از تاریخ عقد است )مثل خیار   چون می گوییم مؤعد تعیین شده پس باید هم ابتدای مدِّ
 ه( اما اگر انتهای آن مشخص نباشد عقد، باطل است )مثل خیار شرط و اجاره(.  شرط و اجار 
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َله، باز هم حقِّ مطالبه ندارد )فقط در آن مؤعد؛ َله، حقِّ مطالبه ندارد بعد از فرا رسیدن  مؤعد، َمکفول  در کفالت  موقت قبل از رسیدن  موعد، َمکفول  
 فقط!(

ن شده باشد ا زمان .3 تواند وی را بیاورد ولی اگر مهلت به سود طرفین باشد )هم کفیل  گر اجل تنها به سود  کفیل باشد قبل از مؤعد میدار: یعنی اجلی معیِّ
 َله، حقِّ مطالبه ندارد. دار قبل از رسیدن  موعد، َمکفول  تواند کفیل را به تسلیم اجبار کند. در کفالت  زمانَله نمیَله( َمکفول  هم َمکفول  

 :ی یا ارادی بودنکفالت از حیث قهر 
 قانون مدنی است(    734کفالت ارادی همان قراردادی است )همان عقد  کفالت  مادۀ 

کم  کفیل هستیم و آ کمی یا قانونی گویند: اگر شخصی را از تحت  اقتدار  ذیحق بدون رضایت  وی خارج کنیم در ح  ن کسی که آن شخص  کفالت قهری را کفالت  ح 
ینی که داشته را کفیل بدهد نتیجه اینکه:    را فراری داده باید وی را  . مجنون و صغیر و سفیه، مبری از مسؤولیت نیستند یعنی اگر مجنون و صغیر  1بیاورد واال باید د 

کمی در احضار مدیون یا دادن  د  3. لزومی ندارد که فراری دادن  مدیون به مباشرت باشد. 2و سفیه، کسی را فراری دادند مسؤولند.   ر است اما در  . کفیل  ح  ین مخیَّ
 کفالت  قراردادی، تعهد  اولیه احضار است اگر نتوانست احضار کند باید دین را بدهد )کفالت  قراردادی: طولی؛ کفالت  حکمی: َعرضی(. 

 نکته: ترامی یا تسلسل در کفالت صحیح  است؛ دور در کفالت باطل است. 
َله َله قبول کرد کفیل، َبری است. همچنین اگر َمکفول  َله الزم نیست اما اگر َمکفول  لیم کند قبولش بر َمکفول  نکته: اگر کفیل، مکفول را در غیر  زمان و مکان تس

 بر خالف  مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم کند، کفیل ملزم به قبولی نیست.  
 چند نکته باید گفته شود:    741در مورد وجه  التزام  مادۀ 

ادن وجه التزام( تعهد به نتیجه است )و همچنین تعهد  کفیل در احضار مدیون نیز تعهد به نتیجه بود(. اگر قوۀ قاهره آمد و کفیل  تعهد  کفیل در این زمینه )د
به ادای    . تعهد  کفیلنتوانست مکفول را حاضر کند مانع از مطالبۀ وجه التزام است مگر شرط شده باشد که حتی اگر قوۀ قاهره هم آمد باید وجه التزام داده شود

 .  نشد: ادای دین، اول: احضاردین، بدل  تعهد به احضار نیست بلکه 
ت  وجه  التزام، بدل   پس باید بین سه چیز تفاوت قائل شد: احضار مدیون؛ پرداخت  دین؛ پرداخت  وجه التزام. پرداخت  دین، بدل  احضار  مدیون نیست ولی پرداخ

( ادای دین است پس َمکفول  پرداخت است. در امور مدنی، وجه التزام، ج تواند »پرداخت  دین« و »پرداخت  وجه  التزام« را با هم جمع کند  َله نه میانشین  )یا بدل 
 تواند التزام را نادیده بگیرد و دین را از کفیل بخواهد. نه می

تواند هم احضار را بخواهد هم پرداخت  دین را بخواهد؛ اما پرداخت  وجه التزام، بدل  پرداخت دین  نتیجه: پرداخت  دین، بدل  احضار  مدیون نیست یعنی طلبکار نمی
 توان هم پرداخت دین را از او خواست هم پرداخت  وجه  التزام را.  است یعنی نمی

توانست الزام به انجام تعهد کند )وحدت مطلوب(؛ در خسارت  تأخیر در انجام  توانست خسارت را بخواهد و دیگر نمیتعهد، فقط مییادآوری: در خسارت  عدم  انجام   
؛  جام تعهدهم راجع به تأخیر در انو    هم راجع به عدم انجام تعهد بود توانست الزام به انجام را بخواهد هم خسارت  تأخیر. وجه التزام،  تعهد )تعدد مطلوب( هم می

 پس:
 تواند وجه التزام را بخواهد نه انجام  تعهد را. باشد فقط می عدم انجام تعهداگر وجه التزام در مورد 

 تواند وجه التزام را بخواهد هم انجام  تعهد را. باشد هم می تأخیر در انجام تعهداگر وجه التزام برای 
: در امور کیفری، کفیل متعهد باشد که در اثر عدم احضار مکفول، وجه التزام بدهد با عدم انجام تعهد  های کفالت در امور مدنی و کیفرییکی از تفاوت

د به این است که مکفول، مدیون باشد مگر اینکه خالف  آن ثابت  باید وجه التزام بپردازد هرچند مکفول تبرئه شده باشد ولی در امو ر مدنی، دادن  وجه التزام، مقیَّ
 شود.
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ض  تفاوت کفالت و َضمان ض است )ضمان  ضم غیرمعوِّ ض است، ضمان  نقل، معوِّ : اقالۀ کفالت صحیح است اما اقالۀ َضمان صحیح نیست. کفالت، غیرمعوِّ
ین نیست ولی در َضمان، وثیقه و تضمینات از بین میاز بین نمیاست(. در کفالت، وثیقه و تضمینات   رود، مانند حواله زیرا هر دو انتقال  دین است.  رود زیرا انتقال  د 

َله و از َمکفول  َله، حقِّ فسخ داشت مانند  حواله. در کفالت، احضار کفیل هر چند در زمان عقد موجود باشد  اعسار  ضامن، شرط  بنایی بود و در صورت جهل، مضمون  
َله جایز است، از طرفی موضوع  احضار  کفیل، مکفول است )شخصی  َله جاهل باشد( در عقد هیچ اثری ندارد؛ چون عقد نسبت به َمکفول  پوشیده بماَند )یعنی َمکفول  

ذن در تأدیه )نه اذن در انعقاد کفالت(. در کفالت، دین  و نه مالی؛ یعنی دین شخصی است.( اذن در تأدیه، مجوز  رجوع  کفیل به مکفول است؛ حواستون باشه! ا
ۀ مدیون )مکفول( باقی است )زیرا کفالت، انتقال دین نیست( و کفیل، احضار  وی را به عهده دارد؛ اما در َضمان، دین به ذ  ۀ ضامن منتقل میهمچنان به ذمِّ شود  مِّ

ه. در کفالت، دور باطل است اما در َضمان، دور صحیح است مانند حواله )دور در حواله نیز صحیح  شود زیرا َضمان، انتقال دین است، مانند حوالو مدیون بری می
 است(. در کفالت، دین باید مستقر باشد اما در ضمان، نیازی به استقرار نیست )مانند حواله(.   

 :  موارد برائت کفیل
 شود. اگر کفیل، مکفول را حاضر کند، وفای به عهد انجام می .1
 تی که مکفول در موقع مقرر )زمان  مقرر؛ مکان  مقرر( شخصًا حاضر شود.  در صور  .2
ی که مکفول   .3 ۀ مکفول به نحوی از انحاء از حقِّ  َله بر او دارد بری شود. در صورتی که ذمِّ
ینی نیست در نتیجه، کفالت که وابسته به دین مدر صورتی که مکفول   .4  رود(.  باشد نیز از بین مییَله، کفیل را بری کند )در این صورت چون دیگر د 
ای که متضمن انتقال  طلب هم باشد اما انتقال از طریق ارث را شامل  َله به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود )مثل  حوالهدر صورتی که حقِّ مکفول   .5

 »ج« با وثیقه )منظور، وثیقۀ شخصی یا همان  شود(. کفالت، یک نوع وثیقۀ شخصی است اگر »ج« به »ر« مدیون باشد و من، کفیل  او َشَوم، دین  نمی
 رود. کفالت( است، حال اگر »ر« طلب را منتقل کند )حواله از نوع انتقال  طلب(، وثیقه )کفالت( از بین می

 مالی  : حجر و ورشکستگی  مکفول، اثری در عقد ندارد )چون ورشکسته که اصاًل محجور نیست بعدش هم ورشکسته در امور  فوت مکفولدر صورت   .6
هفوت  مکفول  فایده کند.  ممنوع است اما احضار، امور مالی نیست بلکه شخصی است( مگر اینکه احضار  او را بی

َ
باعث برائت کفیل نیست و کفیل    ل

اث  مکفول   ی هدف از کفالت مشاهدۀ  َله مسؤول است ولی فوت  مکفول، موجب  برائت  کفیل میدر برابر ورِّ صورت یا بدن  مکفول شود. اگر در مورد خاصِّ
فوت  اند و در امور جزایی کاربرد دارد(.  گردد )این استثناء را دکتر کاتوزیان گفتهکند و باعث برائت کفیل نمیباشد، فوت  مکفول موضوع را منتفی نمی

رود. اگر  رسد و با فوت از بین مینمی: اگر تعهد  او مبنی بر احضار باشد موجب  برائت  او هست زیرا دین، شخصی است و دین  شخصی به ارث  کفیل
اثش باید این تعهد را انجا م دهند زیرا این تعهد  کفیل به تعهد  مالی تبدیل شده باشد )یعنی کفیل نتوانسته باشد مکفول را حاضر کند: در این صورت، ورِّ

 رسد.(  باشد و تعهد  مالی به ارث میتعهد، مالی می
ت در کفالت  موقت: اگ  .7 در حالتی که تعیین  زمان  احضار  ر در کفالت  موقت، زمان، منقضی شد )مثاًل گفتیم تا َده روز و َده روز تمام شد انقضای مدِّ

ه باشدبا مکفول  
َ
ت، مطالبه نکند کفیل بری می ل  شود( و تا پایان مدِّ

در بحث  خسارت تعیین  یادآوری:  توسط طلبکار  است  تعهد ممکن  انجام   مؤعد   نیز  قراردادی  زمانی میهای  این صورت،  در  توانست خسارت   شود، 
َله( باشد و مطالبه هم اگر کفالت، موقت بوده و تعیین  زمان  آن با طلبکار )مکفول    7قراردادی بگیرد که انجام  تعهد را مطالبه کرده باشد در مورد شمارۀ 

 شود. نکند کفیل بری می
( موجب برائت کفیل نیست مگر کفالت، موقت یا مقید به زمان خاص باشد که کیل در آن بری پذیر باشد )یعنی موقتی باشد جنون مکفول: اگر درمان .8

 شود. شود؛ اگر جنون، دائمی باشد، در حکم  فوت است و باعث برائت  کفیل میمی
هتعدد مکفول  
َ
تسلیم او به یکی از آنها  نفر، از شخصی کفالت نماید به دارد: »هرگاه یک نفر در مقابل چند اشعار می 749: در اینجا طلبکارها زیاد هستند؛ مادۀ ل

ین، تجزیهدر مقابل دیگران بری نمی ناپذیر است چون هر یک از طلبکارها حقِّ مطالبۀ تمام تعهد را از مکفول دارد و هدف از احضار نیز، فراهم ساختن   شود« اگر د 
مار  طلبک  شود که بقیه نتوانند بخواهند. اران است و احضار مکفول در برابر یکی باعث  این نمیوسایل  مطالبۀ دین است باز هم تعهد  کفیل به ش 

شویم. اگر هر یک، تعهد  مستقل بابت احضار داشته  : اگر همۀ کفیالن، یک احضار را به عهده گرفته باشند یک بار حاضر کنیم، همه بری میتعدد کفیالن
 رود )یعنی در این فرض، استقاللی هستند و نه اجتماعی( بین میباشند، یکی مکفول را حاضر کند تعهد  او از  
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آمده است: هر کفیل باید مکفول  خود را حاضر کند پس اگر کفیل، مکفول  خود را حاضر کند    750: تسلسل همان َترامی است که در مادۀ  تسلسل در کفالت
ها  ر کند مانع از این نیست که بقیه نتوانند مدیون  اصلی را حاضر کنند. اگر هر کدام از کفیلشود نه بقیه ولی اگر هر کدام  آنها مکفول  خود را حاضخودش بری می

ینی وجود ندارد(. اگر هر کدام از کفیالن به یکی از جهات مزبوره در مادۀ  مدیون  اصلی را حاضر کند، همه بری می های  بری شد کفیل  746شوند )چون دیگر د 
 شوند. ه ابراء از اصل دین باشد که در این صورت، همه َبری میشوند مگر اینکبعدیش بری می

 : دو حالت دارد:رجوع کفیل به مدیون
)َمکفول، متعهد به حضور است و تعهدش ناشی از اذنی است که داده؛ این اذن و درخواست، حاوی  تعهد به حضور همراه با    َمکفول بوده  اذن  اگر کفالت به  .  1

ین  جرای تعهد امتناع کند یعنی حاضر نشود و از این راه، خسارتی به کفیل وارد شود باید جبران کند(  کفیل است اگر مکفول از ا و کفیل نتواند وی را حاضر کند و د 
ن اگر از هنگام   باشد یعنی عمدًا نیاید؛ بنابرای  مقصرتواند به مکفول رجوع کند: زمانی مکفول باید خسارت ناشی از عدم  حضورش را جبران کند که  ، میرا بدهد 

ل را داشته ولی اطالع باشد یا کفیل در صورت وجود  قوۀ قاهره برای مکفول دینش را بپردازد حقِّ رجوع به مکفول را ندارد؛ کفیلی که امکان  احضار  مکفو حضور بی
ع است و دلیلی برای رجوع ندارد. در مباحث  قبل گفتیم   ِّ

َتَبر  ین بپردازد، حال  دین را پرداخت کرده است، در حکم  م  تعهد  کفیل، احضار است، اگر احضار نکرد باید د 
ع حساب می ِّ

َتَبر  حقِّ رجوع به   باشد  نبودهَمکفول    اذن  اگر کفالت به    .2شود و حقِّ رجوع به مکفول را ندارد؛  اگر با وجود توانایی بر احضار، دین پرداخت کند م 
 مکفول ندارد.  

 
ن، او را شوم و ملتزم به احضار او هم میعنه، می دین مکفول  بگوید: ضامن تضامنی الت، کفیل  چنانچه در عقد کف ✓ باشم و هرگاه در موعد معیا

ه من از دین مکفول حاضر  [ 99دکترای حقوق خصوصی ] عنه، بری باشد، حکم عقد کفالت و ضمان در این مسئله کدام است؟کردم ذما

 است. عقد کفالت، صحیح و عقد ضمان باطل الف. 

 عقد ضمان، صحیح و عقد کفالت باطل است. ب. 

 هر دو باطل است.ج. 

 هر دو صحیح است. د. 

 هر دو عقد به صورت صحیح واقع شده است.  « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

 [ 97کدام مورد در خصوص کفالت صحیح است؟ ]قضاوت ✓

 
 

 شود. له، موجب برائت کفیل میالف. فوت مکفول

 کند.وت هر مکفول، کفیالن پس از او را برئ میب. در کفالت از کفیل، ف

 توان او را زندانی کرد. ج. برای اجبار کفیل به احضار مکفول یا پرداخت وجه التزام، می

 د. کفالت مکفول از کفیل، صحیح است. 

 ی »ب« درست است. پاسخ: گزینه

 [ 92]قضاوت  کدام مورد در خصوص کفالت، صحیح است؟  ✓

 کفیل درست است. الف. کفالت  مکفول از 

 ب. کفالت، سبب انتقال  دین است.

 ج. مجهول ماندن مدت یا اجل التزام، سبب بطالن عقد است. 

 تواند او را زندانی کرد.د. برای اجبار کفیل به احضار یا پرداخت وجه التزام، می

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

 عقد کفالتی به نحو صحیح منعقد شده است. اگر   ✓
 

ی دعوی کند و  حق خود علیه کفیل، اقامه دلیل عدم حضور مکفول، برای مطالبۀله به  مکفول

 [ 92]قضاوت  کفیل مدعی شود به ثبوت حق بر مکفول اطالع نداشته است، در این صورت کدام مورد صحیح است؟

 ی حق مورد ادعا برآید. الف. اگر مکفول منکر حق نباشد، کفیل مکلف است از عهده

 تواند آن را فسخ کند. د کفالت صحیح ولی به دلیل عدم اطالع، کفیل میب. عق

 ی حق برآید. ج. عقد کفالت صحیح و کفیل مکلف است از عهده

 د. عقد کفالت به دلیل عدم اطالع کفیل، باطل است. 
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 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی کفالت، کدام مورد صحیح است؟درباره  ✓

 توان او را زندانی کرد. الف. برای اجبار کفیل به احضار مکفول یا پرداخت وجه التزام می

 ب. کفالت مکفول از کفیل صحیح است. 

 
 

 شود.له موجب برائت کفیل میج. فوت مکفول

 کند. د. در کفالت از کفیل با فوت هر مکفول با کفیالن پس از او را برئ می 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 750ی  طبق مادهپاسخ: 

کند قاسم را که به جواد بدهکار است، در تاریخ مشخص نزد وی احضار کند. اگر مهران سه روز پس از مهلت به موجب عقد کفالت، مهران تعهد می ✓

 [ 94]تعهدات سراسری مقرر بدون احضار مکفول فوت نماید، راه حل قانونی این مسأله چیست؟

 ، سبب انفساخ عقد کفالت و سقوط تعهد کفیل است.الف. فوت کفیل

 ب. تعهد کفیل به احضار مکفول کماکان باقی است و ورثه، قائم مقام او هستند. 

 بر ذمه
ً
 ی مکفول است. ج. فوت کفیل، سبب برائت او از التزام به احضار است و دین صرفا

 ی او ادا شود.کفیل قرار گرفته و باید از ترکه د. دین بر ذمۀ 

درست است. اگر کفیل قبل از رسیدن موعد احضار و بدون تخلف از تعهد احضار فوت کند، عقد کفالت منفسخ و تعهد احضار ساقط    »د« ی  پاسخ: گزینه

ت کفیل موجب  ی کفیل قرار گیرد، فو الکفاله یا دینی که مکفول به عهده دارد، بر ذمه گردد، ولی در صورتی که کفیل از تعهد احضار تخلف کند و وجهمی

 شود و باید این تعهدات ثانوی از محل ترکه ادا شوند.الکفاله یا دین مکفول نمیی وجهسقوط تعهد تأدیه

 [ 95قضاوت ] ی کفالت، کدام مورد صحیح است؟درباره  ✓

 الف. کفالت مکفول از کفیل، صحیح است. 

 شود.ب. کفالت، سبب انتقال دین می

 کند.ل، کفیالن پس از او را برئ میج. در کفالت از کفیل، فوت هر مکفو 

 ی حق، پیش از عقد کفالت الزم است.ی دعوی بر مکفول برای مطالبهد. اقامه

 درست است.  »ج«ی قانون مدنی، گزینه  750 پاسخ: طبق مادۀ

 

 عقد رهن
 794تا  771موادِّ 

 ای راجع به وثیقه گفته شود: الزم است ابتدائًا مقدمه
 کند. »تضمین«؛ وثیقه چیزی است که طلب را تضمین میوثیقه یعنی  

 وثیقه دو نوع است: 
 . وثیقۀ شخصی 1
 . وثیقۀ عینی 2

کند(؛  کنند )یعنی یك شخص طلب را تضمین میوثیقۀ شخصی ایجاد می  کفالتو    حواله،  ضمانکند؛ سه عقد   ، طلب را تضمین مییك شخصدر وثیقۀ شخصی  
 لیه و کفیل باشد. عَ تواند ضامن، محال  این شخص می

 کند. وثیقۀ عینی همان »حقِّ عینی  َتَبعی« است. وثیقۀ عینی سه نوع است: ، طلب را تضمین مییك مالوثیقۀ عینی یعنی اینکه 
(.  771قد رهن است )ماده دهد. اسم این قرارداد، عاند( و بدهکار، مال خود را به طلبکار میبندد )یعنی هر دو راضی. قراردادی: طلبکار با بدهکار قرارداد می1

 دهد. شرط صحت رهن در این ماده، مدیون بودن راهن به مرتهن است. پس رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می
را از طریق دادگاه یا از طریق اجرای  شود و مال بدهکارشود رهن بدهد چون ما رهن اجباری نداریم، طلبکار نگران می. قضایی: فرض کنید بدهکار حاضر نمی2

که مال را توقیف کرد حقِّ عینی  َتَبعی پیدا  ق.آ.د.م(. به هر حال وقتی  108کند )قرار تأمین خواسته موضوع  مادۀ  ثبت در صورتی که سند رسمی باشد توقیف می
 کند )وثیقۀ قضائی(. می
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دهد )یعنی ارادۀ بدهکار و طلبکار وجود ندارد(. در قانون  ، مال بدهکار را به وثیقۀ طلبکار میقانوناهد  . قانونی: بعضی اوقات بدون اینکه طلبکار یا بدهکار بخو 3
برد )وثیقۀ قانونی یا قهری(. حال  برد از قیمتش ارث میمیرد زن از خود  اموال  غیرمنقول ارث نمیمدنی در بحث ارث  زوجه یك مورد وجود دارد. وقتی شوهر می

 تواند حقِّ خود را از عین اموال استیفاء کند. ز اداء  قیمت امتناع کنند زن میهرگاه ورثه ا 
 عقد رهن، وثیقۀ عینی  قراردادی است. 

دانیم که قبض در عقود عینی شرط صحت است. پنج عقد عینی داریم که رهن جزء  آنهاست و رهن با  عقدی عینی است. می  772عقد رهن: رهن طبق مادۀ  
َدهد کافی است و راهن می  چهار تای دیگر فرق تواند مال را پس بگیرد و الزم نیست دست  طرف )مرتهن یا  دارد. در رهن، راهن مال  مرهون را به قبض  مرتهن ب 

بکار بماند.  ت طلشخص ثالث( بماند؛ به عبارت دیگر، یعنی مدیون باید مال را به طلبکار بدهد همین که مال را داد عقد واقع شده و الزامی نیست که مال دس 
 شود بگوید: »مال دست خودت باشد ولی در وثیقۀ من باشد«. تواند مال را پس بدهد بدون اینکه رهن به هم بخورد؛ به عبارت بهتر، میطلبکار می

ن می772مادۀ   معامله نیست.  گردد داده شود ولی استمرار  قبض، شرط صحت : مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معیِّ
 قانون مدنی(.  772شرط صحت نیست )مادۀ   استمرار قبضنتیجه: در رهن، 
تواند به رهن داده شود که قابل نقل و انتقال باشد، چون هدف از رهن این است که اگر راهن، دین خود را نداد مرتهن از محلِّ  مالی می  773نکته: طبق مادۀ  

 توان به رهن داد چون که قابل فروش نیست. مال باید قابل فروش باشد. مثاًل مال موقوفه را نمیفروش مال، طلب خود را بردارد، پس 
 تواند مورد رهن واقع شود. : هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی773مادۀ 

ن باشد؛ دلیلش این است که  774نکته )ماده   عین معین در خارج موجود است و قابل قبض است و گفتیم  (: »مال مرهون« یا به »رهن داده شده« باید عین معیِّ
 خواهد. که رهن، قبض می

 : مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. 774مادۀ 
ی در معین« هم در خارج موجود است )مثاًل  اند؛ میالذکر یك نتیجه گرفتهحقوقدانان از نکتۀ فوق ( و این قابل قبض است؛  کیلو  1000این  کیلو از    100گویند: »کلِّ

 ِّ
ی باطل  اید. بنابراین »مال مرهون« میکیلوی داخل آن را هم قبض داده  100کیلو را قبض بدهید  1000چراکه اگر کل  ی در معین هم باشد، ولی رهن  کلِّ تواند کلِّ

ی قابل قبض نیست )رهن  اتومبیل  پیش دانیم که  ت و رهن  منفعت هم باطل است چون منفعت ثابت نیست و می(. رهن  دین باطل اس1خرید باطل است است و کلِّ
 رود. شود و از بین میدارد؛ منفعت روز به روز ایجاد میمال مرهون را مرتهن برای استیفای طلبش نگاه می

توانید منفعت یك سال آیندۀ آن را نگاه هم، آیا میدفرض کنید که یک خانه هست که قابل استفاده است و مناففش نیز متعلق به من است؛ کلید  آن را به شما می
 گفتیم که مال مرهون باید بشود که به تصرف مرتهن داده شود.   772دارید؟ خیر؛ چراکه در مادۀ 

رود چون رهن، َتَبعی  می  خواهد بگوید رهن دادن برای دین متزلزل درست است، اگر دین از بین برود رهن نیز از بین ارتباط دارد و می  696را با مادۀ    775مادۀ  
 است. 
ه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. 775مادۀ   : برای هر مالی که در ذمِّ
 : هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد. 696مادۀ 
 ارتباط دارد:  571با مادۀ   776مادۀ 
د که رهن در  : ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنن776مادۀ 

 تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند. 
 ت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. : شرک571مادۀ 

اشاره دارد به اشاعه در حقِّ عینی  َتَبعی )رهن »حقِّ عینی تبعی« است(. چند نفر از یك نفر    776اشاعه فقط در مالکیت نیست و در تمام حقوق متصور است. مادۀ   
 حقِّ عینی  َتَبعی دارند.  به طور مشاعدهد. حاال طلبکارها بر روی این مال  ه به همۀ طلبکارها میطلب دارند آن یك نفر یك مال را به عنوان وثیق

 : 777مادۀ 

 

1
ی فی در بیع سلم )سلف( یا در بیع نسیه، مبی    ی فی الذمه خواهد بود. پیش ع یا ثمن، مؤجل یا کلِّ توان موضوع  رهن باشد. اموال غیرمادی مثل سرقفلی و مطالبات هم رهنش درست نیست.  الذمه است نمی خرید به اعتقاد برخی نوعی سلف است و چون کلِّ

توان به رهن گذاشت ولی اگر مال از اموالی باشد که به طور متعارف باقی  شود را نمی نام هست. مالی که به طور معمول با گذشتن  زمان فاسد می ل رهن نیست؛ سهام  بی نام هست. سهامی بانام قاب یادآوری: سهام بانام، قابل وقف نیست اما سهام  بی 
 شود. ن رهن نگاه داشته می شود و بهای آن به عنوا ماند و در اثر حوادثی دچار فساد شود، رهن  آن صحیح است، عین  رو به فساد فروخته می می 
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دل وکالت هست که میوکالت عقدی است اذنی که با فوت به هم می شود شرط کرد که با فوت وکیل به هم نخورد و اگر شرط نکنیم باز هم با فوت  خورد؛ یك م 
د. این وکالت در رهن است. اگر راهن دین خود را ندهد مرتهن باید برای گرفتن حقِّ خود از مال مرهونه از دادگاه تقاضای فروش کند، حال  خور وکیل به هم می

و طلبت را  دهم اگر من دینم را ندادم خودت مال را بفروش  گوید: »ای مرتهن! به شما وکالت میخواهد به مرتهن یك امتیاز ویژه بدهد میفرض کنید راهن می
رد، وکالت به ورثۀ مرتهن  دانیم که مالك  مال  مرهونه، راهن است(. حاال در این وکالت شرط میبردار که دیگر برای فروش دادگاه نروی« )می شود اگر مرتهن م 

 برسد یعنی ورثه هم دادگاه نروند و خود با همان وکالت، مال را بفروشند و طلب را بردارند. 
توان در وکالت شرط کرد که مرتهن برای فروش مال مرهونه و استیفای طلب خود به دادگاه مراجعه نکند. این وکالت ضروری نیست  ست که میاین تنها موردی ا

 تواند جدا باشد. ضمن عقد رهن باشد و می
ده ]جداگانه[َعلی: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد   777مادۀ   قرض  را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن    مرتهن ]دائن[  راهن ]مدیون[ممکن است    ح 

وکالت مزبور بعد از فوت     قرار دهد ]شرط گذارد[اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است    خود را ]دین  خود را[
 شود.مرتهن با ورثه او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده 

جَمل است.   778مادۀ   قانون مدنی م 
ش این بود که اینجوری می ست  ر  گفت: »اگر در عقد رهن شرط شده باشد  در این ماده یك چیز کم است؛ در واقع در این ماده واژۀ »حق« در تقدیر است یعنی د 

یست«. اگر راهن دینش را نداد مرتهن باید به دادگاه برود و تقاضای  مرتهن حقِّ تقاضای فروش نداشته باشد ...«. اساسًا »مرتهن حقِّ فروش ندارد چون مالک ن 
کند  سرایت می  فروش کند و اگر این حق از او گرفته شد این شرط باطل است ولی مبطل نیست چون نامشروع است )البته این موضوع که بطالن  شرط به عقد نیز

ا نظری که باید در امتحان انتخا اختالفی استیا خیر   ب کنیم این است: بر طبق نظر مرحوم کاتوزیان: شرط، باطل است ولی بطالن  شرط به عقد سرایت (. امِّ
کند )شروط کند و چنین رهنی صحیح است پس عقد، صحیح است یعنی چنین شرطی را از جمله شروط  نامشروع دانسته که بطالن  آن به عقد سرایت نمینمی

 باطل و غیرمبطل(. 
 باشد که مرتهن حقِّ ]تقاضای[ فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.  : اگر شرط شده778مادۀ 
ین به هر نحو  دیگر:  779مادۀ   قانون مدنی راجع است به اجبار راهن به فروش یا اجبار وی به ادای د 
نماید تا اجبار  نگردد مرتهن به حاکم رجوع می: هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر  779مادۀ  

 به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند. 
کند )البته با این فرض که وکالت در فروش نداشته باشد( در این صورت دادگاه  رود از دادگاه تقاضای فروش مال مرهونه را میاگر راهن دینش را ندهد مرتهن می

آیند! مرتهن چون وثیقه دارد بر سایر طلبکاران مقدم است  ل را فروخت بقیۀ طلبکارهای راهن هم برای گرفتن طلب خود میفروشد. وقتی دادگاه ما مال را می
گیرد و بقیۀ طلبش  نام دارد )اگر حاصل فروش برای طلب مرتهن کافی نبود آن را می  طلبکار  عادیو کسی که وثیقه ندارد    طلبکار  با وثیقه)کسی که وثیقه دارد  

گیرد و بابت   . مثاًل چنانچه طلب مرتهن صد میلیون بود، مال را سی میلیون تومان فروختند وی سی میلیون تومان را میطلب عادییا    طلب بدون وثیقهشود  می
 (782و   781، 779،780شود. )موادِّ مابقی، طلبکار عادی محسوب می

 هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. : برای استیفاء  طلب  خود از قیمت رهن، مرتهن بر 780مادۀ 
رای  : اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال  مالک  آن است؛ و اگر بر عکس، حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید ب781مادۀ  

 نقیصه به راهن رجوع کند. 
س شده ب782مادۀ  َفلَّ َرماء شریک می: در مورد قسمت اخیر مادۀ قبل، اگر راهن م   شود. اشد مرتهن با غ 
تواند بخشی از دینش را بدهد  : رهن تجزیه ناپذیر است. یعنی اگر راهن بخشی از دین خود را بدهد و مرتهن هم قبول کند؛ )قاعده این است که مدیون نمینکته

 گیریم که مرتهن هم راضی است. نتیجه می  مگر با رضایت طلبکار(. حاال فرض کنید راهن بخشی از دین را داده و مرتهن هم گرفته پس
َله را مجبور به  متعهد نمی:  277مادۀ   تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط  ولی حاکم می  نماید  قبول  قسمتی از موضوع  تعهدتواند متعهد 

 قرار دهد. 
ر رویی است و می شود،  ه من بخشی از دین را دادم و تو قبول کردی بخشی از مال را آزاد کن!« ؛ این نمیگوید: »ای مرتهن! حاال کحال فرض کنید راهن، فرد  پ 

تواند  تواند مال را آزاد کند و در نتیجه رهن تجزیه ناپذیر است. اگر راهن بخشی از دین را بدهد و مرتهن قبول کند راهن نمیتا آخرین بخش از دین را ندهد نمی
 (. 783با رضایت مرتهن )مادۀ بخشی از مال را آزاد کند مگر 
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ق.م اخذ قسمتی از دین را بپذیرد بپذیرد[ حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و   277: اگر راهن مقداری از دین را ادا کند ]و مرتهن هم وفق مادۀ 783مادۀ 
 ن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تواند تمام آن را تا تأدیۀ کامل  دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرته مرتهن می

یا   بخشی از مال را آزاد کرد شود می  با تراضیشود مال مرهون را َعَوض کرد )به تراضی(. تبدیل مال رهن به تراضی امکان دارد، پس  دارد میاشعار می 784مادۀ 
 . پس تراضی در همه حال امکان دارد. مال را َعَوض کرد

 به تراضی طرفین جائز است.   : تبدیل رهن به مال دیگر784مادۀ 
ع  مبیع است( در رهن هم تابع  رهن است:  356با مادۀ   785مادۀ   ارتباط دارد. توابع مبیع )هر چیزی که تاب 
 شود در رهن نیز داخل خواهد بود. : هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می785مادۀ 
ه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر  : هر چیزی ک356مادۀ  

 چه در عقد صریحًا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 
 راجع به ثمره و زیادت  حاصل در رهن است.  786مادۀ 

متعلق به   این ماده یك مطلب ساده و معقول است اما کمی پیچیده مطرح کرده. مال مرهون متعلق به راهن است، منافع آن هم، چه منافع متصل چه منفصل،
د آن را  شوجزء رهن است چون نمی  منافع متصلجزء رهن نیست و    منافع منفصلراهن است، چون عین آن متعلق به راهن است. نکتۀ ماده این است که  

 جدا کرد. 
دار بشود )منافع منفصل( بچه جزء  رهن نیست ولی گوسفند چاق شود )منافع  دهید حال اگر این گوسفند، بچهمثال: فرض کنید شما یك گوسفند را رهن می

ل که این م شود  شود اینگونه تصور میاده خوانده میمتصل( جزء رهن است. قانون گفته: »منافع متصل، جزء رهن است اما منافع منفصل، مال راهن است« بار اوِّ
 گوییم منافع متصل هم مال راهن است. که منافع متصل، مال راهن نیست! ولی به صراحت می

متعلق به راهن  و در صورتی که منفصل باشد    جزء  رهن خواهد بود: ثمرۀ رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد  786مادۀ  
 ، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. باشد[ ]جزء  رهن نمی است

گویند.  امین است و فقط باید مال را حفظ کند، به این »امانت مالکانه« می  789تواند از منافع استفاده کند. مرتهن طبق مادۀ  منافع، مال راهن است پس مرتهن نمی
گویند؛ به عبارت بهتر، رهنی  تواند از منافع استفاده کند »رهن  تصرف« میاستفاده کند مگر به اذن راهن. به این رهن که مرتهن میتواند از مال  مرتهن )امین( نمی

ق  منافع  مورد  رهن به مرتهن شرط شده باشد رهن  تصرف گویند، اما نهاد  دیگری نیز داریم: راهن )مدیون( مالی ندارد که
از یك نفر یك    رهن بدهد؛  که در آن تعلِّ

سَتعار« یا »رهن  مال  غیر« گویند. یعنی من خودم مالی ندارممال می عیر( به این رهن »رهن م  از یك نفر مالی عاریه   گیرد )عاریه( و به رهن می دهد )البته به اذن م 
 دهم.  گیرم و به رهن میمی

 (.794و   793تواند روی مال یك سری تصرفات بکند )مواد د راهن نمیمال مرهون متعلق به راهن است ولی چون مرتهن روی مال حقِّ عینی دار 
نافی  حقِّ مرتهن باشد مگر به إذن مرتهن. : راهن نمی793مادۀ   تواند در رهن تصرفی ]تصرف حقوقی[ کند که م 
نافی  حقوق  مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری ]تصرفات مادی[ که برای رهن نافع باش : راهن می794مادۀ  د و م 

 اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع، اجازه با حاکم است. 
ال بحث اصلی  مال، مال راهن است و منافع آن مال هم مال راهن است ولی راهن آزاد نیست هر کاری بکند به خاطر اینکه مرتهن حقِّ عینی  َتَبعی دارد. ح

 تواند مال را بفروشد؟ قانون ساکت است. آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، منافی حقِّ مرتهن است؟ دو نظر هست: جاست آیا راهن که مالك است میاین
اشکال ندارد.  گوید بله فروش عین مرهونه توسط راهن که مالك است منافی حقِّ مرتهن است و غیرنافذ است. ولی مرحوم کاتوزیان معتقد بودند  نظر مشهور می

رود. مرحوم کاتوزیان  رود. حقِّ عینی روی مال است و مال هر جا برود حقِّ عینی هم با آن میگفتند: راهن مال را بفروشد حقِّ عینی  مرتهن از بین نمییعنی می
فروش با حقِّ مرتهن منافات ندارد. یك رأی  گفت مرتهن نباید نگران باشد؛ حقِّ مرتهن روی مال است و برای او فرقی ندارد مالك  مال چه کسی است پس  می

گوییم: اگر به طور  کند ولی با این حال دکتر کاتوزیان نیز نظر بر صحیح بودن  آن داشتند. حال نتیجه را میداریم که نظر مشهور را تأیید می  31وحدت رویه سال  
ت است ولی اگر اینگونه پرسیده شد »آیا با حقِّ مرتهن منافات ندارد؟« پاسخ این  شود فروخت؟« پاسخ مثبَ مطلق اینگونه سؤال پرسیده شد »آیا مال مرهون را می

شود فروخت یا نه؟ پاسخ این است که غیر نافذ است )نظر مشهور برای حفظ حقوق  شود؛ اما اگر گفتند مطابق رویۀ قضایی آیا مال مرهون را میاست که: نه نمی
 مردم بهتر است(. 
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ین  خود را اداء کند یا به نحوی از انحاء  ن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن الزم است پس راهن نمی: عقد رهلزوم و جواز رهن تواند قبل از اینکه د 
د را بر هم  تواند هر وقت بخواهد عق. مرتهن می1گیریم:  گوییم رهن نسبت به مرتهن، جایز است دو نتیجه میقانونی از آن بری شود رهن را مسترد کند. وقتی می

َله جایز بود اما با  شود. در عقد کفالت نیز نسبت به مکفول. درسته که عقد نسبت به مرتهن جایز است اما عقد به واسطۀ فوت یا حجر  مرتهن منفسخ نمی2بزند؛  
 کند؛ پس دو حالت شد: شد. فوت  راهن یا مرتهن عقد رهن را منفسخ نمیَله،کفیل َبری نمیفوت  مکفول

ن می: با فوت مرتهن، راهن میمرتهن  . فوت1 شود داده شود اگر تراضی  تواند تقاضا کند که رهن به تصرف  شخص  ثالثی که به تراضی  او و ورثۀ مرتهن معیِّ
ن می  شود. حاصل نشود، شخص  مزبور از طرف حاکم معیِّ

هن، مالکان  جدید  مال  مرهون هستند و تصرف  آنها در مال  مرهون، نتیجۀ  : اگر راهن فوت کند حکم  فوق در فوت  راهن جاری نیست زیرا ورثۀ را. فوت راهن2
 این حق است.  

ن    1های عقد رهن: تجزیه ناپذیر ویژگی و موجد حقِّ عینی  َتَبعی است؛ مال  مرهون ممکن است به قبض مرتهن داده بشود یا به تصرف کسی که بین طرفین معیِّ
توانند تراضی کنند که عین  مرهونه به قبض شخص ثالث داده بشود  تواند برای قبض مال به دیگری وکالت بدهد؛ دو طرف میگردد. نتیجه اینکه مرتهن میمی

 تواند آن را به یکی از آنها بدهد.  ت، ثالث نمایندۀ دو طرف است نه داور و نمیدر این صور 
تواند آن را به راهن بدهد. قبض باید با اذن راهن باشد؛  گوییم استمرار قبض، شرط  صحت  معامله نیست یعنی بعد از قبض  مال  مرهون مرتهن مینکته: وقتی می

 اگر بدون اذن باشد قبض، صحیح نیست. 
ض بودن  رهن اختالفنک ض بودن و غیرمعوِّ ض است. ته: راجع به معوِّ  نظر است. نظر  غالب این است که رهن، غیرمعوِّ

 نکته: رهن  مال  مشاع صحیح است و برای قبض نیاز به اذن تمام شرکاء دارد . 
و قبض، شرط  صحت نیست؛ پس با اینکه رهن است  گیرد یعنی تشریفاتی است  . رهن  کشتی با سند  رسمی صورت می1:  مواردی که نیاز به قبض نیست

. اگر مال، قباًل در تصرف  مرتهن باشد نیاز به قبض   3. در بیع شرط و سایر معامالت با حقِّ استرداد، قبض، شرط صحت نیست؛  2شود؛  ولی عینی حساب نمی
 مجدد نیست. 

البته ا  موقوفه: رهن  مال   لزوم قابلیت نقل و انتقال منافع صحیح است. اگر مال، قابل نقل و انتقال  دائمی نباشد، رهن    موقوفهجارۀ مال   باطل است 
تش طوالنی شود. ممکن است مال  مرهون ملک  راهن نبا شد به این  صحیح نیست؛ اگر عدم امکان  نقل و انتقال، موقتی باشد رهن صحیح است مگر اینکه مدِّ

 حالت، رهن  مستعار گویند. 

 

1
ین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون مدنی: اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می   783ماده      تواند تمام آن را تا تأدیۀ کامل  د 
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ر،  )رهن مازاد(: اگر راهن، مال  مرهونه را دوباره نزد مرتهن یا شخص ثالث به رهن گذارد به این، رهن  مکرر یا مازاد گویند، در رهن  مکر . رهن  مکرر  1:  انواع رهن
جحان دارند اما در فرض  تعدد  مرتهنین، مرتهنین در َعرض  هم هستن  هیچ کدام بر دیگری    د ومرتهنین در طول  یکدیگر قرار دارند بنابراین، هر کدام بر دیگری ر 

ین که به  جحان ندارند، رهن  مکرر با تعدد  مرتهنین متفاوت است: در تعدد  مرتهنین ممکن است یک نفر مالی را در برابر دو یا چند د  دو یا چند نفر دارد رهن بدهد  ر 
ن کنند رهن در تصرف  چه کسی باشد، بر خالف رهن   مکرر )که مرتهنین در طول  هم هستند(، در حالت تعدد  مرتهنین،   در این صورت، مرتهنین باید به تراضی معیِّ

جحان ندارند و پس از فروش مال، بهای آن را   کنند و اگر خریداری  ، بین خود تقسیم میبه نسبت  طلبمرتهنین در َعرض  هم قرار دارند و هیچ کدام بر دیگری ر 
شا پیدا نشود هر کدام به نسبت  طلب  خود، مالک  سهم   متفاوت   «رهن مکرر»با   «رهن مازاد»ای بر این عقیده هستند که البته عده شوند؛عی از عین  مرهونه میم 

اش در رهن  دیگری  ی ارزش ماندهگیرد، باقیدر رهن قرار میمیلیارد است، یک میلیارد  آن    دوگویند »رهن مازاد« اینجوریه که مثاًل ارزش  ملکی  است؛ این عده می
گیره و مالک، همین ملک را یکبار   گویند »رهن مکرر« اینطوریه که ارزش ملکی دو میلیارده و در رهن قرار میرهن دوم را مازاد گویند. همین عده می  قرار بگیرد،

ق بر رهن دوم است؛دیگر به رهن بگذارد؛ می سَتعار: از ریشۀ عاریه گ 2  گویند اینجا رهن مکرر صورت گرفته و رهن دوم معلِّ رفته شده؛ اگر مال  مرهون،  . رهن م 
سَتعار گویند )رهن  مال   او به رهن بگذارد ماهیت  چنین مالی را عاریۀ مال  غیر برای رهن می اذن  ملک  راهن نباشد و مدیون، مال  ثالثی را با  دانند و به آن، رهن  م 

کند، اگر این رهن را  در رهن گذارد فسخ یا انفساخ  عاریه رهن را منحل نمی  گذاشتن، عاریه نماید و آن راضمان  عینی(، اگر شخصی مالی را برای رهن  یاغیر  
سَتعار بدانیم یعنی عاریه ین  خود را  م  ای؛ در عقد عاریه امین متعهد به بازگرداندن  مال است در حالی که اگر این مال به رهن داده شود ممکن است راهن نتواند د 

ین را برگرداَند، به همین دلیل به آن، رهن  مال  غیر یا ضمان  عینی میادا کند و در نتیجه مال فروخته شود   ت3گوییم؛  و امین نتواند د  دار  . رهن موقت: یعنی مدِّ
ین  اصلی باشد؛ مثاًل من  مالکریمی، مدیون  آقای الف ت رهن بیشتر از سررسید  د  ین     هستم سررسید    کردن  اعتبار  رهن: این رهن صحیح است به شرطی که مدِّ د 

تروز  دیگه در رهنش باشه، به این می  150گذارم،  ست، ممکنه من و الف شرط کنیم که مالی که در رهن  الف میروز  دیگه  100من   دار کردن  اعتبار  رهن،  گن مدِّ
ین باشد رهن، باطل است چون اصاًل برای این رهن می ت  رهن کمتر از سررسید  د  د  دین، رسید و نتوانست پرداخت کنه، مال   گذارند که چنانچه سررسیاگر مدِّ

ت  اعتبار  رهن را کمتر از مهلت  دین بزنید یعنی زمان  سررسید، چیزی دستتان نیست و این با ماهیت  رهن در  مرهون فروخته بشه، خب بدیهی ست که چنانچه مدِّ
  :[ شخص دیگری ]مثاًل مرتهن[2]یا     :[ خود  راهن1]ه واسطۀ عمل   آمده است: »اگر عین مرهونه ب  791. رهن قهری: رهن قهری در مادۀ  4تعارض است؛  

یعنی رهن  قهری خواهد بود، یعنی نیاز به تراضی  مجدد   بدل، رهن خواهد بودگه  کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.« وقتی میتلف شود باید تلف
:[  3]آوری: در شرط  فعل، شرط  دادن  رهن اگر قبل از اینکه مال به رهن داده شود تلف شود، حقِّ فسخ دارد نه بدل.  ندارد، یعنی دوباره نیاز به انعقاد عقد ندارد. یاد

. رهن تصرف: در عقد  رهن اگر شرط شود که منافع  مال  مرهونه به تصرف  5؛ شوداگر عین مرهونه به واسطۀ قوۀ قاهره تلف شود در این صورت، رهن منفسخ می
ق  منافع  مورد  رهن به مرتهن شرط شود، رهن  تصرف نام دارد. مرتهن داده شود به آن، رهن  تصرف می

ق  منافع به مرتهن: رهنی که در آن، تعلِّ
 گویند؛ شرط  تعلِّ

م میحّق تقّدم  م دو حالت دارد: وح: عقد رهن به مرتهن حقِّ تقدِّ م تنها مختص به عین نیست. حقِّ تقدِّ دت مرتهن؛ تعدد مرتهنین. وحدت  دهد، این حقِّ تقدِّ
م بر مبنای تاریخ    مرتهن: برای استیفای حقِّ خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد. در فرض  تعدد  مرتهن بر یک مال  مرهون، حقِّ تقدِّ

 دارد )رهن مکرر(. ایجاد رهن است، ابتدا مرتهن  اول، طلب  خود را از قیمت برمی
هن، سهم  هر  اگر دو یا چند نفر به طور مشاع مالک  مالی باشند و در برابر دیون  متعددی که به دیگری دارند، آن را به رهن بدهند: در فرض  تعدد را: تعدد راهن

ین  اوست و با پرداخت  آن آزاد می الل  رهن ایجاد  شود. شود پس هر کدام که دینشان را بدهند نسبت به آن که پرداخت کرد آزاد میمدیون، رهن  د  اگر اشاعه در خ 
ین، رهن باشد   به همین جهت اگر راهن فوت کند و مال  مرهون به ورثه، منتقل شود    رهن، تجزیه نخواهد شد شود و در آغاز  تراضی، تمام مال در برابر  تمام  د 

 رسد. توان ادعا کرد که سهم  هر وارث، وثیقۀ بخشی از دین است که به او مینمی
االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمو آئین  1351اصالحی قانون ثبت مصوب    34نون اصالح مادۀ  نکته: قا
 رئیس قوۀ قضاییه( به دقت مطالعه شود.   1387)مصوب  

  
 

طور کند. روابط حقوقی اشخاص مزبور، در کدام مورد، بهج« بدون تقصیر، آن مال را اتالف می »الف« مالی را نزد »ب« رهن گذاشته است و  » ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی] صحیح بیان شده است؟

 .و »ب« منعقد شودمتلف باید بدل مال را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود، بدون اینکه عقد رهن جدیدی بین »الف« الف. 

 .متلف باید بدل مال را به »الف« بدهد و خسارت »ب« را از جهت سقوط حق وثیقه او جبران کندب. 
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 .با توجه به عدم تقصیر، متلف مسئولیتی نداردج. 

 .ودمتلف باید بدل مال را بدهد و بدل مزبور، رهن نخواهد بود، مگر اینکه بین »الف« و »ب« عقد رهن جدیدی منعقد ش د. 

 کننده تلف  باید شود تلف   دیگری  شخص  یا راهن خود عمل واسطهه ب مرهونه عین اگرقانون مدنی: »   791« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

 « .بود خواهد  رهن مزبور  بدل و بدهد را آن بدل

 [99دکترای حقوق خصوصی ] ح است؟حیمال مرهون و دین، کدام گزینه ص  در رابطه ✓

 گردد. تقسیط دین توسط دادگاه، موجب تجزیه مال مرهون می الف. 

 شود.با ابراء بخشی از دین توسط مرتهن، به همان مقدار رهن آزاد می ب. 

 ماند. با ابراء بخشی از دین توسط مرتهن، تمام مال همچنان در رهن باقی می ج. 

 گردد.سبت از رهن آزاد می االرث، به همان نبا پرداخت دین توسط هر وارث به نسبت سهمد. 

  نمایند   مطالبه  را رهن  از   مقداری   ندارد   حق   کند  ادا را  دین   از   مقداری   راهن  اگر قانون مدنی: »  783با وحدت مالک از مادۀ    « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

 « باشد شده مقرر  دیگری ترتیب مرتهن و راهن بین که این مگر دارد  نگاه  دین کامل تأدیه تا را آن تمام تواندمی  مرتهن و

ق به وی به ارزش دو میلیون تومان را به ✓
ا
عنوان رهن در تصرف دارد. چنانچه  مرتهن یک میلیون تومان از راهن طلبکار است و مال قیمی متعل

ت ثالث به چه صورت است؟  [ 99دکترای حقوق خصوصی ] شخصی ثالثی مال مذکور را تلف کند، مسئولیا

 قیمت در برابر راهن است و کل قیمت در رهن مرتهن خواهد بود. ضامن کل الف. 

 ضامن کل قیمت در برابر راهن است اما باید نصف قیمت را به مرتهن بدهد.ب. 

 . ا باید کل قیمت را به مرتهن بدهددر برابر هریک از راهن و مرتهن ضامن نصف قیمت است امج. 

 قیمت است و باید به هر کدام نصف قیمت را بدهد. در برابر هر یک از راهن و مرتهن ضامن نصف د. 

 کنندهتلف   باید   شود  تلف   دیگری  شخص   یا  راهن  خود عمل  واسطهه  ب  مرهونه  عین  اگرقانون مدنی: »  791به استناد مادۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 « .بود خواهد  رهن مزبور  بدل و بدهد را آن بدل

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] آید، کدام گزینه صحیح است؟مال مرهون به وجود می درباره منافعی که بعد از عقد در  ✓

 که شرط خالف شود. منافع متصل داخل در رهن است و منافع منفصل داخل در رهن نیست، مگر اینالف. 

 شود.که شرط خالف منافع متصل و منفصل داخل در رهن است مگر این ب. 

 منافع متصل و منفصل داخل در رهن است و شرط خالف باطل است. ج. 

 منافع متصل و منفصل داخل در رهن نیست. د. 

 جزء  باشد  متصل  صورتیکه  در  شود  حاصل  آن  در  است  ممکن  که  زیادتی  و  رهن  ثمرهقانون مدنی: »  786به استناد مادۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 « باشد شده مقرر  دیگری ترتیب طرفین بین عقد ضمن اینکه مگر است براهن متعلقباشد منفصل که صورتی در و بود خواهد رهن

 [ 99تعهدات ارشد ] حکم شرط، در دو وضعیت زیر به ترتیب کدام است؟ ✓

 رأس موعد بدهی خود را نداد، رهنیه به عنوان مبیع متعلق به مرتهن باشد. شود که هرگاه راهن در الف ـ ضمن عقد رهن شرط می 

 شود که هرگاه راهن در رأس موعد بدهی خود را نداد، رهینه ملک مرتهن باشد.ب ـ ضمن عقد رهن شرط می 

 فاسد  –فاسد الف. 

 صحیح  –صحیح  .ب

 صحیح –فاسد  .ج

 فاسد –صحیح  .د

آن    تملیک قهری قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم کاتوزیان: »شرط تعلق رهن یا   777مادۀ  5ۀ صحیح است. به استناد حاشی«  الف پاسخ: گزینۀ »

 قانون ثبت مخالف است و اثری ندارد«  34و   33به مرتهن با مفاد مواد 
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 [ 97]وکالت برمبنای قانون مدنی، کدام مورد در خصوص منافع عین مرهونه صحیح است؟ ✓

 منفعت باطل است، منافع عین مرهونه، داخل در رهن نیست. الف. از آنجا که رهن 

 ب. منافع متصل، داخل در رهن است و منافع منفصل، داخل در رهن نیست. 

 ج. اگر منافع، عین مستقلی را تشکیل دهد، داخل در رهن است.

 د. منافع، خواه متصل باشد یا منفصل داخل در رهن است.

 « درست است. بی »گزینهقانون مدنی،  786ی  پاسخ: طبق ماده

فروشد. هر یک فروشد و پس از ادای دین، زمین مذکور را یه شخص »ب« میراهن قبل از ادای دین خود، زمین مورد رهن را به شخص »الف« می ✓

 [ 96]قضاوت  از دو عقد بیع، چه وضعیتی دارد؟ 

 الف. بیع اول غیرنافذ و بیع دوم نافذ است.

 ی مرتهن است. ازمند اجازهب. بیع اول نافذ و بیع دوم نی

 ی شخص »الف« است.ج. بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه

 د. بیع دوم نافذ و بیع اول باطل است.

 « درست است. جی »پاسخ: گزینه

هد مورد  وثیقه را به دی بدهی خویش قرار داده و در ضمن آن، به مرتهن اذن میبه موجب قرارداد عادی، حمید اتومبیل خود را در رهن و وثیقه ✓

 [ 96]قضاوت ویژه شوراهای حل اختالف قبض خود درآورد. اگر پیش از وقوع قبض، حمید فوت کند، قرارداد چه وضعیتی دارد؟ 

 الف. غیرنافذ و منوط به تنفیذ ورثه است. 

 ب. صحیح است، ولی وقوع قبض منوط به اذن ورثه است.

 ج. باطل است.

 د. صحیح و نافذ است.

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 97ایجاب و قبول عقد رهنی خوانده شده، لیکن هنوز عین مرهونه به قبض مرتهن داده نشده است. در این صورت: ]سردفتری ✓

 تواند الزام راهن را به قبض عین مرهونه از دادگاه تقاضا کند.الف. مرتهن می

 اری کند.تواند از به قبض دادن عین مرهونه خوددب. راهن می

 راهن در صورت عدم اقباض عین مرهونه باید خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را جبران نماید.ج. 

 ی خسارت کند. تواند عقد رهن را فسخ نماید و در این صورت مطالبهد. مرتهن می

 درست است.  »ب« ی قانون مدنی، گزینه 722ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد کدام گزینه نادرست است؟ ✓

 الف. رهن مازاد، همان رهن مکرر است. 

 ی هر جزئی از دین است.ب. در فرض اطالق رهن، هر جزئی از عین مرهونه، وثیقه

 ی دین از جانب محیل به عهدهج. در حواله، هرگاه عقد  منشأ دین، فسخ یا اقاله شود، حواله
 

 علیه، باطل نیست. ی محال

که عقد ضمان مبتنی بر نقل ذمه باشد یا ضم  ن، چنانچه عقد  منشأ دین اصلی، اقاله یا منفسخ شود، عقد ضمان نیز منفسخ است اعم از ایند. در عقد ضما

 ذمه. 

 نیست. هن مازاد با رهن مکرر متفاوت است ولی نظر  مالکریمی این این سوال نظرش بر این است که ر  طراح   درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد اند؟ رهن مستعار و رهن تصرف، به ترتیب به چه مفهوم ✓

 مرهونه در رهن، شرط یا محقق شود. ناستمرار قبض عی –الف. مالی عاریه گرفته شود که رهن داده شود 

 قبض عین مرهونه در عقد رهن شرط شود.  استمرار –ب. مال مرهونه عاریه داده شود 

 برداری از عین مرهونه را داشته باشد. شرط شود که مرتهن حق بهره –ه منظور رهن گذاشتن عاریه شود ج. مالی ب

 شرط شود که عین مرهونه به تصرف ثالث درآید.  –د. مالی به منظور رهن گذاشتن عاریه شود 
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دهد. »رهن  راساس اذنی که معیر داده است، مال را به رهن میدرست است. رهن مستعار آن است که مالی به عاریه داده شود و مستعیر ب  »ج«ی  پاسخ: گزینه

 تصرف« عقد رهنی است که در آن انتقال مالکیت منافع عین مرهون به مرتهن شرط شده است.

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام مورد در خصوص رهن، صحیح است؟ ✓

 شود.ی حق رهن نمیی دین، موجب تجزیه الف. تجزیه

 برای دین آینده، ممکن است.  ب. وثیقه دادن

 ج. در معامالت با حق استرداد، منافع تنها با شرط به خریدار تعلق دارد.

 د. رهن برای ضمان درک و ضمان معاوضی، درست نیست.

 درست است.  »الف«ی گزینهپاسخ: 

 [ 92]مشاوران حقوقی علیه مال معینی را رهن دهد و آن مال تلف شود:اگر در عقد شرط شده باشد که مشروط   ✓

 ی عوض رهن را دارد.له اختیار مطالبهب. مشروط      له در این زمینه حقی ندارد.الف. مشروط  

 له اختیار فسخ معامله را دارد. د. مشروط      ی ارش دارد. له اختیار مطالبه ج. مشروط  

 درست است.  »د«ی گزینهپاسخ: 

 [ 92]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ب. رهن اسنادی که در حکم طلب است.       رهن برای دین آینده الف. 

 د. رهن برای ضمان درک       ج. رهن حق سرقفلی 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 96[قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ب. رهن در برابر اعیان      الف. رهن اموال غیرمادی 

 ضی د. رهن برای ضمان معاو      ج. رهن برای دین آینده 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]وکالت کدام گزینه نادرست است؟ ✓

 گردد. الف. تلف مال، مانه از اعمال خیار غبن نمی

 گردد. ب. اگر قبل از اعمال خیار غبن، طرف مقابل مال را به دیگری منتقل کرده باشد، با اعمال خیار معامله دوم منحل نمی

 گذاشته و بایع بیع را با خیار غبن فسخ کند، رهن منحل شده و مشتری باید بدل آن را در رهن مرتهن بگذارد.ج. اگر مشتری مبیع را رهن 

اصلی، اجاره   د. اگر بر خریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات ناقله نکند و او برخالف شرط مبیع را اجاره داده یا فروخته باشد، در صورت فسخ عقد

 د بود.یا بیع او باطل خواه

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 95کند. ای وصیت چه حکمی دارد؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسریحسن ملک خود را که در رهن بانک است، به نفع حسین وصیت می ✓

 د. قابل فسخ  ج. غیرنافذ   ب. صحیح   الف. باطل

 درست است. »ب« ی پاسخ: گزینه

 [ 90]تعهدات سراسری ی مجدد معامل نیست؟ فوذ معامله منوط به اجازهناگر مال معینی فروخته شود، در کدام مورد  ✓

 مالک مال شود.
ً
 الف. هنگام عقد فروشنده، مالک مال نبوده و بعدا

 فک رهن شود.
ً
 ب. هنگام عقد مال مورد معامله در رهن بوده و بعدا

 از مالک بودن خو 
ً
 د آگاه شود.ج. هنگام عقد فروشنده از مالک بودن خود آگاه نبوده و بعدا

مت  خود آگاه شود.  از س 
ً
 د. هنگام عقد فروشنده از سمت نیابت خود آگاه نبوده و بعدا

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

باشد.« تکلیف  ✓ مرتهن  به  پرداخت نکند، مال مرهون متعلق  در موعد مقرر  را  شود که:»هرگاه راهن )مدیون( دین خود  اگر در عقد رهن شرط 

 [ 91قوق خصوصی سراسریچیست؟ ]دکتری ح

 ب. شرط باطل و رهن صحیح است.   الف. شرط صحیح و رهن قابل ابطال است. 
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 د. شرط و رهن هر دو صحیح است.    ج. شرط و رهن هر دو باطل است.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

فروش مال مرهونه، کدام مورد صحیح است؟ ]ارشد با توجه به مجموع مقررات موضوعه، در خصوص وکالت مرتهن از راهن در سند رسمی برای   ✓

 [ 97تعهدات سراسری

 تواند مال مرهونه را با قیمت متعارف، به هر کس منتقل کند.الف. وکالت معتبر است و مرتهن )وکیل(می

 تواند مال مرهونه را بفروشد.ب. وکالت معتبر است، اما وکیل )مرتهن( فقط از طریق حکم دادگاه می

 به مقررات قانون ثبت، اعطای وکالت برای فروش مال مرهونه، معتبر است. ج. با توجه 

 تواند برای فروش مال مرهونه، به مرتهن وکالت دهد. د. راهن می

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

یر این ماده مطابق  قانون مدنی، »اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است« در تفس  778ی  به موجب ماده ✓

 [ 90ارشد حقوق خصوصی سراسری] ی مشهور، بطالن ناظر به چه چیزی است؟نظریه

 ب. شرط و عقد       الف. شرط

 د. وکالت مرتهن در فروش      ج. فروش عین مرهونه

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

ا در رهن قرار دهد سپس عقد عاریه از طرف معیر فسخ شود ... ]ارشد در صورتی که کسی مالی را از دیگری برای رهن گذاشتن عاریه نموده و آن ر  ✓

 [ 90حقوق خصوصی سراسری

 الف. رهن به قوت خود باقی است.

 ب. چنین رهنی از اساس باطل است.

 شود و مستعیر باید مال دیگری را جایگزین کند.ج. رهن منفسخ می

 را جایگزین کند. شود و مستعیر باید مال دیگری د. رهن توسط معیر فسخ می

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری ای را تلف کند تکلیف چیست؟اگر شخص ثالث عین معین مرهونه  ✓

 الف. عقد رهن منفسخ شده و ثالث ملزم به جبران خسارت مرتهن خواهد بود.

 حدود عین مرهونه ضامن خواهد بود. ب. عقد رهن به قوت خود باقی بوده و ثالث در سررسید دین تا 

 ج. ثالث ملزم به دادن بدل شده و بدل مزبور رهن خواهد بود تا در صورت ضرورت دین از آن استیفا شود.

 د. رهن منفسخ و دین حال شده و ثالث تا حدود بهای عین مرهونه ملزم به پرداخت دین خواهد بود.

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

 [ 92]وکالت یک دین، دو اتومبیل با قیمت یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دین را ادا نماید:اگر شخصی بابت  ✓

 ماند.طور کامل باقی می الف. رهن به

 شود. ها از رهن خارج میب. یکی از اتومبیل

 شود.ج. نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می

 شود.رهن خارج میها از د. به انتخاب راهن یکی از اتومبیل

 درست است.   »الف«ی پاسخ: گزینه

کم  اگر راهن فوت کند و مطابق توافق ورثه در خصوص ترکه، مال مرهونه در سهم یک وارث و دین مورث به مرتهن در سهم وارث دیگر قرار گیرد، ح ✓

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  قانونی قضیه چیست؟

 رسد.ی بخشی از دین است که به او میهم هر وارث وثیقهالف. توافق یادشده تأثیری ندارد و س 

 ی تمام طلب خود به هر یک از این دو رجوع کند.ب. طلبکار مختار است برای مطالبه

 شود.ج. توافق یادشده تأثیری ندارد و رهن نسبت به سهم هر وارث تجزیه می

 اهد شد.د. توافق یادشده در حقوق طلبکار تأثیری ندارد و رهن تجزیه نخو 
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 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

مشاوران در عقد رهنی شرط شده که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد و راهن باید دین را از عین دیگری بپردازد، اثر این شرط چیست؟ ] ✓

 [ 92حقوقی

 الف. شرط صحیح است و مرتهن باید سایر اموال راهن رجوع کند.

 صحیح است. ب. شرط باطل است، ولی رهن 

 ج. شرط صحیح است ولی مرتهن حق رجوع به عین مرهونه را ندارد.

 د. شرط و رهن باطل است.

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 778ی  پاسخ: طبق ماده

 

 عقد هبه 
 807تا  795موادِّ 

کند!( پس هبه  دهد! بخشش میکند! کادو میهدیه میکند )قانون مدنی هبه عقدی است که یك نفر مالش را مجانی به دیگری تملیك می  795طبق مادۀ  
ض است  مجانیو عقدی است  1تملیکیعقدی است   .2که طبق ماده واضح است. هبه اصواًل جایز است؛ هبه غیراذنی است؛  هبه غیرمعوِّ

ب ، طرف دیگر را  واهبکننده  کند تملیک: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانًا به کس دیگری تملیک می795مادۀ   ، مالی را که مورد  ُمَته 
 گویند. می عین موهوبههبه است  

 است؛ حال سؤال این است که چه مالی موضوع هبه است؟  مالاین ماده گفته: موضوع هبه 
 کند.کند، یا مثاًل ماشینش را هبه میاش را هبه میتواند موضوع هبه قرار گیرد. مثاًل یك نفر خانهمی عین. 1
ت داشته  کند که باید حتمًا مدِّ اش را هبه میتواند موضوع هبه قرار گیرد. مثاًل یك نفر منفعت دو سال خانهمی  منفعت.  2 ت بگذارد )هبۀ منفعت حتمًا باید مدِّ

 باشد(. 
ها قابل  تواند موضوع هبه باشد، مثاًل حقِّ انتفاع و حقِّ ارتفاق و حقِّ تحجیر، این حق. حقِّ عینی به جز مالکیت )مالکیت یا نسبت به عین است یا منفعت( نمی3

ا نه با هبه. پس حقوق عینی )به غیر از حقِّ مالکی  شود. ها اطالق نمیتواند موضوع هبه باشد چون تملیك بر اینت( نمیانتقال است امِّ
الکیت هم  . هبۀ طلب: طلب »حقِّ دینی« است. آیا هبۀ طلب امکان دارد یا نه؟ وقتی کسی از دیگری طلب دارد حقِّ شخصی دارد و حقِّ عینی نیست و حقِّ م4

 (. 806ن، هبۀ طلب به مدیون را پذیرفته که این با ابراء فرق دارد )مادۀ ای که گفتیم هبۀ طلب امکان ندارد ولی قانونیست پس طبق قاعده
 : هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حقِّ رجوع ندارد. 806مادۀ 

ه رخ میتواند طلبش را به مدیون ببخشد و بعد، مالکیت  مافیطلبکار می  دهد. الذمِّ
 قانون مدنی ارتباط دارد:  345و  753قانون مدنی تکراری است و با موادِّ    796مادۀ 
ت داشته باشد.  تصرفو  معامله: واهب باید برای 796مادۀ   در مال خود اهلیِّ
ت  753مادۀ   در مورد صلح داشته باشند.  تصرفو  معامله: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیِّ
ت قانونی برای معامله: هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر 345مادۀ   در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.  ت برای تصرفاهلیِّ ، اهلیِّ

 

1
شود؛ در واقع چنین انتقالی صحیح است ولی تابع  احکام  هبه نیست؛ هر چند که نظر  مخالف داریم و این، نظر  غالب است. پس موضوع  هبه  این تملیک، شامل  تملیک  حقوق، مثل  حقِّ انتفاع، ارتفاق، رهن و تحجیر نمی   هبه، تملیکی است ولی   

ین به مدیون باشد در این صورت  باشد. انواع هبۀ دین عبارتند از: ه   دین و    منفعت ،  عین تواند  می  ین ممکن است به مدیون باشد یا به غیرمدیون؛ اگر هبۀ د  دیگر حقِّ رجوع وجود ندارد زیرا در اثر هبه، متهب،  بۀ دین به مدیون و هبۀ دین به ثالث. پس هبۀ د 
 یز صحیح است و قبض عرفی و معنوی  آن، مثل تسلیم سند، کافی است. ماَند. هبۀ طلب به غیرمدیون ن شود و دیگر مال  موهوب باقی نمی الذمۀ خود می مالک  مافی 

2
َوض، در مقابل  هبه باشد یا هبه، باطل است یا تبدیل به عقد  دیگری شده است.     َوض شود هبه صحیح است اما اگر ع   اگر شرط  ع 
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ت ت داشته باشد که باید می  تصرفو    معاملهرا در باب صلح گفتیم: قانون گفته واهب باید برای    اختیار و    اهلیِّ برای  و    برای معامله، اهلیتگفت: واهب باید  اهلیِّ
ِّ مرتهن قرار گرفته است. هبه از سوی ورشکسته صحیح نیست زیرا نوعی پرداخت  داشته باشد. پس هبۀ مال  مرهونه صحیح نیست زیرا متعلِّ   تصرف، اختیار

ق  حق 
 است. 
 کند. )مالک  عین یا مالک  منفعت( مطلب  مهمی ندارد: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می  797مادۀ 
 قانون مدنی:   798مادۀ 
هب، اعم از : هبه واقع نمی798مادۀ  اینکه مباشر  قبض، خود  متهب باشد یا وکیل  او و قبض بدون اذن واهب ]و ارادۀ متهب[ اثری  شود مگر با قبول و قبض متِّ
 ندارد. 

 خواهد. هبه طبق این ماده، عقد عینی است چون قبض هم می
منقول چون قبض مستلزم انتقال  مادی     هبۀ مال  مشاعی بسته به اینکه منقول باشد یا غیرمنقول متفاوت است. اگر مال  مورد  هبه، منقول باشد در هبۀ مال  مشاع  

 سند کافی است.   مال و تسلیط  متهب است قبض  موهوبه بدون اذن سایر شرکاء ممکن نیست اگر مال  مورد  هبه، غیرمنقول باشد قبض  عرفی مثل تخلیه و تسلیم 
 خواهیم: نکته جالب: در عقود عینی که قبض شرط صحت است ما چهار تا اراده می

 برای ایجاب . اراده 1
 . اراده برای قبول 2
 . اراده به اقباض 3
 . اراده به قبض 4

شود:  کنم!« )قبول(. حال این سؤال مطرح میگویی: »قبول میگویم: »هبه کردم!« )ایجاب( و شما میخواهم این خودرو را به شما هبه کنم؛ میمثال: من می
روید؟ پاسخ منفی است چرا که من باید ماشین را اقباض کنم )تسلیم کنم(. حال، سؤال دیگری مطرح  توانید بیایید ماشین را  تا این مرحله، شما می بردارید و ب 

 توانم به زور ماشین را به شما بدهم؟ باز هم پاسخ، منفی است چون شما هم باید با طیب  خاطر قبول کنید و خودتان هم مال را قبض کنید. شود: آیا من میمی
خواهد )دو اراده، هم  فرق دارد. قبض در عقود عینی جزء  ارکان عقد است. چون شرط صحت است و اراده می  قبض در عقود رضاییبا    د عینیقبض در عقوپس  

ب وقتی قبول کرد و به س   798اراده به قبض و هم اراده به اقباض(. ماده   َته  ودش هم هست  ق.م به سه اراده اشاره کرده است، قانونگذار اینگونه فرض کرده که م 
ب در ماده در تقدیر است.   ه 

تَّ  پس قبول کرده پس ارادۀ متهب در ماده مفروض است. ارادۀ م 
خوانده شده است. در عقود عینی قبل از قبض، ایجاب و قبول داریم. قبل از قبض، این ایجاب و قبول از سوی هر دو    2: این نکته در وقف قباًل در مدنی  نکته

 طرف قابل رجوع است. 
ل هم می: در هبه اگر قبل از قبض، متهب سفیه بشود این ایجاب و قبول از بین نمیکتهن توانست  رود )فقط در هبه اینگونه است( به خاطر اینکه سفیه همان اوِّ

توانند آن را قبول کنند  فیه میکند. هبه عقدی است مجانی و صغیر  ممیز و ساش قبض میهبه را قبول کند حاال هم که بعدًا سفیه شده اشکال ندارد و نماینده
 شان است. شان است؛ اما صغیر غیرممیز و مجنون هم قبول و هم قبض با نمایندهولی قبض با نماینده

باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در  شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی: محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می682مادۀ  
 اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. 

 هبه عقد مجانی است پس: 
 (. 799توانند قبض کنند. قبض با نمایندۀ آنهاست )مادۀ توانند هبه را قبول کنند ولی نمیصغیر ممیز و سفیه می

 : در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض  ولی معتبر است. 799مادۀ 
شود که قبض در هبه  توانند بکنند، هم قبول و هم قبض با نمایندۀ آنهاست. پس نتیجه مییر  غیرممیز اصاًل قبول هم نمیهمانگونه که گفتیم، مجنون و صغ 

ا ماد  همۀ محجورین را شمرده است.  799ۀ همیشه با نمایندۀ آنها است )در مورد مجنون و صغیر  غیر  ممیز( چه خود محجور قبول کند و چه نمایندۀ آنها. امِّ
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اشاره کنیم: در عقود عینی چنانچه یکی از   قاعدهشود.« ]در توضیح این ماده باید به یک : »اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می802مادۀ 
جور شود، عقد درسته  . در هبه چنانچه متهب مح1فوت کنند یا محجور شوند عقد باطل است؛ اما برای این قاعده دو استثناء وجود دارد:    قبل از قبضدو طرف  

َعلیهم بدهد فوت کند. در وقف یک جای  . در وقف، چنانچه واقف، خود را متولی قرار داده باشد و قبل از اینکه مال را به تصرف  موقوف2و قبض  ولی معتبر است؛  
تواند قبض  بمیرند، عقد صحیح است چون طبقۀ دوم میَعلیهم بدهد طبقۀ اول همه  دیگر هم هست: اگر واقف قبل از اینکه مال را به قبض  طبقۀ اول  موقوف

 کند.[ 
 :نتیجه

 :  اول: فوت و حجر، بعد از قبض
 شود که رجوع ممکن نباشد. فوت واهب یا متهب بعد از قبض باعث می

 رود. دهد و هر عقدی که حق داد با فوت از بین نمیشود زیرا حق میهبه بعد از قبض با فوت منفسخ نمی
 . کند نمیتهب بعد از قبض، حقِّ رجوع  واهب را ساقط حجر واهب یا م

 شود. فوت  طرفین بعد از قبض باعث انفساخ عقد نمی
 فوت، بعد از قبض مانع  رجوع است. 

 حجر، بعد از قبض مانع  رجوع نیست.
 :  دوم: فوت و حجر، قبل از قبض

 فوت  واهب قبل از قبض، در این صورت، هبه باطل است. 
 بض، در این صورت، هبه باطل است. فوت  متهب قبل از ق 

ق  هبه ندارد، قبض  
َفه است( اگر برای واهب باشد هبه، باطل است؛ اگر برای متهب باشد اثری در تحقِّ عین  موهوبه با    حجر )منظور از حجر در اینجا فقط س 

 اش است. نمایندۀ قانونی
 انفساخ نیست؛ فوت بعد از قبض مانع رجوع است ولی حجر بعد از قبض مانع رجوع نیست. پس: اگر قبل از قبض، فوت کند، عقد باطل است؛ بعد از قبض، باعث   

 
 )قبض پیش از هبه(:   800مادۀ 

  800گوید قبض دیگر الزم نیست. مادۀ  در این ماده فرض این است که مال موهوبه قباًل دست متهب بوده؛ وقتی مال  موهوب قباًل دست متهب بوده قانون می
 این قانون ارتباط دارد:  373مادۀ   قانون مدنی با

 : در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست. 800مادۀ 
 : اگر مبیع قباًل در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.373مادۀ 
 است دو حالت دارد:   قانون مدنی اشکال دارد؛ در هبه وقتی مال قباًل دست متهب   800مادۀ 

 کند. داند که مال دست متهب است و با علم به این امر هبه می. واهب می1
خواهد. پس واهب اگر بداند  کرده مال دست خودش است. حال در هبه گفتیم قبض ارادۀ واهب را میداند که مال دست متهب است و فکر می. واهب نمی2

 گویم: »مالم را به شما هبه کردم«. دانم مالم دست شماست و میبه طور ضمنی ارادۀ اقباض را هم داده، مثاًل من میمالش دست متهب است و آن را هبه کند  
کند مال دست خودش است  شود. واهب فکر میشود و این ماده شامل این مورد نمیولی اگر واهب نداند مالش دست متهب است هبه با ایجاب و قبول واقع نمی

گذرد که: »فرصت دارم یك روز فکر کنم که مال را به قبض بدهم یا نه« )یعنی پیش  خود  کند. در ذهن واهب این میوید و متهب هم قبول میگ ایجاب را می
اب و قبول واقع  دهد و خب مال را هم که به قبض ندهد، ضرر نکرده است(؛ اینجا هبه با ایجکند که اگر احیانًا پشیمان شد، مال را به قبض نمیاینگونه تصور می

داند مالش کجاست )قانونگذار فرض کرده که هر مالکی از وضع  مال  خود  شود. این ماده فرض کرده هر مالکی میشامل چنین موردی نمی  800شود و مادۀ  نمی
گاه است( بنابراین در ماده علم واهب در تقدیر است. اگر واهب نداند مالش دست متهب است هبه با   شود و باید واهب  ایجاب و قبول واقع نمیو متصرف  آن آ

 شود. مطلع بشود و اگر قبول کرد آن وقت هبه واقع می
 قانون مدنی:   801مادۀ 
 تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانًا بجا آورد. : هبه ممکن است معوض ]با شرط عوض[ باشد و بنابراین واهب می801مادۀ  
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ه قرار گیرد. این ماده را که میقدی مجانی است ولی میهبه ع ا یك نکته بایستی مورد توجِّ شود که شرط  خوانیم به ذهن متبادر میشود در آن شرط  عوض کرد امِّ
َوض غالبًا مجانی است( و می َوض، مجانی باشد )شرط  ع  ض هم تواند شعوض همیشه مجانی است. ولی اینگونه نیست، الزامی ندارد شرط  ع  َوض، معوِّ رط  ع 

 باشد. 
َوض، معوض است. : من مالی به شما می1مثال  ن به من بفروشید که این شرط  ع   بخشم به شرط اینکه ماشینتان را به مبلغ معیِّ
َوض، مجانی است.  بخشم »به شرط اینکه ماشینتان را به من هبه کنید« این شرط  : مثاًل مادۀ صدرالذکر مثال آورده است: من مالی به شما می2مثال   ع 
َوض، از نظر ساختمان حقوقی رایگان نیست. : من مالی را به شما می3مثال   بخشم به شرط اینکه عملی را برای من در مقابل اجرت انجام دهید که این شرط  ع 

ا شما می خواهم که  بخشم و از شما میماشینم را به شما می  گویید: »آقای دکتر منروید به او مییك جراح خیلی معروف حاضر نیست همه کسی را جراحی کند امِّ
 کنم.« مرا عمل کنید و تمام اجرت را نیز پرداخت می

ِّ هبه نمی  801باشد؛ مادۀ  هبه هیچ وقت معوض نمی
شود و ...  شود، در وصیت میباشد و در کلیۀ عقود مجانی وجود دارد. یعنی مثاًل در عاریه میق.م مختص 

َوض راه ندارد و این شرط در وقف باطل است. بجز وقف؛ در وقف، شرط     ع 
خودی حرف زده گفت: »هدیه رو پس فرستاد« بیای که می: هبه نسبت به متهب )کسی که مال را گرفته( الزم است )یعنی اوون خوانندهلزوم و جواز هبه

کند که  ا پس بدهد )البته ناگفته نماَند، هیچ متهب  عاقلی هم این کار را نمیتواند مال ر ای هم این مورد اشاره نشده است )اصل لزوم( و متهب نمیبود(. در ماده
 هبه را پس بدهد!(. 

 تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: : بعد از قبض نیز واهب می803مادۀ 
 در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد.  -1
 وض بوده و عوض هم داده شده باشد. در صورتی که هبه مع -2
ر شود خواه در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق  حقِّ غیر واقع شود، خواه قهرًا مثل اینکه متهب به واسطۀ فلس ]افالس[ محجو  -3

 اختیارًا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. 
 صل شود. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حا -4

تواند رجوع کند )البته در فرهنگ ما صحیح نیست که کسی مالی به دیگری هبه  االصول نسبت به واهب جایز است یعنی واهب میق.م هبه علی 803طبق مادۀ 
یکی را    805ج تا استثناء را گفته، مادۀ  پن   803تا استثناء گفته که هبه نسبت به واهب الزم است. مادۀ    8ای بدهد و بعدًا برود پس بگیرد(. قانون  کند مثاًل هدیه

 اند: هم هر کدام یکی را گفته  807و  806گفته و مادۀ  
 (. 803. مال موهوب دست متهب تلف بشود که در این صورت هبه دیگر قابل رجوع نیست )صدر مادۀ 1

برود فسخ امکان دارد؛ ولی رجوع قائم به مال است و باید مال باشد    های رجوع و فسخ این است که فسخ قائم به مال نیست، اگر مال از بین همنکته: یکی از فرق
 تا رجوع انجام شود. 

واهب باشد )توجهًا اینکه به کسانی که باید نفقه پرداخت شود اگر مالی هبه کنی قابل رجوع نیست(، هبه بین   اوالد ]به پایین[و  پدر، مادر ]به باال[ . اگر متهب  2
 طبق قاعده بین برادر و خواهر هم قابل رجوع است.  زن و شوهر قابل رجوع است.

 . در هبه با شرط عوض، اگر واهب شرط را گرفته باشد )یا به عبارت دیگر متهب، شرط را انجام داده باشد( واهب حقِّ رجوع ندارد. 3
ق  حقِّ غیر واقع بشود )مورد 4

است( یا متهب مال را بفروشد. فرض کنید   تلف ُحکمی 4د بود و مور  تلف واقعی 1. اگر مال از ملکیت متهب خارج بشود یا متعلِّ
خواهد رجوع کند« که شما اگر حقوق بدانید باید به وی بگویید: »برو سریع طال را  گوید: »شوهرم برای من طال خریده و حالیه میآید نزد شما و میخانمی می

 تواند رجوع کند. رهن بگذار طالها را!« که در این صورت دیگر شوهرش نمیتواند رجوع کند یا بگویید »برو بفروش!« که در این صورت دیگر نمی
 . مال موهوب تغییر کند. مثاًل گندم بوده شده آرد، پارچه بوده و به لباس تبدیل شده یعنی عرفًا دیگر آن مال  سابق نباشد. 5
 بود.  803این پنج مورد  مادۀ   

« قائم به مال بود(، باید واهب زنده باشد تا  1رجوع و فسخ این است که رجوع قائم به شخص است )مورد »  . واهب یا متهب فوت کند. یکی دیگر از فرق های6
اثش حقِّ رجوع ندارند. اگر متهب بمیرد با اینکه واهب زنده است حقِّ رجوع ندارد، رجوع قائم به شخص است )  هم واهب و هم  رجوع کند. اگر واهب بمیرد ورِّ

 متهب(. 
 فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.   : بعد از805مادۀ 
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 برد. نکته: فوت مانع رجوع است نه حجر؛ یعنی حجر واهب یا متهب حقِّ رجوع را از بین نمی
رود(  تواند رجوع کند. اگر واهب محجور بشود حقِّ رجوع وجود دارد )از بین نمینکته: حجر )محجور شدن( مانع رجوع نیست. اگر متهب محجور شود واهب می

کتاب قانون مدنی    805کنند از حجر خارج بشود و تصمیم بگیرد. )حاشیۀ ذیل  مادۀ  تواند رجوع کند چون رجوع قائم به شخص است، صبر میاش نمینماینده  ولی
 در نظم حقوقی کنونی( 

است. در هبۀ طلب به مدیون،    1مصادیق مورد  شمارۀ  از    7گویند این شمارۀ  قانون مدنی هبۀ طلب به مدیون نسبت به واهب الزم است. می  806. طبق مادۀ  7
ه( پس علت شمارۀ  رود )مالکیت ما فیطلب از بین می است؛ به عبارت بهتر، اگر مال از بین برود، هبه قابل رجوع نیست. دلیل عدم ایجاد حقِّ   1، شمارۀ  7الذمِّ

 ماَند. ی نمیشود و مال  موهوبه باقرجوع این است که در اثر بخشش نیز دین ساقط می
 : هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حقِّ رجوع ندارد. 806مادۀ 

(: صدقه یك نوع هبه است ولی نسبت به واهب الزم است )در صدقه، حقِّ رجوع نیست زیرا صدقه، نوعی تعهد طبیعی است و زمانی که  807. صدقه )مادۀ  8
 زم بودن صدقه شده:استرداد نیست(. دو تا توجیه برای ال پرداخت شد قابل

 توانست رجوع کند. کرد دیگر نمیاست و در این نوع تعهد، اگر مدیون داوطلبانه اجراء می 1تعهد طبیعیگویند صدقه الف( می
م را فقها بیان نموده َوض را میب( توجیه دوِّ دهید  صدقه وقتی شما صدقه میگویند در  شد. فقها میشد( هبه الزم میگرفت )شرط انجام میاند. اگر واهب، ع 

َوَضش را به شما در این دنیا یا آن دنیا می َوض گرفته شده است. همان موقع خداوند ع   دهد پس قابل رجوع نیست چون ع 
 : اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حقِّ رجوع ندارد. 807مادۀ 
 مدنی ارتباط دارد: قانون 819و  459و  287قانون مدنی با موادِّ   804مادۀ 
 : در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. 804مادۀ 
نماآت     شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی: نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می287مادۀ  

 شود. متصله مال کسی است که در نتیجۀ اقاله مالک می
شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر  : در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می459مادۀ  

از حین فسخ،  گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند  یع میشده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مب 
 مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. 

ال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی  نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد م:  819مادۀ  
 تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند. مشتری می

 . مال واهب است  منافع متصلو  مال متهب است منافع منفصلوقتی واهب رجوع کرد 
ض نیست مثاًل شخصی   گوید که آن را برای قبولی در آزمون  کانون  کند و میتومن به دیگری هبه می  200,000,000نکته: هبه با قید  َمصَرف از اقسام  هبۀ معوِّ

 خرج کن! 
 

روز بعد، پدر ده میلیون تومان موضوع قرض    ۳گیرد.  علی طی در عقد قرض جداگانه، به ترتیب، ده و بیست میلیون تومان از پدر خود قرض می  ✓

که وراث او عبارتند از: علی و یک پسر دیگر. وضعیت حقوقی هبه  میرد درحالی د پدر می کند. یک ماه بعاول را به علی هبه کرده و علی قبول می 

 [ 99 مشاوران حقوقی] و تعهد علی در برابر برادرش، چگونه است؟

 .میلیون تومان موضع قرض دوم را به برادر خود بپردازد  ۲۰هبه صحیح است و علی باید نیمی از الف. 

 .قبض و اقباض طلب، هبه باطل و علی متعهد است نیمی از مجموع دو مبلغ را به برادر خود بپردازدبا توجه به عدم امکان ب. 

 .میلیون تومان را به برادر خود بپردازد ۲۰میلیون تومان و تمام  ۱۰هبه نسبت به قدر السهم علی صحیح است و علی باید نیمی از ج. 

 وع قرض دوم را به برادر خود بپردازد. میلیون تومان موض ۲۰همه صحیح است و علی باید د. 

 « ندارد رجوع حق ببخشد مدیونه ب را خود طلب داین هرگاهقانون مدنی: »   806« صحیح است. به استناد مادۀ الف پاسخ: گزینۀ »

 

1
َله، قانونًا حقِّ مطالبه نمي     خود، این تعهد را ایفاء نماید، دعواي استرداد  او مسموع نخواهد بود.   میل و ارادۀ باشد، اما اگر متعهد به  تعهداتي که براي متعهد 
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 [ 98]مشاوران حقوقی  در خصوص، رجوع از هبه کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ارادۀ واهب به متهب است.الف. رجوع از هبه ایقاع است و مستلزم اعالم 

 کننده( است، اگرچه نتیجۀ کار متهب باشد.ب. نماآت متصل، متعلق به واهب )رجوع

 تواند رجوع کند.ج. اگر واهب پس از هبه و قبض آن محجور شود، تا زمانی که عین موهوبه موجود است، قیم او می

تهب زوجۀ واهب باشد، رجوع امکان   ت.پذیر نیسد. در صورتی که م 

 ق.م گزینۀ »ب« صحیح است.  804پاسخ: به استناد مادۀ 

 «  .قانون مدنی: »در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود  804مادۀ 

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد »هبه« و »هدیه« کدام مورد صحیح است؟   دربارۀ ✓

 ب. هبه اعم از هدیه است.      ه است.الف. هبه همان هدی

 د. هبه غیر از هدیه است.     ج. هبه اخص از هدیه است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  درخصوص تفاوت هبه و وصیت تملیکی کدام مورد صحیح است؟ ✓

 شود.واقع نمی گاه به صورت معلقالف. وصیت تملیکی معلق به مرگ است، ولی هبه هیچ

 آید. شود، ولی در هبه با قبول متهب ملکیت به وجود میله محقق نمیب. در وصیت تملیکی، ملکیت به تنهایی با قبول موصی

 تر از آن است.ج. موضوع هبه تنها تملیک مجانی است، اما موضوع وصیت تملیکی، عام

 قابل رجوع نید. وصیت تملیکی بعد از قبول موصی
ً
 ست، ولی هبه حتی بعد از قبولی متهب نیز قابل رجوع است.له اصوال

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]وکالت با عنایت به مواد قانون مدنی در خصوص عقد هبه، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 ی دین، صحیح است.الف. هبه

 ی منفعت، باطل است. ب. هبه

 ج. هبه در مواقعی ایقاع است.

 تواند از هبه رجوع کند.، واهب نمیزوجهی زوج به د. در هبه

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوت   ی خود را به پدر شوهرش هبه کند، معامله چه حکمی دارد؟ اگر زنی به سبب خوف از ایذاء شوهر، خانه ✓

 د. صحیح  ج. باطل  ب. قابل فسخ  الف. غیرنافذ 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

شود که هرگاه متهب ظرف یک سال فوت کند، عقد هبه منفسخ گردد. در این صورت، قرارداد یادشده با کدام مورد، قابل  شرط میای  در عقد هبه ✓

 [94]ارشد حقوق خانواده سراسری تحلیل است؟

 ب. شرط باطل و عقد قابل فسخ است.      الف. عقد صحیح، ولی شرط باطل است. 

 . عقد و شرط، هر دو صحیح است.د     ج. عقد و شرط، هر دو باطل است.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد شود؟موجب انفساخ عقد نمی در کدام یک از عقود زیر فوت یکی از طرفین ✓

 د. عقد وکالت   ج. عقد ودیعه   ب. عقد هبه  الف. عقد عاریه 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 97سردفتری] کند، این هبه: مسکونی هبه می های خود زمینی برای خانۀ»الف« به یکی از نواده ✓

 الف. در هر حال قابل رجوع است.

 ب. قبل از احداث خانه مسکونی قابل رجوع است و بعد از آن غیرقابل رجوع.

 ج. تا زمانی که متهب به دیگری به یکی از عقود ناقله منتقل ننموده قابل رجوع است.
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 بل رجوع نیست.د. در هیچ حال قا

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 803ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 96]قضاوت  در کدام مورد، واهب حق رجوع از هبه را دارد؟  ✓

 ی طلب به مدیون ب. هبه   ی مال موهوب به ملکیت متهبالف. برگشت دوباره

 د. به عاریه رفتن مال موهوب       ج. رهن مال موهوب 

 استفاده از آن برای او مجاز و  درست است. با وقوع عاریه مستعیر نسبت به عین یا منفعت مال مورد عاریه حقی تحصیل نمی  »د«ی  پاسخ: گزینه
ً
کند، صرفا

به  تهب بعد از وقوع عقد هبه مال موهوبه را  قانون مدنی نیست، اگر م    803ی  ماده  3شود؛ در نتیجه عاریه دادن مال موهوبه مشمول حکم بند  مباح می

 دیگری عاریه دهد، حق رجوع واهب محفوظ است.

 [ 95]قضاوت  ی هبه، کدام مورد صحیح است؟درباره  ✓

 کند. الف. عاریه دادن عین موهوب، حق رجوع واهب را ساقط نمی

 شود. ب. هبه، شامل انتقال رایگان حقوقی مانند حق انتفاع، ارتفاق، رهن و تحجیر می

 ابرا است. ج. بخشش طلب به مدیون، نوعی 

 برد.د. حجر واهب یا متهب حق رجوع را از بین نمی

ها چنین اثری ندارد، اگر واهب شود، حجر آنقانون مدنی موجب زوال حق رجوع می  805ی  درست است. واهب یا متهب طبق ماده   »د« ی  پاسخ: گزینه

 تصمیم بگیرد.شود تا بعد از زوال حجر، واهب در مورد استفادمحجور شود، حق رجوع معلق می 
ً
برخالف اجاره، عاریه دادن    ه یا عدم استفاده از آن شخصا

ا رجوع واهب را ساقط نمی
 کند. موهوبه، حق 

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری اگر شخصی مالی را به پدربزرگ خود هبه کرده و به قبض او داده باشد، حق رجوع او چگونه است؟ ✓

 جد مادری باشد، حق رجوع ندارد. ب. اگر متهب       الف. حق رجوع دارد. 

 د. اگر متهب جد پدری باشد، حق رجوع ندارد.       ج. حق رجوع ندارد. 

قانون مدنی اگر متهب پدر یا مادر واهب باشد، واهب حق   803ی  ماده  1درست است. براساس بند    »الف«ی  قانون مدنی، گزینه  803ی  پاسخ: طبق ماده

 شود؛ در نتیجه، هبه به اجداد اعم از امی یا ابی طبق قاعده قابل رجوع است.مادر در این بند، اجداد را شامل نمیرجوع ندارد. عبارت پدر یا  

 [ 92]قضاوت  در کدام یک از عقود زیر، حق حبس وجود ندارد؟  ✓

 د. اجاره   ج. معاوضه    ی معوضب. هبه   الف. نکاح 

خاص عقود معوض نیست، یکی از این احکام حق حبس است. در عقود معوض طبق قاعده، هر    ی معوض تابع احکامدرست است. هبه  »ب«ی  پاسخ: گزینه

که شرط عوض در عقود رایگان، سبب ایجاد حق حبس  توانند، اجرای تعهد خود را به انجام تعهد توسط طرف مقابل موکول کنند؛ درحالییک از طرفین می

 برای متعاملین نیست. 

نماید، در صورت اثبات زنده  یک نهاد خیریه هبه میر جریان یک تصادف رانندگی در خارج از کشور، ملکی را به  شخصی به گمان فوت فرزندش، د ✓

 [94]ارشد حقوق خصوصی آزاد های ذیل در خصوص اعتبار هبه صحیح است؟بودن فرزند، کدام یک از گزینه

 ب. هبه غیرنافذ است.       الف. هبه صحیح است. 

 د. هبه منفسخ است.     زند موجب بطالن هبه است.ج. اثبات زنده بودن فر 

درست است. اشتباهی که واهب در فرض مورد پرسش مرتکب شده، از نوع اشتباه در علت تعهد است، نه اشتباه در جهت معامله، چنانکه    »ج«ی  پاسخ: گزینه

 کند.له خللی به اعتبار عقد وارد نمیتر بیان شد، اشتباه در علت تعهد سبب بطالن عقد است، ولی اشتباه در جهت معامپیش

 

 8بخش هشتم: حقوق مدنی 

 : ( 824تا  808)مواد شفعه 
ایقاعات هم می الف در زمینی  مقدمه:  و  مثاًل من  واقع شود  به طور فضولی  نافذ است؛ شفعه ممکن است  غیر  ایقاعات  فضولی،  باشند و حکم   توانند فضولی 

که آیا این شفعۀ فضولی،   خواهیم بدانیمکند حال میفروشم و الف حقِّ شفعه دارد؛ ب به طور فضولی از جانب الف شفعه را إعمال میام را میشریکیم؛ من سهم
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 غیرنافذ است یا باطل؟  
گاه نباشد، در این صورت، أخذ به شفعه غیرنافذ است زیرا نسبت به فضو  لی بودن، جاهل بوده شفعه، ایقاعی است فوری؛ اگر شریک از وجود بیع و اقدام  فضولی، آ

 اطل دانست. توان آن را بو از زمان علم، فوری است؛ پس چون تأخیری نداشته لذا نمی
م باشد در این صورت، این فضولی بودن، باعث بطالن است.      به عقیدۀ برخی، اگر عال 

 آنها را گفته است: 808شرط الزم است که ماده  6برای پیدایش حقِّ شفعه 
به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر    بیعبه قصد  ، حصۀ خود را  دو شریکباشد و یکی از    مشترک   بین دو نفر  تقسیمیقابلل   غیرمنقو هرگاه مال     -808ماده  

ک کند. این حق را »حقِّ شفعه« و صاحب آن را »شفیع« می  گویند. حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصۀ مبیعه را تملِّ
واهیم ببینیم شفعه در کدام یک از این چهار  خمی  1مدل است   4: شفعه فقط در مال غیرمنقول است و در مال منقول نیست. مال  غیرمنقول  غیرمنقول. مال  1

سم است؟ حقِّ شفعه در   هنگامی    واسطۀ عمل انسان(بنا و درخت )غیرمنقول بهوجود دارد )حقِّ شفعه اختصاص به امالک دارد(، در    غیرمنقول ذاتی )زمین(ق 
حقِّ شفعه وجود نخواهد داشت )فرض کنید که یک زمین    809دۀ  حقِّ شفعه هست که با زمین فروخته شود. اگر بنا و درخت بدون زمین فروخته شود طبق ما

فروشم؛ در اینجا حقِّ شفعه نیست چون در زمین باید شریک باشیم(. حقِّ شفعه در  وجود دارد که من و شما در بنا شریکیم؛ تصور کنید من بنا رو به ثالث می
کمی )آالت و ادوات کشاورزی(غیرمنقول    .2ی هم نیست نیست و در غیرمنقول َتَبع  ح 

 هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حقِّ شفعه نخواهد بود.  - 809ماده 
 .شودینم جادیدرخت مشاع، حقِّ شفعه ا ایبا هم مشترک نباشند نسبت به بنا   نیدر زم  کیدو شر   ایفروخته شود   نینکته: اگر بنا و درخت بدون زم 

افراز« بنا به تشخیص  تقسیم بودن« در حال حاضر یعنی آیا ملک »قابلتقسیم وجود دارد منظور از »قابل: حقِّ شفعه فقط در مال  غیرمنقول  قابلتقسیمقابل.  2
از نبود حقِّ شفعه نیست.  ثبت است یا خیر. اگر بخواهیم بدانیم حقِّ شفعه هست یا نه باید به اداره ثبت برویم اگر قابل افراز بود حقِّ شفعه هست و اگر قابل افر 

)قابل افراز( باشد   میقابل تقس  رمنقول، ی مال غ م ییگویم   نکهیا تقسیم نیست. قابل آپارتمانیک واحد  فرض کنید در یک آپارتمان حقِّ شفعه نیست، چرا؟ چون 
 آن به موجب قانون منع نشده باشد.  م  یتقس  یعنی

 قابل تقسیم بودن ملک: 
 ممکن است به دلیل ضرر وارده به ملک و ارزش سهام شرکاء باشد یا مخالفت با قوانین و مصالح عمومی. الف. قابل تقسیم نبودن ملک  

 ب. ولی التزام  قراردادی  شریکان به عدم تقسیم مانع از ایجاد حقِّ شفعه نیست. 
 ق.م است.   810رط یک استثناء دارد و آن هم ماده باشد: در حقِّ شفعه باید مال مشاع باشد مهم نیست به چه نسبتی و به چه مقدار. این ش مشاع. مال 3

ملک مشاعًا    : اگر ملک دو نفر در َمَمر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با ممر یا مجرا بفروشد دیگری حقِّ شفعه دارد اگرچه در خود  810ماده  
 دارد. شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجرا بفروشد دیگری حقِّ شفعه ن

ند. حال اگر یکی  فرض کنید دو تا ملک وجود دارد که مفروز هستند )هرکدام مال یک نفرند( این دو ملک در َمَمر )راه عبور( یا مجرا )مجرای آب( مشترک هست 
فرض کنید دو آپارتمان در دو طبقه که    از دو مالک، ملک خود را با َمَمر یا مجرا بفروشد مالک دیگر با اینکه در خود  ملک شریک نیست، حقِّ شفعه دارد. مثالً 

اند حال اگر یکی از این دو ملک خود را با َمَمر یا مجرا بفروشد، دیگری حقِّ های آب با هم شریکهرکدام مال یک نفرند، در راه عبور مشترک هستند و یا در لوله
 شفعه دارد.

 

1
 مال غیرمنقول چهار قسم است:   

 ست. . غیرمنقول ذاتی: مالی است که از ابتدا غیرمنقول بوده و کسی آن را غیرمنقول نکرده یعنی استقرارش ذاتی است، که تنها مثال آن زمین ا 1
 غیرمنقول به واسطۀ عمل انسان: هر چیزی که متصل به زمین یا بنا یا درخت است را غیر منقول به واسطۀ عمل انسان گویند. .  2
 رود را قانونگذار از دو جهت )صالحیت محاکم و توقیف اموال( غیر منقول محسوب کرده است. . غیرمنقول حکمی: یك سری اموال منقول که در کشاورزی به کار می 3
 . دعاوی. 2. حقوق  1توان دید. غیر منقول تبعی شامل دو چیز است:  غیرمنقول َتَبعی: این قسمت اموالی هستند که نمی   . 4

سم از چهار قسم  مال  غیرمنقول را توضیح داده که ماده    12ماده   سم  سوم را بیان داشته و چند مثال آورده، ماده  17است. ماده    12سم  مذکور در مادۀ  هایی برای تبیین  دو ق  مثال   16و    15،  14،  13قانون مدنی، مال غیرمنقول را تعریف کرده و دو ق    18، ق 
سم  چهارم را گفته و چند مورد مثال بیان کرده است.   ق 

2
 یرمنقول. حقِّ شفعه، غیرمنقول  َتَبعی است. الزم به ذکر است که هر حقِّ عینی که موضوع آن، مال  غیرمنقول باشد، غیرمنقول َتَبعی است و همچنین است دعاوی راجع به اموال غ   
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ای  آید؛ یعنی اگر شما لحظهشود حقِّ شفعه به وجود میشریک(. وقتی بیع واقع می  دول به  باشند: یعنی مال مشاع بین دو نفر باشد )حصر  ما  دو نفر. شرکاء  4
، اگر تعداد شرکاء بیشتر از  قبل از بیع، شرکاء را بشمارید چنانچه دو نفر بودند حقِّ شفعه وجود دارد ولی اگر دو نفر نباشند حقِّ شفعه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین

اث یا    چند خریداربه    فروش  تمام  ملکیا    فروش  بخشی از ملکخواهد بود.  ندو نفر باشند حقِّ شفعه   یعنی    تعدد ورثه، مانع  ایجاد  حقِّ شفعه نیست.  تعدد ورِّ
شفعه شود و زمین و حقِّ فروشد؛ ب قبل از آنکه شفعه را إعمال کند فوت میاین شکلی: مثاًل الف و ب در زمینی شریک هستند؛ الف سهم خود را به دیگری می

یعنی    چند خریدار رسد؛ در این حالت، با اینکه پنج نفر هستند، مانع  إعمال  شفعه نیست زیرا در زمان  ایجاد  حق، دو شریک وجود داشته است.  به پنج ورثۀ او می
 فروشم.ام را به چند نفر میمن و شما با هم شریکیم؛ من سهم

ه: اگر الف و ب در زمینی با هم شریک باشند؛   الف فوت کند و زمین به پنج ورثۀ او برسد و بعد از آن، ب سهم  خود را به دیگری بفروشد، شفعه وجود ندارد. توجِّ
فروشد، یعنی سهم  وی »مبیع« واقع شود و خودش »بایع« بشود. حقِّ به ثالث: یعنی انتقال باید از طریق بیع باشد، به این صورت که یکی از دو نفر می  فروش .  5

شود، پس انتقال سهم شریک به عنوان  بیع است و الغیر. انتقال  سهم  شریک به هبه و صلح و معاوضه و قراردادن  َمهر، سبب ایجاد حقِّ شفعه نمیشفعه فقط در  
 َمهر، هبه، صلح، معاوضه و وصیت، موجد  حقِّ شفعه نیست. 

 کند زیرا خالف  اصل  عدم صحبت کرده است.  در صورت اختالف در وقوع بیع، اصل، عدم وقوع  آن است و شفیع باید آن را ثابت
ک نیست  َمل   .1خیاری بودن  بیع مانع از إعمال شفعه نیست ولی بیع خیاری، موجد  حقِّ شفعه نیست زیرا در قانون ثبت، م 

رف  انعقاد  قولنامه، موجد حقِّ شفعه نیست زیرا قولنامه، موجد مالکیت نیست.   ص 
روم پیش خانم  . مثاًل من و شما در زمینی که واقع در لواسان است شریکیم. خانم  الف زمینی در دماوند دارد. من مینه ثمنو    قرار گیرد  مبیع . سهم  مشاع باید  6

شود مبیع«؛ خانم الف به من  گویم: »اگر قبول کنی که زمینت را به من بفروشی، زمینت میخرم« یعنی میگم: »ای خانم الف! من زمینت را میالف و بهش می
َخر«؛ در پاسخ به خانم  الف، من برمیمی گم: »نقد ندارم ولی حصۀ مشاعی از زمینی در لواسان  گردم بهش میگه: »ثمن بده و مبیع را که زمینم در دماوند است را ب 

دماوند می توو  تو  زمین   معادل  کلِّ  ت میدارم که  دماوند  زمین   ثمن   عنوان   به  رو  اوون  الفَارزه،  مال   پاسخ می  خوای؟«؛ خانم  یعنی حصۀ مشترک   »بله«.  ده: 
 غیرمنقول  قابل  تقسیم  من در لواسان شد ثمن  بیع  زمین  دماوند. در اینجا شما حقِّ شفعه ندارید. 

 : های حّق شفعهویژگی
حقِّ شفعه اختصاص به امالک دارد    .4حقِّ شفعه، حقِّ عینی است؛    .3حقِّ شفعه و دعوای راجع به آن، غیرمنقول  َتَبعی است؛    .2شفعه، حقِّ مالی است؛    .1

آن  شود شفعه در    همراه با ملک فروختهگویند( با فرض  الصاق به زمین،  البته اگر غیرمنقول  به واسطۀ عمل انسان )که برخی مسامحتًا بدان غیرمنقول  َتَبعی می
اثش منتقل می  .6رسد؛  حقِّ شفعه به ارث می  .5جاری است؛   شود و اگر ورثه نداشته  حقِّ شفعه قابل  انتقال  ارادی نیست )حقِّ شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا ورِّ

توانند اجرا کنند )اگر وراث َده نفر باشند  االرث نمیهمَبَرند ولی به نسبت  س االرث میوارثان، حقِّ شفعه را به نسبت  سهم  .7تواند أخذ به شفعه کند(؛  باشد، حاکم می
اث،  شان بگوید من نمیو یکی َدن و نسبت به همه، حق را إعمال کنند( پس یعنی هر گاه یک یا چند نفر از ورِّ خواهم أخذ به شفعه کنم باید سهم این یک نفر رو ب 

اث نمی شفعه،   .8؛  2نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا کنند سبت به سهم خود اجرا کنند، یا باید از آن َصرفتوانند آن را فقط نحقِّ خود را اسقاط کنند باقی  ورِّ
ض است(؛    3ایقاع  فوری است  )اسقاط    4شفعه، حقِّ قابل  اسقاط است   .9بنابراین اگر اکراه در آن واقع شود اکراه موجب بطالن است )شفعه، ایقاعی الزم و معوِّ

قِّ مزبور  نظرکردن از حداللت بر َصرف  مقرر داشته ارادی باشد: »حقِّ شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که  822حق ممکن است چنانچه مادۀ  
 

1
 بیع  خیاری در قانون ثبت همان بیع  شرط است.   

2
اث بخواهند آن را إعمال کنند ولی برخی دیگر آن را إعمال نکنند نمی خیار هم حق است و به ارث می    ه اجرا شود یا اینکه اجرا نشود بلکه در ارث  خیار اگر یک نفر هم  توان مانند شفعه گفت که یا باید نسبت به هم رسد. در بحث خیارات اگر تعدادی از ورِّ

 توانند خیار را إعمال کنند. خیار خود را اسقاط کند بقیه نمی 

3
 واقع شود باعث بطالن است. چون حقِّ شفعه، ایقاعی فوری است پس اکراه در آن موجب بطالن است.   تشریفاتی   ایقاعات یا فوری هستند یا غیرفوری؛ اگر اکراه در ایقاعات  غیرفوری واقع شود غیر نافذ است در حالی که اگر اکراه در ایقاعات  فوری و   

4
کند آیا این به معنای اسقاط   شریک  دیگر، خیارش را ساقط می ار کند )در این صورت، شرط به سود ثالث است(  اسقاط  حقِّ خیار به معنای انصراف از شفعه نیست. مثاًل یکی از دو شریک، سهم  خود را بفروشد و در قرارداد  برای شریک  دیگر، شرط  خی   

د شفعه را إعمال کند و با  توان گردد پس بهتر است که بگوییم اسقاط  حقِّ فسخ، باعث اسقاط شفعه نیست زیرا در این صورت می شود و دوباره مبیع به شریک  او برمی ضمنی  شفعه است؟ به این معنی نیست؛ زیرا اگر خیار را إعمال کند انتقال، فسخ می 
ک  او نمی  ه اینکه اجرای خیار، سبب  تملِّ  تواند انتقال را به هم بزند و از خود دفع  ضرر کند. گرداَند البته شریک با إعمال  خیار می شود و فقط مبیع را به فروشنده برمی هیچ کس شریک نباشد. قابل  توجِّ
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:[ یا تلف  کلِّ مبیع قبل از  3:[ یا ناتوانی در پرداخت ثمن ] 2:[ تأخیر در اجرای حق البته اگر علم وجود داشته باشد]1شود.« یا قهری است مثل ]نماید واقع می
. اگر صاحب  حقِّ شفع حصۀ خود را منتقل  یدشده توسط شفیع از خریدار  جدضمنی مثل  اجارۀ مبیع  فروختهأخذ به شفعه( اسقاط حق ممکن است صریح باشد یا  

د بودند: قبل از  إلیه حقِّ شفعه نخواهد داشت زیرا با علم به آمدن  شریک  جدید، معامله را انجام داده است. نکتۀ دیگر اینکه مرحوم دکتر کاتوزیان معتقکند منتقل  
ط کند )البته فقها به درستی در اینجا نظر بر این دارند که چنین کاری »اسقاط  ماَلم  تواند حقِّ خود را اسقاوقوع بیعی که موجد  حقِّ شفعه است نیز شریک می

ب« است و صحیح نیست( یعنی مثاًل من و شما توو یه ملک شریکیم و من به تو بگم: »اگه تو خواستی یه روزی قدرالسهم  خودت رو بفروشی ، من حقِّ شفعه َیج 
:[ قبول  وکالت  آنان  2، ]1:[ ردِّ پیشنهاد  فروش  سهم که توسط شریک داده شده1م رو اسقاط کنم. یه نکتۀ دیگه اینکه: ]انداشته باشم!« یعنی از پیش، حقِّ شفعه 

اثر    .11؛  2َبَرد زن از حقِّ شفعه ارث می  .10:[ تشویق به معامله، داللت بر اسقاط  ضمنی  شفعه ندارد مگر اینکه یک قرینۀ قطعی وجود داشته باشد؛  3در بیع و ]
 فروشنده اقامه شود.  دعوای اخذ به شفعه باید بر خریدار و .12حقِّ شفعه ناظر به آینده است مانند اقاله؛ 

 ق.م راجع است به اشتراک در َمَمر و َمجرا.  810مادۀ 
 خود را با حقِّ َمَمر یا َمجری بفروشد دیگری حقِّ قانون مدنی: »اگر ملک  دو نفر در َمَمر ]راه عبور[ یا َمجری ]راه آب[ مشترک باشد و یکی از آنها ملک   810مادۀ 

 شفعه دارد اگر چه در خود  ملک، مشاعًا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون َمَمر یا َمجری بفروشد دیگری حقِّ شفعه ندارد.«
رف  اشتراک   توان آن را به دی ق.م، یک حکم استثنایی است و اختصاص به َمَمر و َمجری دارد و نمی  810. حکم  مادۀ  1 ی داد و یا ص  وار  مشترک یا چاه آب تسرِّ

 سقف بین دو ملک را موجد حقِّ شفعه دانست.
؛ ب سهم خود را بفروشد؛ حقِّ شفعه برای شریک  دیگر )یعنی ج( نخواهد بود زیرا ب و ج فقط مالک   بنا، متعلق به ب و ج باشدو    زمین، متعلق به الف. اگر  2

 اعیان هستند و نه زمین. 
 است.   810های مشاع از مصادیق مادۀ  های ساخته شده در زمینآپارتمان. 3
 بست قرار گرفته باشند، فروش  یکی از این امالک، موجد حقِّ شفعه برای دیگری است. . اگر دو ملک  مستقل در کوچۀ بن4

توانند شفعه را إعمال  شوند میتوانند مالک شوند؛ چون مالک میمیها با تراضی به شرط  آنکه قانون منع نکرده باشد  بست باشد، همسایهیادآوری: اگر کوچه بن
 کنند. 
 ق.م راجع به حقِّ شفعه در وقف است.  811ماده 
م حقِّ شفعه ندارد.« زیرا متولی یا : »اگر حصۀ یکی از دو شریک، وقف باشد ]و شریک دیگر حصۀ خود را بفروشد[ متولی یا موقوف  811ماده  م،  موقوف  َعَلیه  َعَلیه 

 باشند. مالک نمی
لق   است. قانون گفته اگر مالک  زمین  طلق بفروشد صاحبان  زمین  وقفی حقِّ   3فرض کنید یک زمین وجود دارد که سه دانگ آن وقف است و سه دانگ آن ط 

اشته باشد؛ پس اگر مال وقفی در موارد  جواز  بیع  آن، فروخته  باید قبول کنیم، به این شکل که اگر وقف بفروشد طلق حقِّ شفعه دشفعه ندارد، ولی برعکس  آن را  
 گردد؛ بنابراین طلق بفروشد وقف حقِّ شفعه ندارد ولی وقف بفروشد طلق حقِّ شفعه دارد.شود، به قول مشهور، حقِّ شفعه برای مالک  زمین  طلق ثابت می

 نباید ما را گمراه کند.   808قوقی هم هست و واژۀ »نفر« در مادۀ نکته: حقِّ شفعه فقط مال شخص طبیعی )شخص حقیقی( نیست و مال شخص ح
 است.  بیع، واحدو  مبیع، متعدد ق.م در مورد اجرای حقِّ شفعه در جایی است که   812ماده 
شفعه است به قدر حصۀ آن   توان نسبت به بعضی که قابل: اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حقِّ شفعه را می812ماده 

 بعض از ثمن اجرا نمود. 
رود آن  شفعه نیست که در این صورت، شفیع میشفعه است و بعض از مبیع قابلمبیع متعدد است ولی بیع و ثمن یکی است؛ به این شکل که بعض از مبیع قابل

 گیرد.شفعه است را میبعضی که قابل

 

1
 خرم« به معنای اسقاط حقِّ شفعه نیست. خری؟« اگه در پاسخ بگه: »نمی ام را بفروشم؛ تو می خوام قدالسهم می ام بگم: »حاجی! من  یعنی مثاًل من به شریک   

2
 َبَرد. از حقِّ خیار زمین نیز ارث می   

3
لق عبارت است از مالی که مالکش می    لق به شمار نمی تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره دادن، عاریه دادن، بخشیدن و مانن ط   روند. د آن. بنابر این، مال رهنی و وقفی، ط 
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ک هستیم و در یک ماشین هم شریک هستیم. زمین قابل شفعه هست چون غیرمنقول )ذاتی( است اما ماشین  مثال: فرض کنید من و شما در یک زمین شری 
توانم حقِّ فروشید در این حالت، من فقط میقابل شفعه نیست چون منقول است. حاال فرض کنید شما سهم خودتان از زمین را همراه با ماشین در یک عقد می

 ال کنم. شفعه را فقط نسبت به زمین إعم
هم  خودی است: این ماده، یکی از شرایط بیع است. بیع باید صحیح باشد و بدیهی است اگر بیع فاسد باشد اصاًل بیع نیست و در آنق.م یک مادۀ بی  813ماده  

 حقِّ شفعه نیست. 
 : در بیع فاسد حقِّ شفعه نیست. 813ماده 
 گفته خواهد شد.  816با ماده   814ماده 

 اش یا هیچ. تواند بخشی از سهم خود را بگیرد، یا همهمیشفیع ن 815طبق ماده 
 نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید. توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حقِّ مزبور یا باید از آن َصرف: حقِّ شفعه را نمی815ماده 

گویم: »من پول سه دانگ را به طور  فروشید و من به ثالث میدانگ خود را به ثالث میدانگ شریک هستیم. شما سه  دانگ سهفرض کنید من و شما با هم سه
شود چون امر  معوض است. أخذ به شفعه، ایقاعی معوض است. در امور معوض  کامل ندارم، این پول را بگیر و مثاًل به اندازۀ دو دانگ را به من بده!« این نمی

میرم. شما یکی  کنم )وصیت مجانی است( بعد هم میوض تبعیض ممکن است. مثاًل من دو تا مال برای شما وصیت میتبعیض امکان ندارد ولی در امور غیرمع
شکال ندارد. 832پذیرید )ماده کنید و دیگری را نمیرا قبول می  ( اینجا ا 

ه قبول کند در این صورت وصیتتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصیَله می: موصی832ماده   نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت    ب 
 شود. دیگر باطل می

شود تبعیض کرد  ( ولی در امور مجانی می815و    431،  412شود تبعیض کرد )در قانون مدنی سه ماده در این خصوص وجود دارد:  نکته: در امور معوض نمی
ردم میوصیت می( فرض کنید من یک ماشین و یک فرش را برای شما  832)مادۀ   خواهم ولی ماشین را  گویید: »فرش را نمیکنو و شما هم بعد از اینکه من م 

 َبرم.« خواهم و میمی
 سه نکته دارد:  816ماده 
 نماید. : أخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می816ماده 
فروشد و دیگری حقِّ شفعه دارد؛ حاال قبل از اینکه شفیع، أخذ به شفعه کند دوباره خریدار به یکی فروخت یا هبه  اند یکی میکنید دو نفر شریک: فرض  1نکته  

استناد  شفیع قابلطور چند دست گشت حاال تمام این انتقاالت صحیح است. چون خریدار اول مالک بوده که منتقل کرده ولی این معامالت در مقابل  کرد که همین
دهد  رود پول را میاستناد نیست؛ یعنی شفیع سراغ خریدار اول مینیست؛ مانند معامله به قصد فرار از دین که بین دو نفر صحیح است ولی در مقابل طلبکار قابل

شود« که این غلط است؛ ما اصاًل اول را قانون گفته »باطل می  تواند برود(. تمام انتقاالت بعد از معاملۀگیرد و تمام )البته سراغ خریدار آخر هم میو سهم را می
شود تا معامالت خریدار در برابر شریک »قابل استناد« نباشد. ثمرۀ این  نماید« نداریم. بهتر است گفته شود وجود حقِّ شفعه باعث میکند« یا »باطل می»باطل می

ی که هبه یا صلح کرده اگر سراغ خریدار آخر برود یعنی تمام معامالت قبلی صحیح است و به هم  رود نه کس بحث در منافع است. شفیع سراغ خریدار اول می
 ارتباط دارد. 

دانیم شریک دیگر حقِّ شفعه دارد؛ حاال فرض کنید قبل از اینکه شفیع، أخذ به  اند یکی از آنها قدرالسهمش را فروخت؛ می: فرض کنید دو نفر شریک2نکته  
گیرد؛ به عبارت  دهد و سهم را میرود سراغ خریدار، پول را میشود که اقاله هم در مقابل شفیع قابل استناد نیست شفیع در اینجا نیز میه میشفعه کند بیع، اقال

 تواند أخذ به شفعه کند. رود و همچنان میدیگر، حقِّ شفیع از بین نمی
وخت. حال فرض کنید قبل از اینکه شفیع أخذ به شفعه کند بیع با خیار فسخ شد که در اینجا  اند یکی از آنها قدرالسهمش را فر : فرض کنید دو نفر شریک3نکته  

 از دو حالت خارج نیست: 
رود. تنها چیزی که حقِّ شفعه را  شود، مثل خیار مجلس( فسخ شود، حقِّ شفعه از بین میزمان با عقد ایجاد میحالت اول: اگر بیع با خیار  با عقد )خیاری که هم

با    برد همین است. فرض کنید من و شما شریک هستیم و شما سهمتان را به ثالث فروختید و در اینجا من حقِّ شفعه دارم؛ حاال فرض کنید بیع شمان میاز بی
 عه ندارم. شوید و روشن است که من هم دیگر من حقِّ شفگردید و شریک من میوسیلۀ خیار  با عقد فسخ شد؛ در این صورت، شما دوباره برمیثالث به

رود چون حقِّ شفعه با عقد است و خیار بعد از عقد است. چیز بعدی  حالت دوم: اگر بیع با خیار  بعد از عقد )مثل خیار تأخیر ثمن( فسخ بشود، حقِّ شفعه از بین نمی
 است.  تواند چیز قبلی را از بین ببرد. این فسخ )فسخ با خیار  بعد از عقد( در مقابل شفیع غیرقابل استنادنمی
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 خوانیم: دو قسمت دارد که این دو قسمت، خیلی ارتباطی با هم ندارند، از این رو، ما هم آنها را جدا می 817ماده 
کند مشتری ضامن درک است نه بایع ]قسمت اول[؛ لیکن، اگر در موقع أخذ به شفعه مورد شفعه هنوز  : در مقابل شریکی که به حقِّ شفعه تملِّک می817ماده  

 مشتری داده نشده باشد، شفیع حقِّ رجوع به مشتری نخواهد داشت ]قسمت دوم[. به تصرف 
افتیم. منظور از ضمان َدَرک، تکلیف به بازگرداندن در مورد ضمان َدَرک در شفعه است: هر کجا که »ضمان درک« آمد یاد معاملۀ فضولی می  817قسمت اول ماده  

 ثمن است. 
ت، فضول میم، شما رفتهمثال: من و شما در یک زمین شریک هستی گیرد. من  فروشد و پولش را هم میآید سهم شما را به ثالث میاید خارج از کشور؛ در این مدِّ

ی  کنم که حقِّ شفعه دارم )در صورتی که واقعًا ندارم چون معامله فضولاید تصور میتوون فروختهکنم خود  شما رأسًا یا به وسیلۀ نمایندهاز اوونجایی که خیال می
کنید. من به چه کسی پول دادم؟ به گردید و بیع فضولی را رد میگیرم، سپس شما از خارج برمیدهم و سهم را میروم پیش ثالث، پول را به ثالث میاست( می

ل مراجعه کنم بلکه باید به مشتری مراجعه  توانم به بایع  فضو ثالث و باید پول را ازش بگیرم، آن ثالث هم به فضول پول داده و باید پول را از فضول بگیرد. من نمی
ل  ماده ره از همون میکنم )هر کی به هر کی پول داده می

 خوانده شود.   820با قسمت  دومِّ ماده  817گیره!(. قسمت  اوِّ
گذارد ]قسمت  ر ارش را از ثمن کسر میالبیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است، شفیع در موقع أخذ به شفعه مقدا: هرگاه معلوم شود که مبیع حین820ماده  

 اول[. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به َدَرک  مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است ]قسمت دوم[. 
 راجع به تسلیم مبیع است:  817قسمت  دوم  مادۀ 

رود پیش خریدار  به خریدار تسلیم نکرد. شریک دیگر حقِّ شفعه دارد شفیع می  اند یکی از آنها قدرالسهمش را فروخت ولی مبیع رامثال: فرض کنید دو نفر شریک
توان ثالث را مجبور کرد  دهد ولی مال دست خریدار نیست )چون هنوز تحویل نگرفته(. در این حالت، شفیع باید برود سراغ شریک قبلی )نمیپول را به خریدار می

 که ملک را بگیرد و به من بدهد(. 
 است:  ضمان عیب و تلف مبیعجع به را  818ماده 
مطالبه   : مشتری نسبت به عیب و خرَابی و تلفی که قبل از أخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست؛ و همچنین است بعد از أخذ به شفعه و818ماده 

 که تعدی یا تفریط نکرده باشد. درصورتی
زنیم: فرض کنید من و شما شریک هستیم شما سهمتان را به یک مشتری فروختید؛ در   شفعه« یک مثال میبرای توضیح  بهتر  »مراحل  مسؤولیت  خریدار در حقِّ 

 گذارد: این صورت، مشتری سه مرحله را پ شت  سر می
 باشد. مرحلۀ اول: قبل از أخذ به شفعه: در این مرحله »مالک« است و مسؤول نمی

گویم: »مشتری، مال دستت باشد، ازت  باشد، یعنی به این صورت که میمطالبه: در این مرحله، خریدار »امین« میمرحلۀ دوم: بعد از أخذ به شفعه و قبل از  
 باشد. گیرم!« در این مرحله اگر مشتری یا خریدار، تقصیر نکند مسؤول نمیمی

 شود »در حکم غاصب« و مطلقًا مسؤول است. می مرحله سوم: بعد از أخذ به شفعه و مطالبۀ شفیع و امتناع خریدار: اسم  خریدار در این حالت
صیر نکند  در مرحلۀ اول خریدار مسئول نیست چون مالک است و مالک، مسئول  مال  خودش نیست. در مرحلۀ دوم در صورتی که تقصیر بکند مسئول است و تق

 گفته است. دو مرحله از سه مرحلۀ فوق را   818مسئول نیست. در مرحلۀ سوم مطلقًا مسئول است. مادۀ 
در هر  . بعد از مطالبه  2کند ضامن است؛    اگر تعدی یا تفریط. قبل از مطالبه:  1نتیجه اینکه: قبل از اخذ به شفعه، مشتری، ضامن نیست. بعد از اخذ به شفعه:  

 ضامن است.  حال
 ، به دو نکتۀ مهم توجه شود: 824برای اجرای قاعدۀ مادۀ 

 َبَرد. ل  منقول یا یا همراه با مال  غیر  قابل  تقسیم بفروشد، این اقدام، حقِّ شفعه را نسبت به ملک  قابل  تقسیم از بین نمیاگر شریک، سهم  خود را همراه با ما .1
جرا شود که شفیع باید بهای سهمی را بدهد که حق را نسبت به آن اباشند به این شکل می  ثمن  جداگانهق.م، در حالتی که دو مبیع، دارای    812اجرای مادۀ  

 کند. می
عامله بدهد که این را از مادۀ  اما در حالتی دو کاال با یک ثمن فروخته شده شفیع باید به نسبتی که بهای واقعی  موضوع  شفعه با بهای واقعی  کلِّ مبیع دارد از ثمن م

 گیریم. مالک می 442
 در حالتی که شریک، دو مال  مشترک  قابل  اخذ به شفعه را با هم بفروشد:  . 2

یکی از دو مبیع    الف. اگر آنچه که واقع شده دو عقد در کنار  هم باشد قابل تبعیض است و جمع شدن دو معامله در یک سند، مانع از اجرای حقِّ شفعه دربارۀ
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 نیست. 
 عقد، یکی باشد تبعیض راه ندارد.  ب. اگر ثمن، مشترک و

 قانون مدنی(:   824تا   808بندی  شفعه )موادِّ  جمع
 أخذ به شفعه، ایقاعی معوض و الزم است. : 1نکته 
 باشد. استناد نمیای نماید و یا با فروشنده اقاله کند آن معامله و یا اقاله در برابر شفیع قابل: هرگاه خریدار پیش از أخذ به شفعه معامله2نکته 
 شوند تقدم دارد. ولی حقِّ شفعه بر خیاراتی که بعد از عقد موجود می آیند خیار فسخ مقدم است: در تعارض حقِّ شفعه با خیاراتی که با عقد به وجود می3نکته 
نیز ثمن را از    : هرگاه فضول سهم یکی از دو شریک را بفروشد و شریک دیگر به تصور صحت  بیع، أخذ به شفعه نماید شفیع باید ثمن را از خریدار و خریدار4نکته 

 ق.م(.  817فضول باز پس بگیرد )قسمت اول ماده 
کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع أخذ به شفعه، مورد شفعه )مبیع( هنوز به تصرف  : در مقابل شریکی که به حقِّ شفعه تملِّک می817ه ماد

 مشتری داده نشده باشد شفیع حقِّ رجوع به مشتری نخواهد داشت. 
سهم شریک قبل از اخذ به شفعۀ آن را به دیگری بفروشد، در این صورت، شریک  دیگر    : اجرای حقِّ شفعه در صورت فروش مبیع به دیگری: یعنی خریدار5نکته  

 تواند یکی از دو راه زیر را انتخاب کند: با دو بیع و دو خریدار روبرو است. در این حالت، می
ک کند در این صورت، معاملۀ دوم طبق  1 ای را  ، اخذ به شفعه، هر معامله816شود )طبق باطل می 816. نسبت به نخستین بیع، حق را اجرا و مبیع را با ثمن تملِّ

 کند(. که مشتری قبل از اخذ به شفعه و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده است باطل می
ستفاده کند و ثمن  این  . از حقِّ شفعه نسبت به نخستین بیع بگذرد و خریدار را همچون شریک  جدید قبول کند، سپس از حقِّ شفعه نسبت به فروش سهم  او ا2

 مبیع را به خریدار دوم بدهد. 
خواهد  تواند سهم  هر یک از وارثان را که می: سؤال این است که آیا ضرورتی دارد که شفعه، نسبت به تمام سهم خریدار )مورث( حقِّ خود را اجرا کند یا می6نکته 

کند اما از سوی دیگر مبنای منع تبعیض که جلوگیری از  تبعیض در اجرای حق را ممنوع می  815تملِّک کند و در اخذ به شفعه تبعیض کند؟ در این حالت، مادۀ  
بینی نکرده است(؛ هر یک از وارثان، مالک  سهم  ویژۀ خود است  این فرض  ما را پیش  815ضرر شریک یا خریدار است در این فرض کاماًل منتفی است )یعنی مادۀ  

هیچ سود و زیانی برای او ندارد؛ بنابراین تا االن هر دو نظر ممکن است درست باشد اما نظر غالب این است که در فرض  تعدد   و اجرای حقِّ شفعه دربارۀ سایرین  
ز آنان هد در مورد یکی اوارثان، مانعی برای تبعیض وجود ندارد. مسأله، تابع  موردی است که خریدار، ضمن چند عقد  بیع، مبیع را به دیگران بفروشد و شریک بخوا

 اخذ به شفعه کند. 
اث  انتخاب7نکته     نبایدشده داد چگونه باید محاسبه شود؟ در این حالت نیز  : اگر پذیرفته شود که تبعیض در اجرای حق ممکن باشد بخشی از ثمن را که باید به ورِّ

ار گیرد )این ترتیبی که گفتیم ویژۀ انتقال  قراردادی است( در انتقال   نسبت  بهای  واقعی  سهم  هر وارث با قیمت  کل، معیار توزیع  ثمن بین صاحبان سهم مالک قر 
رویم: باید به ثمن به نسبت سهم هر یک از وارثان توزیع شود مثاًل اگر خریدار دو پسر داشته باشد که هر کدام نیمی از  قهری  مبیع به ارث با این فرمول جلو می
رده، اخذ به شفعه از یک  شود ی از آن دو در برابر  دادن  نیمی از ثمن انجام میمبیع را به میراث ب 

 
تواند این کار را انجام دهد؛ خواه این نماینده، قراردادی  : در اخذ به شفعه، مباشرت  شریک  ملک شرط نیست بلکه نمایندۀ او نیز مینمایندگی در أخذ به شفعه

ه شود که حتمًا باید مصلحت  محجور را    باشد یا قانونی. مثاًل اگر شفیع، محجور باشد ولی یا قیم  او گاه شدن از بیع، حقِّ شفعه را اجرا کند. توجِّ باید به محض آ
 رعایت کند. 

 اثر درنگ  ولی یا قیم: اگر درنگ به مصلحت محجور باشد، سبب  سقوط  حقِّ شفعه است.  . 1
 ارد: اگر این درنگ به زیان محجور و ناشی از اهمال و تقصیر باشد دو راه وجود د. 2

کند زیرا تصرف  ولی یا قیم در صورتی صحیح است که برای مصلحت  محجور باشد پس در حالتی  اهمال  ولی و قیم، حقِّ شفعۀ محجور را ساقط نمی .1
ی که  که خالف  مصلحت  محجور است، اقدام  آنان نافذ نیست مثل وکیلی که خارج از حدود  اختیارات  خود دست به این اقدام بزند. اگر در سقوط    حقِّ

تواند  یبرای صغیر ایجاد شده تردید شود، اصل )استصحاب(، بقای آن است. بنابراین اگر کودکی که حقِّ او عاطل )معطل( مانده، رشید یا بالغ شود م 
 خود، آن را إعمال کند. 

مسکوت گذاشتن  آن به طور ضمنی از شفع بگذرند )اگرچه  ولی و قیم، نمایندۀ محجور هستند و حق دارند اخذ به شفعه کنند یا آن را اسقاط کنند و یا با   .2
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 زند(. سرپرست  محجور اگر به مصلحت  او رفتار نکند ضامن است ولی این ضمان به نفوذ  اقدامات  او صدمه نمی
ل قویبین این دو نظر، به نظر می  تر باشد ولی نظر  غالب وجود ندارد. رسد که نظر  اوِّ

 
 : ل از اعمال اخذ به شفعه و بعد از اعمال اخذ به شفعهبررسی اقاله و خیارات، قب

َبَرد؛ اقاله حتی بعد از أخذ به شفعه هم در برابر شفیع غیر قابل  اقاله قبل از أخذ به شفعه در برابر شفیع، غیر قابل استناد است و حقِّ شفعه را از بین نمی ✓
آید و  رود. بعد از اخذ به شفعه مبیع به مالکیت شفیع در میمخالف داریم که حقِّ شفعه از بین میَبَرد ولی نظر  استناد است و حقِّ شفعه را از بین نمی

توانند اقاله کنند  َبَرد. این شفعه، تلف  حکمی است و مانع  اقاله نیست یعنی فروشنده و مشتری بعد از اخذ به شفعه میاقالۀ بیع، حقِّ شفیع را از بین نمی
 یمت بدهد. و مشتری باید مثل یا ق 

َوضین إعمال  شفعه قبل از اقاله: اگر قبل از اینکه اقاله شود، شفعه زودتر از اقاله إعمال شود شفعه صحیح است اقاله هم صحیح است ولی تلف    یکی از ع 
 پیش آمده است و باید بدل بدهد. 

شود و شفیع حق دارد بعد از اقاله نیز اخذ به شفعه کند زیرا  ع ساقط نمیإعمال  شفعه بعد از اقاله: طبق نظر  غالب، شفعه صحیح است. حقِّ شفعه با اقالۀ بی
کند، در حالی که حقِّ شفیع در گذشته به وجود آمده ثانیًا  َبَرد زیرا اقاله به گذشته سرایت نمیاواًل حقِّ شفعه با بیع به وجود آمده و اقاله، این حق را از بین نمی

 نماید. ی قبل از اخذ و بعد از بیع نسبت به مورد شفعه نموده باطل میاخذ به شفعه، هر معامله را که مشتر 
َبَرد؛ اقاله حتی پیش از اخذ به شفعه هم در برابر شفیع غیر  اقاله قبل از اخذ به شفعه در برابر شفیع، غیر قابل استناد است و حقِّ شفعۀ او را از بین نمی ✓

 َرد )نظر مخالف وجود دارد(. بَ قابل استناد است و حقِّ شفعۀ او را از بین نمی
ک شفیع ندارد زیرا اول، شفعه اجرا شده است. فسخ بیع بعد از أخذ به شفعه  ، تأثیری در تملِّ

ط  حقِّ شفعه خواهد    فسخ  عقد  بیع قبل از أخذ به شفعهاگر   سق  به سببی که هنگام انعقاد عقد، موجود بوده است صورت گیرد )مانند خیار  شرط  متصل باشد( م 
ط  حقِّ شفعه نیست. بو سق   د اما اگر خیار، منفصل باشد چون دیرتر از حقِّ شفعه ایجاد شده، م 

 ، خیاری بودن  بیع مانع از اخذ به شفعه نیست زیرا در بیع  خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه انقضای خیار. 814طبق مادۀ  
شود، در این صورت، صاحب  خیار، حق دارد  بگذارد برای شریک دیگر، حقِّ شفعه ایجاد می  مثال: اگر یکی از دو شریک، حصۀ خود را بفروشد و در آن خیار 

تواند اخذ به شفعه کند، حال ممکن است نخست دارندۀ خیار، بیع را فسخ کند یا نخست شفیع إعمال شفعه کند؛ پس دو  بیع را فسخ کند و شفیع هم می
 آید: حالت به وجود می

م زمانی  فسخ بر 1  رود به شرط آنکه خیار متصل باشد نه منفصل. اخذ به شفعه: در این صورت، شفعه از بین می. تقدِّ
زمان به وجود آید در این  بیشتر بدانیم: خیار حق است، شفعه نیز حق است، هر کدام زودتر به وجود آید اولویت با آن است منتها ممکن است هر دو هم

آید؛  د مثاًل اگر الف و ب در یک زمین شریک باشند و الف سهم  خود را به دیگری بفروشد حقِّ شفعه به وجود میصورت، هر کدام زودتر اجرا شود اولویت دار 
اند  زمان به وجود آمدهآید پس این دو حق، هماگر در همان بیع، از همان زمان  انعقاد  عقد، خیار در نظر گرفته شده باشد در آن زمان هم خیار به وجود می

تی بعد از عقد ایجاد شود، شفعه زودتر به وجود آمده.   اما اگر خی  ار مدِّ
م زمانی  شفعه بر فسخ: در این حالت، شفیع زودتر حق را إعمال می2  کند و اخذ به شفعه معتبر است. . تقدِّ

م خیار شرط بر اخذ به شفعه: الف. اگر خیار شرط متصل باشد: در این حالت، خیار شرط هم آید و بستگی به آن دارد  شفعه به وجود میزمان با حقِّ نکته: تقدِّ
 رتر. که کدام زودتر اجرا شود؛ ب. اگر خیار شرط منفصل باشد: در این حالت، شفعه زودتر به وجود آمده چه خیار زودتر از شفعه اجرا شود چه دی

ه: اگر قسمت  منحل ض  َصفق  شده  گردد اما اگر قسمت  منحلد زیرا بطالن به گذشته برمیشوشده بر اساس بطالن باشد، متصل حساب مییادآوری: خیار َتَبع 
 باشد زیرا اثر اقاله از آینده است. در اثر اقاله باشد، خیار  منفصل می

 
 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] اخذ به شفعه، کدام مورد صحیح است؟ ۀدربار  ✓

 شود.انتقال سهم شریک پیش از اخذ به شفعه، سبب زوال حق میالف. 

 اگر عین مالی که شفیع بابت ثمن به مشتری داده، مستحق للغیر درآید، اخذ به شفعه باطل نیست.ب. 

 تواند ثمن را از بایع مسترد کند.اگر مال مورد شفعه پس از تصرف مشتری و تملک شفیع مستحق للغیر درآید، شفیع می ج. 
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ی یا تفریط کرده باشد. اگر مشتری قبل از اخذ به شفعه، در مورد شفعه تصرف نامتعارفید.   کند که موجب عیب و خرابی شود، ضامن نیست هر چند تعدا

 باشد  شده  حادث  او  ید  در  شفعهه  ب  اخذ  از  قبل  که  تلفی  و  خرابی  و  عیبه  ب  نسبت  مشتریقانون مدنی: »   818به استناد مادۀ    « صحیح است.دپاسخ: گزینۀ »

 باشد و تصرف او مالکانه است  .. .« چون در زمان قبل از أخذ به شفعه مشتری مالک می  نیست ضامن

 به   را  خود  سهم  کند،  شفعه  به  اخذ  اینکه  از   قبل  «الف. »فروشدمی   «ج»  به  را  خود  سهم  «ب. »هستند  شریک  زمین  قطعه   یک  در  ،«ب»  و  «الف» ✓

 [ 98 وکالت] است؟  صحیح مورد کدام فروشد،می  «د»

 . دارد شفعه حق «الف» شود، اقاله  «د» و « الف»  میان بیع که درصورتی. الف

 . دارد شفعه حق «د» شود، تصریح شفعه انتقال به «د»  و «الف»  میان معامله   در که درصورتی. ب

 .دارد  وجود «ج» برای شفعه حق. ج

 . شودمی  منتقل « د»  به مقامی قائم به شفعه حق. د

  از   ،(مدنی  قانون  ۸۲۲  ماده )  است  کرده  ساقط  را  خود  حق  عمال  خود  سهم  فروش   با  الف  و  است  اسقاط  قابل  شفعه  حق.  است  صحیح  «ج»  گزینه:   پاسخ

ا  دارای  الف سهم فروش از بعد است، بوده  الف جدید شریک( ج) اینکه به توجه با ولی نیست، قراردادی انتقال قابل شفعه سویی
 . شودمی  شفعه حق 

 [ 97آپارتمان متعلق به خود را بفروشد شخص ج که مالک آپارتمان فوقانی وی است: ]سردفتریدر صورتی که الف  ✓

 الف. در هر حال حق شفعه دارد. 

 ب. در صورتی که فقط همین دو آپارتمان بر روی عرصه ایجاد شده باشد، حق شفعه دارد؛ حتی اگر مجری و ممر مشاعی نداشته باشد.

 که مجری یا ممر مشاعی نیز داشته باشند.ارتمان بر روی عرصه ایجاد شده باشد، حق شفعه دارد؛ به شرط اینج. در صورتی که فقط همین دو آپ

 د. در هیچ حال حق شفعه ندارد.

 « درست است. جی » قانون مدنی، گزینه 810ی  پاسخ: طبق ماده

ا شفعه چه وضعیتی دارد؟ بل از أخذ  به شفعهاگر شفیع ق ✓
 [93دکتری حقوق خصوصی آزاد ]  سهم خود را بفروشد، حق 

ا شفعه به تبع  ملک به خریدار جدید منتقل می 
 مقامی فروشنده )شفیع( أخذ  به شفعه کند. تواند به قائمشود و او می الف. حق 

 به او منتقل شده باشد. ب. خریدار جدید در صورتی می 
ً
 تواند أخذ به شفعه کند که این حق هنگام معامله صراحتا

ا شفعه برای شریک دیگر به وجود می   ج. با فروش
 آید.ملک از طریق شفیع، حق 

ا شفعه به وجود نمید. برای هیچ
 آید.یک از مالکین حق 

ا شفعه از طریق قرارداد قابل انتقال نیست. با این حال، شفیع نمیجپاسخ: گزینۀ »
ا شفعه را جدا از سهم مشاع خود در مال  « درست است. حق 

تواند حق 

 ل دهد. ل یا همراه با سهم  خود، به دیگری انتقاغیرمنقو 

 [94دکتری حقوق خصوصی آزاد ] کدام گزینه درست است؟ ✓

أخذ  به شفعه    الف. در صورتی که یکی از دو مالک  منافع  کسبی  ملک تجاری، حقوق قانونی خود را به غیر انتقال دهد، در صورت حصول سایر شرایط، امکان

 وجود دارد. 

 شفعه در مواردی است که فرد در قبال خرید کاالیی در قالب عقد بیع، مال غیرمنقولی را به دیگری منتقل نماید، به فرض حصول سایر شرایط. ب. أخذ  به 

ا شفعه همان تقدم در خرید است که برای شریک یک ملک غیرمنقول مقرر شده است. 
 ج. حق 

ا شفعه ندارد.
 د. مالک  منافع  ملک  غیرمنقول حق 

ا شفعه، مالکیت  مشاع دو شخص در عین مال غیرمنقول قابل تقسیم    808بر اساس مادۀ  « درست است.  دپاسخ: گزینۀ »
ق.م یکی از شرایط قانونی حق 

ا شفعه ایجاد نمی 
 کند.است. مالکیت مشاع در منفعت برای شریک حق 

 [ 94تعهدات آزاد ]در کدام مورد باید أخذ  به شفعه را صحیح و محقق دانست؟   ✓

 الف. چنانچه قابل تقسیم بودن مورد أخذ  به شفعه در زمان وقوع بیع مورد تردیدقرار گیرد 

 ب. چنانچه مبیع بودن ملک مشاع یا بیع بودن معاملۀ ناقل ملک  مشاع، مورد تردید قرار گیرد. 

 ج. اگر فوری بودن أخذ  به شفعه مورد تردید قرار گیرد.
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 گیرد.در زمان أخذ  به شفعه مورد تردید   د. اگر معلوم بودن ثمن برای شفیع 

الف قاعده و استثنایی است. با تحصیل این حق، شفیع بر خریدار سهم مشاع، والیت  جپاسخ: گزینۀ » ا شفعه به دالیل مختلف حقی خ 
« درست است. حق 

ا قل قانونی و معتبر تملک کرده است، از مالکیتش  اتواند مالی را که او با نند و میکپیدا می
خارج کند؛ بنابراین هرگاه در وجود شرایط قانونی تحقق حق 

ا شفعه است. 
 شفعه، تردید حاصل شود، اصل، فقدان شرایط و عدم تحقق حق 

ا شفعه محسوب نمیز ویژگیکدام یک از موارد زیر ا ✓
 [93 آزاد خصوصی حقوق  ارشد]گردد؟  های حق 

ا عینی است.                             
 ب. به طور ارادی قابل انتقال است.                               الف. حق 

 ج. قابل اسقاط است.                                                            د. ایقاع است.

ا شفعه. ایقاع بودن از اوصاف أخذ  به شفعه اس  « درست است. حق شفعه به صورت ارادی قابل انتقال نیست.بپاسخ: گزینۀ »
 ت نه حق 

 [ 91 آزاد خصوصی حقوق  ارشد]للغیر درآید: هرگاه پس از أخذ  به شفعه، مورد شفعه، مستحق   ✓

 اندالف. بیع و شفعه هر دو باطل

 ب. فقط بیع حصۀ مبیعه باطل است.

 ج. فقط أخذ  به شفعه باطل است. 

 دارد. مشتری مسترد می د. ممکن است شفعه باطل باشد و در صورت بطالن، شفیع معادل ثمن را از 

للغیر درآید، بیع و أخذ به شفعه هر دو غیرنافذ هستند، چنانچه بیع توسط مالک تنفیذ گردد، أخذ  به شفعه  مبیع مستحق   « درست است. اگردپاسخ: گزینۀ »

 گردد. شود، اگر مالک بیع را رد کند، بیع و به تبع آن أخذ  به شفعه باطل می هم نافذ می 

  بیع و أخذ  به شفعه مبیع در نزد مشتری معیوب شده و قیمت آن به نصف تقلیل یابد و شفیع أخذ  به شفعه نماید، تکلیف چیست؟  اگر در فاصلۀ ✓

 [ 92 سراسری خصوصی حقوق  ارشد]

 المثل به مشتری است.الف. أخذ  به شفعه صحیح است و شفیع ملزم به پرداخت نیمی از ثمن

 شود. شود و ثمن به شفیع مسترد می میب. أخذ  به شفعه منفسخ 

 المثل صحیح است و مشتری ملزم به پرداخت ارش به شفیع است.ج. أخذ  به شفعه در مقابل همۀ ثمن

 به مشتری است. المثلد. أخذ  به شفعه صحیح است و شفیع ملزم به پرداخت همۀ ثمن

د او حادث شده    818« درست است. مادۀ  دق.م گزینۀ »  818طبق مادۀ پاسخ:   ق.م: »مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از أخذ  به شفعه در ی 

 باشد، ضامن نیست و همچنین است بعد از أخذ  به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.« 

کرده است شریک دیگر با علم و اطالع از این اسقاط   یرمنقول خود )سهم مشاع خود را( فروخته و ضمن عقد کلیۀ خیارات را اسقاطشریکی ملک غ ✓

 [ 93 آزاد خصوصی حقوق  دکتری]أخذ  به شفعه کرده، سپس معلوم شده است که مبیع معیوب بوده: 

 تواند أخذ  به شفعه را فسخ و مطلبۀ ارش کند. الف. چون اسقاط خیارات بین خریدار و فروشنده و ارتباطی به شفیع ندارد، او می 

ا استفاده از خیار فسخ یا أخذ  ارش را ندارد. ب. چون 
 با علم و اطالع از خیارات أخذ  به شفعه کرده، حق 

ا فسخ ندارد فقط می 
 تواند مطلبۀ ارش کند.ج. حق 

ا مطالبۀ ارش نداردفقط می 
 تواند أخذ  به شفعه را فسخ کند.د. حق 

 « درست است. بپاسخ: گزینۀ »
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 [ 92وکالت ]  صحیح نیست؟ کدام گزینه در خصوص أخذ  به شفعه ✓

 الف. نماآت منفصل قبل از أخذ  به شفعه مال مشتری است.

ا شفعه تملک می 
 کند، بایع ضامن درک است. ب. در مقابل شریکی که با حق 

 ج. مشتری نسبت به عیبی که قبل از أخذ  به شفعه در ید او حادث شده باشد، ضامن نیست.

 نماید.مشتری قبل از آن نسبت به مورد شفعه نموده است، باطل می د. أخذ  به شفعه معامالتی را که  

شود در صورتی که منفصل  ق.م:»نماآتی که قبل از أخذ  به شفعه در مبیع حاصل می   819«درست است. مادۀ  بق.م گزینۀ »  819پاسخ: به استناد مادۀ  

 تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.«ری می باشد، مال مشتری و در صورتی که متصل باشدباشد، مال شفیع است، ولی مشت

 [ 93 سراسری خصوصی حقوق  دکتری]کدام گزینه در مورد أخذ  به شفعه صحیح نیست؟   ✓

ا شفعه است. 
 الف. انتقال مالکیت سهم مشاع، سبب ایجاد حق 

ا شفعه نیست. 
 ب. فروختم سهم مشاع به چند نفر مانع از ایجاد حق 

  به شفعه طرف اصلی تملک خریدار است نه فروشنده.ج. در أخذ  

ا شفعه را ساقط می 
 کند. د. امتناع از پرداختن ثمن یا تأخیر در پرداخت ثمن حق 

« درست است. طبق این ماده هرگونه انتقال مالکیت سهم مشاع در مال غیرمنقول قابل تقسیم توسط یکی از دو  الف ق.م گزینۀ » 808پاسخ:بر اساس مادۀ 

ا شفعه ایجاد نمیشر
 کند، انتقال باید با عقد بیع صورت گیرد و سهم مشاع به عنوان مبیع منتقل گردد نه به عنوان ثمن. یک برای شریک دیگر حق 

 [ 94قضاوت  ] أخذ  به شفعه چه أثری بر معامالت دارد؟   ✓

 ۀ معامالت صحیح هستند. و بقی کندای را که مشتری بعد از أخذ  به شفعه کرده باشد باطل می الف. هر معامله 

 کند. ای را که مشتری قبل از أخذ  به شفعه و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه کرده باشد، باطل می ب. هر معامله 

 کند. ج. همۀ معامالت را قابل ابطال می 

 کند. د. همۀ معامالت را باطل می 

ق.م: »أخذ  به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع، نسبت به مورد   816« درست است. مادۀ  بق.م گزینۀ »  816پاسخ: به استناد مادۀ  

 نماید.«شفعه نموده باشد، باطل می

ست، مطابق با متن قانون مدنی، اگر شریک  ملک فروخته شده، اقدام به اخذ به شفعه نماید، معامالتی که قبل از آن نسبت به مبیع انجام شده ا ✓

 [96]ارشد حقوق خانواده سراسری دارند؟ چه حکمی 

 شوند. ب. منفسخ می     شوند.الف. باطل می

 د. صحیح و نافذند، لیکن طرف معامله حق فسخ دارد.        ج. غیرنافذ هستند.

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 816ی  پاسخ: طبق ماده

 

 : ق.م( 860تا   825)مواد  وصیت
 اند. بهترین تعریف حقوقدانان از وصیت: یف نکرده و فقط آمده تقسیم کرده است. حقوقدانان وصیت را تعریف کردهقانون مدنی وصیت را تعر 

ق به فوت است یعنی واقعه حقوقی نیست. وصیت یک عمل حقوقی مستقل نیست بلکه وصیت همان أعمال حقوقی    وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلِّ
 ق شده است. زمان حیات است که به فوت معلِّ 

ردم مالم را به شما میبخشم، این عقد هبه است اما وقتیام و شما هم زنده هستید و من مالم را به شما میمثال »هبه«: وقتی من زنده بخشم«  که من بگم »م 
 این همان هبه است که معلق شده به فوت. 

 وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.  - 825ماده 
 شوند: اقسام وصیت را گفته: وصیت دو قسم است تملیکی و عهدی. وصیت اقسام دیگری هم دارد که گفته می  825اقسام وصیت: ماده 

ل ماده . وصیت تملیکی1  ق.م(.  795و  826افتیم )مواد وصیت تملیکی را تعریف کرده که شبیه  هبه است و ما یاد هبه می 826: قسمت  اوِّ
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به دیگری مجانًا تملیک کند ]وصیت به حقِّ انتفاع    برای زمان بعد از فوتشوصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود    -826ماده  
دی یا تصرفات  اموری  یا  امر  انجام  برای  را  نفر  یا چند  اینکه شخصی یک  از  نیز صحیح است[. وصیت عهدی عبارت است  ارتفاق  نماید.  گری مأمور میو حقِّ 

ت  ]تملیکی[ به نفع او شده است »موصیوصیت ت  عهدی ولی بر مورد   له«، مورد وصیت »موصیکننده »موصی«، کسی که وصیِّ به« و کسی که به موجب وصیِّ
 شود. شود وصی نامیده میثلث یا بر صغیر قرار داده می

کننده »واهب« طرف دیگر را »متهب«، مالی را که مورد  کند تملیکمجانًا به کس دیگری تملیک میهبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را    -795ماده  
 گویند. هبه است »عین موهوبه« می

ق به فوت. در هبه دو طرف زنده ردم این مالم مال شما« )تملیک، وصیت تملیکی همان هبه است ولی معلِّ   بعد اند ولی وصیت تملیکی این مدلی است که: »من م 
خواهد پس عقد است. هبه عقد است چنانچه در قالب وصیت هم بیاید عقد است. وصیت تملیکی  وصیت تملیکی قبول می  827شود(. طبق ماده  واقع می  از فوت

ض )بعد از قبول و قبل از قبض(؛ وصیت 1جایز )غیراذنی( است   ط  صحت(. رضایی است )قبض فقط شرط  لزوم است و نه شر  و تملیکی، تملیکی، غیرمعوِّ
 َله پس از فوت موصی. شود مگر با قبول موصیتملیک به موجب وصیت محقق نمی - 827ماده 

ق به فوت است.  رضایی  ،غیرمعوض  ،عهدی ، جایز عی،ایقا ؛ اندیم. وصیت عهدی: قباًل در ایقاعات  دوطرفه خو . وصیت عهدی2  و معلِّ
م  ماده   اندازد. چنانچه من زنده باشم و شما هم زنده باشید و من وقت  کالت است و ما را یاد وکالت میتعریف شده که شبیه  و   826وصیت عهدی در قسمت  دوِّ

ردم شما  ام را بفروشم و از شما بخواهم کارهای من را انجام دهید و شما بپذیرید، این مینداشته باشم خانه شود »وکالت«؛ و اگر اینجوری باشد که بگم: »من م 
صایت«. این می کارهایم را انجام بدهید«  شود »و 

وصیت عهدی عبارت  وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانًا تملیک کند.  -826ماده 
کننده »موصی«، کسی که وصیت تملیکی به نفع او  . وصیتنمایداست از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می

ه« و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی  بر مورد  ثلث یا بر صغیر قرار داده میله«، مورد وصیت »موصیشده است »موصی  شود. شود »َوصی« نامیده میب 
ق به فوت است. طبق ماده    خواهد پس ایقاع است. نمیوصیت عهدی قبول  834وصیت عهدی همان وکالت است که معلِّ

صایت را رد کند ]ولو قباًل آن را قبول کرده باشد[ در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می -834ماده  و اگر قبل از   2تواند مادام که موصی زنده است و 
صایت باید ا صایت بوده باشد ]ردِّ و  بالغ شود اگر ابالغ نشه رد اثر ندارد؛ اگر وصی به دلیل اکراه نتواند  فوت موصی رد نکرد بعد از آن حقِّ رد ندارد اگرچه جاهل بر و 

 رد را اطالع بدهد بعد از فوت، حقِّ رد ندارد[.  
 شود را وصی گویند. توجه: کسی که به موجب وصیت عهد، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می

 شود ایقاع. آید میمی شود وکالت است که در وصیتتنها جایی که ماهیت عقد َعَوض می
َلما گیر کرده گفته این    828کنم بر فقرا، ساختن مسجد و ... ماده اند تملیکی است یا عهدی )وصیت بر غیرمحصور یا جهات(. وصیت مییک وصیت داریم که ع 

 خواهد. وصیت قبول نمی
 المنفعه شود قبول شرط نیست. امَله غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عهرگاه موصی - 828ماده 

 شود؛ البته این موضوع اختالفی است. خواهد وصیت عهدی میگویند چون قبول نمیبرخی می
بر غیرمحصور یا جهت در قالب وصیت صورت بگیرد تحقق وصیت منوط به    وقفخواهد و هم قبض؛ هر گاه  بر غیرمحصور یا جهت، هم قبولی می  وقفنکته:  

 قبول حاکم است. 
ق به فوت کند می)این مورد در قانون نیست(: طلبکار وصیت می  . وصیت به ابراء3 ردم بدهکار، بری بشود«. وصیت به ابراء همان ابراء  معلِّ گوید: »من م 

ردم تو بری بشوی«، »وصیت به ابراء« است،  ید، در همین حالت، من شما را ابراء میاام و شما هم زندهاست. فرض کنید من زنده کنم )ابراء(؛ اما اینکه: »من م 
 خواهد. ابراء ایقاع است و وصیت به ابراء هم ایقاع است. وصیت به ابراء قبول نمی

 

1
 جعاله هم قبل از قبض، جایز غیراذنی است.   
 

2
 تواند رد کند. ی که موصی زنده است می توانست قبول کند اما در بحث وصیت، وصی تا زمان در بحث وقف، در مورد متولی نیز نصب  متولی، ایقاع  با حقِّ رد است البته متولی در آنجا تا زمانی که رد نکرده بود می   
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بریم: »وصیت به ابراء« با »وصیت طلب  ون عقد است. حاال همین را در وصیت می»ابراء« با »هبۀ طلب به مدیون« فرق دارد. ابراء ایقاع است اما هبه طلب به مدی
 به مدیون« فرق دارد. 

ردم طلبم به بدهکار برسد«؛ این ابراء نیست و یک نوع وصیت تملیکی است. باید  مثال برای »وصیت طلب به مدیون«: من از شما طلب دارم. می گویم: »من م 
 خواهد چون عقد است. خواهد چون ایقاع است. وصیت طلب به مدیون قبول میالذمه رخ بدهد. وصیت به ابراء قبول نمیا فیطرف هم قبول کند تا مالکیت م

ردم ثلث مالم وقف بشود«. وصیت به وقف عقد است چون وقف عقد است. وصیت به وقف همان  کند می: یک نفر وصیت می. وصیت به وقف4 گوید: »من م 
ق به فو کند و در وصیت به  ت. چون »وقف«، عقد است »وصیت به وقف«، هم عقد است اما در وصیت به وقف خاص موقوف علیهم قبول میوقف است معلِّ

 وقف عام حاکم. پس »وصیت به وقف« عقد است چه وصیت به »وقف عام« و چه وصیت به »عقد خاص«. 
ق به فوت کرد: هبه، وکالت، ابراء، وقف. عقفقط اینها را می ق به فوت کرد زیرا َغَرری میود معوض را نمیشود معلِّ  شود. شود معلِّ

 : قبول و رد وصیت
باشد. آثار    بعد از فوت موصیقبول و رد وصیت باید    830و    829قبول و رد مختصِّ وصیت تملیکی است )قبول و رد در وصیت تملیکی مطرح است( طبق مواد  

تواند از وصیت   شود و موصی میآور نیست یعنی قبل از مرگ، تملیک محقق نمیمؤثر نیست، یعنی الزام  قبل از فوت موصی َله  وصیت از قبولی است. قبول  موصی
 خود رجوع کند. 

ه را قبض کرده باشد. َله موصیکه موصیتواند از وصیت خود رجوع کند حتی درصورتیمؤثر نیست و موصی می  قبل از فوت موصیَله قبول  موصی - 829ماده   ب 
َله قبل از فوت  موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت  معتبر است بنابراین اگر موصی  بعد از فوت موصیَله، رد یا قبول وصیت  سبت به موصین  -830ماده  

ه را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیمی کرده باشد بعد از فوت قبول   تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبولب 
 ثانوی الزم نیست. 

رد« حاال اگر موصی شود. پس  له رد کند عقد منعقد نمیشود و اگر موصیَله )کسی که وصیت به نفعش است( قبول کند عقد منعقد میفرض کنید »موصی م 
 معیار قبولی، قبول بعد از فوت موصی است. رد چه وقتی است؟ بعد از فوت موصی. 

شود یعنی اگر قبل از فوت موصی قبول کند بعد از فوت، دیگر نیازی  َله در زمان حیات  موصی قبول یا رد کند فایده ندارد فقط قبولش استصحاب میصیاگر مو 
 شود. نیست قبول کند. رد استصحاب هم نمی

رد و موصی له،  له جایز است )موصی که فوت کرد( اگر موصیت به موصیله قبول کرد و عقد منعقد شد و تملیک واقع شد. حاال این عقد نسبنکته: موصی م 
شود پس قبض، در وصیت تملیکی »شرط لزوم« است و قبض  شود. قبل از قبض، عقد جایز است با قبض، عقد الزم میبه )مال( قبض کند عقد الزم میموصی

 در عقود عینی »شرط صحت« است.
ه را قبض کرده باشد زیرا قبض، وصیت را به عقد الزم تبدیل میَله، موصییز است مگر اینکه موصیپذیر است چون جانکته: رد بعد از قبولی امکان  کند. ب 

رد که در این صورت وصیت باطل میله. حال موصینکته: موصی مرد چه کسی باید قبول و رد کند؟ موصی یا رد به ورثه موصیله هم م  له  شود و حقِّ قبول 
له قبل از قبول و رد بمیرد وصیت باطل است. اگر قبول کند و بمیرد مالک شده و ، مجانی است و قائم به شخص است اگر موصیرسد چون وصیت تملیکینمی

 رسد به ورثه. وصیت می
رد و موصی جا باید بگویم ناقل  ( یعنی قبول ناقل است و کاشف نیست. همه  827شود )ماده  ماه قبول کرد که از زمان قبول مالک می  6له بعد از  نکته: موصی م 

 شود(. آید مالک میمگر اینکه قانون گفته باشد کاشف )ناقل یعنی از همان موقع که می
 له پس از فوت موصی. شود مگر با قبول موصیتملیک به موجب وصیت محقق نمی - 827ماده 
 ق.م یک اشتباه کرده است 831ماده 

 توانند قبول کنند. توانند قبول کنند ولی صغیر غیرممیز و مجنون نمیز و سفیه میوصیت تملیکی مجانی است )همان هبه است( پس صغیر ممی
 له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. اگر موصی - 831ماده 
 را در بحث شفعه خواندیم.  832ماده 
 : 833ماده 
له رد یا قبول خود را به آنها اعالم نکرده است. اگر تأخیر این اعالم موجب تضرر ورثه  موصیبه تصرف کند مادام که  تواند در موصیورثه موصی نمی  -833ماده  

 کند که تصمیم خود را معین نماید. له را مجبور میباشد حاکم موصی
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 (. 870و  869)ماده  کنند  دهند، بعد هر چه ماند بین ورثه تقسیم میها را میدهند، بعد وصیتمیرد اول دیونش را میفرض کنید یک نفر می
 گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: حقوق و دیونی که به ترکۀ َمیت تعلق می - 869ماده 

 قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است،  -1
 دیون و واجبات مالی متوفی،  -2
 ن اجازۀ ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. وصایای میت تا ثلث ترکه بدو -3

اث تقسیم گردد.  - 870ماده   حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین ورِّ
رد. موصی ل )بالتکیف( میله نه قبول میفرض کنید موصی م  َعطَّ خواهند تکلیف  وصیت مشخص شود و بعد تقسیم  ای اینکه ورثه میشوند بر کند و نه رد که ورثه م 

گوید: »یک هفته فرصت  له میله را مجبور کند. یک راه اجبارش این است که قاضی به موصیتوانند بروند دادگاه که قاضی باید موصیکنند. در این حالت، ورثه می
 منزلۀ رد است«.   داری اگر در این یک هفته قبول نکردید و یک هفته گذشت به

صایت فقط به ارادۀ موصی بود و یک ایقاع  دو طرفه بود که گفته شد.  834ماده   راجع به این بود که و 
 راجع است به اهلیت و جواز تصرف موصی.  835ماده 
 موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.  - 835ماده 

خواهیم. اولین کسی که اختیار ندارد ورشکسته است.  خواهیم فقط اهلیت میاختیار ولی در وصیت اختیار نمیخواهیم و هم  تقریبًا در همۀ عقود هم اهلیت می
ل دیون را میتواند به راحتی وصیت کند چون وصیتش ضرری به طلبکارها نمیورشکسته می رد، اوِّ دهند پس ضرری  دهند اگر چیزی ماند وصیت را میرساند اگر م 

ه  طلبکارها ن   یست. پس در وصیت اهلیت کافی است. متوجِّ
کنند  کند؛ اگر خانه آزاد شد به وصیت عمل میاش توقیف شده در این حالت، وی اختیار تصرف ندارد. حال فرض کنید همان خانه را وصیت میمثال: یک نفر خانه

 و اگر نه که هیچ. 
محجورین، باطل است. وصیت تملیکی عقدی است مجانی و از سوی محجورین    نکته: موصی باید اهلیت داشته باشد وصیت کسانی که اهلیت ندارند، یعنی

تواند برای او  کردن  بالعوض توسط محجورین، باطل است. گذشته از این، نماینده محجور نمیکنم: وصیت  تملیکی، مجانی است و مالکباطل است. تکرار می
 وصیت کند چون وصیت قائم به شخص است. 

 رود وصیت درست است. از وصیت محجور )سفیه یا مجنون( شد، وصیت از بین نمینکته: اگر موصی بعد 
کَره )اکراه  شونده( باشد ولی پس از رفع  اکراه، وصیت را رد نکند سکوتش نوعی تنفیذ ضمنی است. نکته: اگر موصی، م 

 ق.م، بحث  وصیت بعد از خودکشی است.  836ماده 
را مجروح یا مسموم کند یا أعمال دیگر از این قبیل که موجب هالکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید    هرگاه کسی به قصد خودکشی خود  -836ماده  

 آن وصیت در صورت هالکت باطل است و هرگاه اتفاقًا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود. 
ل است. علما بحث کردند که چرا وصیت باطل است یک عده گفتند آدمی  کند، اگر به همان خودکشی بمیرد وصیت باط کند بعد وصیت مییک نفر خودکشی می

کند عقل ندارد، چون عقل ندارد پس قصد ندارد، از این رو، وصیت باطل است. این درست نیست! چون اگر عقل ندارد باید وصیت باطل  که اقدام به خودکشی می
 باشد چه بمیرد و چه نمیرد. 

اش درست است. هر کجا بخواهیم بگوییم عملی باطل است باید مستند  کند برعکس چه بمیرد و چه نمیرد وصیتودکشی میکند بعد خ نکته: یک نفر وصیت می
 خواهد. داشته باشیم؛ چیزهای باطل، دلیل می

 کنم!«گن: »از ارث محرومت میراجع به اوون جاهایی است که که آدما عصبانی میشن و می 837ماده 
 وجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.اگر کسی به م  - 837ماده 

اث کم کرد و نمیقواعد ارث امری است یعنی قانون مشخص کرده چه کسی چقدر ارث ببرد، نمی اث اضافه کرد. اگر کسی به موجب وصیت  شود از ورِّ شود به ورِّ
اث کم کند یا اضافه کند وصیت در این ق  سمت باطل است. از ورِّ

 رجوع از وصیت: 
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شود کاری کرد که موصی نتواند رجوع  تواند رجوع کند. رجوع از وصیت جزء ذات وصیت است. نمیقابل رجوع است. موصی هر زمان می 838وصیت طبق ماده  
اگر موصی حقِّ رجوع خود را ساقط کند باز هم  تواند رجوع کند. اگر موصی ضمن عقد الزم وصیت کند باز هم قابل رجوع است.  کند موصی تحت هر شرایطی می

 شود و باز هم حقِّ رجوع دارد.ساقط نمی
 تواند از وصیت خود رجوع کند. موصی می - 838ماده 

 ( و از این جهت این دو مانند همدیگر هستند. 1053یک عمل دیگر هم هست که اینطور است: »نامزدی«. نامزدی ذاتًا قابل رجوع است )ماده 
کند اگرچه تمام یا قسمتی از َمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین  وعدۀ ازدواج ایجاد علقۀ زوجیت نمی  - 1035ماده  

رف   تواند به هیچ وجه او را مجبوتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیهر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می ر به ازدواج کرده و یا از جهت  ص 
 امتناع از وصلت، مطالبۀ خسارتی نماید. 

کردم.«  نکته: رجوع از وصیت به دو شکل است: صریح و ضمنی. صریح با لفظ است و ضمنی با فعل است. رجوع صریح: یعنی موصی بگوید: »از وصیتم رجوع  
شود. مثاًل وصیت  دیگری بر خالف آن وصیت اول بکند یا  عارض داشته باشد این هم رجوع میرجوع ضمنی این است که موصی یک کاری بکند که با وصیت ت

َبَرد یا مورد وصیت را اتالف کند. ماده   ناقص است، رجوع  ضمنی فقط انشاء  وصیت  ثانوی نیست، بلکه   839مالی را که وصیت کرده بفروشد یا وصیت را از بین ب 
 داشته باشد.   هر فعلی است که با وصیت منافات

 اگر موصی ثانیًا وصیتی بر خالف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.  - 839ماده 
فروشد که اگر یادش بود مال  رود و مال را میبه وصیت شرط نیست. موصی یک وصیتی کرده و بعد یادش رفته مینکته خیلی جالب: در رجوع ضمنی علم موصی

در رجوع ضمنی چه بداند که وصیت کرده و چه نداند اگر کاری بکند که با وصیت تعارض داشته باشد، رجوع ضمنی محسوب  شود.  فروخت که این رجوع میرا نمی
 شود. می

 وصیت فضولی: 
 دو اصطالح داریم:

 . وصیت برای غیر 1
 . وصیت برای خود 2

 است. راجع به معاملۀ فضولی  197را قبل از وصیت فضولی باید خواند. ماده  197توضیحات ماده 
ثَمن معامله ]مبیع[یا    ثمنکه  درصورتی  - 197ماده   عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. ]قصد  فضول مهم نیست، چه برای خود     م 

 فضول و چه برای غیر یعنی مالک[ 
 معامله فضولی دو قسم است: 

 . معامله برای غیر )مالک( 1
 . معامله برای خود )فضول( 2
َوضی را هم که میکند و میواقع می برای مالکعامله برای غیر )مالک(: این شکلی است که فضول، سوءنیت ندارد؛ معامله را . م1 گیرد به مالک بدهد  خواهد ع 

است )سوءنیت ندارم( در این    فروشم. این معامله فضولیکنید، من بدون اذن شما ماشینتان را میخواهید ماشینتان را بفروشید و مشتری پیدا نمیمثاًل شما می
 کنید. کنید یا رد میحالت، بعدًا یا شما معامله را تنفیذ می

تواند سوءنیت نداشته  تواند سوءنیت داشته باشد و هم میکند که هم میمعامله می  برای خودش . معامله برای خود )فضول(: مثل اینکه فضول روی مال غیر،  2
کند و به اشتباه مال غیر را برای خودش  ی خودش فروخته؛ دزد در این مثال سوءنیت دارد؛ و مثال دیگر، کسی که اشتباه میباشد. مثاًل دزد، مال غیر را برا

این نظر را رد کرده یعنی خواسته    197اند معامله برای خود باطل است و برای غیر، غیر نافذ است؛ اما ماده  کند مال خودش است. بعضی گفتهفروشد و فکر میمی
 است بگوید که معامله برای خود هم غیر نافذ است یعنی چه برای خود و چه برای غیر، غیر نافذ است. 

 باطل است.  وصیت برای خود، غیر نافذ است و وصیت برای غیر 
غیر نافذ است )این مورد، در باب  گوید: »اتومبیل  الف بعد از مرگ الف برسد به ب« که این وصیت برای غیر،  کند می، وصیت برای غیر: فضول وصیت می1مثال  

 ای ندارد(. وصیت ماده
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گوید: »اتومبیل  الف بعد از مرگ من  فضول بشود مال  ب« که این باطل است. الف هم تنفیذ کند باطل است  کند می، وصیت برای خود: فضول وصیت می2مثال  
 (. 841)ماده  
ه باید ملک  موصی باشد و وصیت به مال موصی - 841ماده   غیر ]برای خود نه برای غیر[، ولو با اجازه مالک، باطل است. ب 

 : وصیت زاید بر ثلث
ثلث  دارایی   (؛ یعنی 845نافذ است. مالک  تعیین  ثلث، زمان فوت است نه زمان  انشاء  وصیت )ماده لث درست است و زیادتر از ثلث غیر وصیت تا ث   843طبق ماده  

 پس از کسر  کفن و دفن، دیون، مالیات و عوارض.  خالص
اث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نا - 843ماده   فذ است. وصیت به زیاده بر ثلث  ترکه نافذ نیست مگر به اجازۀ ورِّ
ن می - 845ماده   شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت. میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معیِّ

میلیون   300اش پول نیست مثاًل فرش، ماشین، طال و ... است. تا میلیون خالص مانده که همه  900میرد ابتدائًا دیونش را دادیم، مثال: فرض کنید یک نفر می
بعد از فوت  موصی یا  توانست وصیت کند؛ چنانچه بیش از این وصیت نموده باشد چه کسی باید وصیت  زاید بر ثلث را تنفیذ یا رد کند؟ چنانچه گفتیم ورثه. ورثه می

 شود.کنند. تنفیذ یا رد  ورثه، قبل از فوت موصی اثری ندارد و فقط تنفیذ، استصحاب میکنند یا رد میتنفیذ می
 هیم چند فرض را بررسی کنیم:خوامی

ه، یک یا چند  : چنانچه موصیفرض اول کنیم )به قیمت کردن، »تقویم« گویند.(،  است مانند ماشین و خانه. اول توسط کارشناس آن را قیمت می  مال معّینب 
 اش مال ورثه است. دهیم و اگر بیشتر از ثلث بود اضافهَله میاگر تا ثلث بود به موصی

رد! ازش کاًل  مثال: فرض   نفر م  میلیون است. حاال موصی این ماشین را برای    900میلیون مانده بود به این صورت که یک ماشین، جزء  آن    900کنید یک 
ن است[ را قیمت کن«؛ کارشناس میموصی وید:  گ َله وصیت کرده؛ در این صورت باید کارشناس را بخواهیم و بگوییم: »کارشناس؛ این ماشین ]که مال  معیِّ

در صورت عدم تنفیذ     -میلیون    300یعنی    -میلیون«؛ بدیهی است که قیمت  ماشین بیش از ثلث  ترکه است؛ در این فرض، به اندازۀ نصف  قیمت  ماشین    600»
ن، مال  ورثه است )ماده شود؛ یعنی: سه دانگ  ماشین، مال  موصیورثه، مال  ورثه می  (. 844له و سه دانگ  این مال  معیِّ

نی باشد آن مال تقویم میهرگاه موصی  -844ماده   ه، مال معیِّ  شود اگر قیمت  آن بیش از ثلث  ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه ورثه، زیاده را اجازه کنند. ب 
ن نیست: می منفعتبه، : حالتی است که موصیفرض دوم   خواهیم ببینیم اندازه ثلث است یا بیشتر. است، مال معیِّ

ردم منافع   900میلیون مانده؛ به این صورت که یک خودرو، جزء  آن   900ال: از متوفی مث سال  این    5میلیون است؛ حال فرض کنید موصی وصیت کرده: »من م 
ردم   رید«. حال ما باید بدانیم که  سال، ماشین را بگی  5سال ماشین را دست  الف بدهید و بعد از    5ماشین، مال الف باشد«؛ به عبارت بهتر، اینگونه بگوید: »من م 

بینی کرده است: به این شکل که کارشناس بیاید این ماشین را قیمت کند  سال بیشتر از ثلث است یا کمتر. قانون برای محاسبه یک فرمول را پیش  5آیا منافع این 
ارزه؟ به این شکل که مثاًل چنانچه بخواهید چنین  منفعت چند می  سال  5میلیون؛ به عبارت دیگر، باید کارشناس حساب کند: این ماشین منهای    600مثاًل بگوید  

َبرید   َبرید چقدر می  5میلیون باید بدهید حال اگر بخواهید همین ماشین را االن بخرید و    600ماشینی را بخرید و همین االن ب  ارزه؟ کارشناس در پاسخ  سال دیگر ب 
میلیون. ما این دو عدد را از هم    300شده،  میلیون و قیمت  ماشین منهای منافع وصیت 600لی  کلِّ ماشین،  میلیون. پس قیمت  فع 300گوید: به سؤال  اخیر می

 شود و باید به الف بدهیم. سال  منفعت می 5میلیون، قیمت     300شود. این میلیون می 300کنیم که  کم می
 کند: پس کارشناس دو عدد را محاسبه می

 . قیمت کلِّ ماشین 1
ت وصیت شده . قیمت م2  اشین منهای منافعی که برای آن مدِّ

 آید. شده در میکنیم، قیمت  منفعت  وصیتاین دو تا را از هم کم می
یبه  ، حالتی است که موصیفرض سوم

ّ
ی است و  است: وصیت تملیکی مجانی است )مبتنی بر مسامحه است( و علم اجمالی کافی است. موصی  کل به کلِّ

ی باشد طبق ماده  اق با ورثه است. موصیگوید تعیین مصدقانون می ه اگر کلِّ را لحاظ کنیم یعنی    279باید ماده    847تعیین مصداق با ورثه است. در ماده    847ب 
 ورثه باید یک فرد  متوسط بدهند. 

ی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد. اگر موصی - 847ماده  ه، کلِّ  ب 
ی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفًا معیوب محسوب   -279ماده     اگر موضوع تعهد، عین شخصی نبوده و کلِّ

 تواند بدهد. است نمی
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ردم یک سراتو به الف بدهید«؛ اینگونه وصیت کردن اشکالی ندارد. در واقع موصی د ر این وصیت، مصداق را مشخص  فرض کنید: موصی گفته: »وقتی من م 
 دهیم. میلیونی  متوسط می  80نکرده و چون علم اجمالی کافی است، یک سراتو  

ردم یک، حالتی است که موصیفرض چهارم سوم  دانیم که کمتر از یکسوم اموالم برای الف«. میبه جزء  مشاع باشد: فرض کنید موصی گفته: »وقتی من م 
سوم آن مال الف  میلیون بود یک  900میلیون مانده بود هر چه داخل  این    900شود؛ در حالتی که  شود. الف با ورثه شریک میمیسوم نشود و بیشتر از یکمی

 (. 848است )ماده 
 َله با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعًا شریک خواهد بود. به جزء  مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصیاگر موصی - 848ماده 

 فرض کنید موصی چند تا وصیت کرده که جمع وصایا بیشتر از ثلث است؛ در این صورت دو حالت متصور است:  نکته:
 . به ترتیب وصیت کرده 1
 باره وصیت کرده . به یک2

دفعه  دوم که به صورت یکدهیم. در حالت  دهیم تا به ثلث برسیم. رسیدیم به ثلث دیگر انجام نمیحالت اول: به ترتیبی که موصی وصیت کرده است انجام می
 کنیم. دهیم و از همه هم به نسبت کم میاست، به همه می

ردم  میلیون می  300میلیون داشت و تا    900مثال: فرض کنید متوفی )موصی(     100  اولتوانست وصیت کند. حال فرض کنید موصی در وصیت گفته: »من م 
میلیون به    200دهیم. در ادامه، موصی چنین مقرر داشته: »سپس )بعد از الف(  تومان به الف می  100  کنیم به داد؛ میلیون به الف بدهید«، به ترتیب شروع می

ر شد. در ادامه موصی اشعار داشته: »سپس )بعد از الف و ب(  تومان به ب می  200ب بدهید«،  ر    100دهیم؛ در اینجا ثلث پ  میلیون به ج بدهید؛ دیگر چون ثلث پ 
ا   دهیم. کنند یا خیر، چنانچه تنفیذ نکردند نمیث برویم و ببینیم که تنفیذ میشده باید به سراغ ورِّ

میلیون به د بدهید«.    200میلیون به ج بدهید و    100میلیون به ب بدهید،    200میلیون به الف بدهید،    100حالت دوم: فرض کنید متوفی )موصی( گفته: »
میلیون بود؛   300میلیون، در حالی که ثلث    600کنیم به نسبت. جمع وصایا شد  ود که از همه کم میمیلیون ب  300میلیون شد، ثلث،    600دفعه کلِّ وصیت  یک

اث، زیاده بر ثلث را تنفیذ نکنند. شود. البته در صورتی نصف میدر این صورت، وصیت دو برابر ثلث است و اگر هرکدام را نصف کنیم درست می  کنیم که ورِّ
 دارد: ارتباط  956با ماده   850ماده 
 َله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. موصی - 850ماده 
 شود. اهلیت برای دارا بودن  حقوق با زنده متولد شدن  انسان شروع و با مرگ او تمام می - 956ماده 
 ارتباط دارد:  957با ماده   851ماده 
ک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود. وصیت برای حمل صحیح است  - 851ماده   لیکن تملِّ
 گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. حمل از حقوق مدنی متمتع می - 957ماده 

ا امین  اش هم قبول کند. حمل نماینده دارد که یا ولی )پدر و جد پدری( است یا وصی است یوصیت برای حمل درست است ولی باید زنده به دنیا بیاید و نماینده
 قانون امور حسبی(.  105)ماده  
 است:  851استثناء ماده  852ماده 
 وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.  - 851ماده 
ه، به ورثه او میاگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی - 852ماده   رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. ب 

کند با این خیال که وصیت باطل بشود و حمل مرده به دنیا بیاید. برای اینکه انگیزۀ ارتکاب جرم کاهش یابد قانون مقرر داشته در این  را سقط مییک نفر حمل  
اث حمل بدهید انگار که حمل به دنیا آمده و مالک شده؛ پس موصیصورت موصی ه را به ورِّ  دهیم. اش میبه را به ورثهب 

 ارتباط دارد:  153ه  با ماد 853ماده 
 شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. به بین آنها بالسویه تقسیم میلهم، متعدد و محصور باشند موصیاگر موصی - 853ماده 
ود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی  شتساوی نصیب آنها میهرگاه نهری مشترک مَابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختالف شود حکم به  -153ماده  

 نصیب بعضی از آنها موجود باشد. 
 ارتباط دارد )اصل بر اجتماع است(:  669با ماده   854ماده 
 تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعًا عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک. موصی می  -854ماده  
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تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک  یک از آنها نمیهرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ -669  ماده
 تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد. مستقاًل وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می

 در مورد »ترتیب« است. را سابقًا گفتیم که  855ماده 
ِّ صغیر است: 856ماده 

 راجع به وصی 
صایت را انجام میموصی یک نفر صغیر را همراه با یک نفر کبیر وصی قرار می دهد تا صغیر  دهد؟ کبیر به تنهایی انجام میدهد؛ حاال اگر موصی بمیرد چه کسی و 

شود وصی قرار  توان وصی قرار داد یک استثناء است؛ یعنی »مجنون« را با یک عاقل نمیا با کبیر میدهند. اینکه »صغیر« ر بالغ و رشید بشود، بعد با هم انجام می
شود ولی ممکن است مجنون، عاقل نشود. این ماده فقط در مورد  شود. چون بر طبق  روند  عادی  امور، صغیر باألخره کبیر میداد و »سفیه« را هم با رشید نمی

 »صغیر« و »کبیر« است. 
 توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد؛ در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر. صغیر را می - 856اده م

 ارتباط دارد:  78به ماده  857ماده 
یقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن  تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات  وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طر موصی می  -857ماده  

 معلوم شود. 
 تواند بر متولی ناظر قرار دهد که أعمال متولی به تصویب یا اطالع او باشد. واقف می -78ماده 
رادۀ مالك موجود است. چنانچه مادۀ  دهد یعنی اهم امانت مالکانه است. امانت مالکانه یا قراردادی، این است که مالك خودش مالش را به امین می  858ماده  
 دارد: قانون مدنی مقرر می 631
:  باشد و مقررات  این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع استعنوانی غیر از مستودع متصرف  : هرگاه کسی مال غیر را به  631ماده  

باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی؛ و در صورت  َعلیه و امثال آنها ضامن نمیی نسبت به مال صغیر یا مولی، قیم یا ولبنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره
 مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند به فعل او نباشد. استرداد، از تاریخ مطالبۀ او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف  به  استحقاق مالک  

 اجع به مسؤولیت وصی و ضمانت اجرای آن است. ر  859ماده 
صایت را انجام ندهد اواًل ضامن است بعد هم منعزل است، یعنی خود به خود عزل می گیرند بعد، حاکم امینی را نصب  شود ولی اول خسارت را میاگر وصی، و 

 هم مورد تأکید قرار گرفته است.   1191کند. این موضوع در مادۀ می
 اید بر طبق وصایای موصی رفتار کند واال ضامن و منعزل است. : وصی ب859ماده 
یا تربیت مولی1191ماده   انجام وظایف خود نماید منعزل  : اگر وصی  منصوب از طرف ولی  قهری به نگاهداری  یا امتناع از  یا ادارۀ امور او اقدام نکند  علیه و 

 شود. می
 گیرد: جورین است. موصی، وصی را برای دو کار میراجع به اختیار تعیین وصی برای ادارۀ مح 860ماده 

 . اداره ثلث مالش 1
 . اداره محجورینی که تحت والیتش هست 2

 غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.  - 860ماده 
 توانند وصی بگیرند: برای ادارۀ محجورین فقط دو نفر می  860طبق ماده 

 . پدر 1
 . جد پدری 2

 تواند وصی بگیرد. ولی برای اداره ثلث هر کسی می
 

 ق.م(:  860تا   825)مواد  بندی مبحث وصیت  جمع
 باشد. است که اثر آن منوط به فوت می  عمل حقوقی: وصیت یک 1نکته 
صایت(، عقد و وصیت تملیکی : 2نکته   ق.م(.  834و  827باشد )مواد  ایقاع می وصیت عهدی )و 
ق نمی827ماده  ت محقِّ  َله پس از فوت موصی. شود مگر با قبول موصی: تملیک به موجب وصیِّ
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ت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می834ماده    تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حقِّ : در وصیِّ
صایت بوده باشد.   رد ندارد اگرچه جاهل بر و 

 ق.م(.  828است )ماده   ایقاعو در نتیجه  وصیت عهدی، نوعی 1: وصیت بر غیرمحصور یا جهت 3نکته 
ت برای فقرا یا امور عام: هرگاه موصی828ماده   المنفعه شود قبول شرط نیست. َله غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیِّ
 باشد. ایقاع بوده و وصیت به وقف، عقد می : وصیت به ابراء،4نکته 
 نمایندگی از سوی آنان وصیت کند. تواند به: موصی باید اهلیت داشته باشد و وصیت محجورین باطل است حتی نمایندۀ محجورین نمی5نکته 
 رود. : هرگاه موصی پس از انشاء وصیت محجور شود وصیت از بین نمی6نکته 
 .م باید گفت که جواز تصرف در وصیت شرط نیست. ق 835: بر خالف ماده 7نکته 
 : موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد. 835ماده 
 ق.م(.  841باطل است )ماده   وصیت به مال غیر )برای خود(، غیر نافذ و وصیت برای غیر : 8نکته 
ت به مال غیر ولو با اجازۀ مموصی  841ماده  ه باید ملک  موصی باشد و وصیِّ  الک باطل است. ب 
رده به دنیا آید موصی9نکته  ه، به ورثۀ او منتقل می: هرگاه حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود و م   ق.م(.  852شود )ماده ب 
قط شود موصی852ماده  ه به ورثه او می: اگر حمل در نتیجۀ جرمی س   که جرم مانع ارث باشد. رسد مگر اینب 

 
 [99دکترای حقوق خصوصی ] ایران کدام مورد صحیح است؟ در خصوص احکام و آثار وصیت در حقوق  ✓

 وصیت مالی که متعلق حق دیگری است، باطل و بالاثر است.الف. 

 تواند آن را قبول کند.قبول وصیت تملیکی یک عمل حقوقی است و تاجر ورشکسته به تنهایی نمیب. 

 به« با ورثه نیست.باشد، تعیین »موصیاگر موصی یک دانگ از مزرعه خود را به نفع ثالث وصیت کرده ج. 

 له در زمان فوت موصی شرط است ولی وجود او در زمان انشاء وصیت شرط نیست. در وصیت تملیکی وجود موصید. 

 است«  باطل مالک  اجازه با ولو  غیر ماله ب وصیت و باشد موصی  ملک باید بهموصیقانون مدنی: »   841به استناد مادۀ  « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

ت نیاز به قبول دارد؟  ]ارشد   ✓ ت به وقف بر غیرمحصور« به ترتیب، آیا وصی  ت به ابراء« و »وصیا  [ 99در »وصیا

 ندارد   –الف. ندارد 

 دارد    –دارد  .ب

 دارد   –ندارد  .ج

 ندارد   –دارد  .د

باشد یعنی مطابق عملی فرما می قوقی« در وصیت حکمقاعدۀ »تابعیت وصیت از ماهیت عمل حطبق نظر دکتر مالکریمی  « صحیح است. جپاسخ: گزینۀ »

یا ایقاع باشدشود،  که به صورت وصیت انجام می  بنابراین وصیت به ابراء ایقاع بوده و نیاز به قبول ندارد و وصیت به وقف عقد    وصیت ممکن است عقد 

قوقی، هنگامی که وقف بر غیرمحصور و جهت در چارچوب وصیت  تبعیت وصیت از ماهیت عمل ح  ۀ با در نظر گرفتن قاعد  باشد و نیازمند قبول استمی 

 قانون مدنی است. 62و   56بق مواد قبول حاکم و قبض بر طوصیت منوط به  صورت بگیرد، تحقق

ت«، کدام مورد صحیح است؟ ✓ ت در وصیا  [ 99]ارشد  دربارۀ ویژگی »اهلیا

م  ی می الف. اهلیت از نوع تمتع است، بنابراین ولیا یا قیا
ا
ت کند.تواند به نمایندگی از مول  علیه وصیا

م نمی ع است، بنابراین ولیا یا قیا ی ب. اهلیت از نوع تمتا
ا
ت کند. تواند به نمایندگی از مول  علیه وصیا

م می  ف است، بنابراین ولیا یا قیا ی ج. اهلیت از نوع تصرا
ا
ت کند.تواند به نمایندگی از مول  علیه وصیا

م نمی د. اهلیت از نوع تصا  ی یا قیا
ا
ی رف است، اگرچه، ول

ا
ت کند.تواند به نمایندگی از مول  علیه وصیا

« صحیح است. بر اساس نظر دکتر مالکریمی در مواردی که شخص اهلیت وصیت کردن ندارد، برخالف سایر اعمال حقوقی، عدم اهلیت  بگزینۀ »پاسخ:  

 صی مانع از آن است که ولی یا قیم یا وصی بتواند به نمایندگی از او، انشاء وصیت کند. او از نوع »تمتع« است، نه تصرف؛ و ارتباط وصیت به شخص مو 

 

1
 م، ایقاع است اما وقف عام، عقد است. یک واژه داریم: »وصیت عام« که خود دو جور است: »وصیت بر غیرمحصور« یا »وصیت بر جهت«. فرق وصیت عام با وقف عام این است که وصیت  عا   
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ن بودن  موصی ✓ ت زیر، عین معیا  [ 99]ارشد  ؟نیستبه شرط در کدام یک از اعمال منافی وصیا

 بهالف. اتالف موصی

 ب. انشاء وصیت مخالف 

 به ج. انتقال موصی

 نامهو وصیت وصیت د. از بین بردن جهت

؛ این اعمال در صورتی منافی وصیت بهانتقال موصیو    انشاء وصیت مخالف،  بهاتالف موصی« صحیح است. مطابق نظر دکتر مالکریمی  دگزینۀ »اسخ:  پ

 باشد که مورد وصیت عین معین باشد.می 

 [ 98  وکالت] شود؟می  منعزل خود سمت از زیر،  اشخاص از یک کدام ✓

 .شود ثابت وی خیانت چنانچه  واقف سوی از منصوب  متولی. الف

 ادواری جنون به ابتال صورت در قیم. ب

 .شود وی  ضرر به منجر که صغیر غبطه رعایت عدم صورت در قهری ولی . ج

 .شود علیهمولی  متوجه ضرری  او، تعدی و  اقدام با که صورتی در  وصی. د

 قانون مدنی.   1249به استناد مادۀ   . است صحیح «ب» گزینه: پاسخ

 [ 98 ارشد] است؟ باطل تملیکی وصیت زیر، موارد  از یک کدام در ✓

 . ذمی کافر نفع به مسلمان شخص وصیت. الف

 . است بدهکار خود، دارایی برابر چند که شخصی وصیت. ب

 .باشد بری بدهکارانش از یکی  ذمه رفت، دنیا از هرگاه اینکه بر مبنی طلبکار وصیت. ج

 .است کرده فوت موصی با همزمان هواپیما سقوط حادثه در  اما بود، زنده موصی وصیت زمان  در که اینوه نفع به وصیت. د

 .« است شده وصیت او برای که بشود چیزی مالک بتواند و باشد موجود باید لهموصی: »م.ق  850  مادۀ استناد به. است صحیح «د» گزینۀ: پاسخ

 [ 97کلی باشد، کدام مورد در خصوص تعیین فرد صحیح است؟ ]وکالتبه اگر موصی ✓

 تواند هر مصداقی را انتخاب کند. له است و او میالف. با موصی

 تواند از فرد متوسط انتخاب کند. له است و او میب. با موصی

 ج. با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.

 معیوب نباشد، انتخاب کنند. د. با ورثه است و آنان باید
ً
 از بین مصادیقی که عرفا

 « درست است.دی » قانون مدنی، گزینه  279و  847پاسخ: طبق مواد 

 [ 97]قضاوت  در کدام یک از موارد زیر، وصیت صحیح و نافذ است؟  ✓

  ی مالک الف. وصیت به مال غیر، با اجازه 

 ب. وصیت به مال غیر برای مالک، معلق بر فوت او 

 به غیر موجود که قابلیت وجود در آینده را دارد. صیج. مو 

 د. وصیت بر معدوم به تبع موجود 

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

 [92]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام عبارت در بیان ماهیت اقسام وصیت صحیح است؟ ✓

 الف. وصیت تملیکی و عهدی هر دو ایقاع هستند.

 ی اقسام وصیت ایقاع است.بقیهب. وصیت تملیکی بر محصور عقد و 

 ج. وصیت تملیکی ایقاع و وصیت عهدی عقد است. 

 د. وصیت تملیکی و عهدی هر دو عقد هستند. 

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 828ی  پاسخ: طبق ماده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

557 

متعلق به او را )که معادل ثلث اموال اوست( بفروشد و ثمن معامله را به نسبت معینی میان    او خانۀدهد که بعد از مرگ  شخصی به دیگری نیابت می ✓

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی و حقوق خانواده سراسری پنج مرکز علمی مشخص تقسیم نماید، عنوان این عمل حقوقی چیست؟

 ب. وصیت عهدی      الف. وصیت تملیکی 

 د. وصیت بر امور خیریه                         ج. وصیت تملیکی و عهدی

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی آزاد انشای وقف و ابراء معلق بر موت: ✓

 الف. از مصادیق وصیت عهدی است.

 وصیت تملیکی است.ب. از مصادیق 

 تواند از مصادیق وصیت عهدی یا تملیکی باشد.ج. برحسب مورد می

 ی یا تملیکی نیست. د. از مصادیق وصایای عهد

 درست است. »ب«ی گزینهپاسخ: 

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسریز فوت بفروشد، این عمل حقوقی ...    . ی خود را برای بعد ااگر موصی خانه ✓

 الف. وصیت و صحیح است. 

 ب. در حکم وصیت و صحیح است. 

 ج. عقد منجز با شرط مؤخر و صحیح است. 

 صورت باشد، باطل است. د. وصیت نیست، اگر هم به

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

ی یک میلیارد ریالی  ی محل سکونتش که هشتصد میلیون ریال ارزش دارد، صرف پرداخت مهریهکند بعد از فوت او، خانه شخصی وصیت می ✓

 [95]ارشد حقوق خانواده سراسری همسرش شود. نوع و حکم وصت مزبور، به ترتیب کدام است؟

 اگر به میزان ثلث یا کمتر از آن باشد.الف. تملیکی نافذ، 

 ب. عهدی نافد، اگر به میزان ثلث یا کمتر از آن باشد.

 ج. تملیکی نافذ. 

 د. عهدی نافذ.

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [91]ارشد حقوق خانواده سراسری  له مؤثر نیست؟ در کدام مورد، قبول موصی ✓

 له صغیر باشد.موصی الف. قبول ولیا صغیر، اگر

 ب. در صورت رد وصیت قبل از فوت موصی

 له قبل از فوت موصیج. قبول موصی

 د. اگر قبول با تأخیر اعالم شود و موجب تضرر به ورثه شود.

 درست است.   »ج«ی پاسخ: گزینه

م و تأخر فوت ایشان نسبت به هم معلوم نیست.   له در یک حادثه فوت میموصی و موصی ✓ له، وصیت را قبل  که موصیبرحسب اینکنند. اما تقدا

 چه وضعیتی خواهد داشت؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری
ً
 [ 97از وقوع حادثه قبول کرده یا قبول نکرده باشد، وصیت یادشده به ترتیب، اصوال

 باطل  –د. باطل   صحیح –ج. صحیح   صحیح –ب. باطل   باطل –الف. صحیح 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خانواده سراسری باشد؟حکم قبول در وصیت تملیکی با قبول در سایر عقود، در کدام یک از موارد زیر متفاوت نمی ✓

 قبول  ب. لزوم اظهار ارادۀ     با قبول الف. مطابقت ایجاب

 طور کلیاز رد به د. امکان قبول پس      ج. فوریت قبول

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]قضاوت  در وصیت تملیکی، کدام مورد صحیح است؟  ✓
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 شود.له پیش از فوت موصی و قبل از قبول، موجب بطالن وصیت نمیالف. مرگ موصی

ک داشته باشد. ب. موصی
ا
 له باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تمل

 موجود، همانند وقف صحیح است.ج. وصیت بر معدوم به تبع 

 د. بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، طرفین باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تصرف داشته باشند.

  درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 850ی  طبق مادهپاسخ: 

 [ 95]وکالت در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 له بعد از فوت، بدون قبض اثری ندارد.موصیالف. در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول 

 به، رد وصیت ممکن نیست. ب. در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی

 به، وصیت قابل رجوع نیست. له قبل از فوت موصی و قبض موصیج. در صورت قبول وصیت از سوی موصی

 به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت الزم است.لی موصید. چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، و

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 830ی  پاسخ: طبق ماده

له  قبول موصیاوست، برئ شود، در این صورت آیا    کند که پس از مرگش ذمۀ شخص »ب« نسبت به دینی که برعهدۀ شخص »الف« وصیت می ✓

 [93خانواده سراسری]ارشد حقوق  شرط است یا خیر؟

 الف. تنها در صورتی که منجر به تملیک مال گردد، شرط است.

 ب. شرط نیست. 

 ج. شرط است. 

 له شرط است.د. چنانچه سبب دین به هنگام وصیت محقق شده باشد، قبول موصی

قانون مدنی، اگر ابراء در قالب وصیت تملیکی   289  ادۀشود، طبق مدائن واقع می از ایقاعات رضایی است و به ارادۀ درست است. ابراء »ب«ی پاسخ: گزینه

 له با توجه به ایقاع بودن ابراء شرط نیست. و معلق بر موت دائن انشا شود، قبول موصی

 [ 96]وکالت در وصیت بر غیرمحصور و جهت، قبول با چه کسی است؟ ✓

 لهمد. موصی  ج. قبول شرط نیست.    ب. حاکم   الف. وصی

 درست است.  »ج« یگزینه قانون مدنی،  828ی طبق ماده پاسخ:

به موجب وصیت ✓ را  از امالکش  در زمان حیات، یکی  به عنوان متولی آن نامهمتوفی  را هم  ایتام شهر خود کرده و شخصی  بر  ی  معتبر، وقف 

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  بینی کرده است. تحقق وصیت منوط به قبول کدام مورد است؟پیش

 ن
ً
 د. حاکم یا متولی   ج. متولی   ب. حاکم   یاز به قبول ندارد. الف. اساسا

له  تواند ایجاب وقف عام را قبول کند، قبول این وقف در صالحیت حاکم است. گرچه برای وقوع وصیت بر موصیدرست است. متولی نمی  »ب« ی  پاسخ: گزینه

قانون مدنی قبول شرط نیست، اگر وقف عام در قالب وصیت و معلق بر فوت واقف انشا    828ی  المنفعه، طبق مادهغیرمحصور مثل فقرا، ایتام یا امور عام

 گردد، حاکم باید آن را قبول کند. 

 [ 90]قضاوت  شود، مگر:تملیک به موجب وصیت محقق نمی ✓

 . له قبل از فوت موصیب. با قبول موصی      له. الف. با قبول موصی

 له پس از فوت موصی.بول موصید. با ق      له. ج. با قبض موصی

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]مشاوران حقوقی یابد؟ به در کدام یک از موارد زیر استقرار میله بر موصیمالکیت موصی ✓

 الف. در هنگامی که وصیت را در حیات موصی قبول کند. 

 ب. پس از فوت موصی، وصیت را قبول کند.

 از فوت موصی قبول و قبض کند.به را پس ج. زمانی که موصی

 قبض شود.به د. وقتی که موصی

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد  شرط نامشروع در وصیت چه حکمی دارد؟  ✓
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 الف. در صحت وصیت تأثیری ندارد، خواه وصیت معلق بر آن باشد یا خیر

 معلق نباشد. کند، هرچند وصیت بر آن ب. وصیت را باطل می

 کند، اگر وصیت معلق بر آن نباشد.ج. وصیت را باطل می

 کند، اگر وصیت معلق بر آن باشد. د. وصیت را باطل می

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92ی]ارشد حقوق خانواده سراسر به، منافع دائمی ملکی باشد و بدین جهت عین ملک  از قیمت ساقط شود، وصیت ...در صورتی که موصی ✓

 شود. الف. شامل عین و منافع هر دو می 

 ماند. ب. نسبت به منافع صحیح و عین در ملکیت ورثه باقی می 

 نسبت به عین و منافع باطل است.ج. 

 د. نسبت به منافع صحیح و نسبت به عین مال غیرنافذ است.

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [92سراسری ]ارشد حقوق خانواده منظور از تعلیق در وصیت ... ✓

 الوقوع است. ی محتملالف. تعلیق آن بر هر واقعه

 ی دیگری است.ب. تعلیق آن بر فوت یا هر واقعه 

 ج. تعلیق آن بر فوت موصی است.

 د. تعلیق آن بر موت حقیقی موصی است. 

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری »وصیت«، »بیع« و »حیازت مباحات« صغیر ممیز چه حکمی دارد؟  ✓

م بوده و بیع حیازت مباحات بدون تنفیذ صحیح است.   الف. وصیت منوط به تنفیذ ولیا یا قیا

م صحیح است. ی شخص بالغ است و کلیهب. صغیر ممیز به منزله   ی موارد بدون نیاز به تنفیذ ولیا یا قیا

م است. ی موارد منوط به تنی صغیر بودن صحت کلیهواسطهج. به  فیذ ولیا یا قیا

م است.   د. وصیت او در هر صورت باطل و حیازت مباحات بدون تنفیذ ولیا صحیح و بیع منوط به تنفیذ ولیا یا قیا

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری در خصوص »وصایت« کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟ ✓

 وصایت و قیمومت با هم جمع نخواهد شد.الف. در خصوص سرپرستی کودکان 
ً
 متوفی، اصوال

 ب. کبیر بودن و توانایی جسمی وصی شرط انعقاد وصایت نیست. 

 ی موصی است. ج. اختیار وصی در تعیین وصی دیگر تابع اراده

 ی ترکه نخواهد شد.اما شامل تصفیه ی ثلث است،ی اموال آنان و ادارهد. قلمرو صالحیت وصی محدود به سرپرستی از کودکان و محجوران و اداره

 درست است. »الف« ی پاسخ: گزینه

دهد:یک دهم اموال برادرش را از سوی برادرش به نفع همسر برادرش وصیت نموده،یک »الف« با مال متعلق به برادر خود دو مورد وصیت انجام می  ✓

و خود  سوی  از  را  برادرش  اموال  از  دیگر  کر   دهم  وصیت  خود  همسر  نفع  است؟ به  صحیح  گزینه  کدام  وصیت  این  وضعیت  با  رابطه  در  ده، 

 [ 97سردفتری]

 ب. هر دو وصیت غیرنافذ است.     الف. هر دو وصیت باطل است. 

 د. اولی غیرنافذ و دومی باطل است.      ج. اولی باطل و دومی غیرنافذ 

  درست است.  »د«ی قانون مدنی، گزینه 841ی  پاسخ: طبق ماده

کند، این وصیت چه وضعیتی ی خود نوشت تنظیم کرده و به قصد خودکشی مقداری سم مصرف مینامهبه ثلث اموالش وصیتشخصی نسبت   ✓

 [ 94دارد؟ ]وکالت

 الف. غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنقیذ کند. 

 رثه است. ب. غیرنافذ است و در صورت فوت موصی اعتبار آن منوط به تنفیذ و
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 ج. باطل است.

 د. صحیح است. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [95]ارشد حقوق خانواده سراسری وصایت، کدام مورد صحیح است؟  دربارۀ ✓

 الف. اشخاص حقوقی، صالحیت وصی شدن را ندارند.

 شود.ب. زوال اهلیت وصی، باعث انحالل وصایت می

 است، نه زمان انشای وصیت.ج. اهلیت وصی در زمان فوت موصی شرط 

 کند.د. اگر وصی، وصایت را مقید به وصفی کند، با زوال آن وصف، حاکم، ضما امین می

 درست است. »ج« ی پاسخ: گزینه

 [ 97]وکالت کرمانشاه فروش مال مورد وصیت از جانب موصی، چه حکمی دارد؟  ✓

 ب. منوط به تنفیذ ورثه است.       الف. صحیح است. 

 له قابل استناد نیست. د. بیع انجام شده، در مقابل موصی    له است.تنفیذ موصیج. منوط به 

 تواند از وصیت خود رجوع کند.« ق.م: »موصی می 838« صحیح است. مادۀ الفق.م گزینۀ » 838پاسخ: به استناد مادۀ  

 [ 95]وکالت   در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد. قبول موصیدر صورت رد وصیت قبل از فوت، الف. 

 در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست. ب. 

 به، وصیت قابل رجوع نیست. له قبل از فوت موصی و قبض موصیدر صورت قبول وصیت از سوی موصیج. 

 زم است.ال ، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشدد. 

له قبل  له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است، بنابراین اگر موصیق.م: »نسبت به موصی  830بر اساس مادۀ    .است  یحصح  «ب»  ینهگزپاسخ:

تواند آن را رد کند، به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصیاز فوت موصی وصیت را رد کرده باشد. بعد از فوت می

 یکن اگر قبل فوت قبول کرده باشد یعد از فوت قبول ثانوی الزم نیست.« ل

قانون مدنی، رجوع از وصیت ایقاع رضایی است؛ ممکن است به صورت لفظی یا فعلی انشا شود،   838ی  طبق ماده   درست است.  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 ی رجوع ضمنی از وصیت است. فروش مال مورد وصیت توسط موصی به منزله 

 کدام عبارت صحیح است؟ ر مورد تأثیر قتل موصی توسط موصید ✓
ً
 [ 93]وکالت له در وصیت قانونا

 به ندارد.الف. در هر صورت تأثیری در وصیت و تملیک موصی

 شود.به میب. در هر صورت مانع تملیک موصی

 شود.به میج. اگر قتل عمدی و به مباشرت و انفرادی باشد، مانع تملیک موصی

 شود.به میتل عمدی باشد مانع تملیک موصید. اگر ق

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 مسؤ شود که موصیکند و در آن مقرر میشخص »الف« زمینی را برای دو برادر خود )آقای ب و ج( وصیت می ✓
ً
زن و   اخت نفقۀول پردلهم متضامنا

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری  لهم کدام گزینه صحیح است؟کودکان موصی هستند. به فرض قبول وصیت توسط موصی

ت از اساس باطل است،  یتیص که چنین والف. باتوجه به این  آید.لهم به وجود نمیتضامنی هم بین موصی مسؤولیا

 ی زن و کودکان موصی هستند.نفقه لهم به صورت تضامنی مسئول پرداختب. وصیت صحیح و موصی

تکه در حقوق ایران، تضامن، خالف اصل است، ج. با توجه به این  آید.لهم به وجود نمیتضامنی بین موصی مسؤولیا

 که تکلیف به پرداخت د. با توجه به این
ً
تنفقه تعهدی قائم به شخص است، اساسا  آید.ود نمیلهم نسبت به پرداخت نفقه به وجی برای موصیمسؤولیا

    درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری   وصیت صحیح است؟ کدام گزینه دربارۀ  ✓

 الف. نسبت به منافع مال و مال کلی هر دو صحیح است. 
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 ب. نسبت به منافع و مال کلی هر دو باطل است.

 ج. نسبت به منافع و صحیح و نسبت به مال کلی باطل است.

 نسبت به منافع مال باطل و نسبت به مال کلی صحیح است.د. 

به ممکن قانون مدنی، موصی  846ی  قانون مدنی و نیز حکم مقرر در ماده  826ی  درست است. براساس تعریف وصیت تملیکی در ماده  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 داللت دارد.  قانون مدنی بر جواز وصیت نسبت به عین کلی  847ی  است منفعت عین باشد و ماده 

 [ 97]دکتری حقوق خصوصی سراسری  در کدام یک از موارد زیر، وصیت باطل است؟ ✓

 الف. وصیت مالی که متعلق حق غیر است. 

 ای که پدر او هنوز ازدواج نکرده است.ب. وصیت به نفع نوه

 اند. ج. وصیت زاید بر ثلث ترکه، در حالی که ورثه در زمان حیات موصی آن را رد کرده

 اند. یت به نتایج گوسفندان خود به نفع دیگری، در حالی که گوسفندان هنوز آبستن نشدهد. وص 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 91واقع نشده باشد، چه حکمی دارد؟ ]وکالت 1319( مصوب 299تا   276وصیتی که طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبی )مواد  ✓

 ی اعتبار ساقط است.الف. از درجه

 نها هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند. ب. ت

 ج. چنانچه وصیت عهدی باشد، نافذ است، در غیر این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.

 است.نسبت به سایرین فاقد اعتبار  د. نسبت به سهم وراثی که به صحت آن اقرار نمایند، نافذ است و

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری وصیت به مال غیر، در حقوق ایران چه حکمی دارد؟  ✓

 ب. صحیح است.       الف. باطل است.

 د. بدون اذن مالک، غیرنافذ است.    ج. بدون اذن مالک، باطل است.

 درست است.ی »الف«  قانون مدنی، گزینه 841ی  پاسخ: طبق ماده

شود و با قبول او این مالکیت له میطور متزلزل داخل در مالکیت موصیبر دیدگاهی که در وصیت تملیکی »با موت موصی، مال مورد وصیت به  بنا ✓

 [ 94]دکتری حقوق خصوصی سراسری  له چه نقشی دارد؟ یابد«، قبول موصیاستقرار می

 ان فوت موصیبه از زمالف. شرط کاشف از انتقال مالکیت موصی

 به ب. شرط لزوم وصیت و مالکیت او نسبت به موصی

 لهموصیج. شرط تحقق وصیت و مالکیت 

 بهد. شرط ناقل موصی

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری حقوق خصوصی آزاد ی »وصایت« کدام مورد صحیح است؟ درباره  ✓

 الف. وصایت قابل تفویض نیست ولی قابل توکیل است.

 ایت نه قابل تفویض و نه قابل توکیل است. ب. وص 

 ج. وصایت قابل تفویض و قابل توکیل است. 

 د. وصایت قابل تفویض است ولی قابل توکیل نیست. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام مورد در خصوص وصی، نادرست است؟  ✓

 شود.خود عزل میعلیه امتناع کند، خودبهی امور مولیالف. اگر وصی از اداره 

 باشد. که در اختیار دارد، امین میب. وصی نسبت به اموالی 

 تواند وصایت را به دیگری تفویض کند.ج. وصی می

 شود.خود عزل مینامه عمل نکند، خودبهد. اگر وصی برطبق وصیت
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 درست است.»ج« ی گزینهپاسخ:

 [97]ارشد حقوق خانواده سراسری صحیح است؟در خصوص »وصیت عهدی«، کدام مورد  ✓

 الف. وجود وصی و اهلیت وی در زمان انشاء وصیت، شرط است. 

 نمی
ً
 تواند در زمان حیات خود، وصایت را به دیگری تفویض کند.ب. ولی اصوال

 شود. ج. اگر موصی وصایت را مقید به وصفی کند، زوال آن وصف باعث انعزال وصی نمی

 تواند مستقاًل وصیت را اجرا کند. چند نفر را به عنوان وصی معین کند، اصل این است که هر یک از اوصیاء مید. اگر موصی 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد به، سهم مشاعی از ترکه باشد:در صورتی که موصی ✓

 شود.له نسبت به سهم خود با وراث شریک میالف. موصی

 شود.له به نسبت سهام تمامی وراث، در ماترک شریک میب. موصی

 شود.له به میزان سهم خود، در برخی از اجزای ماترک با وراث شریک میج. موصی

 شود. له به نسبت سهم خود، با وراث در ماترک متوفی شریک می د. موصی

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 848ی  پاسخ: طبق ماده

شود.« منظور چیست؟ ]دکتری  دارد:» ... و اگر وصیت به تمام، یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر میق.م که مقرر می  849  ۀدر شق اخیر ماد ✓

 [94حقوق خصوصی آزاد

 نماید. الف. منظور، وصیت ترتیبی است در فرضی که ثلث ماترک، کفاف وصایای میت را نمی

 اند. تنفیذ کرده ب. منظور، وصیت ترتیبی است و وراث وصیت مازاد را

 ج. منظور، وصیت دفعی است.

 که وراث وصیت مازاد بر ثلث را تنفیذ کرده یا نکرده باشند.، اعم از ایند. منظور، مجموع وصایای ترتیبی و دفعی است

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

کند. اگر وصی صغیر قبل از رانندگی فوت می  علت حادثۀدهد و به  شخصی یکی از فرزندان صغیر خود را به اتفاق همسر خویش، وصی قرار می ✓

 [ 94]ارشد حقوق خصوصی سراسری بلوغ فوت کند، وصیت عهدی مزبور چه وضعیتی دارد؟ 

 الف. چنین وصیتی از ابتدا باطل بوده است. 

 ب. اجرای وصیت منتفی است. 

 تواند مستقاًل مورد وصایت را انجام دهد.ج. وصی کبیر می

 کند.فر امین به وصی منضم مید. دادگاه یک ن

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 96]مشاوران حقوقی اگر فردی وصیت کند و صغیر را با کبیری وصی خود قرار دهد، این وصیت چه حکمی دارد؟ ✓

 الف. وصیت باطل است. 

 ب. وصیت صحیح ولی اجراء با کبیر خواهد بود.

 اطل است. ج. وصیت نسبت به کبیر صحیح و نسبت به صغیر ب

 د. وصیت غیرنافذ است تا زمان کبر صغیر.

 درست است. »ب« ی قانون مدنی، گزینه 865ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 93]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 الف. اگر موصی اختیارات ناظر را تعیین نکرده باشد، در حکم وصی است. 

 توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار دارد. ب. صغیر را می

 وصی منعزل ضامن نیست، مگر در صورت تعدی و تفریط.ج. 

 تواند بر صغیر وصی تعیین کند. د. قیم می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه
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اقرار سابق چه حکمی دارد؟ ای دیگر بدون اقرار مزبور تنظیم شود،  نامهای که متضمن اقرار موصی است، وصیتنامهاگر پس از تنظیم وصیت ✓

 [94خصوصی آزاد]ارشد حقوق  

 ی مؤخر، اقرار سابق بالاثر خواهد بود.نامهالف. به لحاظ اعتبار وصیت

 سابق معتبر بوده، ولی سایر مفاد آن معتبر نخواهد بود.  نامۀب. اقرار مندرج در وصیت

 ی جدید، اقرار سابق معتبر نخواهد بود.نامهج. در صورت تصریح به عدم اعتبار اقرار سابق در وصیت

 ی جدید، اقرار سابق معتبر خواهد بود.نامهدر صورت تصریح به اعتبار اقرار سابق در وصیتد. 

درست است. وصیت، قابل رجوع است، منتها اگر اقراری ضمن وصیت انشا شود تابع احکام اقرار است و از جهت قابلیت رجوع از احکام    »ب«ی  پاسخ: گزینه

 قانون مدنی قابل استنباط است.  1277ی  بودن  اقرار« حتی اگر ضمن وصیت درج شده باشد، از اطالق ماده وصیت تبعیت نخواهد کرد. »غیرقابل رجوع 

 [ 94]قضاوت  کدام مورد در خصوص وصیت، صحیح است؟ ✓

 ای که هنوز موجود نیست، وصیت کند. تواند ملکی را به نفع پسر ارشد خود و نوهالف. موصی می

توانند مازاد بر ثلث را اجازه  ی او میث باشد و یکی از فرزندان موصی، بعد از فوت پدر و قبل از تنفیذ وصیت فوت کند، ورثهزائد بر ثل   ب. اگر وصیت به میزانی

 کنند. 

 ج. در وصیت به وقف بر غیرمحصور، قبول شرط نیست. 

 تواند رجوع کند.د. موصی از اقراری که ضمن وصیت کرده، نمی

 درست است. اقرار چه در ضمن وصیت انجام شود و چه به صورت مستقل غیرقابل رجوع است.    »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]قضاوت  کدام مورد صحیح است؟ ✓

 الف. رجوع از وصیت، عمل تشریفاتی است. 

 توان رجوع کرد. ب. از اقراری که ضمن وصیت شده است، نمی

 را اعالم کرد.توان بطالن تمام وصایای متضاد بعدی ج. ضمن انشای وصیت، می

 د. تصرفات اداری موصی در مال خود، داللت بر رجوع از وصیت دارد. 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [90]ارشد حقوق خانواده سراسری کدام مورد در خصوص رجوع از وصیت، درست است؟  ✓

 له ضروری است.یت به وصی یا موصیالف. اعالم رجوع از وص 

 حقوقی است. ب. رجوع از وصیت نوعی عمل 

 رجوع واقع نشده است.به، به کسی وکالت دهد، تا مال فروش نرفته، ج. اگر موصی برای فروش موصی

 کنم در صورت بازگشت به سالمت از جنگ، وصیت باطل است. ی خود بگوید چون عازم جبهه هستم فالن مال را وصیت مینامهد. اگر موصی در وصیت

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

فروشد، بیع انجام شده چه حکمی دارد؟  کند، موصی سپس آن مال را به شخص »ج« میص »الف« مالی را به نفع شخص »ب« وصیت میشخ ✓

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری

 له غیر قابل استناد است.الف. معامله در مقابل موصی

 له است.ب. صحت بیع منوط به تنفیذ موصی

 ج. صحیح است. 

 له مال مورد وصیت را قبض کرده باشد، صحت بیع منوط به تنفیذ وی است.چنانچه موصید. 

تواند هر تصرفی در مال مورد وصیت انجام دهد.  و می  است  متعلق به خود موصی  به، تا زمان فوت موصیدرست است. مالکیت موصی  »ج«ی  پاسخ: گزینه

شود ولی بیع،  وصیت بفروشد این اقدام او به معنای رجوع از وصیت است و موجب بطالن وصیت می اگر موصی قبل از فوت، مورد وصیت را با علم به وجود 

  صحیح و نافذ است.

ی خیار غبن بیع مزبور کرده اما خریدار به واسطه   از وصیت محمد اقدام به فروش خانۀ   نماید. بعد اش را به نفع خواهرش وصیت میمحمد خانه ✓

 به ملکیت محمد درمینماید و خانه مج را فسخ می
ً
 [ 94آید. در این فرض در مورد رجوع از وصیت کدام مورد صحیح است؟ ]قضاوتددا
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ی فسخ و استرداد مبیع، الف. اگر محمد هنگام بیع نسبت به وقوع وصیت آگاه باشد، رجوع محقق شده و وصیت اعتبار ندارد؛ در غیر این صورت به واسطه

 وصیت معتبر است. 

زمان وصیت، حق رجوع خود را ساقط کرده باشد، بیع، فروش مال غیر محسوب شده و معتبر نیست. در نتیجه وصیت معتبر قلمداد    ب. اگر محمد در

 شود.می

 به را از وراث مطالبه نماید.تواند بعد از فوت او، الزام به تسلیم موصیی فسخ شدن بیع، وصیت معتبر است و خواهر محمد میواسطهج. به

 اعتبار خواهد بود. ی عین معین بودن موضوع وصیت و بیع، محمد از وصیت رجوع کرده و و صیت بیطهبه واس د. 

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

    

 ق.م(:  949تا   861)مواد   ارث
 َقراَبت است. ق.م »موجبات ارث دو امر است: َنَسب و َسَبب.« به عبارتی دیگر، موجب ارث  861: به تصریح ماده موجبات ارث

ت  وجود قرینه دارای مفهوم می  .1باشد نکته: واژۀ »دو« در این ماده، عدد بوده و به علِّ
 توارث است.   َسَبب  ، زوجیت گویند و   َنَسب را  رابطۀ خونینکته: 

 نکته: در فرزندخواندگی به سبب فقد رابطۀ َنَسبی یا َسَببی بحث ارث موضوعیت ندارد. 
 ق.م(.  1046َقراَبت  رضاعی تنها در بحث موانع نکاح موضوعیت دارد )ماده  نکته: 

 . َسَببیاست یا  َنَسبی، یا 2شود َقراَبت با مداقه در مواد قانون مدنی مالحظه می
راَبت َنَسبی  .1

َ
 ق

گویند. در این سیستم همیشه باید یک نفر را مرکز قرار داد و َاقَربا را نسبت به او سنجید. در ارث، متوفی را  در اینجا، طبقه و درجه داریم. به طبقه، مرتبه هم می
 د: شون خالصه می سه طبقهکنیم. در این سیستم َاقَربای َنَسبی  شخص برحسب دوری یا نزدیکی با وی در مرکز تلقی می

 .طبقه اول: پدر، مادر و اولد به پایین
 در طبقۀ اول دو دسته داریم: 

ین گویند.   دستۀ اول: پدر و مادر که اصطالحًا به اینها اَبو 
 در همین دسته، پدر و مادر درجۀ اول هستند. 

 دستۀ دوم: اوالد، اوالد  اوالد، اوالد  اوالد  اوالد و ... 
 شود درجۀ سه و ...شود درجۀ دو؛ اوالد  اوالد  اوالد میک؛ اوالد  اوالد میشود درجۀ یدر همین دسته، اوالد می

 3طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ به بال و برادر و خواهر به پایین
 در طبقۀ دوم دو دسته داریم: 

 دستۀ اول: اجداد به باال 
 شود درجۀ یک و ... در همین دسته، اجداد می

ه هم میدستۀ دوم: برادر و خواهر هست خو   گن. گویند، َکالله هم میند که به آنها ا 
 شود درجۀ سه و ...  شود درجۀ دو؛ اوالد  اوالد  آنها میشود درجۀ یک؛ اوالد  آنها میدر همین دسته، برادر و خواهر می

خوال )دایی و خاله( به پایین
َ
عمام )عمو و عمه( و ا

َ
 طبقه سوم: ا

 

 که موجب توارث باشد.   قرینه در این ماده عبارت است از نبود  مورد  دیگر در قانون   1

راَبت« و مترادف  این واژه در فرهنگ   2 راَبت« صحیح است و هم »ق 
َ

سَبت، وابستگی. هم »ق  های فارسی اینهاست: بستگی، خویشاوندی، خویشی، نزدیکی، َنَسب، ن 

 سئله با عالقۀ جزء و کل قابل توجیه است. ق.م به جای عبارت  »اجداد به باالتر« تنها واژه »اجداد« آمده است؛ اما این م   862گرچه در ماده    3
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 داریم:  درجهۀ سوم است؛ پس فقط نداریم طبق  دستهای که تنها طبقه
 شود درجۀ دو و ...شود درجۀ یک؛ اوالد  َاعمام و َاخوال میَاعمام و َاخوال می

 
 رند. در هر طبقه باید درجه را نیز مشخص کرد. از آنجا که زن و شوهر َاقَربای َسَببی هستند در طبقات که ویژه َاقَربای َنَسبی است جای ندا

 درجه:
 و ...  3اوالد اوالد اوالد: درجه ؛ 2اوالد اوالد: درجه ؛ 1اوالد: درجه  ؛ 1پدر و مادر: درجه درجات  طبقۀ اول: 
 و ...  3پدربزرگ یا مادربزرگ  پدربزرگ یا مادربزرگ: درجه  ؛ 2پدربزرگ یا مادربزرگ  پدر یا مادر متوفی: درجه  ؛ 1پدربزرگ و مادربزرگ: درجه  درجات  طبقۀ دوم: 

 و ...  3اوالد  اوالد  برادر و خواهر: درجه ؛ 2اوالد برادر و خواهر: درجه ؛ 1برادر و خواهر: درجه  
 و ...  3نوۀ آنها: درجه ؛ 2اوالد آنها: درجه ؛ 1عمو، عمه، دایی و خاله: درجه درجات طبقه سوم: 

راَبت َسَببی  .2
َ
 ق

 بی دارد در همان طبقه و درجه با همسر او َقراَبت  سببی دارد. هرکس در هر طبقه و در هر درجه با دیگری َقراَبت َنَس 
 چند مثال: 

 .درجه دو از طبقه دومشود: شود: َقراَبت  برادرزاده نسبت به عموی  متوفی میعمو و برادرزاده: عمو مرکز فرض می
 است.  درجه دو از طبقه اول پدربزرگ و نوه: َقراَبت نوه با پدربزرگ  متوفی: 

 است.  درجه یک از طبقه دومنوه مرکز فرض شود، یعنی اینجوری فرض شود که پدربزرگ هست، و نوه، فوت کرده: َقراَبت پدربزرگ با او   اما چنانچه
پیروی  گذار از سیستم فقهی  گذار به سیستم فقهی نظر داشته است. در باب ارث نیز قانونق.م که َقراَبت َنَسبی مورد بحث بوده، قانون  1032و   862در مواد 

 کرده است. در بقیه موارد در مقام شک، اصل بر فقهی بودن سیستم است.  
 قانون مدنی مقرر داشته: 1032مادۀ 

 »قرابت  َنَسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
 طبقه اول: پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد؛ 

 طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها؛
 و اخوال و خاالت و اوالد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات 

عد  قرابت  َنَسبی به عدۀ نسل رب و ب  گردد: مثاًل در طبقۀ اول، قرابت  پدر و مادر با اوالد در درجۀ اول و نسبت   ها در آن طبقه معین میدر هر طبقه، درجات  ق 
اهر و جد و جده در درجۀ اول از طبقۀ دوم و اوالد  برادر و خواهر و جدِّ پدر در  در طبقۀ دوم قرابت  برادر و خو   1با اوالد اوالد در درجۀ دوم خواهد بود و هکذا 

ی دوم از آن طبقه  درجۀ دوم از طبقۀ دوم خواهد بود و در طبقۀ سوم قرابت  عمو و دایی و عمه و خاله در درجۀ اول از طبقۀ سوم و درجۀ اوالد آنها در درجه
 است.« 

 است.  862متناسب با ارث است و شبیه  مادۀ   1032نکته: طبقات  مندرج در مادۀ 
 

 برای ورود به بحث ارث باید دسته یا گروه را در هر طبقه مشخص کرد: 
 تر مانع درجه دورتر است. ، اما در هر دسته درجه نزدیک2برند و هیچ دسته مانع دستۀ دیگر نیست ها در کنار هم ارث میدر هر طبقه، دسته

 ادامه دارد. n. در دستۀ اخیر، درجه از یک شروع شده و تا دستۀ دیگر اوالد به پایینو  یک دسته پدر و مادرطبقه اول: این طبقه شامل دو دسته است: 
 ادامه دارد.  nه و تا . در هر دو دسته درجه از یک شروع شددستۀ دیگر برادر و خواهر به پایینو  یک دسته َاجداد به باالطبقه دوم: شامل دو دسته است: 

 

1
 به همین ترتیب   

2
رده و بازماندگانش یک     َبری  درجۀ دور است که در یک دسته باشند )در یک دسته نباشند  گوییم درجۀ نزدیک، مانع  ارث . پدربزرگ درجۀ یک از دستۀ یک است و برادرزاده درجۀ دو از دستۀ دو. زمانی می برادرزاده است و یک    پدربزرگ فرض کنید یکی م 

 َبَرند.  ها متفاوت هستند پس این دو آدم در کنار  هم ارث می دوم است، اجداد دستۀ اول است و درجه َبَرند( در صورتی که در این مثال، برادرزاده دستۀ  ها متفاوت باشند در کنار  هم ارث می حتی اگر دسته 
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ادامه    nباشد. در این دسته، درجه از یک شروع شده و تا  طبقه سوم: در این طبقه فقط یک دسته وجود دارد که شامل عمو، عمه، دایی و خاله به پایین می
 دارد.

 : اساسی وجود دارد ۀدر خصوص ارث دو قاعد 
ق.م( این قاعده    863برد )ماده  ارث نمی  n+1وجود داشته باشد، کسی از طبقه    nسی از طبقۀ  قاعده اول: هر طبقه، مانع ارث بردن طبقۀ بعد است. اگر ک

 هیچ استثنائی ندارد. 
. این قاعده یک استثنا دارد  1قاعده دوم: در هر دسته، درجۀ نزدیک مانع درجۀ دورتر است؛ لذا درجۀ نزدیک  یک دسته، مانع درجۀ دور دستۀ دیگر نیست 

 ق.م(.  936)ماده  
 هایی برای روشن شدن قاعده دوم:مثال

ها تا از همان دسته است. لذا طبق قاعدۀ دوم، فرزند، مانع نوه است، یعنی نوه یا نوه  2نوه، درجۀ  و    1فرزند، درجۀ  متوفی یک فرزند و چند نوه دارد:   .1
 َبرند. زمانی که فرزند وجود دارد چیزی از ماترک نمی

اث در دو دستۀ مختلف جای دارند بنابراین با اینکه پدر و مادر، درجۀ متوفی دارای پدر و مادر و دو نتیجه می .2 ها که درجۀ نتیجههستند، مانع   1باشد: ورِّ
 َبرند. شوند و همه از ماترک سهم میهستند نمی 3

اث متعلق به یک دسته هستند، بنابراین خواهر که درجه   .3 باشد  هستند می  2ها که درجه  است مانع برادرزاده  1متوفی، خواهر و چند برادرزاده دارد: همه ورِّ
 رسد. نمیها َبرد و چیزی به برادرزادهو تنها خواهر از ماترک می

اث از طبقۀ سوم هستند و خاله که درجه   .4 کند؛ زیرا هر  است از ارث محروم می 2است پسر عمو را که درجه  1متوفی، یک خاله و یک پسر عمو دارد: ورِّ
 دو در یک دسته هستند. 

 َبری بین َاقَربای سببی: ارث
 بین سه دسته از افراد َقراَبت َسَببی وجود دارد: 

 بین زن و شوهر  .1
 زن با َاقَربای َنَسبی شوهر بین  .2
 بین شوهر با َاقَربای َنَسبی زن  .3

 َاقَربای َنَسبی  زن با َاقَربای َنَسبی  شوهر هیچگونه َقراَبتی ندارند. 
 وجود دارد؛ یعنی بین زن یا شوهر با َاقَربای َنَسبی  دیگری، توارث وجود ندارد.  نکاح دائمَبری فقط بین َاقَربای َسَببی  دسته اول )زوج و زوجه( و فقط در ارث

مبطل  نکاح نیست. چرا که قوانین  ارث،  در نکاح  موقت یا نکاح  منقطع یا متعه، بین زوج و زوجه، توارث وجود ندارد و اگر توارث، شرط شود باطل است ولی  
اث افزود یا از شمار آنان کاست و قید دائمی در ماده  آمره هستند و نمی است و مفهوم دارد. به عبارت دیگر، مفهوم     2ق.م قید احتزاری  940توان کسی را به ورِّ

 حجت است و مفهوم  مخالف دارد.   صفت )دائمی(
برند؛ اما  شود که اشخاص دیگری هم به موجب سبب از یکدیگر ارث میق.م آمده چنین استنباط می 864که در صدر ماده گرچه از عبارت »از جمله اشخاصی« 

 شود. با مداقه در قانون مدنی چنین موردی یافت نمی
اند:  موجبات سببی ارث در دو دستهدر حقوق اسالم    چرا کهگذار در مجمل بیان کردن ماده عدم مخالفت صریح با فقه و حقوق اسالمی است،  منظور قانون

ال رو در زیر فقط ببینید نیاز نیست حفظ کنید!(.  ال )و   زوجیت و و 

 

1
 َبَرند. ته، متفاوت است هر دو می )فرزند  نتیجه یا نتیجۀ فرزند یا نوۀ نوه(. پدر درجۀ یک از دستۀ یک است و َنبیره درجۀ چهار از دستۀ دو است چون دس   َنبیره است و یک    پدر میرد و بازماندگانش یک  یک نفر می   

2
کردن دایرۀ موضوع حکم و خارج کردن غیر موضوع مقید، از شمول حکم نسبت به آن، در کالم  شود که برای تنگ شود. قید احترازی، مقابل قید غیراحترازی بوده و به قیدی گفته می قید احترازی به قید محدودکنندۀ دایرۀ مفهومی  کالم اطالق می   

 سازد. فر است؛ یعنی او را از شمول حکم آزادی خارج می د، مانند آن که موال بگوید: »اعتق رقبة مؤمنة؛ بردۀ مؤمنی را آزاد کن« که در این جا قید »ایمان« برای احتراز از آزادکردن  بردۀ کا آی می 
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 . 1وال رابطه بین دو شخص است که به جهتی غیر از خویشاوندی موجب توارث بین آنهاست 
 مرتبه است:  3وال به ترتیب طولی دارای  

تق: رابطه .1 ال ع  شود و به موجب آن اگر بنده بمیرد و وارث   بدون تکلیف و اکراه و اجبار بنده حاصل می  2رث آزاد نمودنای است بین مولی و بنده که در او 
 َنَسبی نداشته باشد، معتق وارث او خواهد بود. 

ال ضمان َجریره  .2 و 
یۀ  کنند اگر طرف دیگر مرتکب جنایتی خطئی شد دیگری دقراردادی است بین دو نفر که در اثر آن طرفین تعهد می  ای است: رابطه3

دیگری وارث  آن جنایت را بپردازد. این عقد از موجبات ارث است و به موجب آن اگر یکی از طرفین  عقد فوت کند و وارث نسبی و وال عتق نداشته باشد،  
 او خواهد بود. 

تق و ضمان َجریره نداشته باشد ماترک به امام و در زمان غی  .3 ال امام: اگر کسی بمیرد و وارث  َنَسبی و وال ع   رسد. بت به حاکم )نماینده امام( میو 
 کنندۀ اموال است؟ آید این است که اگر شخص فوت کند و وارثی نداشته باشد آیا حاکم وارث  اوست یا ادارهحال سؤال که پیش می

کنندۀ وصیت زائد بر ثلث را رد کند ولی اگر ادارهتواند  شود که متوفی  بدون  وارث وصیتی زائد بر ثلث کرده باشد. اگر حاکم، وارث باشد میثمرۀ نزاع آنجا مشخص می
 اموال باشد وصیت، نافذ است و رأی و نظر حاکم در خصوص ردِّ زیاده بالاثر خواهد بود. 

 . کننده استآید که حاکم، وارث نبوده و تنها ادارهق.م بر می 866باشند ولی از ظاهر مادۀ  نظر فقها این است که امام یا نماینده او وارث می
 : تعدد اسباب ارث

 ق.م(:   865آید )ماده  نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که اگر شخصی بمیرد و در وارث از اسباب متعدد ارث جمع باشد دو حالت پیش می
برد. )مانند دختر عموی متوفی که زوجه او نیز هست یا  میالف: جمع موجب َسَببی و َنَسبی )اجتماع  دو موجب  َسَببی و َنَسبی(: وارث به هر دو موجب از ماترک  

 هم شوهر و هم پسر خاله باشد(   یکسی هم پسر عمو و هم شوهر باشد یا کس
 ب: جمع دو موجب َنَسبی: این وضع خود دو حالت دارد: 

 ارث، هم عموی متوفی است هم دایی او. برد. مثاًل و هیچ یک از اسباب، مانع دیگری نیست: در این حالت شخص به موجب هر دو عنوان ارث می .1
ی برد. مثاًل وارث هم برادریکی از موجبات، مانع دیگری است: در این حالت فقط به موجب  عنوان  مانع می .2 متوفی است و هم پسر عموی او که فقط  امِّ

می  به عنوان برادر می )اجتماع  دو موجب  َنَسبی(. هرگاه فاطمه، مادربزرگ  مادری   برد. یا مثاًل ممکن است کسی هم عموی َابی  متوفی باشد و هم دایی  ا 
می( با حمید عموی او ازدواج کند و پسری به نام حسین از این ازدواج حاصل شود و حسین فوت کند و احمد وارث  او باش ۀ ا  د؛ در اینجا  احمد باشد )جدِّ

ست و از َسمت  دیگر پسر عموی او هم هست. در این حالت احمد فقط ارث  دایی   بردن دارد زیرا از یک َسمت، حسین دایی  احمد ااحمد دو موجب  ارث
 َبرد. َبَرد و نه ارث  پسرعموای؛ زیرا با وجود دایی که به وارث نزدیک است، پسر عمو ارث نمیخود را می

 کنم و دومی را شما خودتان حل کنید: دو مثال که یک را من حل می
ۀ ابی( با اکبر دایی  او ازدواج کند و دختری به نام نرگس از این ازدواج حاصل شود و آنگاه نرگس فوت کند و مجید از  : مریم مادربزرگ  پدری  1مثال    مجید )جدِّ

ط به موجب   بردن دارد زیرا از یک طرف، نرگس، دختر دایی  او و از طرف  دیگر، عمۀ او نیز هست. ولی مجید فقوارثان او باشد. در این حالت، مجید دو موجب  ارث
 َبَرد نه فوت دختر دایی.  فوت  عمه ارث می

می و پسرعموی متوفی باشد )بعیده اما می2مثال   شه(.: اگر کسی برادر  ا 
اث تقسیم ای داشت ب هپیش از تقسیم ترکه باید به ترتیب هزینه کفن و دفن، دیون با وثیقه، دیون بدون وثیقه و اجرای وصایا از ماترک کسر شود و اگر باقیماند ین ورِّ

 گردد. 
 شخصیت حقوقی ترکه 

 

1
 187، ص  18، انتشارات اسالمیه، ج  3امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج    

2
 حقوقی این عمل ایقاع است. ماهیت    

3
 ق.م.ا.   307ماده    
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اث منتقل میسؤالی که مطرح می ق دارد یا به ورِّ  شود به دیگر سخن آیا ترکه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ شود این است که آیا دیون متوفی به ترکه تعلِّ
 در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:

ق می  869هستند که ترکه شخصیت حقوقی دارد، چرا که در ماده  ها بر این نظر  ی از حقوقداناعده گیرد ...« و  ق.م آمده: »حقوق و دیونی که به ترکۀ َمیت تعلِّ
تواند موضوع  حق قرار گیرد نه اینکه صاحب آن باشد لذا باید برای ترکه شخصیت  گیرد نه به مال و مال تنها مینظر به اینکه حقوق و دیون به شخص تعلق می

تواند خواهان یا خوانده دعوا باشد یا اقامتگاه داشته باشد )در دعوا  باشد؛ مثاًل ترکه میوقی قائل شد. به عالوه حقوقی در ترکه هست که خاص  اشخاص میحق
 علیه میت( 

ص طبیعی، طبیعتًا شخص است  ای دیگر بر این نظر هستند که ترکه، شخصیت حقوقی ندارد بدین استدالل که شخص دو نوع است طبیعی و حقوقی. شخ عده
خصیت  که به آن، شخص حقیقی نیز گویند ولی شخص حقوقی واقعًا و حقیقتًا شخص نیست بلکه حقوق، به آن، شخصیت داده و قانون صراحتًا برای آن، ش

نظر در این است که مطابق نظر نخست، دیون   قائل شده اما نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی برای ترکه شخصیتی شناسایی نشده است. ثمرۀ نزاع دو
اث داخل میگیرد. شخصیت ترکه با فوت متوفی شروع شده و با تصفیۀ ترکه پایان میو مطالبات به ترکه تعلق می شود؛ اما مطابق  پذیرد و باقیمانده قهرًا در اموال ورِّ

اث منتقل می  شود. نظر دوم با فوت متوفی همه دیون و حقوق به ورِّ
ی مستقر میمالک ،  شود؟ منظور از استقرار  مالکیت  وارثان، انتقال  قطعی  سهم  هر وارث از ترکه به دارایی  او و انحالل  شرکتی است که از مال  وارثان یت  ورثه ک 

 لهم تشکیل شده است. طلبکاران و موصی
ن سه مرحله است:    . تقسیم ترکه و تعیین سهام وارثان.   3و   ه. تصفیۀ ترک2؛ . تحریر ترکه1استقرار ترکه و انتقال ترکه به وارثان، متضمِّ

 رد و قبول ترکه 
اث، ترکه را ق  شوند و بول کنند مالک میدر خصوص رد و قبول ترکه باید متذکر شد که رد و قبول ترکه به مالکیت ورثه ارتباطی ندارد؛ به عبارتی تصور نشود اگر ورِّ

 ترکه فقط در مورد دیون متوفی، مؤثر و متصور است.  شوند. قبول و ردِّ اگر رد کنند مالک نمی
 قبول ترکه دو جور است: قبول مطلق و قبول مشروط )قبول در حدود صورت  تحریر  ترکه(. 

ز ترکه باشد هر کدام  کنند؛ در این حالت، ورثه باید کلیۀ دیون  متوفی را پرداخت کنند و اگر دیون بیش ادر قبول مطلق، وراث، بدون قید و شرط، ترکه را قبول می
د و شرط  ترکه  االرث، مازاد را پرداخت خواهند کرد؛ مگر اینکه ثابت کنند ترکه، کمتر از دیون بوده یا بدون تقصیر آنها تلف شده است. قبول  بدون  قیبه نسبت سهم

اث می   آن را ثابت کنند.  توانند خالف  یک امارۀ قانونی است برای وجود و کفاف  ترکه برای پرداخت  دیون ولی ورِّ
 تواند آن را رد کند. نکته: وارثی که ترکه را قبول کرده تا زمانی که تصرف نکرده می

 نکته: امکان  قبول  ترکه بعد از ردِّ ترکه وجود دارد. 
رسد  تا میزان  آنچه که از ترکه به آنها می  شود؛ یعنی وارثان تنهادر قبول مشروط )قبول در حدود صورت  تحریر  ترکه(، ترکه در حدود  صورت  تحریر پذیرفته می

 مسؤول  پرداخت  دین هستند. 
اث نمی  ردِّ مالکیتنه    ردِّ تصفیۀ ترکهردِّ ترکه: مفهوم رد  ترکه یعنی   ک  ترکه، قهری است و ارادۀ وارث هیچ نقشی ندارد. ردِّ ترکه، مانع مالکیت ورِّ باشد چرا  زیرا تملِّ

اث قهرًا مالک باقیمانده می  که مالکیت آنها قهری است و بعد از توان آن را اعراض می  با جمع شرایطیشوند و اگر در این حال، باقیمانده را نپذیرفتند  تأدیه دیون، ورِّ
 دانست. 

ه در مدنی سه گفتیم که زمانی مالکیت  مافییادآوری: در بحث  مالکیت  مافی ه ایجاد میالذمِّ و قبول کند البته گفتیم که  شود که وارث  بدهکار، ترکه رد نکند  الذمِّ
گویند ردِّ ترکه به  که میردِّ ترکه، مانع  دائمی نیست بلکه مانعی است موقتی یا اگر از ترکه چیزی باقی بماَند قهرًا به ورثه خواهد رسید به همین دلیل هم هست  

 معنای ردِّ مالکیت نیست بلکه ردِّ تصفیه است. 
آید باید گفت اگر برای ترکه، شخصیت حقوقی قائل شویم، با پایان یافتن امر تصفیۀ ترکه و انحالل   چه زمانی بوجود میدر پاسخ به این سؤال که مالکیت  ورثه از  

اث ایجاد می شود اما این  شود؛ اما اگر بگوییم ترکه، شخصیت  حقوقی ندارد، با فوت مورث، مالکیت به ورثه منتقل میشخصیت  حقوقی آن، مالکیت برای ورِّ
 تزلزل است. مالکیت م

 )استقرار مالکیت ورثه(:    قانون مدنی  606بررسی مادۀ 
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ثَبت هم دارد و هر دو جنبه به ارث  رسد، دارایی  او به ارث میکند دارایی  او به ارث میمقدمه: وقتی شخصی فوت می رسد، این دارایی جنبۀ منفی دارد و جنبۀ م 
ثَبت  دارایی(. اگر همین شخص،  رسد مثاًل اگر شخصی بمیرد و یک خانه داشته باشد و دو پسر هر کدام از پسرها، مالک  سه دانگ  خانه خواهد شد )جن می بۀ م 

و هم جنب ثَبت  م  اینکه هم جنبۀ  نتیجه  )جنبۀ منفی(.  کنند  پرداخت  تومان  میلیون  پنج  باید هر کدام  پسر  دو  باشد،  داشته  بدهی  میلیون  نسبت   َده  به  ۀ منفی 
 االرث است.    سهم

ق.م، مجوز  تقسیم قبل    606توانند ترکه را تقسیم کنند، اما مادۀ  نمی  قبل از ادای دیونورثه  کند اول باید دیون او را پرداخت کرد پس قائدتًا  وقتی شخصی فوت می
 دهد. از پرداخت دین را می

اث، مال را بفروشند، معامله غیرنافذ است. با اینکه فروش قبل از ادای دین، غیرنافذ است ولی قانونگذار  ما تقسیم را غیرنافذقبل از ادای دینهر گاه  ندانسته    ، ورِّ
 زیرا گفتیم که تقسیم، عقد  تملیکی نیست، بیع نیست، معاوضه نیست، پس چون تملیک نیست غیرنافذ هم نیست. 

ث را حتمًا باید پرداخت کند؟ برای پاسخ به سؤال باید دو احتمال را در نظر گرفتاالرث تقسیم میترکه به اندازۀ سهم  :شود؛ حال سؤال این است آیا وارث، دین  مورِّ
 . اگر ترکه را قبول کند: باید دین را پرداخت کند. 1
 . اگر ترکه را رد کند موظف به پرداخت دین نیست. 2

ه: اگر سکوت کرد )نه قبول کرد و نه رد(، قانونگذار می ت زمان  یک ماه وجود دارد که اگر این یک ماه گذشت، گویی که قبول کرده )امارۀ قبولی  توجِّ گوید یک مدِّ
 است(. 

د )به تحریر( است یا   مطلق ترکه: قبول همانطور که گفتیم یا  قبول   است: مطلق یعنی ترکه را کاًل قبول کند؛ قبول به قید یعنی »به تحریر« یعنی اینقدر گرفتم   مقیِّ
ین می  پردازم. اینقدر هم د 

ف به پرداخت است؟ به قدر  مأخوذه مسؤول است؛ سؤال  بعدی سؤالی که مطرح است این است که شخصی اصاًل مالی نگرفته و ترکه را مطلق قبول کرده؛ آیا موظ
 باشد؟ این است که اگر پرداخت  دین باید به قدر  مأخوذه باشد پس این »به قید تحریر« چه می

میلیونی مال  ب باشد. دین  متوفی،    100میلیونی مال  الف و خانۀ    500اند و توافق کردند که خانۀ  مثال: الف و ب هر دو وارث هستند و به طور  مطلق قبول کرده
گوید حتی اگر به طور مطلق هم پذیرفته باشند، دین  نهایی به قدر  مأخوذه  میلیون برای ب است: قانونگذار می 500میلیون مال  الف و  500یک میلیارد است. که 

 میلیون.  500و الف  میلیون گرفته  100میلیون بپردازد اما ب تنها    500است یعنی قائدتًا هر کدام باید  
میلیونی را برداشته    500اید کمتر است. یعنی الف که مال   گوید اگر مطلق قبول کردید باید دین را بدهید مگر آنکه خودتان ثابت کنید مالی که گرفتهقانونگذار می

ای ندارد؛ حال اگر مطلق  میلیون وظیفه  400ت کند و نسبت به  اش را پرداخمیلیون  مأخوذه  100میلیون پرداخت کند و ب هم که به طور مطلق پذیرفته،    500باید  
پذیرد بار   به قید تحریر می  پذیرفته شده حقِّ با طلبکار است و وارث باید ثابت کند که مالی دریافت نکرده یعنی بار  اثبات به عهدۀ وارث است اما در جایی که وارث،

 کند که وارث، خارج از قید  تحریر باز هم مال گرفته است. اثبات به عهدۀ طلبکار است یعنی طلبکار باید ثابت 
 1هاتوارث بین هم مرگ

 آید: برند، بمیرند چند فرض پیش میق.م »شرط  وراثت، زنده بودن در حین  فوت  مورث است...«. حال اگر دو نفر که از یکدیگر ارث می 875به تصریح ماده 
م  فوت  یکی بر دیگری معلوم باشد،  .1

 برد. آنکه تاریخ فوتش مؤخر است )آنکه آخر فوت شده( از دیگری ارث می اگر تقدِّ
ری اگر تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد، بنا بر اصل  تأخر  حادث آنکه تاریخ فوتش مجهول است، مؤخر فرض شده و از دیگ .2

 ق.م(  874برد. )ماده ارث می
ران  فوت آنها معلوم باشد ی .3 قت   برد. اند، هیچ یک از دیگری ارث نمیعنی محرز شود که هر دو در یک تاریخ فوت کردهاگر ا 
ر مجهول است(، هیچ یک از دیگری ارث نمی .4 م و تأخُّ ر   اگر تاریخ فوت هر دو مجهول باشد )یعنی تقدِّ

ر  حادث در هر یک، با اصل تأخُّ
برد زیرا اصل  تأخُّ

 ق.م(  873شوند مگر در غرق یا هدم )ماده یحادث در دیگری تعارض کرده و هر دو ساقط م 
ق.م( نظر مشهور    873برند. )ذیل ماده  ها از هم ارث میمتوفی  4باشد ولی بر آن استثنائی وارد است: اگر مرگ بر اثر غرق باشد؛ در فرض   مطابق قاعده می  4مورد  

س به موارد مشابه تسری داد و مثاًل تصادف یا حریق را به آن اضافه نمود، گرچه نظر  بر این است که استثناء باید در موضع نص تفسیر شود و نباید آن را با قیا
 مخالف هم وجود دارد. 

 

1
 به بعد.   207امامی، سید حسن، پیشین، ص    
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 هستند.   873اگر هر دو از هم ارث ببرند مشمول مادۀ  .1
 نیستند.  873اگر هر دو از هم ارث نبرند مشمول مادۀ  .2
 نیست.  873اگر یکی از آنها از دیگری ارث ببرند مشمول مادۀ  .3

کنیم: فرض کنید مردی )پدری( دارای همسر، یک پسر و یک  شود که مسئله را با یک مثال تشریح میَبری در مورد استثناء در چهار مرحله انجام مینحوه ارث
 باشد. باشد و پسر او دارای همسر و یک فرزند میدختر می

 کنیم: شوند. برای تقسیم ماترک بدین شرح عمل میزمان غرق میپدر و پسر هم
اث پدر عبارتمرحله اول: فرض می  برند. اند از: زوجه، پسر و دختر که همگی از ماترک میکنیم پدر زودتر از پسر مرده است. ورِّ
اث پسر عبارتمرحله دوم: فرض می  برند. اند از: پدر، مادر، زوجه و فرزند که همگی از ماترک میکنیم پسر زودتر از پسر مرده است. ورِّ

اث پسر، غیر از پدر داده میمرحله سو  شود. )به مادر، زوجه و فرزند پسر( م: هر آنچه در مرحله اول از پدر به پسر رسیده است؛ در مرحله سوم به ورِّ
اث پدر غیر از پسر داده می  شود. )به زوجه پدر و دختر( مرحله چهارم: آنچه در مرحله دوم از پسر به پدر رسیده است؛ در مرحله چهارم به ورِّ

 سؤالی که مطرح است این است که آیا در این موارد وحدت حادثه شرط است یا خیر؟ مسئله محلِّ اختالف است. 
 قانون امور حسبی خوانده شود.   259تا  225موادِّ 

 ارث حمل 
 ق.م دو شرط برای وراثت  حمل ذکر کرده است:  875ماده 

 الموت شرط اول: انعقاد نطفه حین
 مل شرط دوم: زنده متولد شدن ح

اصل تأخر حادث، انعقاد در مورد شرط اول باید گفته که در صورت جهل به زمان انعقاد نطفه، با توجه به اینکه تاریخ فوت از طریق پزشکی قابل تعیین است، بنابر 
است. انعقاد نطفه قابل استصحاب   شود در نتیجه شرط اول موجود نبوده و حمل محروم از ارث خواهد بود، گر چه منتسب به متوفینطفه، پس از فوت فرض می

 باشد چرا که این استصحاب قهقرایی بوده و حجیت ندارد. نمی
 در مورد شرط دوم باید گفت: 

 ق.م زنده متولدشدن  حمل، کاشف از آن است که او از زمان انعقاد نطفه اهلیت تمتع داشته است. )شرط  متأخر بر وجه کشف(  957مطابق ماده  -1
 ق.م.( 875کند و قابلیت بقا شرط نیست )مستنبط از قسمت آخر ماده  آمدن برای توارث کفایت میزنده به دنیا  -2

گه: اگر شک شود که حمل زنده به دنیا آمده یا نه، به عبارتی دیگر آیا شرط وراثت محقق شده یا نه؟ اصل، عدم  تحقق  شرط است، یعنی  قانون مدنی می  876مادۀ  
 ن است. به عبارت  بهتر، اصل، زنده به دنیا نیامدن است. اصل، عدم زنده به دنیا آمد

توان زنده به دنیا آمدن او را استصحاب کرد. در رد این استدالل باید گفت در استصحاب  بودن حمل داشته باشیم میاند اگر یقین به زندهای در پاسخ گفتهعده
ن شک داریم باید واحد باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه حمل و نوزاد دو موضوع متفاوت  الحال به آموضوعی که به سابقۀ آن یقین داریم و موضوعی که فی

 باشند و محل جریان استصحاب نیست. می
 رسند: ق.م فروضی را بیان کرده که همه آنها منطقی به نظر نمی 878هرگاه در حین فوت مورث، حملی باشد ماده  

اث دیگر اند  بشود، باید تا به دنیا آمدن او تقسیم ارث به عمل نیاید. مثل فرضی که متوفی، فوت کرده و بازماندگانش عبارت  فرض اول: اگر حمل، مانع  ارث  همۀ ورِّ
 اش که باردار است و نوۀ متوفی. از: همسر موقت

اث بشود قانون گفته تقسیم به عمل نمی اث را به آنها بدهیم تا    تر آن است کهآید، اما منطقیفرض دوم: اگر حمل مانع ارث بردن بعضی از ورِّ قدر متیقن سهم ورِّ
 اش که باردار است، پدر، مادر و چند نوه. اند از: همسر دائمیحال حمل معلوم شود. مثل فرضی که متوفی فوت کرده و بازماندگانش عبارت

1در این صورت هر کدام از ابوین حداقل  
6
1و زوجه  

8
ن به آنها داده شود و مابقی تقسیم  َتَیقَّ  نشده بماند. خواهد برد و بهتر است این قدر  م 

اث نباشد: مقصود این نیست که سهم بقیه هیچ تغییری نکند. در این صورت سهم حمل را معادل دو پسر   گذارند  کنار میفرض سوم: اگر حمل مانع هیچ یک از ورِّ
 د. مثل فرضی که از متوفی یک زن باردار و یک پسر مانده است. شوو پس از تولد، سهم او مشخص می

 : َبری زمانی که غایب  مفقودالثر باشدنحوۀ ارث
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ۀ غایب یا غایبان را کنار میوضع  حقوقی  وارثانی که غایب .1 ۀ آنها را حسب مورد به امین     879گذارند ) اند قبل از صدور حکم  موت  فرضی: حصِّ ق.م(؛ حصِّ
ِّ خ 

ِّ او سپرده میاو یا ولی   ق.م(.  1012شود )مادۀ اص 
اند بین  وارثان  هنگام  صدور  حکم  موت  فرضی  اند بعد از صدور حکم  موت  فرضی: اموالی را که برای غایب کنار گذاشتهوضع  حقوقی  وارثانی که غایب .2

 شود. تقسیم می
 : مورد  سه، خود، دو حالت دارد: تزنده بوده اس هرگاه ثابت شود که غایب، قبل از صدور  حکم  موت  فرضی  .3

دهند )مادۀ  گیرند به خود  غایب میشود و اموال را از وارثان می. در صورت  زنده بودن بعد از حکم موت فرضی: حکم  موت  فرضی بالاثر می1 •
 ق.م(.  879

ردن قبل یا بعد از صدور حکم موت فرضی: حکم  موت  فرضی بالاثر می2 • گیرند و بین وارثان  هنگام   ال را از وارثان میشود و امو . در صورت  م 
 ق.م(.  879و  1016کنند )موادِّ موت  طبیعی  غایب تقسیم می

 بوده است.  زنده بودههر این دو مال  جایی بود که ثابت شود که غایب، قبل از صدور  حکم  موت  فرضی 
رده   شود و اموال  غایب را از وارثان  زمان  صدور   است، حکم  موت  فرضی بالاثر میاگر ثابت شود که غایب، قبل از صدور  حکم  موت  فرضی م 

اث  هنگام  مرگ  طبیعی  غایب میحکم  موت  فرضی می  قانون مدنی(.  879قانون امور حسبی و   161دهند )موادِّ  گیرند و به ورِّ
 موانع ارث

 موانع ارث عبارتند از:   باشد؛ اما در قانون مدنیدر فقه، امور متعدی از موانع ارث می
 ق.م(  880قتل )ماده  •
فر )ماده  •  مکرر ق.م(  881ک 
عان )ماده  •  ق.م(  882ل 
 ق.م(  1167م  884،  861والدت از زنا )مستنبط از جمع مواد   •

 رسد. پیش از توضیح موارد مذکور طرح یک بحث اصولی مفید به نظر می
ت و معلول، علت گاه ساده است، گاه    باشد. مرکب. علت مرکب دارای سه جزء: مقتضی، شرط و عدم مانع میدر بحث علِّ

ت میمقتضی یا سبب مهم باشد، اما به تنهایی قادر به ایجاد معلول نیست. شرط باید باشد تا مقتضی اثر کرده، معلول را بوجود آورد. عدم مانع ماهیتًا  ترین جزء  علِّ
 کنند. پس مانع هم باید مفقود باشد تا مقتضی اثر کند. نوعی شرط است و برخی از آن به شرط منفی یاد می

ت تامه نیست بلکه مقتضی است چرا که برای تحقق ارث نیاز به وجود شرایط و فقد موانع  ق.م که موجب ارث را قرابت معرفی می  861بنابراین عبارت ماده   کند علِّ
 دیگر هم هست؛ از جمله فوت مورث و حیات وارث. 

بحث  یامده باید دید که آیا مقتضی موجود بوده یا خیر. اگر مقتضی موجود باشد آنگاه باید سراغ شرط و مانع رفت اما اگر مقتضی موجود نباشد  اگر معلول بوجود ن
 پیرامون شرط یا مانع عقالیی نیست. 

 ود مانع. یعنی در صورت فقط مقتضی، به وجود نیامدن معلول را باید به آن نسبت بدهیم نه به عدم وجود شرط یا وج
 کنیم: پس از ذکر این مقدمه موانع ارث را جداگانه مطرح می

 قتل  -1
 برد چرا که قتل مانع است. در بحث قتل، مقتضی که َقراَبت است و شرط که فوت  مورث و حیات  وارث است وجود دارد اما قاتل ارث نمی

شود این  ب مال یا طمع به مال مورث( مخالفت شده است؛ اما سوالی که مطرح میاند با وضع این حکم با هدف قاتل )طلدر خصوص مانعیت قتل، فقها گفته
پاسخ مثبت است  است که اگر مورث خود را عمدًا بکشد ولی هدفش طلب مال نباشد آیا باز هم ارث محروم خواهد بود؟ چون حکم به طور مطلق بیان شده باز هم  

باشد و حجت  العله میتوان به موارد مشابه تسری داد، چرا که قیاس مستنبطنه علت آن پس آن را با قیاس نمی  بنابراین نظر فقها که در باال آمد حکمت  حکم است
 ای که مرتکب قتل عمد موصی شود نیز جاری است؟ لهندارد. مثاًل آیا این حکم در خصوص موصی

به باشد  م نیست اما در وصیت باید انگیزه ثابت شود؛ اگر قتل برای رسیدن به موصیاند در ارث تکلیف معلوم است و انگیزه مهدر پاسخ به این سؤال عده این گفته
اند: حکم ارث نبردن قاتل استثنا است و باید تفسیر مضیق شود و  ای گفتهشود. در مقابل عدهبه محروم نمیشود واال از موصیله از تملک مال محروم میموصی

 د.توان آن را به موارد دیگر تسری دانمی
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برد. گر  باشد چرا که قانون به طور مطلق گفته هر که مورثش را عمدًا بکشد از او ارث نمیکشد، مشمول این حکم میفرضی که مرد زنش را به علت زنا با غیر می
 چه نظر مخالف هم وجود دارد. 

 نظر وجود ندارد. م اتفاقبرد. در این خصوص هدر تمام فروض باال در صورت غیر عمد بودن قتل، قاتل از دیه ارث می
 خوانده شود.  885نکته« مادۀ 

  خطای محضو در صورتی که    دیۀ مقتولو    اموال (: »در صورتی که قاتل از ورثۀ مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از  1392قانون مجازات اسالمی )   451مادۀ  
 [. در موارد  فقدان  وارث  دیگر، مقام رهبری وارث است.« َبَردبرد ]از سایر اموال ارث میارث نمی دیۀ ویباشد از  شبه عمدییا 
 ُکفر  -2

فر، هم مقتضی و هم شرط وجود دارد اما کافر ارث نمی فر مانع است. در خصوص ک   برد چرا که ک 
 مکرر دو بحث مطرح است: 881در ماده 

اث  کافرش از او ارث نمی  -1 اثش کافر باشند. گویی وارثی ندارد.برند، حتی اگر تمام متوفی، مسلمان است، ورِّ  ورِّ
اث او تنها یک نفر مسلمان باشد، ماترک به او می اثی که کافر هستند مسلمان شوند؛  اگر مسلمانی بمیرد و در بین ورِّ رسد حتی اگر بالفاصله پس از فوت مورث، ورِّ
پس از فوت او اسالم آورند، اگر ماترک قبل از اسالم آوردن آنها تقسیم نشده باشد  اما اگر وارث مسلمان متوفی، مسلمان واحد نباشد و ورثۀ کافر  متوفی  مسلمان  

اث  کافر تقسیم شده باشد، آنها چیزی از ترکه نمیآنها هم از ماترک حصۀ خود را می  برند. برند، اما اگر ماترک قبل از اسالم آوردن  ورِّ
 آید: متوفی، کافر است؛ در این حالت چند فرض پیش می  -2
اث  متوفی  کافر، تنها یک مسلمان باشد تمام ماترک به او میف اث کافر بعد از فوت متوفی اسالم بیاورند. رض اول: اگر در بین  ورِّ  رسد حتی اگر ورِّ

اث کافر در صورتی ارث می اث  مسلمان  متوفی  کافر متعدد باشند، ورِّ  برند که پیش از تقسیم ترکه اسالم آورند. فرض دوم: اگر ورِّ
 آید: ض سوم: اگر متوفی  کافر فقط ورثۀ کافر داشته باشد دو حالت پیش میفر 

 برند. شان ارث میاگر متوفی، کافر اصلی باشد ورثۀ او مطابق مذهب -حالت اول 
 رسد. اگر متوفی، مرتد باشد، ماترک به امام می  -حالت دوم

 
 ( ۱۳۱۲)مصوب عه در محاکم یر  شیان  غیرانی ۀ ا یت  احوال  شخصی قانون اجازۀ رعا

مة متداوله  یت شناخته شده محاکم بای عه که مذهب آنان به رسمیرشی ان  غی رانیت  ای ه و وصیه و حقوق  ارثی ماده واحده: نسبت به احوال شخص َسلَّ د قواعد و عادات  م 
 ند: ی ت نمایل رعایق ذیباشد به طر   یکه مقررات قانون راجع به انتظامات عموم ی در مذهب آنان را جز در موارد

مة متداوله در مذهب. ۱ َسلَّ  رو آن است. یکه شوهر پ  یدر مسائل مربوطه به نکاح و طالق، عادات و قواعد م 
مة متداوله در مذهب متوف، تیدر مسائل مربوطه به ارث و وص .۲

َّ
 . یعادات و قواعد ُمَسل

مة متداوله در مذهبدر  . ۳ َسلَّ  رو آن است.یا مادرخوانده پیکه پدرخوانده   یمسائل مربوطه به فرزند خواندگی، عادات و قواعد م 
 ل عان  -3

عان از سوی مرد و به دو طریق صورت می  دهد یا با نفی ولد؛ بدون ارائه دالیل اثبات زنا. گیرد: با نسبت ناروای زنا روی میل 
ع عان به علت فقد مقتضی است نه  ان حاصل میبا تفرقی که با ل  شود، نکاح منحل شده و مرد و زن دیگر َقراَبتی با هم ندارند بنابراین عدم وجود توارث به موجب ل 

عان را نباید از موانع ارث برشمرد.   وجود مانع. بدین استدالل ل 
عان حاصل می1052ماده  رمت  ابدی است.« : »تفریقی که با ل   شود موجب ح 

 ولدت از زنا  -4
گذار  باشد، اما باید متذکر شد َنَسبی مورد حمایت قانوندر والدت از زنا گر چه طفل به طور طبیعی و خونی )نسبی( وابسته به زانی و زانیه است و از نسب آنها می

 است که آن را شناسایی کرده و آثار حقوقی بر آن بار کرده باشد. 
 ق.م(  1045ز زنا در بحث موانع نکاح مطرح است )ماده تنها اثر بار شده بر نسب ناشی ا

 ( موجود است: 1392دو ماده نیز در مورد بحث دیۀ متولد از زنا در قانون مجازات اسالمی )مصوب 
 شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است. : ۵۵۲ماده 
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چنانچه    وارث  دیۀ شخص  متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و:  ۵۵۳ماده  
 باشند. یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می

 نحوه ارث بردن 
اث به سه شکل ارث می  ق.م(:  893ند )ماده بر ورِّ

 به فرض  •
 به َقراَبت  •
 گاه به فرض، گاه به َقراَبت  •

ن در قانونفرض عبارت است از   . سهم معیِّ
1اند از:  ها عبارتفرض

2
1نصف،   

3
لث،   1ث 

4
1ربع،   

6
دس،    1س 

8
2ثمن و   

3
لث.    دو ث 

اث همیشه فرض کدام دو فرض دارند: فرض باال و فرض پایین )َاعلی و َادنی( که به شرح زیر  و هر    زوجهو   زوج،  مادر اند از: َبر هستند. این عده عبارتبعضی از ورِّ
 باشد: می

1مادر:  
3
1و  

6
1زوج:    

2
1و  

4
1زوجه:     

4
1و   

8
 

1اگر مرد چهار زن داشته باشد، چهار زن با هم  
4
1یا   

8
 برند. می 

اثی که به َقراَبت می نی ندارندبرند ورِّ  باشد. َبر، پسر  متوفی میبرند. مثال بارز َقراَبت، از ترکه سهم میَبرها سهمشان را بردندفرضپس از اینکه و  سهم معیِّ
ت  وجود  فرزند  متوفی، فرض  پایین را میدارد. مادر و زوجه فرض  یک پسرو    زوجه،  مادرمثال: متوفی،   1برند؛ مادر َبر هستند و هر دو به علِّ

6
1و زوجه    

8
برد و مابقی  می  

اث همه فرضَبر است میبه پسر که َقراَبت  َبر باشند ممکن است ترکه کم یا زیاد بیاید که بحث خواهد شد. رسد. اگر ورِّ
1َبر بوده و فرض او  )حتی نوه به پایین( پدر متوفی فرض  اوالد داشته باشدبرند پدر است. اگر متوفی  به فرض، گاه به َقراَبت می  از جمله کسانی که گاه

6
باشد و می  

 َبر خواهد بود. الزم به ذکر است پدر فقط یک فرض دارد. پدر متوفی َقراَبت اوالد نداشته باشداگر متوفی 
 مثال: 

1َبر بوده و به علت  وجود  فرزند  متوفی، فرض پایین یعنی  دارد. مادر فرض یک پسر و مادر، پدرمتوفی  -1
6
ت  وجود  فرزند  متوفی، فرضرا می  َبر بوده و برد. پدر به علِّ

1
6
 برد. برد؛ و مابقی را پسر متوفی به َقراَبت میمی 
1برند یعنی مادر  َبر هستند و در این جا به علت نبود فرزند برای متوفاة فرض باال را میباشد. مادر و زوج همیشه فرضمی  زوجو    مادر،  پدرمتوفاة دارای    -2

3
و زوج   

1
2
 برد. َبر است و مابقی را به َقراَبت میبرد. پدر هم به علت نبود فرزند برای متوفاة َقراَبتمی 

اث، فرضرد شود )تسهیم به نسبت(. به این تقسیم،  االرث، بین آنها تقسیم میبردن فرضشان، ترکه زیاد بیاید؛ مازاد به نسبت سهم َبر باشند و پس از: اگر همۀ ورِّ
 گویند. رد می

 باشد. می دخترو  مادر، پدر مثال: متوفی دارای 
1َبر است و فرض او  فرضاگر دختر تنها باشد یا به عبارت دیگر، دختر، فرزند  منحصر باشد )یعنی متوفی پسر نداشته باشد( 

2
 باشد. می 

1َبر بوده و فرض او  طر وجود فرزند برای متوفی فرضپدر به خا
6
 باشد. می 

ت وجود فرزند برای متوفی فرض َادنی را که  مادر فرض 1َبر است و به علِّ
6
 برد. باشد می 

 کنیم: ها را جمع میفرض
1
2 +

1
6 +

1
6 =

3
6 +

1
6 +

1
6 =

5
6 

5حال  
6
 آید: نیم تا باقیماندۀ ترکه به دست میکرا از واحد )یک( کم می 

1 −
5
6 =

6
6 −

5
6 =

1
6 
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1
6

اث رد شود. برای رد ابتدا فرضاز ترکه باقی می    گیریم( سپس صورت کسرها را با هم جمع  ها را هم مخرج کرده )یعنی مخرج  مشترک میماَند که باید به ورِّ
کنیم و  هم مخرج ضرب می  کنیم. حاصل هر چه شد باید باقیمانده را به آن نسبت تقسیم کرد یا به عبارتی دیگر باقیمانده را در عکس جمع صورت کسرهایمی

 کنیم. ها به صاحبان فروض رد میدر نهایت به تناسب صورت
 گویند. به این عملیات »تسهیم به نسبت« می

1در این مثال فرض دختر ) 
2

1( ، پدر ) 
6

1( و مادر ) 
6

 کنیم. ( را هم مخرج می
3
6
1و  

6
1و  

6
 

1باشد. باید  می  3+ 1+ 1=5ها:  جمع صورت
6

ه شود(،  قسمت به دختر )به صورت  کسرهای هم  3نموده،  قسمت    5باقیمانده را       1قسمت به پدر و    1مخرج توجِّ
1دهیم؛ یعنی  قسمت به مادر می

5
1از    

6
3همین نسبت به مادر و  را به پدر و به    

5
1از    

6
دهیم. سپس مقادیر رد شده را به فروض اولیه اضافه  باقیمانده را به دختر می  

 یک مشخص شود.  کنیم تا قدرالسهم نهایی هرمی
1پدر:  

6
+ (

1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 
1مادر:  

5
 

1دختر:  
2

+ (
1
6

×
3
5
) =

1
2

+
3

30
=

15+3
30

=
18
30

=
3
5

 
 های نهایی جمع شوند تا برابری آن با واحد )یک( محرز شود. شود قدرالسهمبرای اطمینان از صحت عملیات توصیه می

 نکات رد:
 شود: باشد که ذیاًل بیان میمی  سه نکتۀ مهمبحث رد دارای 

َبَرد و بقیۀ ترکۀ شوهر در حکم  مال  اشخاص  بالوارث  شود، حتی اگر وارث  منحصر باشد پس زوجه )زن( فقط َنصیب  خود را می: به زوجه هیچگاه رد نمی1نکته 
 ق.م(.  949و  905خواهد بود که در صورت نبودن  وارث، امر  ترکۀ متوفی راجع به حاکم است )مواد 

 متوفی دارای پدر، دختر و زوجه است.  -1مثال 
1َبر است و پدر به خاطر وجود فرزند فرض

6
 برد. می 

1دختر  تنها  
2
1به فرض و زوجه به خاطر وجود دختر فرض ادنی   

8
 برد. را می 

 کنیم:ها را جمع میحال فرض
1
6 +

1
8 +

1
2 =

4 + 3 + 12
24 =

19
24 

 باقیمانده به دست آید: کنیم تا ها را از واحد کسر میفرض
24
24 −

19
24 =

5
24 

5حال  
24

مخرج کرده و به نسبت  صورت  کسر  آنها تسهیم به نسبت  شود؛ بنابراین باید فروض پدر و دختر را همکنیم چون به زوجه رد نمیرا به پدر و دختر رد می  
 کنیم. 
1
6

و 1
2
   1

6
3 و 

6
 

5باشد. پس از می  1+ 3=4ها  جمع صورت
24
3مانده  باقی 

4
1به دختر   

4
 رسد. به پدر می 

1زوجه: 
8

 

1پدر: : 
6

+ (
5

24
×

1
4
) =

1
6

+
5

96
=

16+5
96

=
21
96

=
7

32
  

1دختر:  
2

+ (
5

24
×

3
4
) =

63
96

=
21
32

 
 متوفی فقط یک زوجه دارد. -2مثال 

1چون متوفی فرزند ندارد زوجه فرض  َاعلی یعنی  
4

برد و مابقی برای امام و در صورت غیبت او برای حاکم است، گرچه نظر مخالفی مبنی بر اینکه در زمان  می  
 رسد نیز وجود دارد. می  غیبت، تمام ترکه به زوجه
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َتَوفات  : به زوج اصواًل رد نمی2نکته   خود را    1شود، مگر اینکه وارث منحصر باشد پس در صورت نبودن  هیچ وارث  دیگری به غیر از زوج، شوهر تمام  ترکۀ زن  م 
 ق.م(.  949و  905َبَرد )مواد  می

اث متوفی عبارت -1مثال   اند از: مادر، دختر و زوج. ورِّ
اث همگی فرضو  1َبر بوده و فرضشان به ترتیب عبارت است از  رِّ

4
و 1

2
، 1

6
 

1مانده ترکه:   − (
1
6

+
1
2

+
1
4
) =

1
12

 
1شوند:  شود چون وارث منحصر نیست. پس فروض دختر و مادر هم مخرج میبه زوج رد نمی

6
و 3

6
 

1پس از   1+ 3=4جمع صورت کسر:  
12
3مانده   

4
1به دختر و   

4
 رسد. به مادر می  

1مادر:  
6

+ (
1

12
×

1
4
) =

1
6

+
1

48
=

8+1
48

=
9

48
=

3
16

 

1دختر:  
2

+ (
1

12
×

3
4
) =

1
2

+
3

48
=

24+3
48

=
27
48

=
9

16
 

1زوج: 
4

=
4

16
 

 باشد. متوفاة تنها دارای زوج می -2مثال 
1چون متوفاة فرزند ندارد، زوج فرض اعلی یعنی  

2
 شود.برد و به علت اینکه وارث منحصر است مابقی به او رد میمی 

 مگر اینکه حاجب داشته باشد. شود  : به مادر اصواًل رد می3نکته 
 متوفی، مادر و دختر دارد.  -1مثال 

1َبر هستند. فرض مادر  هر دو فرض
6
1و فرض دختر    

2
 باشد. می 

6مانده ترکه:  
6

− (
1
2

+
1
6
) =

6
6

−
3+1

6
=

6
6

−
4
6

=
2
6

=
1
3

 
3ها:  مساوی کردن مخرج فرض

6
1 و 

6
 

 1+ 3=4ها  جمع صورت
1از 

3
3مانده،   

4
1به دختر و   

4
 رسد. به مادر می 

1دختر:  
2

+ (
1
3

×
3
4
) =

1
2

+
3

12
=

6+3
12

=
9

12
=

3
4

 

1مادر:  
6

+ (
1
3

×
1
4
) =

1
6

+
1

12
=

2+1
12

=
3

12
=

1
4

 
 ، در خصوص رد به مادر باید اصطالح حجب و انواع آن ذکر شود. 3قبل از ذکر مثال برای استثناء  نکتۀ  

 حجب: 
 ق.م(.  886)ماده   بردمیکمتر  یا   بردیا ارث نمیحالت وارثی است که با بودن او وارث دیگر 

رمانیرا   حجب از اصل  ارث • رمانی  طبقۀ بعد است یا در    َحجب  ح  گویند حجب حرمانی یا به این صورت است که وجود  وارث در هر طبقه، حاجب  ح 
 هر دسته، درجۀ نزدیک، حاجب  حرمانی  درجۀ دور است. 

رمانی  :مصادیق  حجب  ح 
 َبَرد. برد و تا طبقۀ دوم باشد طبقۀ سوم ارث نمید است؛ یعنی تا طبقۀ اول باشد طبقۀ دوم ارث نمی. هر طبقه، حاجب  حرمانی  طبقۀ بع1
 َبری  درجۀ دورتر است. تر، مانع  ارث)نه در هر طبقه(، درجۀ نزدیک در هر دسته. 2
 َبَرند. ها ارث نمی. با بودن  برادر  ابوینی، َابی3

رمانی: ضابطۀ َحجب از  اث، طبقۀ بعد را از ارث محروم میضابطۀ حجب  ح  ت است بنابراین هر طبقه از ورِّ ت  به میِّ کنند مگر در اصل  ارث، رعایت  َاقَربیِّ
َمت  قائمو موردی که وارث  دورتر می 936مورد مادۀ  َبرد که در این صورت، هر دو ارث میتواند به س   َبَرند. مقامی ارث ب 

 

1
 تأنیث  متوفی   
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رما ب  ح  با تمام  طبقات، قابلپدر، مادر، پسر و دختر حاج  رمانی ندارند زوج و زوجه  ب  ح  ندارند. زوج و زوجه هم حاج  جمع هستند و طبقات، مانع   نی 
 َبری  آنها نیست. ارث

قصانی، حاجب باعث می • قصانی یا َحجب از بعض: در َحجب  ن  َبَرد که بقیه را خودش ببرد )یا حتی  َحجب  جزئی یا َحجب  ن  خودش  شود وارث دیگر کمتر ب 
قصانی آن است که    887دهد تا خودش بیشتر ببرد. )ماده  َنَبَرد(. مثل اوالد که فرض  باالی زوج یا زوجه را به فرض  پایین کاهش می ق.م( پس َحجب  ن 

ۀ شوهر که از نصف به ربع اگر برای زوجه، اوالدی باشد کافرض  وارث از حد  اعلی به حد  َادنی نزول پیدا می  کند. هش پیدا میکند مانند حصِّ
 :  مصادیق  حجب  ُنقصانی

قصانی  زوج است. 1 َتَوفات، حاجب  ن   . فرزند  م 
قصانی  زوجه است.2  . فرزند  متوفی، حاجب  ن 
قصانی  پدر است. 3  . فرزند  متوفی، حاجب  ن 
قصانی  مادر است. برادر و خواهرهای متوفی یا  فرزند متوفی. 4  ، حاجب  ن 

قصانی  مادر میدر موردی که   َبَرد،  شود. اگر متوفی، فرزند نداشته باشد مادر سهم  َاعلی میمتوفی، فرزند داشته باشد عین  مورد  سوم، فرزند، حاجب  ن 
 َبَرد. اگر متوفی فرزند داشته باشد مادر سهم  َادنی می

قصانی  وارث  دیگری میحاجب    تحت شرایطیبرد ولی  اما موردی وجود دارد که در آن، وارثی اصاًل ارث نمی ن  برادر و خواهرهای متوفی  شود؛ و آن   
ب  مادر  متوفی می  )َکالله یا اخوه( خوه از طبقۀ دوماست و    مادر از طبقۀ اولشوند. در این حالت  هستند که حاج  ، با این حال طبقۀ دوم در میزان  ارث  ا 

تیا  َکاللهگذارد. طبقۀ اول تأثیر می ت( دو تأثیر بر مادر می)نه فرزند    اخوۀ میِّ  گذارند:  میِّ
1سهم مادر را از   -1

3
1به  

6
 دهند. کاهش می 

 شوند. مانع رد اضافه به مادر می -2
 ق.م(  892)ماده  شوندشرایطی که تحت آن اخوۀ مّیت، حاجب  ُنقصانی  مادر می

خوه باید   -1  1؛چهار خواهریا   یک برادر با دو خواهرباشد؛ یعنی  مشابهیا   حداقل دو برادرتعداد: ا 
 2پدر زنده باشد؛ -2
خوه ممنوع از ارث نباشد، مگر به سبب قتل؛  -3  ا 
ینی یا َابی(. از ظاهر  قسمت  ب  مادۀ  -4 خوه با متوفی از یک پدر باشند )َاَبو  ینی  ق.م چنین بر می  892ابوینی یا َابی  تنها باشد: یعنی ا  آید که باید همه آنها َاَبو 

می باشند، حاجب  مادر نیستند.  یا َابی باشند. اگر خواهر و  برادرا ا 
 انواع برادر و خواهر: 

ینی: دارای پدر و مادر مشترک هستند.  •  َاَبو 
 َابی: دارای پدر مشترک هستند.  •
می: تنها دارای مادر مشترک هستند.  •  ا 

خصوص مطلق است. هر َحجبی منع است ولی هر مانع  ارثی  نکتۀ َحجب: حجب از ارث را با موانع  ارث اشتباه نگیرید و رابطۀ بین حجب و موانع  ارث، عموم و  
 ناشی از َحجب نیست. 

 طبقات مختلف وّراث و نحوه و میزان ارث بردن هر یک 
َبرها  فرض َبرهاست؛ و برای تقسیم ترکه باید ابتدا قدرالسهمَبرها از َقراَبتترین عملی که باید انجام شود، تشخیص و تفکیک فرضبرای تقسیم ترکه، اولین و مهم

 َبرها داد. کنار گذاشته شود، سپس مانده را به َقراَبت
 

1
َبَرد چون شرط،  ششم )َادنی( می باشند: مادر، یک   دو خواهر و    دو برادر   و   یک مادر َبَرد چون شرط، محقق نشده است ولی اگر یک نفر بمیرد و بازماندگانش  سوم )َاعلی( می باشند: مادر، یک   سه خواهر و    یک مادر پس اگر یک نفر بمیرد و بازماندگانش    

 محقق شده است. 

2
 اشد تا حاجب  مادر باشند. شرط محقق نشده است؛ تمام  شرایط باید با هم وجود داشته ب   4َبَرد چون یکی از  سوم )َاعلی( می اگر یک نفر بمیرد و بازماندگانش یک مادر و چهار برادر باشند و پدر زنده نباشد: مادر، یک   
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 )شامل پدر، مادر، اوالد به پایین( طبقه اول  
 حالتی که فقط یک وارث وجود دارد.  .1

َبَرد و مهم اینه که باید بگیم  کلِّ ترکه را می  Xتونیم بگیم بری او متفاوت خواهد بود؛ یعنی ما نمیبرد اما نحوۀ ارثدر این حاالت، وارث  منحصر، کلِّ ماترک را می
X برد یا به قراَبت. به فرض می 

 متوفی فقط پدر دارد.   -1حالت 
 َبرد. َبر است و کلِّ ترکه را به َقراَبت میحالت، پدر َقراَبتبرد گاه به قرابت؛ در این پدر گاه به فرض می

 متوفی فقط مادر دارد.   -2حالت 
1َبر است و چون در این حالت متوفی اوالد ندارد، فرض َاعلی را کهمادر همیشه فرض

3
َبرد و چون وارث  دیگری نیست و در نتیجه حاجب ندارد، بقیه به  است، می   

1شود؛ یعنی  او رد می
3
 َبرد. به فرض و مابقی را به رد می 

 متوفی فقط یک دختر دارد.  -3حالت 
1در این حالت دختر  

2
 برد. را به فرض و مابقی را به رد می 

 متوفی فقط یک پسر دارد.   -4حالت 
 برد. َبر است و در این حالت، کلِّ ترکه را به َقراَبت میپسر همیشه َقراَبت

 حالتی که دو وارث وجود دارد. .2
 متوفی پدر و مادر دارد.   -1ت حال

خوه دارد( یا خیر؟ در این حالت دو فرض پیش می ت، ا  ه شود که آیا مادر حاجب دارد )یعنی میِّ  آید: هرگاه مادر در مسئله بود به این نکته توجِّ
 مادر حاجب ندارد:  -الف

ت   1فرض  َاعلی را که    نبود حاجبو   نبود فرزند برای متوفیمادر به علِّ
3
 رد. باست می 

 برد.َبر است و پدر مابقی را به َقراَبت میچون متوفی فرزندی ندارد پدر َقراَبت
 مادر حاجب دارد:   -ب

ل می 1دهد. پس مادر  حاجب، فرض  مادر را به فرض  َادنی َتَنزُّ
6
ت نبود فرزند برای متوفی مابقی را به َقراَبت میبه فرض می   برد. َبَرد و پدر به علِّ

 متوفی، پدر و یک دختر دارد.  -2حالت 
ت وجود فرزند، پدر  پدر گاه به فرض می 1برد گاه به قرابت؛ در این حالت، به علِّ

6
 برد. به فرض می 

1َبر بوده و فرض او  دختر  تنها فرض
2
 باشد. می 

1
6 +

1
2 =

1 + 3
6 =

4
6 =

2
3 

1 −
2
3 =

1
3 

1حال  
3

اث رد می   کنیم؛ یعنی مانده به نسبت  ها را برابر کرده و مانده را مطابق  جمع  صورت  آنها تقسیم میکنیم. مخرج  فرضباقی مانده است که باقیمانده را به ورِّ
 شود. م میبین پدر و دختر متوفی تقسی  3به  1

1پدر:  
6

+ (
1
3

×
1
4
) =

1
6

+
1

12
=

2+1
12

=
3

12
=

1
4

  

1دختر:  
2

+ (
1
3

×
3
4
) =

3
4

 
 باشد. متوفی دارای مادر و یک دختر می  -3حالت 

ی ندارد و به مادر رد می به واسطه نبود پدردر مسئله مادر وجود دارد ولی   شود. بحث از حاجب  مادر محلِّ
 شود.حل می 2مسئله مانند حالت شماره 

 باشد. رای پدر و یک پسر میمتوفی دا -4حالت 
1بواسطه وجود فرزند برای متوفی، پدر 

6
 برد. را به فرض و مابقی را پسر به َقراَبت می 
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 باشد. متوفی دارای مادر و یک پسر می  -5حالت 
1مادر  

6
 برد. را به فرض و مابقی را پسر به َقراَبت می 
 باشد. متوفی دارای یک پسر و یک دختر می  -6حالت 

 شود. تقسیم می  1به  2شود و ماَتَرک بین آنها به نسبت َبر میتر در کنار پسر باشد َقراَبتهرگاه دخ
1یعنی  

3
2را دختر و  

3
 برند. را پسر به َقراَبت می 

 حالتی که سه وارث وجود دارد. .3
 باشد. متوفی دارای پدر، مادر و یک دختر می  -1حالت 

 آید: مادر یا حاجب دارد یا ندارد. ؛ پس دو حالت پیش میپدر نیز زنده استدر مسئله مادر وجود دارد و 
 مادر حاجب دارد:  -الف

1مادر فرض  َادنی یعنی  
6
رده و   ت، چند برادر یا خواهر داردچیزی به او رد نمیرا ب   (. شود )چون میِّ

1پدر به واسطۀ وجود فرزند  
6
 برد. می   

1َبر است و دختر  تنها )بدون پسر( فرض
2
 برد. می 
1
6 +

1
6 +

1
2 +

1 + 1 + 3
6 =

5
6 

6مانده ترکه:  
6

−
5
6

=
1
6

 
1
6
 شود. رد می 3به   1اند( کرده و بین پدر و دختر به نسبت های پدر و دختر که هم مخرج شدهقسمت )جمع  صورت  فرض 4مانده را  

1مادر:  
6

=
4

24
 

1پدر:  
6

+ (
1
6

×
1
4
) =

1
6

+
1

24
=

4+1
24

=
5

24
 

1دختر:  
2

+ (
1
6

×
3
4
) =

1
2

+
3

24
=

12+3
24

=
15
24

=
15
24

 
1
6 +

5
24 +

15
24 =

4 + 5 + 15
24 =

24
24 

 شود.چنانچه مادر حاجب نداشته باشد؛ در این حالت به مادر نیز رد می  -ب
1یعنی  

6
 شود.رد می 3و   1و  1ر، مادر و دختر نسبت  اند( کرده و بین پدهای پدر، مادر و دختر که هم مخرج شدهقسمت )جمع صورت فرض 5مانده را  

1مادر:  
6

+ (
1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 

1پدر:  
6

+ (
1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 

1دختر:  
2

+ (
1
6

×
3
5
) =

1
2

+
3

30
=

15+3
30

=
18
30

=
3
5

 
 باشد. متوفی دارای پدر، مادر و یک پسر می  -2حالت 

1پدر و مادر متوفی به واسطۀ وجود فرزند متوفی، هر کدام  
6
 برد. و مابقی را پسر به َقراَبت می به فرض 

اث، َقراَبت َبر وجود دارد )مانند ما نحن فیه( چیزی  در این حالت توهم نشود که چون پدر زنده است ممکن است مادر حاجب داشته باشد. چرا که وقتی در میان ورِّ
 ماند تا بحث رد و به َتَبع  آن، حاجب  مادر پیش آید. اضافه نمی

 باشد. متوفی دارای پدر، یک دختر و یک پسر می  -3حالت 
1َبر است و  به علت وجود فرزندان متوفی، پدر فرض

6
5َبر است و  برد. دختر در کنار پسر َقراَبتبه فرض می 

6
 شود. تقسیم می 2به  1باقیمانده بین آنها به نسبت   

1پدر:  
6

=
3

18
 

5دختر:  
6

×
1
3

=
5

18
 

5پسر: 
6

×
2
3

=
10
18
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 باشد. مادر، یک دختر و یک پسر میمتوفی دارای    -4حالت 
َبر وجود داشته باشد اصاًل این بحث مطرح نیست چون چیزی  شاید به نظر برسد که چون پدر وجود ندارد، مادر حاجب ندارد؛ اما باید گفت اگر در مسئله َقراَبت

 پیش بیاید.  وجود یا عدم  حاجب و  ردماند که بحث نمی
1متوفی، فرض َادنی یعنی  مادر به واسطۀ وجود فرزند برای  

6
 برد. را می 

 شود. بین آنها تقسیم می 2به   1شود و مانده را به نسبت  َبر میدختر در کنار پسر، َقراَبت
1مادر:  

6
=

3
18

  
5دختر:  

18
 

10پسر: 
18

 
 باشد. می دو دختر )یا چند دختر(متوفی دارای پدر و   -5حالت 

1پدر بواسطه وجود فرزند برای متوفی  
6
 برد. به فرض می 

2َبر هستند و فرض آنها روی هم  فرض  بدون پسردو یا چند دختر  نکته:
3
 شود. است که به تساوی بین آنها تقسیم می 

1فرض پدر:  
6

 
2فرض دختران:  

3
=

4
6

 

1مانده ترکه:   − (
1
6

+
2
3
) =

6
6

−
1+4

6
=

6
6

−
5
6

=
1
6

    
1
6

کنیم و به نسبت  شوند. سپس فرض آنها را هم مخرج میشود. برای این کار پدر یک عضو و دختران روی هم یک عضو فرض میمانده به پدر و دختران رد می  
 کنیم. ( تسهیم به نسبت می1+4= 5ها )جمع صورت

1پدر:  
6

+ (
1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 

2دختران:  
3

+ (
1
6

×
4
5
) =

2
3

+
4

30
=

20+4
30

=
24
30

=
4
5

 
4
5
 شود. هم دختران بین همه آنها به تساوی تقسیم میس 

 متوفی مادر و دو دختر )یا بیشتر( دارد.   -6حالت 
 شود. حل می 5چون پدر زنده نیست مادر حاجب ندارد و مسئله دقیقًا مانند حالت  

1مادر:  
6

+ (
1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 

2دختران:  
3

+ (
1
6

×
4
5
) =

2
3

+
4

30
=

20+4
30

=
24
30

=
4
5

 
 باشد. ای پدر و دو پسر )یا بیشتر( میمتوفی دار   -7حالت 

1پدر به واسطه وجود فرزند برای   
6
 رسد که بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد. برد و مابقی به َقراَبت به پسران میبه فرض می 

 متوفی مادر و دو پسر )یا بیشتر( دارد.   -8حالت 
1
6
 که بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.   رسدبرد و مابقی به َقراَبت به پسران میمادر به فرض می 
 متوفی سه پسر )یا بیشتر( دارد.   -8

 کنند. پسرها کلِّ ترکه را به َقراَبت برده و بین هم تساوی تقسیم می
 متوفی سه دختر )یا بیشتر( دارد.   -9

2دختران  
3
رده و مابقی به آنها رد می   شود. شود که در نهایت بین آنها به تساوی تقسیم میبه فرض ب 

 اختالط پسران و دختران.  - 10
و برابر  پسر د  هرشود. یعنی سهم  بین آنها تقسیم می  2به    1رسد که به نسبت  شوند. کلِّ ترکه به َقراَبت به دختران و پسران میَبر میدختران در کنار پسران َقراَبت

 دختر است.  یک
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 حالتی که چهار وارث )یا بیشتر( وجود دارد. .4
 متوفی پدر، مادر و دو دختر )یا بیشتر( دارد.   -1حالت 

1پدر و مادر هر کدام  
6
2و دختران   

3
 شود؛ ترکه تمام است. برند که به تساوی بین آنها تقسیم میبه فرض می 

 متوفی پدر، مادر و دو پسر )یا بیشتر( دارد.   -2حالت 
1پدر و مادر هر کدام  

6
 شود. برند که به تساوی بین آنها تقسیم میبه فرض و مابقی را پسران به َقراَبت می 

 باشد. یا بیشتر( و یک دختر )یا بیشتر( میمتوفی دارای پدر، مادر و یک پسر )  -3حالت 
1پدر و مادر هر کدام  

6
 بین آنها تقسیم خواهد شد.  1به  2برند که نسبت  به فرض و مابقی را پسران و دختران به َقراَبت می 

 هانوه .5
گفت: »در هر دسته، درجۀ نزدیک مانع درجۀ دورتر است« فرزند، مانع نوه ای که میاز دستۀ دوم  طبقۀ اول است. لذا طبق قاعده  نوه، درجۀ دوو    فرزند، درجۀ یک

 است. 
مانع درجۀ دور  گفتیم: »درجۀ نزدیک  یک دسته،  برند چون که میمقامی از والدینشان از متوفی ارث میها در طبقۀ اول و در دستۀ اوالد جای دارند و به قائمنوه

بودن  آنها ارث را تقسیم کرده و در نهایت سهم پدر و مادرشان  االرث آنان پدر یا مادرشان را زنده فرض کرده و با فرض  زندهدستۀ دیگر نیست« برای محاسبۀ سهم
 دهیم. ها( میرا به آنها )نوه

 باشد. دو نوه دختری )یک پسر و یک دختر( می : متوفی دارای پدر و مادر و دو نوه پسری )یک پسر و یک دختر( و1مثال 
 باشد. شود به اینکه متوفی دارای پدر، مادر، یک پسر و یک دختر میمسأله تبدیل می

1پدر و مادر هر کدام  
6
2برند.  به فرض می 

3
 کنیم. تقسیم می 2به   1باقیمانده را بین دختر و پسر به نسبت  

2
3

×
1
3

=
2
9

2به دختر و  
3

×
2
3

=
4
9

 رسد. به پسر می 
کور به نسبت ها( میحال سهم دختر و پسر به فرزندانشان )نوه ناث و ذ   شود. تقسیم می 2به   1رسد که بین ا 

 بین پسر و دخترش:  دخترتقسیم سهم 
2پسر  دختر:  

9
×

2
3

=
4

27
 

2دختر  دختر:  
9

×
1
3

=
2

27
 

 بین پسر و دخترش: پسرتقسیم سهم 
4پسر  پسر:  

9
×

2
3

=
8

27
 

4دختر  پسر:  
9

×
1
3

=
4

27
 

 باشد. : متوفی دارای پدر و دو نوۀ دختری )یک پسر و یک دختر( می2مثالی 
 شود. بین فرزندانش تقسیم می  1به  2شود به: یک پدر و یک دختر؛ سپس سهم نهایی دختر به نسبت  کنیم و مسئله تبدیل میدختر  متوفی را زنده فرض می

1
6 +

1
2 =

1 + 3
6 =

4
6 =

2
3 

1 −
2
3 =

1
3 

1پدر:  
6

+ (
1
3

×
1
4
) =

1
6

+
1

12
=

2+1
12

=
3

12
=

1
4

  

1دختر:  
2

+ (
1
3

×
3
4
) =

1
2

+
3

12
=

6+3
12

=
9

12
=

3
4

 
3پسر  دختر:  

4
×

2
3

=
6

12
 

3دختر  دختر:  
4

×
1
3

=
3

12
 

قَربای طبقۀ اول  .6
َ
 زوجین با ا
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مالک، اوالد داشتن یا نداشتن  متوفی است و اوالد داشتن یا    فرض َاعلی یا َادنی زوج یا زوجه]ها[ َبر بوده و فرض آنها آموختیم. در مورد   زوجین همیشه فرض
 نداشتن زوج یا زوجۀ وارث مؤثر نیست. 

 شود.َبر هستند در مسئله ابتدا سهم آنها کنار گذاشته میچون زوجین فرض
 مثال: بازماندگان  متوفی عبارتند از: پدر، مادر، یک دختر و زوجه. 

1پدر  
6

1، مادر  
6

1، دختر  
2

1، و زوجه 
8
 شود. برند و از باقیمانده به زوجه رد نمیهمگی به فرض می 

1
6 +

1
6 +

1
2 +

1
8 =

4 + 4 + 12 + 3
24 =

23
24 

24مانده ترکه:  
24

−
23
24

=
1

24
 

1اگر مادر حاجب نداشته باشد از  
24
1شود، ولی اگر مادر حاجب داشته باشد از  مانده به او هم رد می 

24
 شود. مانده فقط به پدر و دختر رد می 

ینی است. : متوفی 2مثال   دارای زوجه، پدر، مادر و دو برادر َاَبو 
1مادر حاجب دارد پس  

6
 برد.به فرض می 

1زوجه 
4
 برد. برد و مابقی را پدر به َقراَبت میبه فرض می 

اث فرضدر طبقۀ اول وقتی زوج یا زوجه در مسأله مینقص:   این حاصل جمع از واحد    شود کهَبر باشند، گاهی پس از جمع فروض مشاهده میآید، اگر همۀ ورِّ
 آید. بزرگتر است؛ به عبارتی دیگر ترکه کم می

َتَوفات دارای پدر، مادر، یک دختر و زوج می - 1مثال  باشد. م 
1جمع فروض عبارت است از:  

6
+

1
6

+
1
2

+
1
4

=
2+2+6+3

12
=

13
12

 
 باشد. متوفی دارای پدر، مادر، زوجه و چند دختر می -2مثال 

1جمع فروض عبارت است از:  
6

+
1
6

+
1
8

+
2
3

=
4+4+3+16

24
=

27
24

 
َتَوفات دارای پدر، مادر، زوج و چند دختر می -3مثال   باشد. م 

1جمع فروض عبارت است از:  
6

+
1
6

+
1
4

+
2
3

=
2+2+3+8

12
=

15
12

 
 باشد. متوفی دارای پدر، چند دختر و زوج می -4مثال 

1جمع فروض عبارت است از:  
6

+
2
3

+
1
4

=
2+8+3

12
=

13
12

 
 باشد. چند دختر و زوج میمتوفی دارای مادر،  -5مثال 

1جمع فروض عبارت است از:  
6

+
2
3

+
1
4

=
2+8+3

12
=

13
12

 
 آید. پنج  مثال  باال تنها موارد  طبقۀ اول هستند که ترکه کم می

حاصل جمع فروض آنقدر  . بدین ترتیب که صورت  فرض  آنها را در  ق.م(  914)مادۀ  1کنیمنقص را بر دختر یا دختران وارد میوقتی در طبقۀ اول ترکه کم بیاید،  
َبرها، مانده را به دختر  َبر تصور کرده و پس از دادن  فرض  سایر  فرضدهیم تا جمع فروض برابر واحد شود. به عبارتی دیگر گویی آنها را در مسئله َقراَبتکاهش می

 دهیم. یا دختران می
5اگر سهم دختر را    1مثاًل در مثال 

12
2شود. کنیم حاصل جمع برابر واحد می 

12
+

2
12

+
5

12
+

3
12

= 1 
13سهم دختران   2در مثال  

24
5سهم دختران   3و در مثال   

12
7سهم دختران   5و  4های ، در مثال 

12
 خواهد بود.  

َبرها  های دیگری وجود دارد، آنجا به جای رد به فرضحلهایی که در رد و نقص داده شد منطبق بر فقه امامیه است. در فقه عامه در این خصوص راهحلراه
ینی اگر چه از درجه یا طبقه مؤخر باشند داده می  شود. تعصیب وجود دارد یعنی زائد بر سهم صاحبان فرض، به خویشاوندان َاَبو 

 

1
بی در طبقۀ دوم، نقص بر    

َ
ینی یا ا َبو 

َ
بی یا بر    کاللۀ ا

َ
قصان  ترکه پیش نمی را بیان کرده است البته به اعتقاد برخی چون در این طبقه، هیچ یک فرض   938ق.م(. در طبقۀ سوم، قانونگذار مادۀ    927شود )مادۀ  وارد می   اجداد  ا  آید. َبر نیستند ن 
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این عمل   کنند تا حاصل جمع برابر واحد شود، کنند؛ یعنی مخرج مشترک کسر حاصل جمع را آنقدر زیاد میو در صورتی که ترکه کم بیاید نقص را بر همه وارد می
 .1گویند را عول می

3دهیم بدین ترتیب سهم هر یک به ترتیب عبارت خواهد بود از: ارتقاء می 13مخرج مشترک را به  1در مثال  
13

و 6
13

، 2
13

، 2
13

 
16اند از: سهام به ترتیب عبارت 2در مثال  

27
و 3

27
، 4

27
، 4

27
 

8اند از:  سهام به ترتیب عبارت 3و در مثال 
15

و 3
15

، 2
12

، 2
15

 
3اند از:  سهام به ترتیب عبارت 5و  4های و در مثال

12
و 7

12
، 2

12
 

 طبقۀ اول تمام شد فقط یک ماده مانده که الزم است خوانده شود.  
ه  َحبو 

ه موضوع ماده   ق.م است و در لغت به معنی بخشیدن یا بخشش است.  915َحبو 
ت باید مرد باشد. ۀ شمشیر بر میاز واژ  آید که َمی ِّ
 ای دارد. ه امامیه بوده و ریشه در زندگی قبیلههای فقه از ویژگیَحبو  

ت( به پسر بزرگ او می 915هر یک از اموالی که در ماده  ق.م   915رسد؛ اما حکم ماده  ق.م ذکر شده است، در صورت تعدد )با قید استفاده از همۀ آنها توسط َمی ِّ
 شود. شامل مجموعه یا کلکسیون  آن اموال نمی

ه به ذکر چند نکته اکتفا می  کنیم: در خصوص َحبو 
ه از آن  پسر بزرگ است.  -1  اگر دخترانی بزرگتر از پسر بزرگ وجود داشته باشند، باز َحبو 
ت دو پسر بزرگ هم سن داشته باشد )دوقلو یا از دو زن( منطقی -2 ت استثنا بودن آن منتفی باشد، گرچه نظر مخالف تر این است که َحباگر َمی ِّ ه به علِّ و 

ه را به تساوی بین خود تقسیم می  کنند نیز وجود دارد. مبنی بر اینکه دو پسر، َحبو 
ه -3 ه یکی از این حقوق است، استقرار َحبو  تر به  منطقی  اگر پسر  بزرگ، حین  فوت  مورث حمل بوده، نظر به اینکه حمل از حقوق مدنی متمتع است و َحبو 

 شود. رسد گر چه نظر مخالف بدین استدالل وجود دارد که به حمل، پسر بزرگ اطالق نمینظر می
 )شامل َاجداد به باال و برادر و خواهر به پایین(   طبقه دوم 

 کنیم: بخش بررسی می  4طبقه دوم را در 
 َاجداد  .1
 برادر و خواهر  .2
 َاجداد و برادر و خواهر  .3
 َاقَربای طبقه دومزوجین با  .4

 
جداد  .1

َ
 ا

 کلیات
ه به معنی مادربزرگو  ها(َاجداد )جمع جد به معنی پدربزرگاین بخش شامل  ات )جمع َجدِّ  باشد. می  ها(جدِّ

ینی اضافۀ بی ه َاَبو  ه یا َجدِّ می )َجدِّ ه یا َابی هستند یا ا   معنی است(.جد و َجدِّ
ِّ َابی: پدر  پدر 

 جد 
می: پدر  مادر  ِّ ا 

 جد 
ۀ َابی: مادر  پدر   َجدِّ

می: مادر  مادر  ۀ ا   َجدِّ

 

1
 . 278و    276امامی، سید حسن، صص    
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ۀ َابی  -1نکته  ناثریشۀ پدری دارند و  جد و َجدِّ کور دو برابر ا  ۀ َابی میمی  ذ  ِّ َابی دو برابر َجدِّ
 َبَرد.برند؛ یعنی جد 

می   -2نکته  ۀ ا  ناثریشۀ مادری دارند و  جد و َجدِّ کور و ا  می به اندامی  برابر ذ  ِّ ا 
می میبرند؛ یعنی جد  ۀ ا   َبَرد.زه َجدِّ

2در توارث  َاجداد فرض کنید پدر و مادر متوفی زنده هستند در این صورت  
3
1پدر و  

3
 مادر خواهد برد.   

می و    1قسمت کرده    3االرث  َاجداد، ترکه را  برند؛ یعنی در تقسیم  سهمَاجداد هم در واقع سهم فرزندانشان را می ن را به َاجداد   قسمت آ  2قسمت آن را به َاجداد  ا 
 بین خود تقسیم کنند.  2و  1دهیم تا مطابق نکات َابی می

می واحد باشد   1پس اگر َاجداد  ا 
3
2را به تنهایی و اگر َاجداد َابی تنها باشد   

3
رد.    را به تنهایی خواهد ب 

می خواه واحد باشند یا متعدد، فرضبه نظر می 1َبر بوده و فرض آنها  رسد َاجداد  ا 
3
 است.  

 حالتی که تنها یک وارث وجود دارد: •
ِّ ماترک را به َقراَبت می  -1حالت 

ۀ َابی  تنها: کل  ِّ َابی  تنها یا جدِّ
 برند. جد 

می  تنها:    -2حالت  ۀ ا  می  تنها یا َجدِّ ِّ ا 
1جد 

3
 برند. را به فرض برده و مابقی را به رد می 

 حالتی که دو وارث وجود دارد: •
ۀ َابی: هر دو َقراَبت  -1حالت  ِّ َابی و َجدِّ

 کنند. بین خود تقسیم می 1به  2َبر بوده و ترکه را به نسبت   جد 
می:    -2حالت  ۀ ا  می و َجدِّ ِّ ا 

1جد 
3
 کنند. شود که به تساوی بین خود تقسیم میبه فرض برده و مابقی به آنها رد می 

می(    -3حالت  ۀ ا  می )یا َجدِّ ِّ ا 
می(: جد  ۀ ا  می )یا َجدِّ ِّ ا 

ۀ َابی( و جد  ِّ َابی )یا َجدِّ
1جد 

3
ۀ َابی( می  ِّ َابی )یا َجدِّ

 رسد. به فرض برده و مابقی به َقراَبت به جد 
 دارد: حالتی که سه وارث وجود •
ِّ َابی -1حالت 

ۀ َابی، جد  می(و  َجدِّ ۀ ا  می )یا َجدِّ ِّ ا 
می(  جد  ۀ ا  می )یا َجدِّ ِّ ا 

1: جد 
3
2برد و به فرض می 

3
بین   1به  2رسد که به نسبت  باقیمانده به َقراَبت به َاجداد  َابی می 

 کنند. خود تقسیم می
می:   ۀ( ا  1جد )یا َجدِّ

3
=

3
9

 
ِّ َابی:  

2جد 
3

×
2
3

=
4
9

 
ۀ َابی 2:  َجدِّ

3
×

1
3

=
2
9

 
ۀ َابی(   -2حالت   ِّ َابی )یا َجدِّ

می،  جد  ِّ ا 
میو    جد  ۀ ا  می  َجدِّ 1: َاجداد  ا 

3
2کنند.  به فرض برده و بین خود به تساوی تقسیم می  

3
ۀ( َابی     باقیمانده به َقراَبت به جد )یا َجدِّ

 رسد. می
می:   ِّ ا 

1جد 
3

×
1
2

=
1
6

 
می:   ۀ ا  1َجدِّ

3
×

1
2

=
1
6

 
ۀ( َابی:   2جد )یا َجدِّ

3
=

4
6

 
 حالتی که چهار وارث وجود دارد: •

اث عبارت ۀ َابیاند از:  یعنی ورِّ می و    جد و َجدِّ ۀ ا  می  جد و َجدِّ 1: در این حالت َاجداد  ا 
3

2کنند،  به فرض برده و به تساوی بین خود تقسیم می  
3

باقیمانده به َقراَبت به    
 کنند. بین خود تقسیم می 1به   2رسد که به نسبت  َاجداد  َابی می

می:   ِّ ا 
1جد 

3
×

1
2

=
1
6

=
3

18
 

می:   ه ا  1َجدِّ
3

×
1
2

=
1
6

=
3

18
 

ِّ َابی:  
2جد 

3
×

2
3

=
4
9

=
8

18
 

ۀ َابی:   2َجدِّ
3

×
1
3

=
2
6

=
4

18
 

ه یا َکالله( .2 خو   برادر و خواهرها )ا 
 کلیات

 در این خصوص نکاتی به شرح زیر وجود دارد. 
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ینی، حاجب  حرمانی    -1نکته  ینی نباشند. باشند؛ یعنی برادر و خواهر  َابی وقتی ارث میبرادر و خواهر  َابی میبرادر و خواهر َاَبو   برند که برادر و خواهر  َاَبو 
می نیستند.   -2نکته  ینی یا َابی، حاجب  برادر و خواهر  ا   هیچ یک از برادر و خواهر  َاَبو 
ینی یا َابی ریشه در پدر دارند و ذ    -3نکته  ناث میبرادر و خواهر  َاَبو   برند. کور  آنها دو برابر  ا 
ناث  آنها به یک اندازه می  -4نکته  کور و ا  می ریشه در مادر داشته و ذ   برند. برادر و خواهر  ا 
می، واحد باشد    -5نکته  1اگر َکاللۀ ا 

6
1و اگر متعدد باشند   

3
 شود.برند که به تساوی بین آنها تقسیم میبه فرض می 

ینی یا َابی  تنها )بدون برادر یا به عبارت دیگر، در صورتی که منحصر به فرد باشد( فرض  -6نکته  1َبر بوده و فرض او  خواهر  َاَبو 
2
 باشد. می 

ینی یا َابی تنها )بدون برادر( فرض -7نکته  2بوده و فرض  آنها    َبردو خواهر )یا بیشتر( َاَبو 
3
 باشد که نهایتًا بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد. می 

می همیشه فرض  -8نکته   َبر هستند. َکاللۀ ا 
ینی همیشه َقراَبت  -9نکته   َبر هستند. برادر  َابی یا َاَبو 
ینی یا َابی همراه  برادر َقراَبت -10نکته   َبر هستند.خواهر یا خواهرهای َاَبو 

 پردازیم. ذکر نکات فوق به بیان حاالت گوناگون ارث بردن برادر و خواهر میپس از 
ینی: تمام ترکه را به َقراَبت می -1حالت   برد. یک برادر  َاَبو 
ینی:   -2حالت  1یک خواهر  َاَبو 

2
 شود. برد و مابقی به او رد میبه فرض می 

می واح  -3حالت  می: چون َکاللۀ ا  ( ا  1د است  یک برادر )یا خواهر 
6
 شود. برد و مابقی به او رد میبه فرض می 

ینی: تمام ترکه را به َقراَبت برده و بین هم به تساوی تقسیم می -4حالت   کنند. دو برادر )یا بیشتر( َاَبو 
ینی:  -5حالت  2دو خواهر یا بیشتر َاَبو 

3
 شود. تساوی تقسیم میبرند و مابقی را به رد که نهایتًا کلِّ ترکه بین آنها به را به فرض می  

می:   -6حالت  1دو برادر )یا بیشتر( ا 
3
 شود. برند که نهایتًا کلِّ ترکه بین آنها به تساوی تقسیم میرا به فرض و مابقی را به رد می 

می:  -7حالت  1دو خواهر )یا بیشتر( ا 
3
 شود. سیم میبرند که نهایتًا کلِّ ترکه بین آنها به تساوی تقرا به فرض و مابقی را به رد می 

ینی -8حالت  ینیو  یک برادر )یا بیشتر( َاَبو  رده و همگی َقراَبتیک خواهر )یا بیشتر( َاَبو  ناث ب  کور دو برابر  ا   َبر هستند. : ذ 
ینی -9حالت  میو  یک برادر )یا بیشتر( َاَبو  می واحد است و یک برادر )یا خواهر( ا  1: َکاللۀ ا 

6
ینی به َقراَبت میبه فرض می  برند و به تساوی  َبَرد، مابقی را برادران َاَبو 

 کنند. بین هم تقسیم می
می:  - 10حالت  ینی و یک برادر )یا خواهر( ا   یک خواهر َاَبو 

ینی   1خواهر َاَبو 
2
می    1و برادر )یا خواهر( ا 

6
 شود. برند و مابقی  ترکه به آنها رد میبه فرض می 

1مانده ترکه:   − (
1
2

+
1
6
) =

6
6

−
3+1

6
=

6
6

−
4
6

=
2
6

=
1
3

 

ینی:   1خواهر َاَبو 
2

+ (
1
3

×
3
4
) =

1
2

+
3

12
=

6+3
12

=
9

12
=

3
4

 

می:   1برادر )یا خواهر( ا 
6

+ (
1
3

×
1
4
) =

1
6

+
1

12
=

2+1
12

=
3

12
=

1
4

 
می، در صورتی که بیش   -11حالت  می به هر تعداد(: کاللۀ ا  می )یا اختالط برادران و خواهران  ا  می و یک خواهر  ا  1از یکی باشد یک برادر  ا 

3
به فرض برده و مابقی    

ناث به تساوی تقسیم میآنها رد می کور و ا   شود. شود که بین ذ 
ینی - 12حالت  می و  یک برادر )یا بیشتر( َاَبو   :اختالط  برادران و خواهران  ا 

1
3
می به فرض برده و بین آنها به تساوی تقسیم می  ینی به َقراَبت رسیده و به تساوی بین آنها تقسیم میشود و مابقی به برادر یا برادر را َکاللۀ ا   شود. ان َاَبو 

ینی )یا بیشتر( - 13حالت  میو  دو خواهر  َاَبو   : یک برادر یا خواهر ا 
ینی   2خواهران َاَبو 

3
1و برادر )یا خواهر َابی(   

6
 شود. برند و مابقی به آنها رد میبه فرض می 

1مانده ترکه:   − (
2
3

+
1
6
) =

6
6

−
12+3

18
=

6
6

−
15
18

=
18−15

18
=

3
18

=
1
6

 

ینی:   2خواهران  َاَبو 
3

+ (
1
6

×
4
5
) =

2
3

+
4

30
=

20+4
30

=
24
30

=
4
5
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می(:   1خواهر )یا برادر  ا 
6

+ (
1
6

×
1
5
) =

1
6

+
1

30
=

5+1
30

=
6

30
=

1
5

 
ینی - 14حالت  میو  یک خواهر  َاَبو   : اختالط  برادران و خواهران  ا 

1
2
ینی و    1به خواهر َاَبو 

3
می به فرض می  می بین آنها به تساوی تقسیم میشود. سهم  نهایی  َکاللۀ رسد و مابقی به آنها رد میبه َکاللۀ ا   شود. ا 

1مانده ترکه:   − (
1
2

+
1
3
) =

6
6

−
3+2

6
=

6
6

−
5
6

=
1
6

 

ینی:   1خواهر َاَبو 
2

+ (
1
6

×
3
5
) =

1
2

+
3

30
=

15+3
30

=
18
30

=
3
5

 

می:   1َکاللۀ ا 
3

+ (
1
6

×
2
5
) =

1
3

+
2

30
=

10+2
30

=
12
30

=
2
5

 
ینی )یا بیشتر(دو خ - 15حالت  می و  واهر  َاَبو   :اختالط  خواهران و برادران  ا 

ینی   2خواهران  َاَبو 
3
می  برند که بین هم به تساوی تقسیم میبه فرض می  1کنند و خواهران و برادران  ا 

3
 شود. برند که بین آنها به تساوی تقسیم میبه فرض می 

ینی  - 16حالت  می با یکدیگر: اختالط خواهران و برادران  َاَبو   و ا 
1
3
می   شود. رسد که بین آنها به تساوی تقسیم میها میبه فرض ا 

ینی ناث تقسیم می 1به   2رسد و به نسبت  ها میمابقی به َاَبو  کور و ا   شود. بین ذ 
ینی را به َابی تبدیل میدر مسئله  شود. کنیم باز مسئله به همان نحو حل میهای زیر هر گاه َاَبو 

 حل مسائل که در باال آمد؛ به ویژه در سه فرض:  :نکته مهم
می  واحد  • ینی )یا َابی( با َکاللۀ ا   خواهر  َاَبو 
می  متعدد  • ینی )یا َابی( با َکاللۀ ا   خواهر  َاَبو 
می  واحد  • ینی )یا َابی( با َکاللۀ ا   چند خواهر  َاَبو 

گویند بخش   و می  2اند هایشان با این نظر موافقو مرحوم دکتر کاتوزیان در برخی از نوشته  1شهیدی منطبق بر اصول حقوقی بوده و اساتیدی چون مرحوم دکتر  
 ها به هر تیره رد گردد. اضافی  ماترک باید به نسبت فرض

می رد نمی ینی میشود و این نظر مخالفانی در فقه دارد و نظر مشهور بر این است که بخش اضافی بر فروض به َکاللۀ ا  رسد  مابقی  ماَتَرک به رد به َکاللۀ َابی یا َاَبو 
انی( و  البهیه بیان میشهرت این نظر تا آنجاست که شهید ثانی در کتاب روضه مانی یا َعمِّ اء  ع  دارد که در میان فقها تنها حسن ابن َابی عقیل )حسن بن علی َحذِّ

 .3اند فضل ابن شاذان با این نظر مخالفت نموده
ه به اصل  از آنج قانون آ.د.م که قضات   3قانون اساسی و مادۀ  167ا که قانون مدنی در خصوص این سه فرض ساکت است برخی را اعتقاد بر این است که با توجِّ
می، حکم  قضیه را صادر  ها را مکلف نموده تا کوشش نمایند، حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و در صورت سکوت با استناد به منابع معتبر اسالدادگاه

 نمایند باید نظر فقها را تقویت نمود. 
َقراَبت میق.م می  893شاید در تأئید این نظر چنین استدالل شود: ماده   گاه به فرض و گاه به  پدر و خواهر و    897برند و ماده  گوید برخی از ورثه هستند که 
ینی را از جمله این افراد معرفی ی فرضکند؛ اما در ادامۀ بیان نمیمی  خواهرهای َابی یا َاَبو  ی َقراَبتشود که اینان ک  َبر  َبر یا َقراَبتَبر و باید از بقیۀ مواد، فرضَبرند و ک 

ر است.  بَ کنند در آنها پدر فرضق.م حاالتی را بیان می  909و    908ق.م فرض او را بیان کرده و مواد    904بودن آنها استنباط شود. مثاًل در خصوص پدر، ماده  
ینی یا َابی به طور مطلق آمده و گویی در این حالت َقراَبتق.م مشاهده می  922شبیه به این وضعیت در ماده   َاَبو  خوۀ  ا  باشند. این نظر  َبر میشود؛ در این ماده 

ق.م )اجتماع یا    922گفت مواد  اخیر، اصل و مادۀ    توانق.م سازگار نیست؛ بعالوه نمی  902و    899ق.م با اطالق مواد    922تأمل است چرا که اطالق ماده  قابل  
می(، استثناء را بیان کرده یا ماده  ینی و َکاللۀ ا  ص  مواد ِّ    922اختالط  اخوه َاَبو  َخص   باشد. ق.م می 902و  899م 

 

 . 164شهیدی، مهدی، ارث، انتشارات مجد، چاپ پنجم )دوم مجد(، ص    1

 اند. ق.م در کتاب »قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی« خالف این نظر را بیان نموده   905. اما ایشان در حاشیه چهارم ماده  185، ص  4هایی از شفعه، وصیت، ارث، نشر میزان، چاپ  کاتوزیان، ناصر، درس   2

 . 613، ص  4لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، چاپ    3
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 1باشد. از جمله طرفداران این نظر که منطبق بر فقه است دکتر امامی می
گذار مقررات راجع به ارث را مستقیمًا از فقط امامیه اقتباس نموده و با عنایت به حکم مذکور در  اند بدین استدالل که قانونرفتهای نظر اول را پذیدر مقابل، عده

موجود  گذار را به منزلۀ عدم پذیرش این حکم پنداشت ضمن اینکه از عمومات  توان این سکوت در مقام بیان قانونفقه با سکوت از کنار آن گذشته است لذا می
می نسبت به میزان اضافی امری استثنایی بوده که نیازمند تصریح است. شود و عدم استحقاق  َکاللۀ در احکام مربوط به ارث نیز همین امر استنباط می  ا 

جداد و برادر و خواهر  .3
َ
 اختالط ا

ت ویژهپیچیده  بد. طل ای را میترین مباحث ارث در این بخش جای دارد و در برخی از فروض دقِّ
 کلیات

ینی )یا َابی(کنیم. یعنی  برای حلِّ مسأله، َاجداد را به برادر و خواهر از تیرۀ خودشان تبدیل می  -1نکته   ِّ َابی به برادر  َاَبو 
ینی )یا َابی(،  جد  ۀ َابی به خواهر  َاَبو  ِّ  ،  َجدِّ

جد 
می می به برادر  ا  میو   ا  می به خواهر  ا  ۀ ا   ود.ش تبدیل شده، مسئله حل می  َجدِّ

ینی یا َابی همراه باشند آنها را نیز را َقراَبتَاجداد  َابی که َقراَبت -2نکته   کنند. َبر میَبرند اگر با خواهر یا خواهران  َاَبو 
1  القاعدهعلیبرای تقسیم  ماَتَرک  -3نکته 

3
رسد که از ناحیۀ مادر َقراَبت دارند )اعم از َاجداد و برادر و خواهر( که بین هم به تساوی تقسیم به فرض به خویشانی می 

2کنند و  می
3

ینی یا َابی( که به نسبت  به َقراَبت به خویشانی می   خوۀ َاَبو  ینی و ا  ناث تقسیم    1به    2رسد که از ناحیۀ پدر َقراَبت دارند )اعم از َاجداد  َاَبو  کور و ا  بین ذ 
 شود. می

می، تنها یک برادر یا یک خواهر باشد به جای  1استثنائًا اگر خویش  ا 
3

1، فرض  او 
6
5ترکه است و   

6
رسد که از ناحیۀ پدر َقراَبت دارند.  باقیمانده به َقراَبت به خویشانی می  

ه باشد، مطاب ِّ
می  واحد، تنها یک جد یا یک َجد  1ق قاعده، فرض  او  ولی اگر خویش  ا 

3
 ترکه است.  

َبری مفید  باشند اما برای درک  نحوۀ ارثهای متعددی آورده شده است که گرچه برخی از آنها بسیار ساده میبرای درک مسائل این بخش مسائل این بخش مثال
 باشند. می

 ها: مثال
ِّ َابی  -1حالت 

ینی یا بیشترو  جد   کنند. راَبت برده و بین هم به تساوی تقسیم می: کلِّ ترکه را به قَ یک برادر  َاَبو 
ِّ َابی  -2حالت 

ینی یا بیشترو  جد  ینی را َقراَبتیک خواهر  َاَبو  ِّ َابی، خواهر یا خواهران  َاَبو 
ناث و همه به َقراَبت میَبر می: جد  کور دو برابر  ا   برند. کند. ذ 

ۀ َابی  -3حالت  ینی یا و  َجدِّ ناث می: همگی َقراَبتبیشتریک برادر  َاَبو  کور دو برابر  ا   برند. َبر بوده و ذ 
ۀ َابی   -4حالت   ینی یا بیشترو    َجدِّ ۀ َابی به خواهر، معادل   َبر بوده و کلِّ َتَرکه بین آنها به تساوی تقسیم می: همگی َقراَبتیک خواهر  َاَبو  شود. توجه شود که تبدیل  َجدِّ

 َبر خواهند بود. َبر بوده و خواهران و برادران که همراه آنها باشند نیز َقراَبتشود. َاجداد مطلقًا َقراَبتتند نمیَبر هسمجموع  خواهران، که فرض
ه( َابی  -5حالت   می  واحد )یا متعدد(و    جد )یا َجدِّ می  َکاللۀ ا  1َبر بوده و در صورت  وحدت، فرض  او  فرض  مطلقاً : َکاللۀ ا 

6
1ا  )و در صورت تعدد، فرض  آنه  

3
باشد  می  

ه( َابی به َقراَبت میکنند( میکه به تساوی بین هم تقسیم می  رسد. باشد مابقی به جد )یا َجدِّ
می )یا هر دو( -6حالت  ه( ا  ینی یا بیشترو    جد )یا َجدِّ می  یک برادر  َاَبو  ه( )یا هر دو مجموعًا( ا  1: سهم جد )یا َجدِّ

3
به برادر    برد و مابقی به َقراَبتاست که به فرض می  

ینی می  کنند. رسد که به تساوی بین هم تقسیم مییا برادران  َاَبو 
می )یا هر دو( -7حالت  ه( ا  ینیو  جد )یا َجدِّ می یک خواهر َاَبو  ه( )یا هر دو مجموعًا( ا  1: سهم جد )یا َجدِّ

3
ینی  است که به فرض می  1برد. فرض خواهر َاَبو 

2
1است و   

6
 

 شود. به آنها رد می باقیمانده به نسبت سهمشان
1
3 +

1
2 =

2 + 3
6 =

5
6 

6
6 −

5
6 =

1
6 

می:   ه( )یا هر دو مجموعًا( ا  1جد )یا َجدِّ
3

+ (
1
4

×
2
5
) =

1
3

+
2

20
=

30+6
60

=
36
60

=
2
5
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ینی:   1خواهر َاَبو 
2

+ (
1
6

×
3
5
) =

1
2

+
3

30
=

15+3
30

=
18
30

=
3
5

 
می )یا هردو(  -8حالت   ه( ا  ینیو    جد )یا َجدِّ می )یا هردو(  چند خواهر  َاَبو  ه( ا  1: جد )یا َجدِّ

3
کنند( و  به َقراَبت برده )که اگر با هم باشند به تساوی بین هم تقسیم می  

2
3
 شود. رسد که به تساوی بین آنها تقسیم میبه خواهران  َابی می 

می )یا هر دو(  - 9حالت  ۀ ا  می  واحد یا متعددو   جد یا َجدِّ می« تبدیل می  تر : در این مثال، برای راحتَکاللۀ ا  می« را به »برادر یا خواهر  ا  ۀ ا  کنیم  شدن  کار »جد یا َجدِّ
1َبر شده و  و با انجام چنین تبدیلی، همگی فرض

3
رده و به تساوی بین خود تقسیم می   کنند. ترکه را به فرض و مابقی را به رد ب 

می )یا هر دو یا اختالط  آنها با َکاللۀ ا   - 10حالت  ه( ا  ینیو  می(جد )یا َجدِّ  : یک خواهر  َاَبو 
1
3
می و   1ترکه به فرض به خویشان ا 

2
ینی می   شود. رسد و مابقی به نسبت سهمشان به هر دو رد میترکه به فرض به خواهر  َاَبو 

ینی -11حالت   می  و  َاجداد  َابی و َکاللۀ َاَبو  می :  واحدَکاللۀ ا  1چون واحد است  َکاللۀ ا 
6
  2رسد که به نسبت   برد و مابقی به َقراَبت به خویشان پدری میبه فرض می 

ناث تقسیم می 1به  کور و ا   شود.بین ذ 
ینی  -12حالت   َاَبو  می   و    َاجداد َابی و َکاللۀ  می  :  متعددَکاللۀ ا  1َکاللۀ ا 

3
ن پدری  شود و مابقی به َقراَبت به خویشابه فرض برده و بین آنها به تساوی تقسیم می  

ناث تقسیم می 1به   2رسد که به نسبت   می کور و ا   شود. بین ذ 
ینی - 13حالت  می و و  َاجداد  َابی و َکاللۀ َاَبو  میَاجداد ا   شود. حل می  12: مسئله مانند حالت  َکاللۀ ا 

ینی« را به »َابی« تغییر داد و توان بعد از َکاللهدر هر یک از مسائل باال می  مسئله را به همان شکل حل کرد. ها واژه »َاَبو 
قَربای طبقه دوم .4

َ
 زوجین با ا

1هر گاه زوج یا زوجه]ها[ با طبقۀ دوم همراه باشد، ابتدا سهم زوج ) 
2

1( یا زوجه]ها[ ) 
4

می را کنار گذاشته و باقیمانده را به  ( را می دهیم، سپس سهم  خویشان  ا 
ینی یا َابی می  دهیم. خویشان  َاَبو 

ینی یا َابی وارد میدر طبقۀ دوم، نق   شود. ص بر خواهر یا خواهران  َاَبو 
 آوریم:برای درک بهتر مسئله چند مثال می

1: زوج  َاجداد  َابی )یا یکی از آنها(و  زوج -1حالت 
2
 کنند. تقسیم می  1به  2به فرض برده و مابقی به َقراَبت به َاجداد  َابی که بین خود به نسبت    

می )یا یکی از آنها(و    زوج  -2حالت   1: زوج  َاجداد  ا 
2

می     1و َاجداد  ا 
3

می رد می   کنند )چون  شود که بین خود به تساوی تقسیم میبه فرض برده و مابقی به َاجداد  ا 
 شود(. وارث  دیگری غیر از زوج وجود دارد به زوج رد نمی

1
2 +

1
3 =

3 + 2
6 =

5
6 

6
6 −

5
6 =

1
6 

1سهم نهایی زوج:  
2

 
می )یا یکی از آنها(:   1سهم نهایی َاجداد  ا 

3
+

1
6

=
2+1

6
=

3
6

=
1
2

  
1: زوجه  َاجداد  َابی )یا یکی از آنها(و  زوجه -3حالت 

4
 کنند. تقسیم می  1به  2رسد که بین خود به نسبت   به فرض برده و مابقی به َقراَبت به َاجداد  َابی می 

می )یا یکی از آنها(و    زوجه  - 4حالت   1وجه  : ز َاجداد  ا 
4

می     1و َاجداد ا 
3

می رد می   کنند )زن  شود که بین خود به تساوی تقسیم میبه فرض برده و مابقی به َاجداد  ا 
 شود(. َبَرد و هیچگاه به زوجه از مابقی رد نمیفقط نصیب  خود را می

1
4 +

1
3 =

3 + 4
12 =

7
12 

12
12 −

7
12 =

5
12 

1سهم نهایی زوجه:  
4

 
می )یا یکی از آ 1نها(:  سهم نهایی َاجداد  ا 

3
+

5
12

=
4+5

12
=

9
12

=
3
4
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میو  َاجداد  َابیو  زوج )یا زوجه]ها[( -5حالت   1: زوج  َاجداد  ا 
2
1)یا زوجه]ها[   

4
1برد؛  ( به فرض می

3
می به فرض برده و بین خود به تساوی تقسیم می  کنند و  َاجداد  ا 

ناث میمابقی به َاجداد َابی به َقراَبت می کور دو برابر ا   برند. رسد که ذ 
ینیو    زوج )یا زوجه]ها[(  -6حالت   1: زوج  یک یا چند برادر  َاَبو 

2
1)یا زوجه]ها[    

4
ینی میبرد و مابقی به َقراَبت به برادر ی( به فرض می رسد که به تساوی  ا برادران  َاَبو 

 کنند. بین خود تقسیم می
ینیو  زوج -7حالت  1: زوج یک خواهر  َاَبو 

2
ینی تنها نیز    1و خواهر  َاَبو 

2
 آید و نه زیاد. برند. در این صورت ترکه نه کم میبه فرض می 

ینی و  زوجه -8حالت  1: زوجه یک خواهر  َاَبو 
4
1و خواهر   

2
 برند. یبه فرض م 

1مانده ترکه:   − (
1
4

+
1
2
) =

6
6

− (
2+4

8
) =

6
6

−
6
8

=
24−18

24
=

6
24

=
1
4

 
ینی رد می  شود(. َبَرد و هیچگاه زاید از فرضیه به زوجه رد نمیشود )زن فقط نصیب  خود را میمانده به خواهر  َاَبو 
ینی:   1سهم  نهایی  خواهر  َاَبو 

2
+

1
4

=
4+2

8
=

6
8

=
3
4

 
ینیو  زوج -9حالت  1: زوج چند خواهر  َاَبو 

2
ینی    2و خواهران  َاَبو 

3
ینی وارد میبرند؛ در این صورت، ترکه کم میبه فرض می  شود؛ یعنی به آید که نقص بر خواهران  َاَبو 

2جای  
3

  ،1
2

ینی می   گردد نقص بر    کنند؛ پس به عبارت دیگر، هر گاه به واسطۀ ورود  زوج یا زوجه نقصی موجودرسد که به تساوی بین هم تقسیم میبه خواهران  َاَبو 
ینی یا َابی یا بر َاجداد  َابی وارد می  شود. َکاللۀ َاَبو 

ینیو  زوجه - 10حالت  1: زوجه  چند خواهر  َاَبو 
4
ینی    2و خواهران  َاَبو 

3
 برند. به فرض می 

1مانده ترکه:   − (
1
4

+
2
3
) =

4
4

− (
1
4

+
2
3
) =

4
4

− (
3+8

12
) =

4
4

−
11
12

=
12−11

12
=

1
12

 
ینی رد می  شود. شود مگر زوجه که زاید از فریضه به او رد نمیباقی به صاحب  فرض رد می شود یعنیاضافه به خواهران  َاَبو 

ینی:   2سهم  نهایی  خواهران  َاَبو 
3

+
1

12
=

8+1
12

=
9

12
=

3
4

 
می  واحدو  زوج - 11حالت  1: زوج َکاللۀ ا 

2
می  واحد    1و َکاللۀ ا 

6
می رد می  رده و اضافه به خویش  ا   شود.به فرض ب 

1مانده ترکه:   − (
1
2

+
1
6
) =

6
6

− (
3+1

6
) =

6
6

−
4
6

=
6−4

6
=

2
6

=
1
3

 
می  واحد:   1سهم  نهایی  خویش  ا 

6
+

1
3

=
1+2

6
=

3
6

=
1
2

 
می  واحدو  زوجه - 12حالت  1: زوجه َکاللۀ ا 

4
می    1و َکاللۀ ا 

6
می رد می  می  به فرض برده و اضافه به خویش  ا  3شود یعنی سهم  نهایی  خویش  ا 

4
 است.  

1مانده ترکه:   − (
1
4

+
1
6
) =

6
6

− (
3+2

12
) =

6
6

−
5

12
=

12−5
12

=
7

12
 

می  واحد رد می  شود. مانده به َکاللۀ ا 
می  واحد:   1سهم  نهایی  َکاللۀ ا 

6
+

7
12

=
2+7

12
=

9
12

=
3
4

 
می  متعددو   زوج -13حالت   1: زوج  َکاللۀ ا 

2
می  متعدد    1و َکاللۀ ا 

3
می رد می  می: به فرض برده و اضافه به خویشان  ا  1شود. پس سهم  نهایی  خویشان  ا  −

1
2

=
1
2

 
 کنند. باشد که به تساوی بین هم تقسیم میمی

1مانده ترکه:   − (
1
2

+
1
3
) =

6
6

− (
3+2

6
) =

6
6

−
5
6

=
1
6

 
می  متعدد رد می  پذیر نیست. اینکه به غیر از زوج، وارث  دیگری موجود است امکانمانده از ترکه به زوج به دلیل شود و ردِّ بخش  باقیمانده به َکاللۀ ا 

می  متعدد:   1سهم  نهایی  َکاللۀ ا 
3

+
1
6

=
2+1

6
=

3
6

=
1
2

 
می  متعدد و    زوجه  -14حالت   1: زوجه  َکاللۀ ا 

4
می  متعدد     1و َکاللۀ ا 

3
می رد می   می:  به فرض برده و اضافه به خویشان ا  1شود. پس سهم نهایی خویشان ا  −

1
4

=
3
4

 
 کنند. باشد که به تساوی بین هم تقسیم میمی

1مانده ترکه:   − (
1
4

+
1
3
) =

6
6

− (
3+4

12
) =

6
6

−
7

12
=

12−7
12

=
5

12
 

می  متعدد رد می 1شود و چیزی زائد بر  مانده به َکاللۀ ا 
4
 رسد. به زوجه نمی 

می  متعدد:   1سهم  نهایی  َکاللۀ ا 
3

+
5

12
=

4+5
12

=
9

12
=

3
4
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ینی و  زوج - 15حالت  می  واحدَکالو   یک خواهر  َاَبو  1: زوج  لۀ ا 
2

ینی   1، خواهر  َاَبو 
2
می  واحد    1و خویش  ا 

6
 برند. به فرض می 

1جمع فروض:  
2

+
1
2

+
1
6

=
7
6

 
7
6 −

6
6 =

7 − 6
6 =

1
6 

ینی وارد می  927آید که نقص را وفق  قسمت  اخیر  مادۀ  ترکه، کم می  کنیم.( مانده را به او رد میَبر فرض کرده و  کنیم )گویی خویش  پدری را َقراَبتق.م به خواهر  َاَبو 
1
2 −

1
6 =

3 − 1
6 =

2
6 =

1
3 

ینی به جای   1پس سهم  خواهر  َاَبو 
2
   ،1

3
 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل میخواهد بود. نهایتًا با جمع نمودن  سهم 

1
2 +

1
3 +

1
6 =

3 + 2 + 1
6 =

6
6 

ینیو  زوجه - 16حالت  می  واحدو  یک خواهر  َاَبو  1: زوجه  َکاللۀ ا 
4

ینی   1، خواهر َاَبو 
2
می  واحد    1، و خویش  ا 

6
 برند. به فرض می 

1مانده ترکه:   − (
1
4

+
1
2

+
1
6
) =

12
12

− (
3+6+2

12
) =

12
12

−
11
12

=
1

12
 

می  واحد به نسبت فرضشان رد می ینی و خویش ا   شود. رد می 1به   3قسمت شده و به نسبت    4شود. اضافه، اضافه به خواهر َاَبو 
ینی:   1سهم  نهایی  خواهر  َاَبو 

2
+ (

1
12

×
3
4
) =

1
2

+
3

48
=

24+3
48

=
27
48

=
9

16
 

1سهم  نهایی  خویش  مادری:  
6

+ (
1

12
×

1
4
) =

1
6

+
1

48
=

8+1
48

=
9

48
=

3
16

 
 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم

1
4 +

9
16 +

3
16 =

4 + 9 + 3
16 =

16
16 

ینی و  زوج - 17حالت  می  و  چند خواهر  َاَبو  1: زوج  واحدَکاللۀ ا 
2
ینی    2، چند خواهر َاَبو 

3
1و خویش مادری   

6
 برند. به فرض می 

1جمع فروض:  
2

+
2
3

+
1
6

=
3+4+1

6
=

8
6

 
8
6 −

6
6 =

8 − 6
6 =

2
6 

ینی وارد میترکه، کم می  شود. آید و نقص بر خواهران  َاَبو 
2
3 −

2
6 =

4 − 2
6 =

2
6 =

1
3 

ینی به جای   2سهم  خواهران  َاَبو 
3

  ،1
3
 کنیم: ها، صحت  پاسخ را کنترل میتًا با جمع نمودن  سهمنهای  کنند.است که به تساوی بین خود تقسیم می 

1
2 +

1
3 +

1
6 =

3 + 2 + 1
6 =

6
6 

ینیو  زوجه - 18حالت  می  و  چند خواهر  َاَبو  1: زوجه  واحدَکاللۀ ا 
4
ینی    2، چند خواهر َاَبو 

3
1و خویش  مادری   

6
 برند. به فرض می 

1جمع فروض:  
4

+
2
3

+
1
6

=
3+8+2

12
=

13
12

 
13
12 −

12
12 =

13 − 12
12 =

1
12 

ینی وارد شده و سهم آنها به جای   2نقص به خواهران  َاَبو 
3
8)یا همان   

12
  ،)7

12
 کنند. باشد که به تساوی بین خود تقسیم میمی 

2
3 −

1
12 =

8 − 1
12 =

7
12 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
4 +

7
12 +

1
6 =

3 + 7 + 2
12 =

12
12 

ینی،  زوج - 19حالت  می  َکالو   چند خواهر  َاَبو  1: زوج  متعددلۀ ا 
2

ینی   2، چند خواهر  َاَبو 
3
1و خویشان  مادری   

3
 برند. به فرض می 

1جمع فروض:  
2

+
2
3

+
1
3

=
3+4+2

6
=

9
6
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9
6 −

6
6 =

9 − 6
6 =

3
6 

ینی وارد شده و سهم آنها به جای   2نقص بر خواهران  َاَبو 
3
  ،1

6
 کنند. باشد که به تساوی بین خود تقسیم میمی 

2
3 −

3
6 =

4 − 3
6 =

1
6 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
2 +

1
6 +

1
3 =

3 + 1 + 2
6 =

6
6 

ینی ،  زوجه - 20حالت  می  متعددو  چند خواهر  َاَبو  1: زوجه َکاللۀ ا 
4
ینی    2، چند خواهر  َاَبو 

3
1و خویشان  مادری   

3
 رند. ببه فرض می 

1جمع فروض:  
4

+
2
3

+
1
3

=
3+8+4

12
=

15
12

 
15
12 −

12
12 =

15 − 12
12 =

3
12 

ینی وارد شده و سهم آنها به جای   2نقص بر خواهران  َاَبو 
3

 ،5
12
 باشد. می  

2
3 −

3
12 =

8 − 3
12 =

5
12 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
4 +

5
12 +

1
3 =

3 + 5 + 4
12 =

12
12 

می   و    زوجه]ها[(زوج )یا    -21حالت   ینیو    واحد )یا متعدد(َکاللۀ ا  1: زوج  برادر و خواهر  َاَبو 
2
1)زوجه]ها[    

4
می  واحد   1(، َکاللۀ ا 

6
می   )   1متعدد  َکاللۀ ا 

2
( و مابقی به َکاللۀ 

ینی به َقراَبت می ناث تقسیم می  1به  2رسد که به نسبت َاَبو  کور و ا   شود.بین ذ 
می  ، [( زوج )یا زوجه]ها - 22حالت  ینیو  واحد )یا متعدد(َکاللۀ ا  خوۀ َاَبو   شود. حل می  21: این حالت دقیقًا مانند حالت َاجداد  َابی و ا 
می و  و    زوج   -23حالت   میَاجداد ا  1: زوج  َکاللۀ ا 

2
می     می و َکاللۀ ا  1و َاجداد ا 

3
می و     می  به فرض برده و مابقی به َاجداد  ا  شود که به تساوی بین خود  رد میَکاللۀ ا 

 کنند. تقسیم می
می و و    زوجه  -24حالت  میَاجداد  ا  1: زوجه َکاللۀ ا 

4
می و     می و َاجداد  ا  1َکاللۀ ا 

3
می و     می  به فرض برده و مابقی به َاجداد  ا  خود  شود که به تساوی بین رد میَکاللۀ ا 

 کنند. تقسیم می
می و  و    زوج  -25حالت   میَاجداد  ا  ینیو    َکاللۀ ا  ینی هر یک  یک خواهر  َاَبو  1: زوج و خواهر َاَبو 

2
می  و َاجداد و     1َکاللۀ ا 

3
می  برند که سهم   همگی به فرض می   َکاللۀ ا 

 شود. به تساوی بین آنها تقسیم می
1جمع فروض:  

2
+

1
2

+
1
3

=
3+3+2

6
=

8
6

 
8
6 −

6
6 =

8 − 6
6 =

2
6 

ینی وارد شده و سهم او به جای  ترکه کم می 1آید که نقص بر خواهر  َاَبو 
2
   ،1

6
 شود. می 

1
2 −

2
6 =

3 − 2
6 =

1
6 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
2 +

1
6 +

1
3 =

3 + 1 + 2
6 =

6
6 

می و    زوجه  -26حالت   می و َکاللۀ ا  ینی و    َاجداد  ا  1: زوجه  یک خواهر  َاَبو 
4

ینی   1، خواهر  َاَبو 
2

می     1و َاجداد و َکاللۀ ا 
3

می به  همگی به فرض می   برند که سهم  َکاللۀ ا 
 شود. تساوی بین آنها تقسیم می

1جمع فروض:  
4

+
1
2

+
1
3

=
3+6+4

12
=

13
12

 
13
12 −

12
12 =

13 − 12
12 =

1
12 
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ینی وارد شده و سهم او به جای  ترکه کم می 1آید که نقص بر خواهر  َاَبو 
2

یا 6
12

   ،5
12
 شود. یم 

1
2 −

1
12 =

6 − 1
12 =

5
12 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
4 +

5
12 +

1
3 =

3 + 5 + 4
12 =

12
12 

می و    زوج  -27حالت   می و َکاللۀ ا  ینیو    َاجداد  ا  1: زوج  چند خواهر  َاَبو 
2

می   می و َکاللۀ ا  1، َاجداد  ا 
3

ینی      2و خواهران  َاَبو 
3

می  همگی بر فرض می   برند و سهم َکاللۀ ا 
 شود. به تساوی بین آنها تقسیم می

1جمع فروض:  
2

+
1
3

+
2
3

=
3+2+4

6
=

9
6

 
9
6 −

6
6 =

9 − 6
6 =

3
6 

ینی وارد شده و سهم آنها به جای ترکه کم می 2آید که نقص بر خواهران  َاَبو 
3
   ،1

6
 شود. می 

2
3 −

3
6 =

4 − 3
6 =

1
6 

 کنیم:ا کنترل میها، صحت  پاسخ ر نهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
2 +

1
3 +

1
6 =

3 + 2 + 1
6 =

6
6 

میو    زوجه  -28حالت  می و َکاللۀ ا  1: زوجه چند خواهر  ابوینیو   َاجداد  ا 
4
می    می و کاللۀ ا  1، اجداد  ا 

3
ینی    2و خواهران  َاَبو 

3
می  همگی به فرض می   برند و سهم  کاللۀ ا 

 شود. به تساوی بین آنها تقسیم می
1جمع فروض:  

4
+

1
3

+
2
3

−
3+4+8

12
=

15
12

 
15
12 −

12
12 =

15 − 12
12 =

3
12 

ینی وارد شده و سهم آنها به جای ترکه کم می 2آید که نقص بر خواهران  َاَبو 
3

  ،5
12
 شود. می 

2
3 −

3
12 =

8 − 3
12 =

5
12 

 کنیم:ها، صحت  پاسخ را کنترل مینهایتًا با جمع نمودن  سهم
1
4 +

1
3 +

5
12 =

3 + 4 + 5
12 =

12
12 

می و و  زوج )یا زوجه( -29حالت  میَاجداد  ا  ینیو  َکاللۀ ا  خوۀ َاَبو  1: زوج  َاجداد  َابی و ا 
2
1)زوجه]ها[   

4
می  1( و َاجداد و َکاللۀ ا 

3
می و به فرض می  برند که سهم َاجداد  ا 

می به تساوی بین آنها تقسیم می ناث میشود و مابقی به خویشان  پدری میَکاللۀ ا  کور دو برابر ا   برند.رسد که ذ 
مقامی  ئموق اگر به جای برادر و خواهر، اوالد آنها باشد برای تعیین  حصۀ آنها باید پدر و مادرشان را زنده فرض کرد و سپس سهم  آنها را به قا در هر یک از حاالت ف 

ناث  به فرزندانشان داد. پس از تعیین سهم والدین در تقسیم و تخصیص سهم فرزندان در درجۀ دوم از طبقۀ دوم   کور دو برابر ا  قاعدۀ  و    در خویشان  پدریقاعدۀ ذ 
ناث در خویشان  مادری  کور معادل ا   جاری خواهد بود.  ذ 

ینی« را به »َابی« تبدیل کنیم، مسئله به همان شکل حل می  شود.در هر یک از حاالت فوق چنانچه واژۀ »َاَبو 
 

 )َاعمام و َاخوال به پایین(طبقۀ سوم  
 کلیات

می. خاله( سه گونهَاعمام )عمو و عمه( و َاخوال )دایی و  ینی، َابی و ا   اند: َاَبو 
اث، شایسته است در خصوص نحوۀ ارثپیش از بیان میزان سهم  َبری آنان بحث شود. االرث هر یک از ورِّ

 برند. آید که خویشان  طبقۀ سوم همگی به َقراَبت ارث میق.م چنین بر می 898و   897، 896از جمع مواد 
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  َاقَربای منسوب به پدر )َاعمام( َبر و  در طبقۀ سوم فرض  خویشان  منسوب به مادر )َاخوال(بر این نظر هستند که    1د دکتر شهیدی اما برخی از علمای حقوق مانن 
توان گفت که در صورت وجود  زوج یا زوجه با خویشاوندان  طبقۀ سوم، َاخوال  باشد اما در تقویت آن میَبر هستند. گرچه این نظر با ظاهر مواد فوق سازگار نمیَقراَبت

1سهم خود را از اصل ترکه )همواره  
3

 َبر بودن  َاعمام دارد. خوال و َقراَبتَبر بودن  اَ رسد این مسئله ظهور در فرضبرند و مابقی به َاعمام می( می
اث مسئله را در چهار بخش:   برای تعیین سهم هر یک از ورِّ

 َاعمام .1
 َاخوال  .2
ختالط  .3  ا 
 زوج یا زوجه با َاقَربای طبقۀ سوم .4

 کنیم. بررسی می
عمام .1

َ
 ا

می.  ینی، َابی و ا   َاعمام سه نوع هستند: َاَبو 
رمانی   ینی، حاجب  ح  می نیستند. َاعمام  َاَبو   َاعمام  َابی هستند؛ ولی حاجب  َاعمام  ا 

 باشد. بدین شرح که در این حالت: مسئله بسیار شبیه  مسائل  بخش  دوم  طبقۀ دوم )برادر و خواهر( می
می   دس و  در صورت وحدتَاعمام  ا  کور در آن مجری اسدر صورت تعدد، س  ناث و ذ  لث از ترکه را برده و قاعدۀ تساوی  ا  ینی یا َابیت و مابقی را  ، ث  برند  می  خویشان َاَبو 

ناث در آن جاری است.   و قاعدۀ ذکور دو برابر  ا 
می فرضای که پیش میمسئله  َبر؟ َبرند یا َقراَبتآید این است که َاعمام ا 

 َبر هستند. آید که افراد مذکور َقراَبتق.م بر می 898از مادۀ  
 شود: حاالت ذیل بیان میبرای تبیین احکام این بخش  

 برد. وارث منحصر )یکی از َاعمام(: کلِّ ترکه را می -1حالت 
می: ترکه را به تساوی بین خود تقسیم می چند عمۀیا   چند عمو  -2حالت  ینی یا َابی یا ا   کنند. َاَبو 
ینی -3حالت  ینیبا   یک یا چند عمو َاَبو  ناث می َبر بوده و: همگی َقراَبتیک یا چند عمۀ َاَبو  کور دو برابر  ا   برند. ذ 
لث  ترکه را می  عمۀَابی و چند    عمویک یا چند    -4حالت   می، ث  می: چند عمۀ ا  کنند و باقی  ترکه به یک یا چند عموی  َبَرند و این ثلث را مابین  خود بالسویه تقسیم میا 

 شود. رسد و بین آنها به تساوی تقسیم میَابی می
ینییک یا چند عم  -5حالت   میبا    و )یا عمۀ( َاَبو  می  واحد  یک عمو )یا عمۀ( ا  1: عمو )یا عمۀ( ا 

6
رسد که در  ( میهاعمه یا عمه)یا    عمو یا عموهابرده و مابقی به    

 شود. صورت تعدد بین آنها به تساوی تقسیم می
ینی  - 6حالت   میبا    یک یا چند عمو )یا عمۀ( َاَبو  1می  : چند عمو و عمۀ ا  چند عمو و عمۀ ا 

3
)یا    عمو یا عموها کنند و مابقی به  برده و بین خود به تساوی تقسیم می  

 شود. رسد که در صورت تعدد بین آنها به تساوی تقسیم می( میهاعمه یا عمه
ینی  -7حالت  میبا   چند عمو و عمۀ َاَبو  می  یک عمو )یا عمۀ( ا  1: عمو )یا عمۀ( ا 

6
ینی می  ناث میبرده و مابقی به َاعمام  َاَبو  کور دو برابر ا   برند. رسد که ذ 

ینی -8حالت  میبا   چند عمو و عمۀ َاَبو  می  چند عمو و عمۀ ا  1: َاعمام  ا 
3
ناث به تساوی تقسیم می  کور و ا  ینی میبرده و بین ذ  کور  شود و مابقی به َاعمام  َاَبو  رسد که ذ 

ناث می  برند. دو برابر  ا 
خوال .2

َ
 ا

می. َاخوال سه نوع  ینی، َابی و ا   هستند: َاَبو 
می نیستند.  ینی، حاجب  حرمانی  َاخوال  َابی هستند؛ ولی حاجب  َاخوال  ا   َاخوال  َاَبو 

ناث جاری خواهد بود.  کور برابر  ا  می( قاعدۀ ذ  ینی، َابی و ا   َاخوال چون ریشۀ مادری دارند در هر سه تیره )َاَبو 

 
 175شهیدی، مهدی، همان منبع، ص   1
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می، واحد باشد   1اگر َاخوال  ا 
6

ینی یا َابی میبر    می، متعدد باشند  رسد که بین خود به تساوی تقسیم میده و مابقی به َاخوال  َاَبو  1کنند و در صورتی که َاخوال  ا 
3

به   
ینی یا َابی می ناث میَقراَبت برده و مابقی به َاخوال  َاَبو  کور معادل ا   برند. رسد که در هر دو تیره ذ 

 شود: اگون  َاخوال بیان میبرای تبیین مسئله، حاالت  گون
 برد. وارث منحصر )یکی از َاخوال(: کلِّ ترکه را می -1حالت 
می: کلِّ ترکه را به َقراَبت برده و بین خود به تساوی تقسیم می  -2حالت  ینی، یا َابی یا ا   کنند. چند دایی یا خالۀ َاَبو 
ینی    یک یا چند خالهبا  یک یا چند دایی -3حالت  می: ترکه را به تساوی بین هم تقسیم میهمگی یا َاَبو   کنند. یا َابی یا ا 
ینی -4حالت  ینی با یک یا چند خالۀ َاَبو  میو  یک یا چند دایی  َاَبو  می  واحد  یک دایی )یا خالۀ( ا  1: َاخوال  ا 

6
ینی می  رسد که بین هم تساوی  برده و مابقی به َاخوال  َاَبو 

 کنند. تقسیم می
ینی یک یا چند    - 5حالت   ینی با یک یا چند خالۀ َاَبو  میو    دایی  َاَبو  می  متعدد  چند دایی و خالۀ ا  1: َاخوال  ا 

3
ینی می   رسد که بین هم به تساوی  برده و مابقی به َاخوال  َاَبو 

 کنند. تقسیم می
خوال  .3

َ
عمام و ا

َ
ختالط  ا  ا 

ینی، حاجب  َاخوال  َابی نیستند.   َاعمام  َاَبو 
ینی،    حاجب  َاعمام  َابی نیستند. َاخوال  َاَبو 
1در این حالت  

3
2ترکه به فرض به َاخوال و  

3
 رسد. باقیمانده به َقراَبت به َاعمام می 

 کنند: سپس َاخوال، سهم خود را بدین ترتیب تقسیم می
می در صورت وحدت   1َاخوال  ا 

6
1از    

3
1کل و در صورت تعدد    

3
1از    

3
5کل را برده و مابقی )   

6
1از     

3
2کل یا    

3
1از    

3
ینی می   کور  کل( به َاخوال  َاَبو  رسد و در هر دو تیره قاعدۀ ذ 

ناث جاری خواهد بود.   برابر ا 
 کنند: َاعمام هم حصۀ خود را بدین ترتیب بین خود تقسیم می

می در صورت وحدت   1َاعمام  ا 
6

2از    
3

1کل و در صورت تعدد    
3

2از    
3

ناث به تساوی تقسیم می  کل را    کور و ا  5شود و مابقی ) برده و بین ذ 
6

2از    
3

1کل یا    
3

2از    
3

کل( به َاعمام     
ینی می ناث میَاَبو  کور دو برابر  ا   برند. رسد که ذ 

می بودن آنها  ینی یا ا  1در صورتی که َاخوال منحصر به یک نفر و َاعمام نیز منحصر به یک نفر باشند فارغ از َاَبو 
3
2به خاله یا دایی   

3
 رسد. به عمو یا عمه می 

 پردازیم: حال به بیان حاالت گوناگون این بخش می
می -1حالت  ینی یا ا  میبا   یک عمو یا یک عمه، َاَبو  ینی یا ا  1:  یک دایی یا یک خالۀ َاَبو 

3
2رسد و  به فرض به دایی یا خاله می 

3
 باقیمانده به َقراَبت به عمو یا عمه.  

می  یک  -2حالت   ینی یا ا  میبا    یا چند عمو )یا یک یا چند عمه( َاَبو  ینی و یک خاله )یا دایی( ا  1: یک یا چند دایی و خالۀ َاَبو 
3
2به فرض به َاخوال و    

3
باقیمانده به َقراَبت     

 رسد. به َاعمام می
 تقسیم سهم َاخوال بین خودشان: 

می واحد است   1چون َاخوال  ا 
6
1از   

3
1برد:  را می 

6
×

1
3

=
1

18
 

5و 
6
1باقیمانده از   

3
ینی می  5رسد:  به َاخوال  َاَبو 

6
×

1
3

=
5

18
ناث( که بین آنها به تساوی تقسیم می  کور برابر  ا   شود )قاعده ذ 

2
3
 شود. رسد که چون همگی یا مذکر هستند یا مؤنث به تساوی بین آنها تقسیم میها( میباقیمانده از کل به عموها )یا عمه 

می  یک یا چند  -3حالت   ینی یا ا  میبا    عمو )یا یک یا چند عمه( َاَبو  1:  یک خاله یا دایی  ا 
3

2به فرض به َاخوال و    
3

رسد. عموها یا  مانده به َقراَبت به َاعمام میباقی  
2ها( چون همگی یا مذکر هستند یا مؤنث،  )عمه

3
 شود. به تساوی بین آنها تقسیم می 

1دقت شود که
6
می    ینی یا َابی بیاید. َاخوال )یا َاعمام( ا  می در کنار َاخوال )یا َاعمام( َاَبو   وقتی موضوعیت دارد که َاخوال )یا َاعمام( ا 

می - 4حالت   ینی یا ا  ینی با  یک یا چند عمو )یا یک یا چند عمه( َاَبو  می و یک یا چند دایی و خالۀ َاَبو  1:  چند دایی و خالۀ ا 
3
2ت  به فرض به َاخوال و باقیمانده به َقرابَ  

3
 

 رسد. به َاعمام می
 تقسیم سهم َاخوال بین خودشان: 
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می متعدد هستند  1چون َاخوال  ا 
3
1از    

3
1برند:  را می 

3
×

1
3

=
1
9

ناث به تساوی تقسیم می  کور و ا   شود. که بین ذ 
2
3
1از   

3
ینی می  2رسد:  به اخوال  َاَبو 

3
×

1
3

=
2
9

ناث به تساوی تقسیم می  کور و ا   شود.که بین ذ 
2
3
 شود. رسد که چون همگی یا مذکر هستند یا مؤنث به تساوی بین آنها تقسیم میها( میباقیمانده از کل به عموها )یا عمه 

ینی  -5حالت  ینی با    چند عمو و عمۀ َاَبو  می وچند دایی و خالۀ َاَبو   : یک دایی )یا خاله( ا 
1به فرض  

3
2ه َاخوال و  ب 

3
 رسد. باقیمانده به َقراَبت به َاعمام می 

 تقسیم سهم َاخوال بین خودشان: 
می واحد است   1چون َاخوال  ا 

6
1از   

3
1برد:  را می 

6
×

1
3

=
1

18
 

5و 
6
1باقیمانده از   

3
ینی می  5رسد:  به َاخوال  َاَبو 

6
×

1
3

=
5

18
ناث که بین آنها به تساوی تقسیم می  کور برابر ا   ( شود )قاعدۀ ذ 

2
3
ینی می  ناث جاری خواهد بود. باقیمانده از کل به َاعمام  َاَبو  کور دو برابر ا   رسد که در تقسیم بین آنها قاعدۀ ذ 

می -6حالت  ینی یا ا  میبا  یک یا چند عمو )یا یک یا چند عمه( َاَبو   : چند دایی و خالۀ ا 
1
3
ناث به تساوی تقسیم میبه فرض به َاخوال می  کور و ا   شود.رسد که بین ذ 
2
3
 شود. رسد که چون همگی یا مذکر هستند یا مؤنث به تساوی بین آنها تقسیم میها( میباقیمانده، به َقراَبت عموها )یا عمه 

می  -7حالت  میبا  چند عمو و عمۀ ا  1:  یک دایی )یا خالۀ( ا 
3
2به َاخوال و   

3
 کنند. رسد که َاعمام بین خود به تساوی تقسیم میباقیمانده به َاعمام می 

می   - 8حالت   ینی  با    چند عمو و عمۀ ا  می  وچند دایی و خالۀ َاَبو  1:  یک دایی )یا خالۀ( ا 
3

1رسد؛  به َاخوال می  
6

1از این    
3

می و   5، سهم دایی )یا خالۀ( ا 
6

1از این    
3

سهم    
ینی است که به تساوی بین خود تقسیم میَاخوال  َابَ   کنند. و 

2
3
می هستندمانده از کل، سهم َاعمام است که   

ُ
 کنند. به تساوی بین خود تقسیم می  چون ا

می  واحد:   1دایی )یا خاله( ا 
3

×
1
6

=
1

18
 

ینی:   1َاخوال  َاَبو 
3

×
5
6

=
5

18
 

می:   2َاعمام  ا 
3

=
12
18

 
ینیل  َاخواو  َاعمام -9 مییک عمو و  َاَبو  میو  )یا عمه( ا   : یک دایی )یا خاله( ا 
1
3
2به فرض به َاخوال و باقیمانده به َقراَبت   

3
 رسد. به َاعمام می 

 تقسیم سهم َاخوال: 
می واحد است سهم او  1چون دایی )یا خالۀ( ا 

6
1از سهم َاخوال یعنی   

6
1از  

3
 است.  

می:   1سهم دایی )یا خالۀ( ا 
6

×
1
3

=
1

18
 

1آنچه از  
3
5ی  ماند، یعن می 

18
جری خواهد بود.   ناث م  کور معادل ا  ینی است که در تقسیم بین آنها قاعدۀ ذ   سهم َاخوال  َاَبو 

 تقسیم سهم َاعمام: 
می واحد است سهم او  1چون عمو )یا عمه( ا 

6
1از سهم َاعمام یعنی   

6
2از   

3
 است.  

می:   1سهم عمو )عمۀ( ا 
6

×
2
3

=
2

18
=

1
9

 
2آنچه از 

3
10ماند یعنی ) می  

18
=

5
9

ینی می(  جرا خواهد بود. به َاعمام َاَبو  ناث م  کور دو برابر  ا   رسد که در تقسیم بین آنها قاعدۀ ذ 
می - 10حالت  ینی با چند عمو و عمۀ ا  میو  چند عمو و عمه َاَبو  ینی با چند دایی و خالۀ ا   : چند دایی و خالۀ َاَبو 

1
3
2به فرض به َاخوال و باقیمانده به َقراَبت   

3
 رسد. می به َاعمام 

 تقسیم سهم َاخوال: 
می متعدد هستند سهم آنها   1چون َاخوال  ا 

3
1از  

3
1یعنی   

9
 است.  

1مابقی  
3
2یعنی    

9
ینی می   رسد. به َاخوال  َاَبو 
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جرا خواهد بود.  ناث م  کور معادل  ا   در تقسیم بین َاخوال از هر تیره که باشند، قاعدۀ ذ 
 تقسیم سهم َاعمام: 

می، متع  1دد هستند سهم آنها  چون َاعمام  ا 
3
2از  

3
1یعنی   

3
×

2
3

=
2
9

جری خواهد بود. از ترکه می  ناث م  کور معادل  ا   باشد که در تقسیم بین آنها قاعدۀ ذ 
2آنچه از  

3
4ماَند یعنی  می 

9
ینی می  ناث خواهند برد. به َاعمام  َاَبو  کور دو برابر  ا   رسد که در تقسیم بین آنها ذ 

می - 11حالت  ینیی و  یک خالۀ ا   : ک عموی َاَبو 
1
3
2سهم خاله به فرض و  

3
 سهم عمو به َقراَبت خواهد بود.   

1مهم: دقت شود  
6
ینی یا َابی بیایند.   می در کنار َاخوال  َاَبو  می وقتی موضوعیت دارد که َاخوال  ا   سهم  َاخوال  ا 

1یعنی ابتدا  
3
2سهم َاخوال و   

3
می واحد یا متعدد بود  سهم َاعمام را کنار می  1گذاریم سپس اگر بین آنها ا 

6
1یا  

3
ی   دهیم. شان را به آنها اختصاص میاز سهم  کلِّ

ی حل شده  زنیم: اند؛ برای درک بهتر مسئله یک مثال جزئی میمسائل فوق در حالت کلِّ
می، یک دایی  َابی و یک خالۀ َابی، ینی می متوفی دارای یک دایی  ا  ینی و یک عمۀ َاَبو  می و یک عمو َاَبو  می، یک عمۀ ا   باشد. یک عمو ا 

1
3
2به فرض به اخوال و باقیمانده به َقراَبت    

3
 رسد. به َاعمام می 

 تقسیم سهم َاخوال: 
می، واحد است   1چون دایی  ا 

6
1از  

3
 َاخوال سهم اوست.  

می:   1سهم دایی  ا 
6

×
1
3

=
1

18
 

1مابقی   
3

5یعنی    
18

ناث جاری است سهم اَ    کور معادل ا  5خوال  َابی است و چون َاخوال  َابی دو نفر هستند و قاعدۀ ذ 
18

را دو قسمت کرده و به هر کدام از دایی و خالۀ    
5َابی  

36
 دهیم. می 

 تقسیم سهم َاعمام: 
می متعدد هستند پس 1َاعمام  ا 

3
2از     

3
1یعنی )   

3
×

2
3

=
2
9

کور معادل می هستند ذ  ناث می  ( را برده و چون ا  می ا  2برند؛ بنابراین سهم هر یک از عمو و عمۀ ا 
18

=
1
9

 
 خواهد بود. 

2مابقی  
3
4یعنی   

9
ینی می   ناث خواهد بود؛ بدین ترتیب سهم عموی ابوینی را َاعمام  َاَبو  کور دو برابر  ا  8برند در تقسیم بین آنها سهم ذ 

27
ینی    4و سهم  عمۀ َاَبو 

27
 خواهد بود.  

خوال اولد  
َ
عمام و ا

َ
 ا

 رسد. اگر در طبقۀ سوم از درجۀ یک کسی نباشد نوبت به درجۀ دو یعنی فرزندان آنها می
 االرث  این گروه باید به دو نکتۀ اساسی توجه کرد: در تعیین سهم

ه به  و مادرشان را زنده فرض می  برند، برای تعیین سهم آنها باید پدرمقامی از والدینشان ارث میچون فرزندان  این َاعمام به قائم  - 1نکته   کنیم. در این مورد، توجِّ
می؟ اگر از  این نکته بسیار مهم است که آیا تیره می هستند یا از دو دایی  ا  می از یک دایی  ا  های همگون از یک پدر یا از یک مادر هستند یا خیر مثاًل دو پسر دایی  ا 

می منحصر به آ می باشند و َاخوال  ا  1ن دایی باشد سهم او  یک دایی  ا 
6
1از سهم َاخوال است ولی اگر از دو دایی باشند سهم  دو دایی   

3
سهم  َاخوال خواهد بود. شبیه   

می نیز متصور است. به این وضعیت در خصوص پسرخاله  ها یا پسر  َاعمام  ا 
ت خواهند کرد. یعنی آنها که پدر یا مادرشان از تیرۀ َابی    پس از تعیین حصۀ والدین برای تعیین و تخصیص سهم فرزندان، فرزندان از قواعد  -2نکته   والدینشان تبعیِّ
ناث میبوده کور معادل  ا  کور دو  اند که ذ  برد؛ فرزندان نیز حصۀ پدر یا مادرشان را به تساوی بین خود تقسیم خواهند کرد و اگر پدر یا مادرشان از تیرۀ َابی باشد که ذ 

ناث می ت خواهند کرد. برند فرزندابرابر  ا   ن نیز از این قاعده تبعیِّ
ینی یا َابی حصۀ والدینشان می حصۀ والدینشان را به تساوی و فرزندان  َاعمام  َاَبو  ناث    بنابراین فرزندان  َاخوال و فرزندان  َاعمام  ا  کور دو برابر  ا  ه به قاعدۀ ذ  را با توجِّ

 بین خود تقسیم خواهند کرد. 
اث متوفی عبارت  اند از: مثال: ورِّ

می دو پسر از  −  یک دایی  ا 
ینی یک پسر و یک دختر از  −  یک دایی  َاَبو 
ینی یک پسر از  −  خالۀ َاَبو 
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می یک پسر و یک دختر از  −  یک عمو ا 
می یک پسر و یک دختر از  −  یک عمۀ ا 
ینی یک پسر و یک دختر از  −  یک عمو َاَبو 
ینی یک پسر و یک دختر از  −  یک عمۀ َاَبو 

 شود به: میمسئله تبدیل  
ینی این مسئلۀ قباًل حل شده   می، یک عمو و یک عمۀ َاَبو  ینی، یک عمو و یک عمۀ ا  ینی، یک خالۀ َاَبو  می، یک دایی  َاَبو  است. حال برای تعیین  سهم  یک دایی  ا 

ینیرا رعایت می  2فرزندان نکتۀ   کنند و در  قدرالسهم والدینشان را به تساوی بین خود تقسیم می  کنیم، یعنی همۀ فرزندان  افراد  مذکور جز فرزندان عمو و عمۀ َاَبو 
ناث جاری خواهد بود.  کور دو برابر  ا  ینی قاعدۀ ذ   تخصیص  سهم  اوالد  عمو و عمۀ َاَبو 

می:  سهم هر یک از پسردایی 1های ا 
36

 
ینی:   5سهم هر یک از پسر و دختر دایی  َاَبو 

72
 

ینی:   5سهم پسر خالۀ َاَبو 
36

 
می:   سهم هر 1یک از اوالد  َاعمام  ا 

18
 

ینی:   16سهم پسر عموی َاَبو 
81

 
ینی:   ینی و پسر عمۀ َاَبو  8سهم هر یک از دختر عموی َاَبو 

81
 

ینی:   4سهم دختر عمۀ َاَبو 
81

 
قَربای طبقه سوم .4

َ
 زوجین با ا

1اگر زوج یا زوجه با طبقۀ سوم بیاید، ابتدا سهم زوج یا زوجه که به ترتیب  
2
1یا  

4
 دهیم. رکه است را میاز ت 

1سپس  
3

1شده بین آنها تقسیم خواهد شد. در تخصیص   دهیم که مطابق  قواعد  گفتهرا به فرض به َاخوال می از کلِّ ترکه  
3
رسد آنها  از کلِّ ترکه به َاخوال به نظر می 

ر هستند؛ در این صورت شایسته بود پس از کسر سهم زوج یا زوجه، َاخوال  بَ آید که َاخوال، َقراَبتق.م چنین بر می  898و    897،896َبر باشند اما از جمع مواد  فرض
1
3
1از مانده را ببرند نه   

3
 از کل را.  

 رسد که مطابق قواعد مذکور بین آنها تقسیم خواهد شد. مابقی  ترکه به َقراَبت به َاعمام می
 .1َبر وجود داشته باشد نقص متصور نیست ی َقراَبتاق.م ایراد دارد چرا که اگر در مسئله  938بدین ترتیب قسمت اخیر مادۀ  

 
 نکته

 برند. در صورت نبودن  َاعمام و َاخوال  متوفی و اوالد آنها، َاعمام و َاخوال والدین متوفی و در صورت نبودن آنها، اوالدشان ارث می
1بدین ترتیب که  

3
2از کلِّ ترکه را به َاعمام و َاخوال  مادر  متوفی و    

3
دهیم. حال هر گروه قدر سهم خود را واحد فرض  از کلِّ ترکه را به َاعمام و َاخوال  پدر  متوفی می  

 کنند. کرده و مطابق قواعد مذکور، آن را بین خود تقسیم می
 بدین ترتیب: 

 َاعمام و َاخوال مادر متوفی:  -
1
3
1کنند.  فرض میاز کل را واحد  

3
1از آن )  

9
2از کل( سهم َاخوال و   

3
 سهم َاعمام است.  

می   1در هر تیره خویش  ا 
6
1در صورت وحدت و   

3
ینی یا َابی میدر صورت تعدد می   رسد. برد و مابقی به خویش َاَبو 

ناث جاری است. در تمام تیره کور معادل  ا   های فوق، قاعدۀ ذ 
 متوفی: َاعمام و َاخوال پدر    -

 

1
 ماند که رد شود. ق.م نیز متصور نیست چون چیزی از ترکه باقی نمی   909قسمت  اخیر  مادۀ    
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2
3
1کنند.  از کل را واحد فرض می 

3
2از آن )  

9
2از کل( سهم  َاخوال و   

3
 سهم  َاعمام است.  

می   1در هر تیره، خویش  ا 
6
1در صورت وحدت و   

3
ینی یا َابی میدر صورت تعدد می   رسد. برد و مابقی به خویش  َاَبو 
کور دو  ینی  پدر  متوفی قاعدۀ ذ  ناث و در بقیۀ تیرهدر بین َاعمام  َاَبو  ناث جاری خواهد بود. برابر  ا  کور معادل  ا   ها قاعدۀ ذ 

ینی خواه َاخوال  پدر یا مادر،   1تقسیم مذکور مطابق با نظر مشهور فقهاست ولی به نظر بعضی دیگر از ایشان َاخوال  َاَبو 
3
برند  ترکه و َاعمام  پدر و مادر باقی ترکه را می 

 . 1باشد( استبرد که به واسطۀ او به متوفی متصل میعدۀ ارث بردن نصیب خویشاوند واسطه )هر کس نصیب کسی را میکه این نظر مخالف با قا
اث متوفی عبارتبه  اند از: عنوان مثال فرض کنید ورِّ

ینی  مادر  متوفی و می، یک عمو و یک عمۀ َاَبو  ینی، یک عمو و یک عمۀ ا  می، یک خاله و دایی  َاَبو  ینی، یک عمو    یک خالۀ ا  می، یک دایی  َاَبو  یک خاله و یک دایی  ا 
ینی  پدر  متوفی که در این فرض  می، یک عمو و یک عمۀ َاَبو  1و یک عمۀ ا 

3
2به بستگان مادر متوفی و   

3
 رسد. به بستگان  پدر  متوفی می 

 تقسیم بستگان مادر متوفی: 
1سهم َاخوال:  

3
×

1
3

=
1
9

 
2سهم َاعمام:  

9
 

 : تقسیم سهم َاخوال
می  واحد:   1خالۀ ا 

6
×

1
9

=
1

54
 

ینی:   5سهم َاخوال  َاَبو 
54

 
ینی:   5سهم هر یک از َاخوال  َاَبو 

108
 

 تقسیم  سهم  َاعمام: 
می  متعدد:   1َاعمام  ا 

3
×

2
9

=
2

27
 

می:   1سهم هر یک از َاعمام  ا 
27

 
 تقسیم سهم بستگان پدر متوفی:

1سهم َاخوال:  
3

×
2
3

=
2
9

 
4سهم َاعمام:  

9
 

 َاخوال: تقسیم سهم 
می متعدد:   1َاخوال ا 

3
×

2
9

=
2

27
 

می:   1سهم هر یک از َاخوال  ا 
27

 
ینی:   4سهم دایی  َاَبو 

27
 

 تقسیم سهم َاعمام: 
می  متعدد:   1َاعمام ا 

3
×

4
9

=
4

27
 

می:    2سهم هر یک از َاعمام ا 
27

 
ناث جاری بود. تا به اینجا در همه تیره کور معادل ا   های قاعدۀ ذ 

ینی:   8َاعمام َاَبو 
27

 
ینی:   16سهم عمو َاَبو 

81
 

ینی:   8سهم عمۀ َاَبو 
81

 

 

1
 185و    184شهیدی، مهدی، همان، صص    
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ناث رعایت شده است.  کور دو برابر  ا   در مورد اخیر قاعدۀ ذ 
 1ق.م  936بحث ماده 

اث به  ق.م آمده است. در این ما  936در هر دسته، درجۀ َاقَرب، مانع  درجۀ َابَعد است. این قاعده یک استثناء دارد که در مادۀ   ده بیان شده در صورت انحصار ورِّ
ینی، درجۀ   کند. را از ارث محروم می 1، درجۀ 2عموی َابی و پسر عموی َاَبو 

ینی با َاعمام  متعدد  َابی همراه باشد، پسر عمو ارث نمی  برد. اگر پسر عموی َاَبو 
جری است یا خیر؟ به عبارت د طَلق  خویشاوندان را در بر میدر صورت وجود زوج یا زوجه آیا باز حکم ماده م  سبی است یا م   گیرد؟ یگر آیا انحصار ن 

ینی« را به »َابی« تبدیل کنیم به مسئله به همان صورت حل می  شود. در هر یک از حاال فوق اگر واژه »َاَبو 
 

 : بندی مبحث ارثجمع
البته وصیت هم  باره، فرد میشود تراضی کرد. در این  قواعد حاکم بر ارث، آمره است و خالف  آن نمی .1 تواند در قالب  وصیت، عمل کند؛ 

. اگر کسی به موجب  وصیت، یک یا چند نفر از ورثۀ خود را از ارث محروم کند این وصیت، نافذ نیست )مادۀ  1هایی دارد مثاًل:  محدودیت
لث  َتَرکه نافذ نیست )مادۀ 2ق.م(؛  837  ق.م(.  843. وصیت  مازاد بر ث 

 برند. با تمام  وارثان  َنَسبی ارث می زن و شوهر .2
م  برخی وراث بر برخی دیگر: .3

 تقدِّ
 الف: 

م دارند )در طبقات  ارث هر طبقه، مانع  ارث. اواًل وراث  نزدیک1 اث  دیگر تقدِّ   910َبری  طبقۀ بعد است(: مثال  اول در طبقۀ اول مادۀ  تر به ورِّ
ت، اوالد داشته باشد اوالد  اوالد   ق.م است که اینگونه می ت، خواهر و  َبَرد؛ مثال  دوم در طبقۀ دوم: اگر بر ارث نمی  اوگه: هر گاه َمی ِّ ای َمی ِّ

ه ارث نمی خو  ت    937َبَرد؛ مثال سوم از طبقۀ سوم در مادۀ  برادری باشد اوالد  ا  ،  نه َاعمام باشد و نه َاخوال ق.م آمده است: هر گاه برای َمی ِّ
 د است هیچ استثنایی ندارد(. َبَرند( این قاعده هیچ استثنائی ندارد )اینکه هر طبقه، مانع  ارث  طبقۀ بع اوالد  آنها به جای آنها ارث می

َبری  درجۀ دور است، اما اینکه در هر دسته، درجۀ نزدیک، مانع  درجۀ دور است  . ثانیًا در هر دسته از هر طبقه، درجۀ نزدیک، مانع  ارث2
ینی باشد که در این صورت پ سر عمو با اینکه درجۀ دوم  استثناء دارد و آن حالتی است که متوفی دارای یک عموی َابی و یک پسر عموی َاَبو 

 ق.م(.  936کند )مادۀ است عمو را که درجۀ اول است از ارث محروم می
 ب:

م دارند. این قاعده به طبقۀ دوم و سوم اختصاص دارد و ترتیب  زیر اجرا می . طبقۀ دوم: به موجب  مادۀ  1شود:  وارثان  ابوینی بر وارثان  َابی تقدِّ
خوۀ اب   918 ت، ا  خوۀ َابی ارث نمیق.م اگر َمی ِّ ۀ آنها را میوینی داشته باشد، ا  خوۀ َابی حصِّ خوۀ ابوینی، ا  می  َبَرد و در صورت  نبودن  ا  َبَرد. َکاللۀ ا 

ینی قابل می، َکاللۀ َاب مقرر می 926جمع است به همین دلیل مادۀ هم با َابی و هم با َاَبو  ینی، َابی و ا  ی ارث  دارد: در صورت  اجتماع  َکاللۀ َاَبو 
ینی  با عباراتی مبهم مقرر می  930شود و مادۀ . طبقۀ سوم: در طبقۀ سوم همین قاعده اجرا می2َبَرد؛ نمی ت َاعمام یا َاخوال  َاَبو  دارد: »اگر َمی ِّ

ۀ آنها را می  برند.«  نداشته باشد، َاعمام یا َاخوال  َابی حصِّ
 کنند ولی:ینی، اخوال و خاالت  َابی را از ارث محروم مینکتۀ بسیار مهم: گفتنی است که اخوال و خاالت  َاَبو  

ینی، اخوال و خاالت  َابی را از ارث محروم نمی • کند )چون تیرۀ عمو و عمه، پدری است و تیرۀ خاله و دایی، مادری  َاعمام و عمات  َاَبو 
می ینیاست و ا   جمع هستند(. ها قابلها با َاَبو 

ینی، عمو و  • کند )چون تیرۀ خاله و دایی، مادری است و تیرۀ عمو و عمه، پدری است عمۀ َابی را از ارث محروم نمیدایی و خالۀ َاَبو 
می ینیو ا   جمع هستند(. ها قابلها با َاَبو 

ناث است برتری مذکر بر مؤنث: سهم .4  االرث  ذکور دو برابر  ا 

 

1
ینی پیامبر بوده برسد چرا که ایشان به پیامبر نزدیک   )ع( عباس، عموی َابی  ایشان ارث نبرده و ماترک به امام علی    )ص( وط به این قضیه بوده است که در صورت فوت پیامبر حکم این ماده از فقه گرفته شده است و مرب     اند. تر بوده که پسر عموی َاَبو 
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ردن به قائمق.م(. این قاعده در ارث  907َبَرد )مادۀ  وی ارث میشود و پسر  متوفی دو برابر  دختر   این قاعده در طبقۀ نخست اجرا می مقامی  ب 
َبَرد بلکه در تقسیم  ارث بین افراد  یک نسل نیز، مذکر دو برابر   شود یعنی نه تنها اوالد  پسر  متوفی، دو برابر  اوالد  دختر  او ارث مینیز اجرا می

 َبَرد. مؤنث می
ناث در طبقۀ دوم و سوم فقط بین  وارثان  ابوینی یا َابی اجرا میبسیار مهم: قاعدۀ   میبرتری  ذکور نسبت به ا  ها؛ برای مثال، طبق شود نه ا 

می دا 920مادۀ  ناث است )اما اگر متوفی دو یا چند خواهر و برادر  ا  ۀ ذکور دو برابر ا  ت، چند برادر و خواهر  ابوینی داشته باشد حصِّ شته  اگر َمی ِّ
 .1َبَرند( د به تساوی میباش

ۀ َابی ارث می  َبَرد.جدِّ َابی دو برابر  جدِّ
نی )یا َابی( دو برابر  اوالد  مؤنث ارث می  َبَرند. اوالد  مذکر  اخوۀ َاَبوی 
نی )یا َابی( ارث می نی )یا َابی( دو برابر  عمۀ َاَبوی   َبَرد. عموی َاَبوی 

نی )یا َابی( نیز به  نی )یا َابی( ارث میمقامی از عموها و عمهقائم  اوالد  عموهای َاَبوی  االرث  دختر  عموی  برند؛ در این صورت، سهمهای َاَبوی 
 االرث  پسر  عموی َابی است. َابی، نصف  سهم

رایط  مساوی بر اساس  االرث  زوج یا زوجه که وارثان  َسَببی هستند نیز در ششود بلکه سهمنکته: این قاعده نه تنها بین وارثان  َنَسبی اجرا می
دوم  االرث  زوجه دو برابر است مثاًل اگر متوفی، فرزند نداشته باشد زوج، یکاالرث  زوج نسبت به سهمهمین معیار تعیین شده است. پس سهم

 هشتم. َبَرد و زوجه، یکچهارم میچهارم و اگر متوفی، فرزند داشته باشد زوج، یکَبَرد و زوجه، یکمی
ق یک ارث .5 ه تقسیم می 942به چند زن: طبق مادۀ  تعلِّ الَسویِّ  شود. ق.م در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه بین آنها ب 
 امتیاز  برخی از وارثان:  .6

ینی یا َابی ارث می • می با خویشان  َاَبو  م هستند یعنی خویشان  ا  می بر خویشان  پدری مقدِّ برند و هیچ یک از خویشان َابی یا  خویشان  ا 
می ینی، مانع  ارث  ا   ها نیستند. َاَبو 

ینی بر عموی َابی )مادۀ  • م  پسر عموی َاَبو 
 ق.م(.  936تقدِّ

ق َحبوه به پسر  بزرگ  متوفی.  •  تعلِّ
می از قاعدۀ دیگری پیروی کرده است یعنی بر خالف  قاعدۀ  تساوی  سهم .7 ا  تقسیم  ماَتَرک بین خویشان   قانونگذار در  می:  ا  االرث  خویشان  

میتقس ناث(، در ا  کور دو برابر  ا  می مساوی تقسیم مییم  ارث )ذ   شود. ها، مذکر بر مؤنث هیچ امتیازی ندارد و بین وارثان  مذکر و مؤنث  ا 
 شود: در موارد زیر، َتَرکه بین مذکر و مؤنث به تساوی تقسیم می

می  متعدد و اوالد  آنها: 1  . َکاللۀ ا 
ه تقسیم می: اگر وراث، چند برادر  921مادۀ  • الَسویِّ می باشند ترکه بین آنها ب  می یا چند برادر و خواهر  ا  می یا چند خواهر  ا   شود. ا 
می با هم باشند تقسیم به شکل زیر است:922مادۀ  • خوۀ ا  ینی و ا  خوۀ َاَبو   : اگر ا 

ه تقس الَسویِّ ق گرفته و بین خود ب  لث  ترکه به آنها تعلِّ می، متعدد باشد ث   کنند. یم میاگر َکاللۀ ا 
ت نه برادر باشد نه خواهر، اوالد  خواهر و برادر قائم  925طبق   برند، در  مقام  آنها شده و با َاجداد ارث میقانون مدنی اگر برای َمیِّ

خوه بر اساس نسل به عمل می ۀ کسی را میاین صورت، تقسیم ارث نسبت به اوالد  ا  َبَرد که به واسطۀ او  آید یعنی هر نسل، حصِّ
ت میب می را میه َمیِّ می، حصۀ کاللۀ ا  می باشد  رسد بنابراین، اوالد  کاللۀ ا  َبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل، اگر اوالد از کاللۀ ا 

ه تقسیم می الَسویِّ  کنند. ب 
می( با هم باشند، ترکه بین آنها مساوی تق2 ۀ ا  می )جد و جدِّ ات  ا  می: اگر اجداد و جدِّ ات  ا  ۀ َابیشود ولی اگر  سیم می. َاجداد و َجدِّ   جد و جدِّ
می  یاجد و  ۀ ا  ۀ امی می جدِّ ه تقسیم میبا هم باشند؛ ثلث  ترکه به جد یا جدِّ الَسویِّ می، آن ثلث بین آنها ب   شود. رسد و در صورت تعدد  َاجداد  ا 

 

1
ت    920مادۀ     ناث خواهد بود.«   چند برادر و خواهر َابی یا    چند برادر و خواهر َاَبوینی قانون مدنی: »اگر وراث  میِّ کور دو برابر ا  ۀ ذ   باشند حصِّ
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می: اگر از متوفی اجداد و کالله با هم باشند یک ثلث  ترکه به وارثان3 و آن   قرابت دارندرسد که از طرف مادر با متوفی  ی می. اجداد و َکاللۀ ا 
 کنند. را بین خود مساوی تقسیم می

می با هم باشند ترکه بین آنها به تساوی تقسیم می4 می: اگر چند نفر عمو و عمۀ ا   شود. . اعمام و عمات ا 
می: اگر ورثه، 5 ه تقسیم میبا هم  چند دایی و خالهیا  چند خالهیا   چند نفر دایی. اخوال و خاالت ا  الَسویِّ شود خواه همه  باشند، ترکه بین آنها ب 

می باشند ) ینی یا همه َابی یا همه ا   ق.م(.  933َاَبو 
 

 :اینجوری مسائل  ارث را حل کنیم
 االرث در ابتدا باید طبقات را چک کنیم؛هنگام تقسیم سهم

قصانی را در مسأله چک می رمانی یا ن   کنیم؛حاجب ح 
 ( خواهر و برادر  متوفیبود یا   فرزند  متوفی اگر در مسأله مادر باشد حتمًا باید چک کنیم که حجب  نقصانی  آن وجود دارد یا خیر )حجب  نقصانی  مادر یا از َسمت   

 شخصی فوت کرده و وراث  او عبارتند از یک دختر، یک مادر و یک پدر؛ سهم آنها را حساب کنید. 
1
2 +

1
6 +

1
6 =

3 + 1 + 1
6 =

5
6 

6
6 −

5
6 =

1
6 

ت« است به این حالت تعصیب می (. زمانی که مجموعۀ سهام وارثان از اصل  ارث کمتر باشد تعصیب  1گویند )و نه عول که به معنای »افزونی سهام وارثان از ترکۀ میِّ
ی ارائه کرد تا زیادۀ ارث به گونهپیش می ِّ اهل سنت با شیعیان در این مورد متفاوت است. ای میان وارثان تقسیم شود. راه  آید؛ در این مسئله باید راه حلِّ

 حل 
 مثال  بعدی: شخصی فوت کرده و وراث  او عبارتند از یک دختر، یک پدر و یک زوج؛ سهم آنها را حساب کنید. 

1
2 +

1
6 +

1
4 =

6 + 2 + 3
12 =

11
12 

12
12 −

11
12 =

1
12 

شود؛ یعنی در  ه و مادر )اگر حاجب داشته باشد( به نسبت  فرض  آنها تقسیم می: در حالت  تعصیب، مقداری که باقی مانده را بین تمام وارثان به جز زوج، زوجنکته
 کنیم. مانده را فقط به پدر و دختر رد میدوازدهم  باقیمثال  فوق یک

ینی، یک عمه؛ سهم  می، یک عموی َابی و پسر عموی َاَبو   آنها را حساب کنید.  مثال بعدی: شخصی فوت کرده و وراث  او عبارتند از یک دختر، یک کاللۀ ا 
 کند. پاسخ: وجود حتی یک وارث از طبقۀ اول، وراث  طبقات  بعد را از ارث محروم می

 مثال بعدی: شخصی فوت کرده و وراث  او عبارتند از دو دختر، یک مادر و یک زوجه؛ سهم آنها را حساب کنید. 
2
3 +

1
6 +

1
8 =

16 + 4 + 3
24 =

23
24 

24
24 −

23
24 =

1
24 

 :الرث خنثیسهم
کور   قانون مدنی: »در تمام موارد مذکوره در این مبحث ]طبقۀ سوم[ و دو مبحث قبل ]طبقۀ اول و دوم[ اگر وارث خنثی    939مادۀ   اثی باشد که ذ  بوده و از جمله ورِّ

ناث   ن میاالرث  او به  برند سهممیآنها دو برابر  ا  ناثیت غلبه  االرث یک پسر  شود: اگر عالئم رجولیت غالب باشد سهمطریق ذیل معیِّ از طبقۀ خود و اگر عالئم ا 
االرث  یک پسر و یک دختر از طبقۀ خود را خواهد  سهمبرد و اگر هیچ یک از عالئم غالب نباشد نصف  مجموع   خود را میاالرث یک دختر از طبقۀ  داشته باشد سهم

 برد.«
شکل )که هیچیک از عالئمدر واقع، سهم  شود. یک و نیم میاش غالب نیست(، االرث  خنثی  م 

 

1
قصان در طبقۀ اول بر سهم دختر یا دختران وارد می    خواهد بود و در طبقۀ سوم نیز نقصی در کار نیست )اما قانون گفته: »اگر نقصی    پدری )َابی( یا    پدری و مادری )َاَبوینی(   شود و در طبقۀ دوم، نقصان بر خواهر یا خواهران  بنابر دیدگاه فقهای امامی، ن 

 شود«(. هم باشد بر متقربین به پدر وارد می 
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2 + 1 = 3 ÷ 2 = 1/5 
میلیون تومان است؛ سهم آنها را حساب    18یک مسأله در این خصوص: شخصی فوت کرده و وراث  او عبارتند از یک دختر، یک پسر و یک خنثی و ترکۀ متوفی  

 کنیم. می
1 + 2 + 1/5 = 4/5 

18 ÷ 4/5 = 4 
4است و سهم  خنثی  مشکل   8است؛ سهم پسر  4یعنی: سهم دختر  × 1/5 =  است؛ نه تعصیب پیش آمد و نه عول.   6
 کنیم: االرث را حساب مییک پدر، یک مادر، سه دختر و یک زوج؛ سهمخانمی فوت کرده و وراث  او عبارتند از یک مسألۀ دیگر: 

1
6 +

1
6 +

2
3 +

1
4 =

2 + 2 + 8 + 3
12 =

15
12 

12
12 −

15
12 = −

3
12 

8
12 −

3
12 =

5
12 

5کنیم؛ بنابراین سهم  دختران مجموعًا نقص را بر دختران وارد می
12
 است.  

رده و وراث  او عبارتند از یک مسألۀ دیگر:   کنیم: االرث را حساب میسه زوجه، پدر، مادر و یک دختر؛ سهمیکی م 
1
8 +

1
6 +

1
6 +

1
2 =

3 + 4 + 4 + 12
24 =

23
24 

24
24 −

23
24 =

1
24 

 شود.ها باید رد کنیم؟ در این مسأله فقط باید به پدر و دختر رد کنیم به مادر و زوجه]ها[ رد نمیرد کنیم؛ به کیاینجا تعصیب شد و نه عول؛ پس باید 
ت  َبر که مادر باشد را میکنیم: اول سهم  فرضاالرث را حساب میپدر و مادر؛ سهمیکی فوت شده و وراث  او عبارتند از  یک مسألۀ دیگر:   دهیم )در اینجا به علِّ

 دهیم. َبر است و بقیه را به قرابت به پدر میسوم است( و سپس چون متوفی فرزند ندارد پدر قرابتم وجود حاجب، فرض  مادر، فرض  َاعلی یعنی یکعد
دهیم )در  ر باشد را میَبر که مادکنیم: اول سهم  فرضاالرث را حساب مییک دختر، یک پسر و مادر؛ سهمیکی فوت شده و وراث  او عبارتند از یک مسألۀ دیگر: 

ت وجود فرزند یعنی حاجب، فرض  مادر، فرض  َادنی یعنی یک ششم( را به نسبت  دو به یک، به پسر و دختر  ششم است( و سپس مابقی )یعنی پنجاینجا به علِّ
ه کنید که دختر در این مسأله فرضمی َبَرد )دختر اگر فرزند  منحصر بَبر نیست که یکدهیم. توجِّ اش نصف  َتَرکه است( چون در کنارش یک پسر  اشد فرضدوم ب 

 َبر است. است )یا به عبارت دیگر، چون برادر دارد( در اینجا قرابت
دهیم  به او می  به رددهیم بقیه را  ق.م به دختر می  899دوم مطابق مادۀ  االرث این شکلیه که: یکیک دختر است؛ سهموراث  متوفی عبارتند از یک مسألۀ دیگر:  

 (. و نه به قراَبت )
ینی : اگر ورثۀ متوفی منحصر به دو گروه  سؤال تستی میو  دایی و خالۀ َاَبو   باشد، تقسیم ترکه به چه نحو است؟   دایی و خالۀ ا 

ه میان خود تقسیم می. در هر گروه، ارث را 1 الَسویِّ  کنند. ب 
ینی2 می. َاَبو   برند. نمیها ارث ها کلِّ ارث را بین خود تقسیم کرده و ا 
ینی3 می. َاَبو  ناث و ا  کور دو برابر ا  ه تقسیم ارث میها طبق قاعدۀ ذ  الَسویِّ  کنند. ها ب 
می4 ینی. ا  ناث و َاَبو  ه تقسیم میها طبق قاعدۀ ذکور دو برابر ا  الَسویِّ  کنند.  ها ب 

 گزینۀ یک صحیح است و گزینۀ سه نادرست است. 
آد:  کنند. حواستون باشه در صورتی که عمو و عمه با هم بودند دو حالت پیش میمی است: مساوی بین  خود تقسیم می: متوفی دارای چند عمو و عمۀ ا  مسأله

ه تقسیم می1 الَسویِّ می باشند: ترکه را ب  ناث خواهد بود. 2کنند؛ . همه ا  کور دو برابر ا   . همه َاَبوینی یا َابی باشند: حصۀ ذ 
َبَرند؛ مادر نیز چون فرزند وجود دارد فرض   االرث اینگونه است: خواهر و برادر که ارث نمیبرادر، مادر، یک پسر است؛ سهممسأله: متوفی دارای یک خواهر، یک 

 رسد. َبَرد و بقیه به قراَبت به پسر میَادنی  خود )یک ششم( را می
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زوج دائم و مادر، سهم  :اث متوفی حین الفوت عبارتند ازشخصی فوت نموده و به اقربای وی، تنها یک قطعه زمین مفروز به ارث رسیده است. ور  ✓

 [ 99 مشاوران حقوقی]  مادر، چند دانگ از این زمین است؟

 سهالف. 

 دو ب. 

 یکج. 

 چهار و نیمد. 

  اگر  و  رسدمی   قرابت  صاحبانه  ب  بقیه  و   بردمی  را  خود  حصه   فرض  صاحب  هر  میت  ترکه  ازقانون مدنی: »  905« صحیح است. به استناد مادۀ  دپاسخ: گزینۀ »

  لیکن  شودنمی رد هاآنه ب که زوجه و زوج مورد در مگر شودمی رد فرض صاحبه ب باقی نباشد درجه در فرضصاحب با مساوی طبقه آن در قرابتی صاحب

 « .شودمی   رد اوه ب فریضه  از زائد نباشد زوج  از غیره ب وارث متوفی برای اگر

ت فقط یک   ✓ واحد است. درصورتی که شخصی خودروی مزبور را تلف    100واحد ارزش دارد و بدهی وی نیز    100دستگاه خودرو است که ترکه میا

ق دارد؟کند، بدل مال تلف 
ا
 [ 99دکترای حقوق خصوصی ]  شده به چه کسی تعل

ق دارد. الف. 
ا
ت تعل  فقط به طلبکاران میا

ق حق طلبکاران است. ب. 
ا
ق دارد و متعل

ا
 به وراث تعل

ق دارد. . ج
ا
ت به صورت مشاع تعل  به وراث و طلبکاران میا

ق دارد و طلبکاران هیچ حقی نسبت به بدل ندارد. د. 
ا
 به وراث تعل

  ذیل   ازقرار  شود  اداء  آن  تقسیم  از   قبل  باید  و  میگیرد  تعلق  میت  ترکه  به  که  دیونی  و  حقوق قانون مدنی: »  769به استناد مادۀ    « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

  تا   میت  وصایایـ    3  .متوفی  مالی  واجبات  و  دیونـ    2  .است  رهن  متعلق  که  عینی  مثل  ترکه  اعیانه  ب  است  متعلق  که  حقوقی  و  میت  کفن  قیمتـ    1  :است

 «.هاآن  اجازه با ثلث بر زیاده و  ورثه اجازه بدون ترکه ثلث

اند از:  الفوت او عبارتکند. خویشاوندان حینمؤسسه ایتام وصیت می شخصی قبل از فوت و در سالمت کامل عقل، تمامی اموال خود را به نفع   ✓

 [ 99دکترای حقوق خصوصی ] االرث رضا، پدر و زوجه به فرض کدام است؟رضا )نوۀ دختری(، پدر و زوجه دائمی. به ترتیب سهم

 ترکه الف. 
ا

من کل
 
دس، ث  نصف، س 

 ترکهب. 
ا

بع کل  نصف، ثلث، ر 

من از دو س ج. 
 
دس، ث  وم ترکه نصف، س 

 نصف، ثلث، ربع از دو سوم ترکه د. 

 کند   اجازه  ورثه  از  بعض  اگر  و  وراث  جازها  با  مگر  نیست  نافذ  ترکه  ثلث  بر  زیادهه  ب  صیتقانون مدنی: »و   843به استناد مواد    « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

 «است نافذ او سهمه ب نسبت فقط

 «اوالد داشتن با شوهر فوت صورت در است هازوجه  یا  زوجه فریضه ،ثمنقانون مدنی: » 901و مادۀ 

 « باشد تنها اگر امی کالله و مادر و پدر است ترکه سدس وارث سه  فرض قانون مدنی: » 904و مادۀ 

  هر   با   و  محسوب  اول  طبقه  وارث  جزو   طریق   بدین  و  بوده  اوالد   مقامقائم   او   اوالد   اوالد    باشد  نداشته  بالواسطه   اوالدی   میت  هرگاهقانون مدنی: »  911و مادۀ  

 میت ه ب او  توسطه ب که بردمی را  کسی حصه نسل هر یعنی آیدمی عمل به نسل حسب بر اوالد اوالد    بین ارث  تقسیم .بردمی ارث باشد زنده که ابوین از یک

 «.برندمی   دختر اوالدبرابر دو پسر اوالد بنابراین رسدمی 

بعد از ظهر روز    6صبح تا    8کنند. تاریخ فوت پدر، مجهول است ولی زمان فوت پسر بین ساعات  زلزله فوت می پدر و پسری بر اثر جراحات ناشی از   ✓

 [ 99وقوع حادثه بوده است. حکم مسئله چیست؟  ]ارشد 

 برد.الف. فقط پدر از پسر ارث می 

 برند.پدر و پسر از یکدیگر ارث می  .ب

 برد. فقط پسر از پدر ارث می  .ج

 برد.دیگری ارث نمی هیچ یک از  .د
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قانون مدنی»اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از   874ماده  به استناد« صحیح است. الف پاسخ: گزینۀ »

ر مجهول باشد فقط آن  « بردجهول است از آن دیگری ارث می که تاریخ فوتش م  حیث تقدم و تأخا

االرث هریک به ترتیب کدام است؟  ]ارشد  زوجه و یک پسر، سهم  ،وندان او اعبارتند از: پدر، مادرواحد و خویشا  480یی متوفی  زمان فوت، دارا ✓

99 ] 

   260  – 60 – 80 – 80الف. 

   200  – 120  – 80  – 80 .ب

   220  – 120  – 60  – 80 .ج

   180  – 60 – 160  – 80 .د

من، فریضه زوجه یا زوجه  901« صحیح است. مطابق ماده  الف پاسخ: گزینۀ »
 
  904تن اوالد.«، ماده  ها است در صورت فوت شوهر با داش قانون مدنی، »ث

 »فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کالله امیا اگر تنها باشد.« :قانون مدنی

 «رسدمی قرابت صاحبانه ب بقیه و بردمی  را خود حصه  فرض صاحب هر میت  ترکه ازقانون مدنی: » 905و مادۀ 

رود. محمد در تاریخ و ساعت مشخص بر اثر سکته  سال قبل از فوت پدر از دنیا می های علی و زهرا بوده است. علی یکمحمد دارای دو فرزند به نام  ✓

واحد است   48حمد  کند، لیکن ساعت فوت او معلوم نیست. ترکه مکند. در همان روز زهرا نیز در تصادف رانندگی فوت می قلبی در بیمارستان فوت می 

  به ترتیب، چقدر است؟   االرث زینب، رضا و سودابههمسر دائمی هستند. سهم  الفوت او، مادر، زینب دختر  علی، رضا پسر  زهرا و سودابهو بستگان حین

 [ 99]ارشد 

 6 – 34 –صفر الف. 

 12 –صفر  –صفر ب. 

 6 –صفر  – 34ج. 

 6  – 13/ 33 – 66/26د. 

 صحیح است. به استناد مواد زیر: « الف پاسخ: گزینۀ »

  فقط   باشد  مجهول  تأخر   و  تقدم   حیث  از   دیگری   و   معلوم  هاآن   از  یکی   فوت  تاریخ   و   بمیرند  باشد  توارث  هاآن   بین  که  اشخاصی  اگرقانون مدنی: »  874مادۀ  

 «.بردمی   ارث دیگری آن از است مجهول فوتش تاریخ که آن

 اوالد«  داشتن با شوهر فوت صورت در است هازوجه  یا زوجه فریضه ثمنقانون مدنی: »  901مادۀ 

 ازیک   هر  با  و  محسوب  اول  طبقه  وارث  جزو  طریق  بدین  و  بوده  اوالد   مقامقائم  او  اوالد   اوالد  باشد  نداشته  بالواسطه   اوالدی  میت  هرگاهقانون مدنی: »  911مادۀ  

 «.بردمی  ارث باشد زنده که ابوین

  با  مساوی  طبقه  آن  در  قرابتی  صاحب  اگر  و  رسدمی  قرابت  صاحبانه  ب  بقیه  و  بردمی   را   خود  حصه  فرض  صاحب  هر  میت  ترکه  ازقانون مدنی: »  905مادۀ  

  زوج  از  غیره  ب  وارث  متوفی   برای  اگر  لیکن  شودنمی  رد   هاآنه  ب  که   زوجه  و   زوج  مورد   در  مگر  شودمی   رد   فرض  صاحبه  ب  باقی   نباشد  درجه   در  فرض  صاحب

 «.شودمی  رد  اوه ب فریضه از زائد نباشد
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 [ 98 وکالت] است؟  ترکه نصف ورثه،  از یک کدام فرض ✓

 . باشد فرد به منحصر فرزند اگر پسر،  یا دختر  از یک هر. الف

 .باشد تنها  اگر امی، کالله. ب

 .باشد دیگر همسر از  چه اگر متوفی، برای اوالد نبودن درصورت زوجه،. ج

 .باشد فرد  به  منحصر که درصورتی تنها، ابی یا ابوینی خواهر. د

 . است ترکه نصف باشد  فرد  به  منحصر  که صورتی  در  تنها،  ابی یا  ابوینی خواهر فرض  مدنی قانون  ۸۹۹  ماده  ۳  بند نص  طبق. است صحیح « د» گزینه: پاسخ

های زهرا و زینب و یک  پسرخاله به نام محمد، دو دخترعموی ابوینی به نام اند از: همسر، یک  الفوت او عبارترود و خویشان حینسمیه از دنیا می  ✓

 [ 98 ارشد] االرث همسر، محمد و زهرا از محل ترکه، به ترتیب، کدام است؟ پسرعموی أبی به نام جواد. سهم

الف.  
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االرث زوج چون زوجه فرزند ندارد،  ق.م سهم  913ست. مطابق مادۀ  صحیح ا  «د»پاسخ: گزینۀ  
1

2
   باشد و سهممی   

ا
االرث پسرخاله چون تنها است کل 

1

3
را    

برد.  برد. با وجود دختر عموهای ابوینی پسر عموی أبی ارث نمیمی 
1

6
االرث هریک  شود که سهممانده بین دو دختر عمو به صورت مساوی تقسیم میباقی  

1

12
 باشد.می  

االرث مادر  خویشاوندان میتی به ترتیب پدر، مادر، یک دختر، دو خواهر أبی و یک برادر أبوینی هستند. اگر میزان ترکه شصت واحد باشد، سهم ✓

 [ 98]مشاوران حقوقی  چقدر است؟

 واحد  12واحد                         د.   7/ 5واحد                    ج.  20واحد                                 ب.  10الف. 

 « صحیح است. الف ق.م گزینۀ »  892پاسخ: به استناد قسمت ب مادۀ 

 قانون مدنی:»حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:   892مادۀ 

 بر اینکه:  شود مشروطسدس محروم می  وقتیکه برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک –ب 

  
ً
 الاقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند. –اوال

  
ً
 ها زنده باشد. پدر آن –ثانیا

  
ً
 از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل. –ثالثا

  
ً
 «.ابوینی یا ابی تنها باشند –رابعا

 [ 98]مشاوران حقوقی  کنند. حکم مسئله چیست؟می برخی از ورثه ترکه را رد و برخی دیگر آن را قبول  ✓

 اند در برابر رد کنندگان مسؤولند.هایی که ترکه را پذیرفتهالف. ورثه 

 شود. ب. رد ترکه به معنای اسقاط حق نسبت به ترکه محسوب می

 توسط دادگاه صورت می
ً
 گیرد.ج. تقسیم ترکه لزوما

 د. ترکه باید تحریر شود. 

 « صحیح است.دقانون امور حسبی گزینۀ »  246دۀ به استناد ما پاسخ:

 «.توانند قبول یا رد نمایندهر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می قانون مدنی: »  246مادۀ 

 [ 90]وکالت است به: ی متوفی به ترتیب منوط »تحقق ارث و استقرار مالکیت ورثه« نسبت به ترکه ✓

 ی ورثه الف. موت حقیقی یا فرضی مورث، قبول ترکه از ناحیه

 ب. موت حقیقی یا فرضی مورث، موت حقیقی یا فرضی مورث 

 ج. پرداخت دیون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه 
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 است. د. موت حقیقی یا فرضی مورث، پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته 

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه  868و  867پاسخ: طبق مواد 

کنند و پس از چند ای را به منظور تعمیر آن با دیگری منعقد میماهه  6ی او، قرارداد  ی شخص متوفی، آپارتمانی است که ورثهیکی از اقالم ترکه ✓

توفی را پرداخت نکرده باشند. قرارداد تعمیر و قرارداد فروش، به ترتیب، چه . در صورتی که ورثه دیون مفروشندروز، آن را به شخص ثالثی می

 [ 97]ارشد حقوق خصوصی سراسری وضعیتی دارند؟ 

 نافذ  – د. نافذ   غیرنافذ  – ج. نافذ   باطل  –ب. نافذ   غیرنافذ  –الف. غیرنافذ 

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 871ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 91]وکالت متعددی که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، کدام است؟موجبات  ✓

 ب. جمع شدن دو موجب سببی     الف. جمع شدن دو موجب نسبی 

 د. موارد »الف« و »ج« صحیح است.     ج. جمع شدن دو موجب نسبی و سببی 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

کدام معلوم نباشد، وضعیت  کنند، چنانچه تاریخ فوت هیچغرق شدن در سیالب و دیگری فرو ریختن آوار فوت میپدر و پسری در دو حادثه، یکی  ✓

 [ 91]دکتری حقوق خصوصی سراسری  توارث چگونه است؟

 برد. ب. پدر از پسر ارث می     برد. الف. پسر از پدر ارث می

 برد.ری ارث نمییک از دیگد. هیچ    برند.ج. پدر و پسر از یکدیگر ارث می

 درست است. »د« ی پاسخ: گزینه

رت: اگر مادر و فرزندی یکی در قضیه هدم و دیگری در قضیه غرق بمیرند و تاریخ موت فرزند معلوم ولی تاریخ موت مادر مجهول باشد، در این صو  ✓

 [ 97]سردفتری 

 برند. ب. هر دو از هم ارث می    برند.الف. هیچ کدام از یکدیگر ارث نمی

 برد. د. مادر از فرزند ارث می     برد. ج. فرزند از مادر ارث می

 درست است.   »د«ی قانون مدنی، گزینه 874ی  پاسخ: طبق ماده

یک بر دیگری معلوم نباشد، وضع  چنانچه شخصی در دریای خزر غرق شود و همان روز پدر او نیز در رود کارون غرق شود و تقدم و تأخر فوت هیچ ✓

 [90]ارشد حقوق خصوصی آزاد  آن دو از هم چگونه خواهد بود؟وراثت 

 برد. ب. پدر از فرزند ارث می    برند.الف. هر دو از یکدیگر ارث می

 برند.د. آنان از یکدیگر ارث نمی     برد. ج. فرزند از پدر ارث می

 درست است.   »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 90رسانند، در این صورت: ]وکالت گیالنله، شخص »مورث و موصی« را به قتل میو موصی پس از یک درگیری لفظی و نزاع متعاقب آن، وارث ✓

 شود.به« محروم میله از »موصیالف. موصی

 شود.رسد و وارث از ارث محروم میله می به« به موصیب. »موصی

 شوند.به« و وارث از ارث محروم میموصیله از »ج. موصی

 برد. رسد و وارث نیز ارث میله میبه« به موصید. »موصی

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]وکالت کرمانشاه  کدام یک از وراث زیر، حاجب از ارث دارد؟  ✓

 د. دختر    ج. مادر    ب. زوج   الف. خواهر

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 891ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 93]قضاوت خود شده باشد، کدام مورد در خصوص ارث وی از مقتول صحیح است؟چنانچه اکبر مرتکب قتل شبه عمد مورث  ✓

 برد. الف. ارث نمی

 برد. ب. از کل ماترک به استثنای دیه ارث می

 برد.ج. از کل ماترک حتی دیه ارث می
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 برند.شوند و از مورث ارث میمقام وی مید. اوالد اکبر قائم

 درست است.  »ب«ی  گزینه ، 1392مجازات اسالمی قانون  451ی  طبق ماده پاسخ:

 [ 91]وکالت توسط وارث، در کدام مورد جزو موانع ارث است؟قتل مورث  ✓

 الف. قتل عمدی فرزند توسط پدر 

 ب. قتل عمدی مورث غیرمسلمان توسط وارث مسلمان. 

 د. هر سه مورد صحیح است. 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]وکالت گزینه صحیح است؟در خصوص ارث، کدام  ✓

 برد.الف. فرزندان  فرزندی که قاتل متوفی است از مقتول ارث نمی

 برند. ب. فرزندان  فرزند  نامشروع متوفی از او ارث نمی

 برند. ج. فرزندان  فرزند  کافر متوفی که مسلمان هستند از او ارث نمی

 برند. اد ارث نمیگاه به همراه اجدد. فرزندان  برادر و خواهر ابی هیچ

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [94دکتری حقوق خصوصی آزاد] اند، در این صورت:ای همزمان وفات یافتهچنانچه احراز شود که پدر و فرزندی در حادثه ✓

 برند. الف. هر دو از هم ارث می

 غرق باشد. که عامل حادثه، هدم یا برند مگر اینب. به عنوان قاعده از یکدیگر ارث نمی

 برند.ج. از یکدیگر ارث نمی

 ای واحد باشد.که عامل موت هر دو، حادثهبرند، مگر ایند. از یکدیگر ارث نمی

  درست است. « ب»ی قانون مدنی، گزینه 873ی  پاسخ: طبق ماده

باشند، تکلیف چیست؟ ]ارشد حقوق خانواده   ای را داشته و قبل از اعمال خیار فوت نماید و وراث او سه پسردر صورتی که مورث حق فسخ معامله ✓

 [ 90سراسری

 الف. هر وارث مستقاًل دارای حق فسخ است. 

 شود. ی وراث یک حق فسخ اعمال میب. با توافق همه

 ج. هر وارث به نسبت سهم خود حق فسخ معامله را دارد. 

 د. خیار غیرقابل تجزیه است و در صورت تعدد وراث ساقط است. 

 درست است.  »ب«ی گزینهپاسخ: 

 [93]ارشد حقوق خانواده سراسری  کدام گزینه در خصوص ارث حق فسخ صحیح است؟ ✓

 به ارث نمی
ً
 به ارث می     رسد. الف. اصوال

ً
 رسد.ب. اصوال

 رسد.گاه به ارث نمید. هیچ     رسد. ج. همواره به ارث می

 بعد از فوت به وارثان دارنده   445ی  درست است. خیارات فسخ، از حقوق مالی هستند و طبق ماده  »ب« ی گزینهپاسخ: 
ً
ی حق خیار، ارث  قانون مدنی اصوال

 رسند.می

 [ 96وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت ی متوفای مدیون، صحیح نیست؟ کدام مورد در خصوص قبول مطلق ترکه توسط ورثه ✓

 گیرد.ات زائد بودن دیون متوفی نسبت به ترکه، بر دوش ورثه قرار میالف. با قبول ترکه، بار اثب

 ب. در صورتی که ورثه ترکه را قبول کرده باشند، به نسبت سهم خود، مسئول ادای دیون متوفی هستند. 

تج. اگر زائد بودن دیون متوفی نسبت به ترکه اثبات نشود، ورثه در پرداخت دیون متوفی   تضامنی دارند.  مسؤولیا

 ها تلف شده است.د. به رغم تلف شدن ترکه، ورثه مسئول ادای دیون متوفی هستند، مگر ثابت کنند ترکه بدون تقصیر آن

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه
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کند و ترکه برای ادای دین مزبور کافی نیست. شخص  میلیون تومان از شخص »ب« طلبکار است. شحص »ب« فوت می  100شخص «الف« مبلغ   ✓

میلیون تومان به شخص »ب« )متوفی( بدهکار است، اگر شخص »الف« بخواهد برای گرفتن طلب خود بر علیه شخص »ج« طرح    100مبلغ  »ج«  

 [ 93]دکتری حقوق خصوصی سراسری  دعوا کند، کدام گزینه صحیح است؟

 اند.ثهشخص »الف« حق طرح دعوا علیه شخص »ج« را ندارد، زیرا قائم مقام  عام  متوفی تنها ور الف. 

 شود.به، به ترکه افزوده میتواند علیه شخص »ج« دعوا طرح کند و مبلغ محکوم  ب. شخص »الف« می

بلغ ج. شخص »الف« تنها در صورتی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب خود حق طرح دعوا علیه شخص »ج« را دارد و م

 گیرد.به تنها به وی تعلق میمحکوم  

 گیرد. به بابت طلب شخص »الف« تنها به وی تعلق میتواند علیه شخص »ج« طرح دعوا کند و مبلغ محکوم  د. شخص »الف« می

 درست است.  »ب«ی پاسخ: گزینه

 [91]ارشد حقوق خانواده سراسری شود؟ ی دائمی و یک پسر باشد، ماترک چگونه تقسیم میهرگاه شخصی فوت کند و وارث او دو زوجه ✓

 مانده متعلق به پسر واحد است.شود و باقیالف. یک هشتم ماترک بین زوجات دائمی بالسویه تقسیم می

 برد و بقیه سهم پسر است. ب. یک چهارم ماترک سهم زوجات که هر یک، یک هشتم می

 شود. ج. یک دوم ماترک متعلق به پسر و بقیه بالسویه بین زوجات تقسیم می

 شود. م زوجات و دو سوم سهم پسر و بقیه بین زوجات و پسر به همین نسبت تقسیم مید. یک هشتم ماترک سه

کند و یک هشتم است که این فرض بین دو درست است. به دلیل وجود فرزند برای متوفی، فرض زوجات دائمی به حد ادنی تنزل می  الف«»ی  گزینهپاسخ:  

 بر است؛ در نتیجه بعد از کسر فرض  زوجات، باقی ترکه سهم فرزند پسر است. فرزند پسر از وارثان قرابتطور مساوی تقسیم شود. ی دائمی باید بهزوجه

 [ 90وقی]مشاوران حق فرض کدام وارث سدس ترکه است؟ ✓

 ب. دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور      الف. پدر و مادر 

 ب و ج  د. موارد   ج. دو خواهر و بیشتر در صورت نبودن برادر 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 904ی  پاسخ: طبق ماده

 [ 92االرث هر یک از وراث چه مقدار خواهد بود؟ ]مشاوران حقوقی الفوت متوفی، چند زوجه و یک پسر او باشند، سهمدر صورتی که وارث حین ✓

 تعلق به پسر واحد است.مانده مشود و باقی الف. یک هشتم ترکه بین زوجات دائم بالسویه تقسیم می

 باشد و بقیه سهم پسر است.ی هریک از زوجات یک هشتم میب. ترکه

 شود. ج. یک دوم ترکه متعلق به پسر و بقیه بالسویه بین زوجات تقسیم می

 شود.ها تقسیم مید. یک هشتم ترکه سهم زوجات و یک دوم سهم پسر و بقیه بین زوجات و پسر به نسبت سهم آن

 درست است.  »الف«ی نهپاسخ: گزی

کنند. بازماندگان علی عبارتند از: یک برادر ابوینی، یک برادر ابی و یک ی رانندگی، ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت میدر جریان یک حادثه ✓

 [ 96]وکالت شوند؟ی دختر )فرزند زهره(، کدام یک از این افراد، وارث علی محسوب مینوه

 ی دختری ب. برادر ابوینی و نوه      ی دختری الف. نوه

 د. برادر ابوینی      ج. برادر ابی 

ی  ی نخست است. برادر اعم از ابی، ابوینی یا امی در طبقهی دختری از وارثات طبقهقانون مدنی، نوه  916ی درست است. طبق ماده  »الف« ی پاسخ: گزینه

 دوم ارث قرار دارد.  

 [ 91ارشد حقوق خصوصی آزاد دختر، پدر و مادر؛ در خصوص نوع وراثت وراث کدام گزینه درست است؟ ] 3هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از:  ✓

 الف. همه قرابت برند.

 شود. برند و رد مازاد بر فرض نیز مطرح میب. همه فرض

 شود.برند و رد مازاد بر فرض هم مطرح نمیج. همه فرض

 برند.بر و برخی قرابتد. برخی فرض

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه
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االرث پدر و مادر  کند که دارای خویشاوندان زیر است: پدر و مادر دو برادر ابوینی )که ممنوع از ارث نیستند( در این مسئله سهمشخصی فوت می ✓

 [93]ارشد حقوق خصوصی آزاد میت چقدر است؟

 الف. یک ششم مادر و پنج ششم پدر 

 ب. یک سوم مادر و دو سوم پدر 

 برند.طور مساوی هر کدام نیمی از ترکه را ارث میمادر بهج. پدر و 

 رسد.د. یک هشتم مادر و مابقی به پدر می

ها فرض مادر یک  ی دوم، حاجب مادر هستند، با وجود آنی ابوینی میت در طبقهقانون مدنی، اخوه 892ی  درست است. طبق ماده  »الف«ی  پاسخ: گزینه

 رسد. پنج ششم  ترکه به پدر متوفی میششم ترکه است وبقیه یعنی 

 [ 97]سردفتری در صورتی که وراث، منحصر باشند در دو دختر، پدر و زوجه میت سهم پدر از کل ماترک میت عبارت است از: ✓

 الف. یک ششم از کل به فرض

 ی یک ششم از مازاد بر فروض به رد ب. یک ششم از کل به فرض به عالوه

 ی یک پنجم از مازاد بر فروض به رد عالوه ج. یک ششم از کل به فرض به

 یک سوم 
ً
 د. یک ششم از کل به فرض و یک ششم از کل به رد جمعا

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]سردفتری در صورتی که وراث، منحصر باشند در دو دختر، پدر و زوجه میت سهم پدر از کل ماترک میت عبارت است از: ✓

 فرضالف. یک ششم از کل به 

 ی یک ششم از مازاد بر فروض به رد ب. یک ششم از کل به فرض به عالوه

 ی یک پنجم از مازاد بر فروض به رد ج. یک ششم از کل به فرض به عالوه

 یک سوم 
ً
 د. یک ششم از کل به فرض و یک ششم از کل به رد جمعا

 درست است.  »ج«ی پاسخ: گزینه

 [ 92]وکالت فی درست نیست؟ ی ارث پدر و مادر متو کدام گزینه درباره  ✓

 رسد. الف. اگر وارث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند، ثلث ترکه به پدر و مادر می

 رسد.سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر می ب. اگر تنها وارث متوفی پدر  و مادر او باشند، 

 برد.میج. اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند، پدر دو برابر مادر ارث  

 برند. ی هم ارث مید. اگر وارث متوفی پدر و مادر دو دختر باشند، پدر و مادر به اندازه 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

د زوجه و دو برادر ابوینی است که از ارث ممنوع نیستند. کدام یک از ورثه از رد )مازاد ترکه( محروم هستند؟ ]ارش   –مادر    –پدر    –متوفایی دارای دختر   ✓

 [90حقوق خصوصی آزاد

 ب. مادر میت        ی میت الف. زوجه

 د. زوجه و مادر میت       ج. زوجه و مادر و دختر میت 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 91]ارشد حقوق خصوصی سراسری شود؟ی او چگونه تقسیم میاگر وراث متوفی منحصر به یک برادر و پدر و مادر باشد ترکه ✓

 رسد. به مادر و بقیه به پدر میالف. یک سوم 

 رسد.ی ترکه به پدر می ب. سدس ترکه به مادر و بقیه

 شود.ج. ترکه به نسبت پدر دو برابر مادر میان آن دو تقسیم می

 شود.د. ترکه میان پدر و مادر به تساوی تقسیم می

ی نخست که پدر و مادر متوفی هستند به براین به جهت وجود وارثانی از طبقهی دوم قرار دارد: بنابرادر متوفی در طبقه  درست است.  «الف »ی  پاسخ: گزینه

مانده  برد و دو سوم باقیقانون مدنی ارث می  906ی  رسد. چون متوفی اوالد ندارد، مادر نصیب باالی خود یعنی یک سوم ترکه را طبق ماده برادر او ارث نمی

 براساس این ماده سهم پدر است.
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ی او هجده واحد باشد، سهم هر یک از سه وارث بمیرد و دارای یک پسر و یک فرزند خنثی مشکل و یک دختر باشد و کل ترکه  در صورتی که کسی ✓

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی و حقوق خانواده سراسری به ترتیب چند واحد است؟

 چهار –هفت  –ب. هفت       سه  –نه  –الف. شش 

 چهار   –شش  –د. هشت       چهار  –چهار  – ج. ده 

 درست است.  »د«ی پاسخ: گزینه

 [ 93]قضاوت  االرث وراث کدام است؟ که از ارث محروم باشند، سهممیت دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی است بدون این ✓

 برد. سوم و پدر دو سوم از ترکه را می الف. مادر یک

 ست.ب. یک ششم از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر ا

 شود.ج. کل ماترک به تساوی بین دو برادر تقسیم می

 شود.برد و بقیه به تساوی بین دو برادر تقسیم مید. هر یک از پدر و مادر یک ششم از ترکه را می

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]دکتری سراسری فرض کدام یک از ورثه نصف ترکه است؟ ✓

 منحصر باشد. الف. دختر، در صورتی که فرزند  

 ب. مادر متوفی، اگر میت اوالد و اخوه نداشته باشد. 

 ج. خواهر امی، تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد. 

 د. شوهر، اگر از متوفی فرزند مشترکی نداشته باشند. 

 درست است.   »الف«ی قانون مدنی، گزینه 899ی  پاسخ: طبق ماده

ی دختری از ترکه االرث نوهی دختری هستند. سهم، پدر، مادر، یک خواهر، یک برادر و یک نوهالفوت متوفیی اول و دوم حینبستگان طبقه ✓

 [ 95]قضاوت  چقدر است؟

 ی سهم او از یک ششم به نسبت فرضعالوهب. نصف ترکه به      الف. دو سوم ترکه

 برد د. ارث نمی      ج. نصف ترکه

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

به نصف از مجموع ترکه باشد، چنانچه یکی از دو دختر وصیت زائد بر ثلث را تنفیذ کند، منحصر به یک پسر و دو دختر باشد و موصیچنانچه وراث   ✓

واحد باشد، تعیین کنید؟ ]دکتری حقوق خصوصی   2400له، پسر و هر یک از دو دختر را در فرضی که دارایی متوفی در هنگام موت  سهم موصی

 [ 95آزاد

 واحد.  300و سهم دختری که تنفیذ کرده   400، سهم دختری که تنفیذ نکرده 800، سهم پسر 900له موصی الف. سهم

 واحد.  300و سهم دختری که تنفیذ کرده  400، سهم دختری که تنفیذ نکرده 700، سهم پسر 100له ب. سهم موصی

 واحد. 300سهم دختری که تنفیذ کرده  و   300، سهم دختری که تنفیذ نکرده 700، سهم پسر 1200له سهم موصیج. 

 واحد.  250و سهم دختری که تنفیذ کرده  450، سهم دختری که تنفیذ نکرده 800، سهم پسر 900له د. سهم موصی

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

د باشد، سهم هر یک از وراث او به ترتیب ی او دوازده واحاگر وراث متوفی منحصر به یک جد پدری و یک جد مادری و یک برادر ابوینی باشد و ترکه ✓

 [92]ارشد حقوق خانواده سراسری چقدر است؟

 چهار –چهار  –ب. چهار       دو  – چهار  –الف. چهار 

 شش –سه  –د. سه        پنج  –دو  –ج. پنج 

 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

االرث اصناف وراث، کدام گزینه درست ی امی واحد، در خصوص سهماخوهی ابوینی متعدد، جده امی،  هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از: اخوه ✓

 [91]ارشد حقوق خصوصی آزاد است؟

 ب. دو سوم، یک سوم      الف. دو سوم، یک ششم، یک ششم

 د. یک ششم، یک سوم، یک ششم      ج. یک سوم، یک سوم، یک سوم 
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 درست است. »ب«ی پاسخ: گزینه

 [ 95]وکالت د آنها، کدام مورد صحیح است؟ال و در خصوص ارث اعمام و اخوال و ا ✓

 .برندی در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی، همگی ارث مالف. 

 .برندی در خصوص انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسرعموی ابوینی، همگی ارث مب. 

 .برندیعمو، همگی ارث مدر صورت انحصار ورثه به دو پسر عموی ابوینی، یک دایی و یک ج. 

 .بردیدر صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسرعمو ارث مد. 

برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی  ق.م: »با وجود اعمام یا أخوال اوالد آنها ارث نمی  936به استناد مادۀ    .است  یحصح  «  د»  ینهگزپاسخ:  

کند لیکن، اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد  عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می   ابوینی با یک

 برد.«باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی

ی متوفی، به ترتیب کدام  الرث دختر و مادر از ترکهاالفوت  متوفی، یک دختر، پدر، مادر و دو برادر هستند مطابق موازین سهمخویشاوندان حین ✓

 [ 97است؟ ]قضاوت 

  وچهارم و یک ششم سه بیستی الف. نصف به عالوه

 ی یک ششم و یک ششم عالوهب. نصف به

 وچهارمی یک بیستوچهارم و یک ششم به عالوهی دو بیستعالوه ج. نصف به

 د. نصف ترکه و یک ششم

 درست است.  »الف«ی پاسخ: گزینه

 [ 97]وکالت بیع اعیان ترکه توسط وارث، در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟  ✓

 شود.الف. نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می

 توانند معامله را فسخ کنند. ب. نافذ است، اما طلبکاران می

 شود.آنها، نافذ می ج. نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون

 د. نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وارث، حق رجوع به آنان را دارند.

 درست است.   »ج«ی قانون مدنی، گزینه 871ی  پاسخ: طبق ماده

 

 حقوقی رویۀ   وحدت آراء بخش نهم:
 حقوقی  خاص  قوانین و

  یا   جزیی  نسخ  مورد  بر حسب)دهند  می  قرار  تأثیر  تحت  را  عام  قوانین  و  گردندمی  تصویب  مصالحی  به  بنا  عام  قوانین  کنار  در  که  هستند  خاص، قوانینی  قوانین
تمامی نکات  قوانین و مقرراتی که به نوعی با حقوق مدنی ارتباط داشتند را بیاوریم. از سوی دیگر،   بخشبخشند. سعی کردیم در این  می  را توسعه  آنها  یا(  تخصیص

رتکرار به عنوان  خوراک   الزم  ،حقوقی نشان داده است از آنجایی که آراء وحدت رویۀ مرتبط با حقوق مدنی همانند  قانونهای  رویۀ طراحان  آزمون االجرا است پ 
مطالعۀ   باشید  داشته  را  قوانین خاص  حقوقیو نیز    آراء وحدت رویۀ حقوقی  از  جامع حال  عین  در  و  خالصه منبعی خواهیدمی  طراحان، مدنظر قرار گرفته است. اگر
 شود. این بخش از جزوه به شما توصیه می

 
 (1312قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم )مصوب 

در    قواعد و عادات مسلمۀ متداولهمحاکم باید    که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده  ایرانیان غیر شیعهت   وصی و    حقوق ارثیهو    احوال شخصیهنسبت به  
 را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:  مذهب آنان
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 . مذهبی که شوهر پیرو آن استعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  طالقو  نکاحدر مسائل مربوطه به  - 1
 . مذهب متوفیعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  وصیتو  ارث در مسائل مربوطه به  - 2
 . مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن استعادات و قواعد مسلمۀ متداوله در  فرزندخواندگیدر مسائل مربوطه به  - 3

 پس احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در صورتی تابع قواعد مذهبی خودشان است که سه شرط جمع باشد: 
را نیز در بر    ی حیو مس  یم ی، کل یان  زرتشت یران یمذهب آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد؛ یعنی این قانون، عالوه بر مسلمین  غیرشیعه، ا  - 1

 گیرد. می
 بینی شده باشد. در خصوص آن موضوع، عادات و قواعد مسلمۀ متداول و روشن و معینی در آن مذهب پیش -2
ون  ی ایران نباشد؛ برای مثال اگر در بین ورثۀ متوفی  غیرمسلمان، مسلمانی باشد، ارث به وی رسیده و اشخاص  غیرمسلمان ارثی ندارند و قانخالف نظم عموم   - 3

 مذهب متوفی إعمال نخواهد شد. 
  اهلیت راجع به معامالتۀ ایرانیان غیرشیعه، به  اهلیت ایرانیان غیرشیعه برای انعقاد معامله، تابع قانون مدنی است؛ زیرا در قانون اجازۀ رعایت احوال شخصی

 ای نشده است و به لحاظ  استثنایی  بودن  این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا نمود. اشاره
 

 . آبادیا   دایر. 3؛  بایر. 2؛ َموات.  1های شهری سه دسته هستند:  : زمین(1366قانون زمین شهری )مصوب 
 خاص و سابقۀ عمران و احیاء نداشته باشد.  است که مالک   مواتزمینی مباح و 

 ه باشد. ، زمینی است که سابقۀ عمران و احیاء داشته و به تدریج و با گذشت زمان به حالت موات برگشته اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته یا نداشتبایرزمین  
 برداری مالک است. دایر و مورد بهرهاند و در حال حاضر، هایی است که آن را احیاء و آباد نمودهزمین دایراراضی  

 الذکر: »کلیۀ اراضی بایر شهری که صاحب مشخص نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است.« قانون فوق 8طبق مادۀ  
شده و مساحت کلِّ زمین به  احیاءقانون زمین شهری، احیاء  اطراف  زمین در صورتی موجب تملِّک وسط آن است که رعایت تناسب  میزان  12و   1مستفاد از مادۀ 

 تأیید وزارت مسکن برسد؛ بنابراین، اگر شخصی چند هکتار زمین را به عرض یک متر درختکاری کند، آن زمین را احیاء نکرده است.
های  ، زمین(1365وب  قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن )مص و    (1366قانون زمین شهری مصوب ) و    قانون اساسی  45اصل  با توجه به  

 موات در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران است. 
ها،  ، کوهیعموم  یهار آبیها و ساها، رودخانهاچهیاها، در ی، در ، معادنا رهاشدهی موات    ی هانیل زمی از قب  یعموم  یهاقانون اساسی: »انفال و ثروت  45اصل  

در  شود،  ین مسترد م یکه از غاصب   یعموم المالك و اموال  ، ارث بدون وارث و اموال مجهولستیم ن یکه حر   یاتع، مر یع یطب  ی هاشهیزارها، بیها، نها، جنگلدره
پس اموال فوق،  کند.«  ین می مع  قانونك را  یب استفاده از هر  یل و ترتی د، تفصی نسبت به آنها عمل نما  بر طبق مصالح عامهتا    است  یار حکومت اسالمیاخت 

 . نیست قابل حیازت 
عمال حقِّ حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور    یعموم   یهاانفال و ثروت( جزء   1390قانون نفت )اصالحی    2کلیۀ منابع نفتی مطابق مادۀ   به  است. ا 

 به عهدۀ وزارت نفت است.   نمایندگی از طرف حکومت اسالمی
 

 ( 22/۱/1380با آخرین اصالحات تا تاریخ   29/۸/1367مصوب ها )های دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح
مستلزم    ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنهاهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها، نهادها، شرکتها، مؤسسات، سازمانکلیۀ وزارتخانه  -ماده واحده  

ضوابط مربوطه تصویب  ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت  های عمومی یا عمرانی کهطرحباشند در ذکر نام باشد، مکلف می
ها و حریم استحفاظی  شهرها و شهرک داخل محدوده  حقیقی و حقوق( قرار داشته و در  و اعالن شده باشد و در اراضی و امالک شرعی و قانونی  اشخاص اعم از )

ت هجده ماه نسبت به انجام معاملۀ قطعی و انتقال    ، پس از اعالم رسمیآنها باشد اسناد رسمی و پرداخت  َبهاء یا عوض  آن طبق وجود طرح، حداکثر ظرف مدِّ
 قوانین مربوطه اقدام نمایند. 
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ک  امالک  واقع در آن به موجب برنامۀ زمان  -  ۱تبصره   مالکین امالک    شده باشد،  موکول  سال بعد  ۵حداقل  بندی  مصوب به  در صورتی که اجرای طرح و تملِّ
سال    ۵کمتر از  صورتی که    واقع در طرح از کلیۀ حقوق  مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در

شود حقِّ مطالبۀ هزینۀ احداث و تجدید بنا را ندارد. )اصالحی    نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروعمالک هنگام اخذ پروانه تعهد می  باشد
 ( 22/۱/1380مصوب 
موجود را    مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات  ۱زمان با صدور پروانۀ ساختمان  مالکان  مشمول  قسمت  اخیر  تبصرۀ  ها موظفند همشهرداری  –   ۲تبصره  

و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور    ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد  مالک  معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا  
 باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب مالک  پرداخت  خسارت قیمت  عرصه و اعیان  ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود. 

تجدید یا افزایش  واجد شرایط جهت اخذ پروانۀ ساختمان بوده و قصد احداث یا  از تصویب طرح  قبل های آتی که مالکین امالک و اراضی واقع در طرح – ۳تبصره 
توسعه معابر و میادین قرار  گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا  بنا را دارند، جهت  اخذ  زمین  عَوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این

 حقِّ تقدم دارند.   دارند، نسبت به سایرین
ر نباشد و احتیاج به توسعه  بندی و تفکیک و ساختمانهای مجاز برای قطعهدر مواردی که تهیۀ زمین  عوض در داخل محدوده  –  ۴تبصره   محدودۀ سازی میسِّ

موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده  توانند در مقابل  های مصوب توسعۀ شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میمزبور طبق طرح
سازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تأسیسات و تجهیزات  از مزایای ورود به محدودۀ توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

های نوسازی  های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحع در طرحاز اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واق  %  ۲۰و خدمات عمومی، حداکثر تا  
 و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. 

 
 (1328قانون هواپیمایی کشوری )مصوب 

ِّ حاکمیت ارضی اصواًل مشمول قوانین  نماید قرار دارند روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران پرواز می
در اموری که از لحاظ حق 

ی است  باشد. می قانون کشور متبوع آن هواپیماتابع   محلِّ
 (1363مصوب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه )

 گردیده:   واگذار سازمان حج و اوقاف و امور خیریهبه موجب قانون فوق، امور ذیل به عهدۀ 
موقوفات    -  ۱ امور   بودهکه    عام ادارۀ  متولی  موقوفات     التولیهمجهولیا    فاقد  و  رفع  خاصه است  یا  و  الحقه  بطون  و  وقف  که مصلحت  اختالف     در صورتی 

 دخالت ولی فقیه باشد. َعلیهم متوقف بر موقوف  
 ، به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا. ترتیب  خاصی برای اداره آنها داده نشده است که  اماکن مذهبی اسالمیادارۀ امور  - ۲
 به سازمان محول شده یا بشود.  سایر مراجع ذیصالحیا  از طرف دولتکه  ایهای خیریهمؤسسات و انجمنادارۀ امور  – ۳
تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( ضم ِّ امین در مؤسسات و  فاقد مدیر باشد )  به تشخیص دادستان محلکه    ای های خیریهمؤسسات و انجمنادارۀ   - ۴

گاه( و همچنین است در صورت نبودن یا عدم  تا تعیین تکلیف از طرف داد مدیر آن فاقد صالحیت باشد )  به تشخیص دادستان محلای که  های خیریهانجمن
 بینی شده باشد(. در مواردی که ناظر پیشصالحیت ناظر )

 و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آنها.  ای که متولی معین ندارند های متروکۀ موقوفهگورستانانجام امور مربوط به  - ۵
 . تبلیغ و نشر معارف اسالمیکمک مالی در زمینۀ  - ۶
  اختصاص یافته در حکم موقوفات   المنفعه و خیریهبرای امور عام   به غیر از عنوان وقفباقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که    َاثالث  -  ۷

اسناد    قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد   تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه با اذن ولی فقیه،    فاقد متولی و متصدی باشد عامه است و چنانچه  
 ضروری خواهد بود.   مصرف عواید آنهاو   اداره امورنامه و سیرۀ جاریه در نامه و حبستنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت

 باشد.  مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه استسرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه 
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قاع  متبرکۀ حضرت رضا علیه مربوط به آنها که متولی خاص    شیراز( و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم )ع( و موقوفاتموسی )  و حضرت احمد بنالسالم  ب 
مستثنی است و در غیر   از شمول این قانون  بشودیا    شدهالتولیه تعیین  موقوفاتی که برای ادارۀ هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایبنداشته باشد و  

 1. آنها با سازمان خواهد بودادارۀ این صورت 
اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسالمی اداره   ادارۀ امور حج و زیارت اماکن متبرکۀ اسالمی خارج از کشور و امور

 شود. می
شد. اثر وقف »فک ملک« است، نه تملیک؛ و مال  موقوفه پس از وقف بامی  نماینده آنحسب مورد    سازمانیا    متولیاست و    شخصیت حقوقیهر موقوفه دارای  

م است. کند. اثر دیگر وقف، ایجاد حقِّ انتفاع برای موقوف  )اعم از عام و خاص(، شخصیت حقوقی پیدا می  َعَلیه 
 َمت باشد. واجد این س   قانون اوقافیا   مقررات قانون مدنیو  نامهوقفمتولی  موقوفه کسی است که به موجب مفاد 

ممنوعیت یا ضم ِّ امین در حکم   شود تا رفعالمداخله میشود تا تشخیص  متولی  بعدی و موقوفاتی که متولی  آنها ممنوعموقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می
 موقوفات بدون متولی است. 

نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی  ه باشند و یا اوصاف مقرر در وقفاند وجود نداشتنامه به عنوان متولی معین شدههر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف
 التولیه است. نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول

م مورد  مزبور باید توانایی انجا در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل
ظرف دو ماه  متولی ابالغ خواهد شد هر گاه   وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتبًا به

موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی    ، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننمایدچهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشورو    برای متولیان مقیم ایران
 اند خواهد بود. شود این حکم شامل وکالیی که قباًل نیز انتخاب شدهوکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع می

به امانت را به عنوان   ی از اشخاص  متدین و معروفتواند در اموری که ادارۀ آن به عهدۀ این سازمان است شخص یا هیأت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می
 تعیین نماید.  هیأت امناءیا   امین

الزحمۀ آنان و همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و  نحوۀ انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حقِّ 
َنن و خصوصیات اماکن مربوط که به  نامهباشد به موجب آئینحج و اوقاف و امور خیریه می  اموالی که ادارۀ آن به عهدۀ سازمان  هایی که بر اساس مقررات و س 

 رسد خواهد بود. تصویب هیأت وزیران می
شود با  اماکن اهداء می  قبیلنذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این  

 شود: جلب نظر ادارۀ اوقاف به وسیلۀ هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می
 الف. عمران و آبادی اماکن مذکور. 

 ب. تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه. 
 محل. ج. نشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن 

 د. کمک به مدارس علوم دینی در آن محل. 
 . خیرات و مبرات مطلقه.ه

برداری صحیح از  بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره  َصرف  درآمد  موقوفات به منظور بقاء  عین  آنها
 آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد. 

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

ها و مقررات مربوط مسامحه و  نامهنامه و قانون و آئینقفهر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در و
ّ امینیا   المداخلهممنوعیا  معزولحسب مورد  حکم دادگاهو  با رسیدگی  شعبۀ تحقیقاهمال ورزد، 

 خواهد شد.  ضم 

 

بات   مورد   در   نیاز   صورت   در   خیریه   امور   و   اوقاف   سازمان  1
َ

 . کرد   خواهد   اقدام   امناء   هیأت   یا   امین   نصب   به   نسبت   آنها   ادارۀ   در   تفریط   و   تعدی   از   جلوگیری   منظور   به   سازمان،   آن   سرپرست   و   ه فقی   ولی   نمایندۀ   تأیید   با   این بند   موضوع   اموال   و   َرق
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ق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در  التولیه و حقِّ  ِّحقِّ   در زمان ممنوعیتالمداخله  به متولی و ناظر  ممنوع شود  مواردی که ضم ِّ امین میالنظاره تعلِّ
 اوقاف حقِّ امین را خواهد پرداخت. 

 .امین تعیین کنند هم به عنوانتوانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را  ها میشود دادگاهدر مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم ِّ امین می
مناء  مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق   ا  شد؛ و در صورتی که    اقدام خواهد  اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوطنسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات  مدیران و 

 .های آن خواهند بود تبصره شده در این ماده وبینیاساسنامۀ آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش
باشند در صورت  می  ینکلیۀ مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم ام 

ناشی از َاعمال  خود خواهند بود هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات  
 باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. 

ات مطلقه وقف شده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زم : درآمد موقوفات مجهولمهم معارف اسالمی و    ینۀالمصرف و موقوفاتی که به صیغۀ َمَبرِّ
المصرف باشد َصرف   قانون مدنی که اشعار داشته چنانچه منافع موقوفه مجهول  91مادۀ    1رسد. بند  باشد و زیر نظر سازمان به مصرف میعمران موقوفات می

 شود نسخ ضمنی شده است. َبریات  عمومیه می
ت گرچه با پس: درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها  مهم لَّ با تشخیص  »تحقیق   انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد  به سبب  ق 

االمکان متعارف باشد حتی  رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت  کثرت  عوائد زائد بر مصرفدر موارد اقرب به َغَرض  واقف در محل به مصرف می  اوقاف«
مقصود از متعذرالمصرف آن است َصرف  درآمد   به مصرف خواهد رسید.    مطلق امور خیریهصرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در   واقف اقرب به نظر  در موارد  

ت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف  مقدور نباشد.  موقوفه در مصارف مقرر به علِّ
یابد، اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص؛  ترین َغَرض  واقف اختصاص میصورت تعذر در َصرف  منافع، منافع به نزدیک  قانون اوقاف، در  8طبق تبصرۀ مادۀ  

الذکر، در صورت  قانون فوق  8تر است البته طبق قسمت اخیر مادۀ بنابراین هر گاه وقف عام باشد باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض  واقف نزدیک
ی نسخ نشده است بلکه قانون اوقاف قائل به ترتب شده است    91مادۀ    2ن  مورد اقرب، منافع در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید؛ بنابراین بند  نبود به کلِّ

ات  عمومیهمالک است و اگر اقربی نبود، در وقف عام، َصرف    اقرب به َغَرض  واقفیعنی اول   شود. می بریِّ
و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، به عهده آن گذاشته  سازمان حج و اوقاف  

واند در مواردی که  تیا امناء یا موقوف  َعَلیهم حقِّ تقاضای ثبت و سایر اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می شده در صورت عدم اقدام متولی
 موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.  الزم بداند و مصلحت

یادهای  دینی و مؤسسات و بن   در کلیه موارد مذکور در بند فوق، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم
 باشند. های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف میخیریه از پرداخت مخارج و هزینه

سازمان حج و اوقاف و امور   در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت  ۹ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده  
 روز پس از ثبت به ادارۀ اوقاف مربوطه ارسال دارند.  ۱۰را ظرف  ها و اسناد راجع به وقفنامهرونوشت مصدق وقفند خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلف

مدت دو ماه از تاریخ اجرای   تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف  ادارۀ اوقاف محلادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به  
های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری  نامهتشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف  قانون

 مربوط تسلیم دارند.  به ادارۀ اوقاف
النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه است و در صورتی که  قِّ در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی( همچنین حالتولیه متولی و یا سازمان ) ِّحقِّ 

 خالص خواهد بود.   المثل از عایداتالتولیه به مقدار اجرتالنظاره در آن تعیین نشده باشد حقِّ التولیه و حقِّ وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حقِّ 
سال تنظیم و به تصویب  ای که هردارد طبق بودجهالنظاره دریافت میالتولیه و حقِّ ستقل و حقِّ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای م

 رساند. هیأت دولت خواهد رساند رأسًا به مصرف می
 ف مقرره خواهد رسید. مصار  گردد از عواید همان موقوفات محسوب و بهوجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می

 ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. نامهنحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آئین
با رعایت ماده َعلیهم )موقوف    نامه و تشخیص متولی و ناظر وتحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف

 تفریط متولی نباشد.  التولیه در صورتی که مظنه تعدی واست مگر در موقوفات منصوص شعب تحقیق اوقافهای آن( با  قانون اوقاف و تبصره ۷
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 گردد. می  ها تأمینها و شهرستاناست و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان حسابرسیو   حقوقیهیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت 
طرح    دادگستری  هایدادگاهتوانند پس از ابالغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در  ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می

 خیریه و اماکن مذهبی اسالمی نیز جاری است.   نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات
تشخیص سازمان اقدام مؤثری    شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب بادر مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می

اند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری،  تو برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می
 قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.   سازمان بهزیستی، هالل احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد

 
 ( 1395از وسایل نقلیه )مصوب قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 

در ماه  ، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان  های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثهخسارتـ دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش     ۳ماده  
فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود  دیۀ    معادل  اخذ کند؛ مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه،    بیمه حوادث،  غیرحرام

 باشد. می  و هزینۀ معالجه آنخسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام 
پایان  شود و انتقال گیرنده تا  گیرنده منتقل میـ از تاریخ  انتقال  مالکیت  وسیلۀ نقلیه، کلیۀ حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمۀ موضوع این قانون به انتقال  ۶ماده  

 شود. گذار محسوب میمدت قرارداد بیمه، بیمه
نامه پرداخت  گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهـ بیمه  ۱۰ماده  

 درج کنند.  بیمه حوادثبه عنوان  دیه موضوع این ماده رامبلغ مازاد بر کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، 
نامه  دیدگان  داخل  وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمهگر در قبال زیانـ تعهد ریالی بیمه ۱۲ماده 

 این قانون است. ( ۱۳و ماده )( ۹با رعایت تبصره ماده ) 
دیدگان  وسیلۀ نقلیۀ مقصر  حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت  ردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع  خسارات  بدنی  زیاندر موا

توسط صندوق    دیدگاناز زیانالتفاوت خسارت بدنی هر یک  مابهگردد و  دیدگان بین آنان تسهیم میگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیانمورد تعهد بیمه
 . شوداز مسبب حادثه بازیافت میهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون تأمین خسارت

از طریق  دیده  زیان مقامی  تواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیانـ در موارد زیر بیمه  ۱۵ماده  
 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت  مراجع قانونی

 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی 
 به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.   مؤثر در وقوع حادثه که روانگردانیا  استعمال مواد مخدریا  مستیب ـ رانندگی در حالت 

 . متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشدباشد یا گواهینامۀ او  فاقد گواهینامه رانندگیکه رانندۀ مسبب،  پ ـ درصورتی
گاه باشدیا  وسیلۀ نقلیه را سرقت کردهکه رانندۀ مسبب، ت ـ درصورتی  . از مسروقه بودن آن، آ

پرداختدرصورتی  -  3تبصرۀ   خسارت   دهد،  رخ  گواهینامه  اخذ  آزمون  یا  مجاز  مراکز  توسط  رانندگی  آموزش  حین  در  حادثه  از  که  بیمه  شرکت  وسیلۀ  به  شده 
 شود. گیرنده، راننده محسوب میدهنده یا آزموندهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش گیرنده یا آزمونآموزش 

،  عیب ذاتی وسیله نقلیهیا  نقص تجهیزات مربوط و  نبودن یا نقص عالئم رانندگی، نقص راه عواملی نظیراثبات شود،   به حکم مرجع قضائیـ چنانچه  ۱۶ماده 
خسارت     گر و صندوق پس از پرداخت  ، بیمهدر وقوع حادثه مؤثر بوده است  های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگرایجاد مانع توسط دستگاهیا  

 ربط مراجعه کند. به مسببان ذی  شودبه نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میتواند برای بازیافت  دیده میزیان
ِّ اعتبارات  جاری و تملک داراییربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای ذیدستگاه

ای تحت  ههای سرمایهای موضوع این ماده از محل 
 اختیار، بیمه کنند. 
مؤثر در بروز تصادف اعالم    عامل انسانییا    وسیلۀ نقلیه،  راهقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص   (  ۱۷که حسب نظریه افسران موضوع ماده ) تبصره ـ درصورتی

از قبیل راه و مهندسی ترافیک،    در امور مرتبط با موضوع   کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل نفع، موضوع حسب مورد به  شود در صورت اعتراض  ذی
 شود. مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می
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بطالن ،  نامهفقدان یا انقضای بیمههای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت  دیدگان  حوادث  ناشی از وسایل نقلیه، خسارتمنظور حمایت از زیانـ به  ۲۱ماده  
صدور  یا    تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهیا    نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهکسری پوشش بیمه،  شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه،  قرارداد بیمه

ارج از تعهدات قانونی  های بدنی که خخسارتاین قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی  (  ۲۲موضوع ماده )   گرحکم توقف یا ورشکستگی بیمه
 شود.های بدنی« جبران می، توسط صندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین خسارت۱۷مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده    گربیمه

 این قانون است. ( ۱۳و ) ( ۱۰و مواد ) ( ۹ماده )با رعایت تبصره ( ۸های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت ۱تبصره 
 گر مطابق مقررات این قانون، بر عهدۀ شورای عالی بیمه است. ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه ۲تبصره 

، به تشخیص بیمه مرکزی  گاندید ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیانو    تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالثـ در صورت    ۲۲ماده  
های موضوع این قانون  نامهموجب صدور بیمه، صندوق، خسارات بدنی که بهصدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیلۀ دادگاه صالحیا شورای عالی بیمه، یا  

 . کندگر مراجعه میدیدگان به بیمهمقامی  زیانگر است را پرداخته، پس از آن به قائمبه عهده بیمه
 گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. های بیمهـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی ۱تبصره 
قانون تأسیس بیمه  (  ۴۴اده )ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهدۀ شرکت بیمه مذکور است مشمول م   ۲تبصره  

 خواهد بود.  ۱۳۵۰1/ ۳۰/۳گری مصوب مرکزی ایران و بیمه
یا بخشی از خسارت  بدنی  واردشده را از مراجع دیگری مانند  که زیانـ درصورتی  ۲۳ماده   بیمۀ اختیاری، تمام  یا    های اجتماعی سازمان بیمهدیده، جز در موارد 

های بدنی را ندارد.  دریافت کند، نسبت به همان میزان حقِّ مراجعه به صندوق تأمین خسارت  های ویژه جبران خسارتصندوقیا    سازمان بیمه کارمندان دولت
شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات  های بدنی و استرداد  خسارت  پرداختهای ویژۀ مذکور حقِّ مراجعه به صندوق  تأمین خسارتها و صندوقسازمان

های ویژۀ مذکور از صندوق نیز  ها و صندوقدیده عالوه بر دریافت خسارت از سازمانکه زیانبوط را در اختیار صندوق اخیرالذکر قرار دهند. درهرحال درصورتیمر 
 خسارتی دریافت کند، صندوق حقِّ استرداد دارد. 

مقامی  دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائمسارت  زیان، خدیده یا مسبب  زیانبدون اخذ تضمین از زیانـ صندوق مکلف است    ۲۵ماده  
 دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند: زیان

 کند. رجوع می مسبب  حادثهنامه باشد به ن  بیمهبطالیا   انقضاء، نداشتن که پرداخت خسارت به سبب  الف ـ درصورتی
رجوع    گر و مدیران آنبیمهاین قانون باشد به  (  ۲۲گر موضوع ماده )ی  بیمهورشکستگیا    توقفیا    لغو پروانهیا    تعلیقکه پرداخت خسارت به سبب   یب ـ درصورت

 کند. می
  گر ویحادثه یا بیمهمسبب  باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به    شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثهکه پرداخت خسارت به سبب   پ ـ درصورتی

 کند. رجوع می
 کند. رجوع می مسبب حادثهباشد به  خارج از ظرفیت بودن  سرنشینان  داخل  وسیلۀ نقلیۀ مسبب  حادثه که پرداخت خسارت به سبب   ت ـ درصورتی

 رجوع کند:  مسبب حادثه تواند برای بازیافت به ـ در موارد زیر صندوق نمی ۱تبصره 
 این قانون(  ۱۳)پرداخت خسارت به استناد ماده  نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهکسری پوشش بیمه ـ در موارد  جبران   ۱
 این قانون ( ۲۲موضوع ماده )   گرصدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهیا   لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهیا تعلیق ـ  ۲
 این قانون باشند. ( ۱۲گر موضوع تبصره ماده ) بیش از سقف تعهدات بیمه  دیدگان  خارج از وسیلۀ نقلیهزیانـ در مواردی که  ۳
التفاوت  دیۀ شرعی  کند برای بازپرداخت مابهمقام قانونی وی پرداخت میدیده یا قائمـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان ۴

 با دیۀ مرد مسلمان 

 

1
  ایران   بیمه   سهامی   شرکت   به   را   مزبور   مؤسسه (  Portefeuille  پرتفوی )   تعهدات   و   حقوق   به   مربوط   اسناد   و   سوابق   ۀ کلی   بیمه   عالی   شورای   تصویب   با   ایران   مرکزی   بیمه   شود   لغو   دایم   طور   به   رشته   چند   یا   یك   برای   ای   بیمه   مؤسسه   پروانه   که   صورتی   در   

 . داد   خواهد   باشد   آنها   حقوق   صاحبان   و   شدگان بیمه   و   گذاران بیمه   منافع   متضمن   که   را   دیگری   خاص   ترتیب   یا   و   داد   خواهد   انتقال 
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وضعیت مالی و معیشتی مسبب  ،  ای مسبب حادثهسوابق بیمه،  نامهعلت نداشتن بیمه،  با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثهت  ـ صندوق مجاز اس  ۲تبصره  
رعایت  با    نحوه بازیافت از مسبب حادثهنسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.    سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثهو    حادثه

ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به  نامهمطابق آیین میزان بازیافتهای مالی و مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت
 رسد. تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

 ، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. فت مدارک مورد نیاز حداکثر پانزده روز پس از دریاگر و صندوق حسب مورد مکلفند  ـ بیمه ۳۱ماده 
موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت   وراث قانونی یا   اولیای دم، دیدهزیانـ در حوادث منجر به خسارت بدنی،  ۳۲ماده 

دیده پرداخت و در  ، مبلغ خسارت را به زیانت روز از تاریخ قطعی شدن  مبلغ  خسارتحداکثر ظرف مدت بیس گر مکلف است گر مراجعه کنند. بیمهخسارت، به بیمه
مربوط  صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق )صندوق تأمین خسارت های بدنی نه صندوق دادگستری( تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی  

دیده مبلغ مذکور را عینًا به  شود. صندوق مکلف است بالفاصله پس از درخواست  زیان، ایفاءشده تلقی میمسبب حادثه و  گربیمهتحویل دهد. در این صورت تعهد  
 وی پرداخت نماید. 

دیده یا  ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأسًا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان  ۱تبصره  
برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده    تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به ویم وی  مقاقائم

 شود.مقام قانونی وی عینًا پرداخت میدیده یا قائمو در زمان مراجعه زیان
گر یا صندوق  دیده یا وراث  قانونی و بیمه، زیانصرفًا از جنبۀ عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشدی،  ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدو   ۲تبصره  

 باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. 
 ـ مالک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.  ۳تبصره 

 
 نکات مرتبط با این قانون ثالث 

خطر« است و برای   مسؤولیت  دارندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوری  زمینی، مسؤولیت  »محض« یا »نوعی« یا »بدون تقصیر« است؛ در واقع این مسؤولیت، مبتنی بر »نظریۀ
رف  اثبات  عدم  تقصیر کافی نیست.   معاف شدن از مسؤولیت، ص 

( مکلف است وسیلۀ نقلیۀ خود را در قبال خسارت بدنی )به میزان حداقل  1مالک، چه متصرف وسیلۀ نقلیۀ موتوری  زمینی )چه حقیقی؛ چه حقوقی( )چه    دارندۀ
شود، بیمه کنند. پس  درصد تعهدات بدنی( که در اثر حوادث  وسیلۀ نقلیۀ مذکور به اشخاص ثالث وارد می 5/2دیۀ یک مرد مسلمان در ماه حرام( و مالی )حداقل 

دیده )شخص  است و ضمانت اجرای آن جزای نقدی است. عالوه بر این، اگر مالک  ماشین و رانندۀ اتومبیل متفاوت بود، زیان  نامهمسؤولیت  دارنده، تحصیل بیمه
دارنده در    طلب کند؛ یعنی   از دارنده فقط با اثبات ورود خسارت و بدون نیاز به اثبات تقصیر  اویا    از راننده، طبق قواعد اتالف یا تسبیبتواند خسارت خود را  ثالث( می

 صورتی مسؤول است که راننده، مسؤول باشد. 
باشد؛ مثاًل  ای که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمینامه، مانع از مسؤولیت  شخص  حقیقی یا حقوقیمسؤولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه در تحصیل بیمه

َور، مسؤولیت نهایی  قل جادهممکن است خسارات ناشی از عملکرد کارکنان  »سازمان راهداری و حمل و ن ای« باشد یا ناشی از نقص فنی خودرو بوده که در این ص 
گه: »چنانچه به  قانون بیمۀ اجباری می  16گیرد. ماده  دهد و بعد، از اشخاص  اخیرالذکر میبا راهداری یا خودروساز است؛ اما در هر صورت، بیمه خسارت را می

نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیلۀ نقلیه، یا ایجاد مانع توسط  حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی  
تواند برای بازیافت  دیده میگر و صندوق پس از پرداخت  خسارت  زیانهای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهدستگاه

 ربط مراجعه کند.« به مسببان  ذی شودبت  درجۀ تقصیر که درصد  آن در حکم  دادگاه مشخص میبه نس

 
نامۀ ثالث را تحصیل کنند تکلیف از  شود. چه »مالک« و چه »متصرف« هر کدام بیمه شود و اگر سلطۀ معنوی  او به دیگری منتقل شده باشد »مالک«، دیگر »دارنده« محسوب نمی اگر »مالک« بر خودرو سلطه دارد، خود  او »دارنده« محسوب می    1

 شود. دیگری ساقط می 
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نامه شخص ثالث و یا مقصر  حادثه قابل  از طریق بیمه  ترین خودروی متعارفخسارت  متناظر  وارده به گران خسارت  مالی  ناشی از حوادث رانندگی صرفًا تا میزان  
شود، باشد؛  ز خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میجبران خواهد بود. منظور ا

  308حرام  ، در ماه97دیده کمتر از نصف دیۀ کامل در ماه حرام است؛ مثاًل دیه در سال گر در قبال خودروی زیانزننده و بیمهبنابراین، نهایت  مسؤولیت  مالی  زیان
خواد به اوونهایی که خودروی  میلیون تومان مسؤول بوده و بیش از آن مسؤولیتی ندارند؛ این مقرره می  154زننده حداکثر تا  گر و زیانمیلیون تومان است؛ بیمه

َرن نسبت به تحصیل بیمهگران قیمت سوار می  نامۀ بدنۀ خودشون بگیرن.محلِّ بیمه  نامۀ بدنه اقدام کنند تا مابقی  خسارت رو ازشن پیام بده که ب 
سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه و محموالت آنها( دچار خسارت بدنی و یا مالی شود    هرگونه»شخص ثالث« هر شخصی است که به سبب حوادث  موضوع  این قانون )

شود. ثانیًا در صورتی که دو وسیله با هم تصادم  اشد ثالث محسوب میگذار هم چنانچه رانندۀ مسبب  حادثه نب؛ بنابراین حتی بیمهبه استثنای رانندۀ مسبب حادثه
نامۀ  از محلِّ بیمه  بخشی از خسارات وارده به خود راتوانند شوند و میکنند و تصادم، منتسب به هر دو باشد رانندگان  دو وسیله نسبت به یکدیگر ثالث محسوب می

 گر  طرف  مقابل مطالبه نمایند. ثالث از بیمه
 تصادم  دو خودرو چند فرض متصور است:  در
 ق.م.ا(  537: عامد مسؤول است )م دیگری عامد نباشد )خواه مقصر باشد یا نباشد( و  یکی، عامد. 1
 ( ق.م.ا  537م و  ق.م  335مادۀ : مقصر مسؤول است ) دیگری مقصر نباشدو  یکی، مقصر. 2
«( بر اساس قاعدۀ اتالف، ضمان بر هر دو تحمیل شده و رانندۀ هر  هیچکدام مقصر نباشند« و یا »هر دو مقصر باشند. تصادم به هر دو نسبت داده شود )خواه » 3

  رانندۀ مقابلصف  دیۀ  خودرو، مسؤول  نصف  تمام  خسارات  طرف  مقابل اعم از مالی و بدنی است. پس در صورت  انتساب  برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول  ن
 ق.م.ا(.  528است )مادۀ   نقلیه سرنشینان  هر دو وسیلۀو 
 ق.م.ا(  505. تصادم به طور کامل به یکی از طرفین یا ثالث )اعم از حقیقی یا حقوقی( منتسب باشد: آن شخص ضامن است )م  4
 ق.م.ا(  530)م  1. تصادم به هیچکدام از طرفین نسبت داده نشود )ناشی از قوۀ قاهره(: هیچ یک از طرفین مسؤول نیستند 5

ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه راننده 504مطابق مادۀ 
در غیر این صورت، راننده ضامن است.  قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و  

ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده  در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه  - ۱تبصرۀ  
جاری است.« در مورد تقصیر  عابر پیاده باید گفت: درست است که در این حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز    -۲ضامن نیست. تبصره  

 نامه مکلف به جبران  خسارت  عابر است. گر در حدود بیمهصورت راننده، مسؤول نیست اما بیمه
گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ  وارد زیر، بیمهگر حقِّ مراجعه به رانندۀ مسبب  حادثه را برای بازیافت  خسارت  پرداختی ندارد اما استثنائًا در ماصواًل بیمه

شده به  دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختمقامی  زیانتواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میتضمین، خسارت زیان
 شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: 

 نزد مراجع قضائی  بب در ایجاد حادثهعمد  مسالف ـ اثبات  
 رسیده باشد.  دادگاهیا   پزشکی قانونییا  نیروی انتظامین  مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید روانگردایا  مواد مخدریا استعمال   مستیب ـ رانندگی در حالت  

 نباشد.  ب با نوع وسیله نقلیهگواهینامه او متناسباشد یا  فاقد گواهینامه رانندگیکه رانندۀ مسبب،  پ ـ درصورتی
گاه باشدیا  سرقت کردهکه رانندۀ مسبب، وسیلۀ نقلیه را ت ـ درصورتی  . از مسروقه بودن آن، آ

 ( قابل ذکر است: 1395در خصوص خسارات واردشده بر سرنشینان  داخل و خارج از وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، چند نکته با توجه به قانون بیمۀ اجباری ) 
« وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات بیمه داخل  گر در قبال زیاندیدگان  ریالی  بیمه . تعهد  1 نامه است و در  وسیلۀ نقلیۀ مسبب  حادثه، برابر  حاصل ضرب »ظرفیت مجاز 

 نامه است. از وسیلۀ نقلیۀ مسبب  حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه خارجدیدگان  قبال زیان
 شود. ر دو سال  داخل  وسیلۀ نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می. تعداد جنین و اطفال زی2
نفر باشد   4گر محدود به  شود؛ به عنوان مثال اگر سقف تعهدات بیمهدیدگان تسهیم میدیدگان از سقف مقرر، خسارت، میان زیان. در صورت تجاوز  تعداد  آسیب3
سبی چهار پنجم پرداخت میه باشد بیمهگر، سرنشین وجود داشتنفر مازاد بر تعهدات بیمه 1و   کند. گر بابت خسارت وارد به هر سرنشین، بر اساس قاعدۀ ن 

 
گر یا صندوق  غیرمترقبه« باید توسط بیمه   »حوادث   اثر   بر   نقلیه   وسایل   از   ناشی   سانحه   نوع   ( هر 1395تواند خسارت خود را از بیمه مطالبه کند چون طبق قانون بیمۀ اجباری ) دیده می فع  مسؤولیت  رانندۀ وسیلۀ نقلیه است اما زیان درسته که قوۀ قاهره را    1

 جبران شود. 
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دیدگان  گر است، از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل مطالبه است؛ با این تفاوت که در خصوص آسیبالتفاوت خسارت بدنی که مازاد بر تعهدات بیمه. مابه4
« وسیلۀ نقلیۀ  خارج از خودرو، صندوق حقِّ م راجعه به مسبب حادثه را ندارد اما در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان  »داخل 

 (. 25دیدگان، به مسبب حادثه رجوع کند و وجوه پرداختی را بازیافت نماید )ماده تواند پس از پرداخت خسارت به آسیبمسبب حادثه باشد، صندوق می
پرداخت نمایند. چنانچه بر اثر گذشت   االداءیومگرفته به شخص ثالث را به قیمت گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی، حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلقبیمه

تا تاریخ قطعیت حکم دادگاه، نرخ دیه افزایش یابد، مسؤولیت بیمه ود. در صورتی که خسارت بدنی  شالتفاوت هم میگر شامل مابهمدت از تاریخ وقوع حادثه 
التفاوت به صندوق مراجعه نماید مگر اینکه افزایش  مبلغ  قابل  پرداخت بابت دیه  تواند بابت مابهگر، بیشتر از سقف تعهدات وی باشد، میپرداختی از سوی بیمه
 گر باشد. منتسب به تأخیر بیمه

شود لذا در صورت فوت یک زن  مسلمان و یا فوت یک غیر مسلمان  ر نظر گرفتن جنسیت و دین اجرا میگر بدون دقانون بیمۀ اجباری، تعهدات بیمه  10طبق مادۀ  
تبدیل    بیمۀ حوادث شده در قانون اساسی نباشد(، دیۀ کامل یک مرد مسلمان قابل مطالبه است که در این خصوص بیمۀ اجباری را به  های شناخته)ولو از اقلیت

 گذار نیست. را در این موارد، تعهد شرکت بیمه فرع بر مسؤولیت بیمه، زیبیمۀ مسؤولیت کند تا می
گر مکلف به پرداخت کلِّ خسارات بدنی است، اعم دیدگان محکوم شود، بیمهکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندرصورتی

 شتر از آن باشد. از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بی
نامه، بطالن قرارداد  های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهدیدگان  حوادث  ناشی از وسایل نقلیه، خسارتبه منظور حمایت از زیان

ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت  شرکت  بیمه یا   نامه ناشی از افزایش مبلغ بیمه، فرار کردن و یا شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه
ی خسارتصدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است  های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلِّ

ح در مادۀ  َصرَّ شود. صندوق هم اصواًل پس های بدنی« جبران میصندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین خسارت، توسط (که مهم است 17)به استثنای موارد م 
پروانه یا توقف و  تواند به مسبب حادثه رجوع کند مگر اینکه پرداخت بابت افزایش مبلغ  ریالی  دیه تا روز پرداخت بوده باشد و یا ناشی از تعلیق یا لغو  از پرداخت می

گر بوده که در موارد اخیر صندوق، حقِّ مراجعه به  دیدگان خارج از خودرو که مازاد  سقف  تعهدات  بیمهده و یا بابت خسارت پرداختی به زیانگر بو ورشکستگی بیمه
 مسبب حادثه را ندارد. 

 موارد زیر از شمول بیمۀ موضوع  این قانون خارج است: 
 نالف ـ خسارت وارده به وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه و محموالت آ

 ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو 
 پ ـ جریمه یا جزای نقدی 

 نزد مراجع قضائی.  تبانیو  خدعهو نیز اثبات هر نوع  نظایر آنو  اسقاط جنین، خودکشیدیده در ایراد صدمه به خود مانند  ت ـ اثبات قصد زیان
 

ک آپارتمان
ّ
 ( 11/3/1376با آخرین اصالحات تا تاریخ  1343ها )مصوب قانون تمل
 های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: های مختلف و محلآپارتمانمالکیت در 

 های اختصاصی قسمتمالکیت . 1
« مذکور در این قانون عبارت از قسمتهای مشترک: »قسمتقسمتمالکیت  .  2 هایی از ساختمان است که حقِّ استفاده از آن، منحصر به یک یا  های مشترک 

ی چند آپارتمان یا محلِّ پیشه نبوده و به کلیۀ مالکین به نسبت  قسمت  اختصاصی  آنها تعلق می صاصی تشخیص  هایی که برای استفادۀ اخت قسمتگیرد به طور کلِّ
لک  اختصاصی  یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشدهیا    داده نشده ق  آن به قسمت  معینی  های مشترک محسوب میاز قسمت  در اسناد مالکیت، م 

شود مگر آنکه تعلِّ
 بر طبق  عرف و عادت  محل مورد تردید نباشد. 

ۀ او در قسمتو    حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی بوده و در صورت انتقال  قسمت  اختصاصی به هر صورتی که باشد    یرقابل تفکیکغ،  های مشترک حصِّ
 انتقال  قسمت  مشترک، قهری خواهد بود. 
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  مساحت قسمت اختصاصی های مشترک متناسب است با نسبت  های اختصاصی از مخارج  قسمتحقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان  قسمت
هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت  زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه به جز هزینه ختصاصی تمام ساختمانهای امجموع مساحت قسمتبه 

ا  های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد ی بینی کرده باشند. پرداخت هزینهمالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش
 نگیرد الزامی است. 

های مشترک به اکثریت  آراء  مالکینی است  کلیۀ تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت  چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد
 را مالک باشند.  های اختصاصیبیش از نصف مساحت تمام قسمتکه 

به نسبت  مساحت  قسمت  اختصاصی  خریداری  خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد  نماید  هر کس آپارتمانی را خریداری می
ق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به  مشاعًا سهیم می ت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلِّ همان نسبت  گردد مگر آنکه مالکیت  زمین  مزبور به علِّ

ی مخارجی که جنبۀ مشترک دارد و یا  پردازد؛ مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتب های مشترک و به طور کلِّ
ت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب  حصۀ هر مالک به ترتیبی که در آیین امه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر  نبه علِّ

 نظر نماید. چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف
های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران به وسیلۀ اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت   از پرداخت سهم خود از هزینه کنندهاستفادهیا  مالکدر صورت امتناع  

 شود. به میریز  آن مطال
توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات  کننده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میهر گاه مالک یا استفاده

کننده همچنان اقدام به  در صورتی که مالک و یا استفاده  به او خودداری کنند و  از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویۀ مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره
ِّ وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامۀ ابالغ

شده اجرائیه صادر خواهد  تصفیۀ حساب ننمایند ادارۀ ثبت  محل 
باشند که به محض وصول  وجوه  مورد  گرفت و در هر حال، مدیر یا هیئت مدیران موظف می  کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد

 مطالبه یا ارائۀ دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورًا اقدام نمایند. 
ها موظفند اینگونه شکایات  مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهتوانند به  در صورتی که عدم ارائۀ خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می

شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه را خارج از نوبت رسیدگی و واحد  بدهکار را از دریافت  خدمات  دولتی که به مجموعه ارائه می
 نمایند. 

ای معوق  واحد  مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد  هاستفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه
 خواهد بود. 

مت  مدیر یا هیئت مدیران و صورت  ریز  سهم  مالک یا استفاده ت  س  ثب 
یا    شده به مالکهای مشترک و رونوشت اظهارنامۀ ابالغکننده از هزینهرونوشت مدارک  م 

 کننده باید ضمیمۀ تقاضانامۀ صدور اجرائیه گردد. استفاده
ِّ وقوع  آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون    ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه به مالکنظر مدیر یا هیئت مدیران  

در دادگاه  نخستین  محل 
دهد این رأی قطعی است. در مواردی که طبق مادۀ فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ  رأی میرعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و  

دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات  شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دالیل را قوی تشخیص دهد  
 را تا صدور رأی خواهد داد.  مشترک 

ها مکلف به پرداخت مبلغی  ر پرداختییهای مشترک گردد عالوه بر ساکننده مجددًا و مکررًا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینهمالک یا استفاده  در صورتی که
 باشد. بها به عنوان جریمه میمعادل مبلغ محکوم  

ی شده  در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به   پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلِّ
های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت  مالکان  قسمت

ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه مسکن  استیجاری  مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می  توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمینرا دارند، می
شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافۀ اجوری که های انجاماقدام نمایند و پس از اتمام  عملیات  بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه

و شهرسازی   ن  اجاری  ایشان پرداخت شده است از اموال  آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت راهبرای مسک
 با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد. 
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 توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. مالکان میمدیر یا مدیران  مجموعه به نمایندگی از طرف 
کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری  چنانچه مالک خودداری

 توسط سایر مالکان، دستور تخلیۀ آپارتمان  یادشده را صادر خواهد کرد. یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی  
 

 ( 1389قانون پیش فروش ساختمان )مصوب 
فروشنده( متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد  هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک  رسمی  زمین )پیش

خریدار( درآید از نظر  ر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد )پیشساختمانی مذکور با ه
 شود. فروش ساختمان« محسوب میمقررات این قانون »قرارداد پیش

 فروش ساختمان نمایند: گیرد اقدام به پیشن زمینی در اختیارشان قرار میموجب آتوانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که بهاشخاص ذیل نیز می
ق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین،  گذارانی که در ازاء سرمایهـ سرمایه  1 گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلِّ

 یابد. یضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص م 
 موجب سند رسمی حقِّ احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند. ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به 2

نزد دفاتر اسناد    از طریق تنظیم سند رسمی ( این قانون  2باید با رعایت ماده )  قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آنو نیز   فروش قرارداد پیش 
 .محل صورت گیرد درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به ادارۀ ثبتی و با رسم

 فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: تنظیم قرارداد پیش
طریق احداث  گذاری با حق فروش از  که مورد معامله در ازاء سرمایهـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حقِّ احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این  1

 فروشنده اختصاص یافته است. بناء بر روی عرصه به پیش
 ـ پروانۀ ساخت کلِّ ساختمان و شناسنامۀ فنی مستقل برای هر واحد  2
 ( این قانون 9نامۀ مربوط به مسؤولیت موضوع ماده )ـ بیمه 3
 ـ تأییدیۀ مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات  پی  ساختمان 4
 عالم از اداره ثبت اسناد و امالک محلِّ وقوع ملک ـ پاسخ است 5

سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت  فروشنده تعهداتی در برابر مرجع  صادرکنندۀ پروانه از قبیل آمادههای احداثی که پیشتبصره ـ در مجموعه
( پیشرفت در انجام  سرجمع  تعهدات  مربوط و تأیید  %30وط به حداقل سی درصد ) فروش واحدهای مذکور من حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازۀ پیش

 .باشدآن توسط مرجع  صادرکنندۀ پروانه می
خت  الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفًا در قبال پردافروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حقِّ تنظیم قرارداد پیش

 .گیردالتحریر طبق تعرفۀ خاص قوه قضائیه صورت میحقِّ 
(  2( ماده )9ننماید عالوه بر اجراء بند )خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل شده را تحویل پیشفروش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشچنانچه پیش

خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع  که به مبالغ بیشتری به نفع پیشدار بپردازد مگر اینخری این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش
 .خریدار نیستاز اعمال خیارات برای پیش

ا زمان تحویل واحد به  برداری نباشد ت های اختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انباری در زمان مقرر قابل بهرهشده و بخشفروش ـ درصورتی که واحد پیش  1
 نشده المثل بخش تحویلخریدار، معادل اجرتپیش

 خریدار نشده به میزان قدرالسهم پیش( بهای روز تعهدات انجام%5/0درصد )های مشاعی، روزانه به میزان نیمـ در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت 2
( این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن  2( ماده )9عمومی موضوع بند ) های خدمات  ـ در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت  3

 خریدار روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش
 رداد ـ در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرا 4
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التفاوت بر اساس نرخ مندرج در  شده در قرارداد باشد، مابهمجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخصمهم: در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت
هیچکدام از طرفین حقِّ فسخ قرارداد    ( افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد،%5قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )

 ( باشد صرفًا خریدار حقِّ فسخ قرارداد را دارد. %5که بیش از پنج درصد ) را ندارند و در صورتی
ت وارده را بر  تواند خسار خریدار حقِّ فسخ قرارداد را دارد یا میشده باشد پیش( مقدار توافق%95شده کمتر از نود و پنج درصد )مهم: چنانچه مساحت واحد تحویل

 فروشنده مطالبه کند. پایۀ قیمت روز بناء و بر اساس نظر کارشناسی از پیش
فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحۀ طرفین یا  نماید، پیشخریدار، حقِّ فسخ خود را اعمال میفروشنده، پیشدر تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش

 خریدار بپردازد. به پیشالطرفین برآورد کارشناس مرضی
فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر  تبصره ـ در صورت عدم توافق طرفین، پیش

 خریدار مسترد نماید. خسارات قانونی به پیش
ای را مقرر نموده است که مقررات عام قانون مدنی و ثبت  خصوص تخلف از مقدار احکام ویژه خریدار، در( جهت حمایت از پیش1389ق.پ.س )مصوب   7مادۀ 

باشد هیچیک حقِّ فسخ ندارند و   %5مجلس تفکیکی تا  الذکر در صورتی که اختالف متراژ  مندرج در قرارداد با صورترا تخصیص زده است؛ به موجب مادۀ فوق
خریدار حقِّ فسخ  خریدار« حقِّ فسخ دارد خواه متراژ  واقعی  ملک کمتر باشد یا بیشتر؛ در صورتی که پیشفقط »پیشباشد،    %5در صورتی که اختالف بیش از  

ننماید، در فرض  کسری  ملک، پیش از حقِّ فسخ خود استفاده  یا  زیاده، پیش  قیمت روز ملکخریدار مستحقِّ  نداشته  قیمت    فروشنده مستحقِّ و در فرض 
 است.  مندرج در قرارداد

اشخاص  و    خریدارپیش ، در برابر  خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونیو نیز    خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آنفروشنده در قبال  مهم: پیش
بیمه  ثالث طریق  از  که  باشد  مبلغی  از  بیش  وارده  خسارت   میزان   چنانچه  نماید.  بیمه  جهت  این  از  را  خود  مسؤولیت  باید  و  است  می  مسؤول  شود،  پرداخت 
 التفاوت  خسارت  وارده خواهد بود. فروشنده ضامن پرداخت مابهپیش

بانک به پیشدر مواردی که  بر اساس قرارداد  پیشها  از طرف پیشفروش، تسهیالت  خرید میخریداران  به حساب  دهند، وجه تسهیالت  بانک  خریدار توسط 
 گردد. خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ میشده و نیز حقوق پیشخریداریسهم واحد پیشفروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت پیش

زمان با تنظیم سند قطعی  ( از بها هم%10فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد )در پیش
 توانند برخالف آن توافق کنند. میوصول خواهد بود و طرفین ن قابل

تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائۀ تأییدیۀ مهندس ناظر مبنی  خریدار میدر صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش
 ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید. طرفین ظرف یک فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک ازبر تحقق پیشرفت از سوی پیش

فروش و اتمام ساختمان، با تأیید  گردد و در پایان مدت قرارداد پیششده میفروش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک  ملک  پیشپیش
تواند با مراجعه به یکی از دفاتر  داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، میویل که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحناظر درصورتیمهندس 

فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال  اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش
نماید. اداره ثبت اسناد و امالک  مقام وی میخریدار یا قائمفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیششده خودداری نماید، دفروش پیش

 شده اقدام نماید. فروش نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک  پیشمحل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی
ناظر ساختمان فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس  نانچه پیشخریدار چ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش

تواند با قبول تکمیل  خریدار می« پیشرفت فیزیکی مانده باشد(، پیش%10که صرفًا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر از ده درصد »بر اینمبنی  
قر  هزینهباقی  و  دولتی  گردد. حقوق  قدرالسهم خود  به  تنظیم سند رسمی  و خواستار  نماید  مراجعه  اسناد رسمی  دفتر  به  بر عهده ارداد  مقررات  هایی که طبق 

(  20ی مندرج در ماده ) ( و غیره با کسب نظر هیأت داور 11شده از محل ماده )گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینهخریدار پرداخت میفروشنده بوده و توسط پیشپیش
 این قانون نخواهد بود. 

خریدار قابل توقیف و شده به پیشفروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشفروش عرصه و اعیان  واحد پیش
 فروشنده یا طلبکار او نیست. تأمین به نفع پیش
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کننده سند اعالم کند. دفترخانه مکلف  فروشنده باید مراتب را کتبًا به دفترخانه تنظیما یا عوض  قراردادی در مواعد مقرر، پیشدر صورت عدم پرداخت اقساط به 
فروشنده حقِّ فسخ  صورت پیشخریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر ایناست ظرف مهلت یک هفته به پیش

 رارداد را خواهد داشت. ق
مقام قانونی  خریداران یا قائمشده و عرصۀ آن پس از اخذ رضایت همه پیشفروش فروشنده نسبت به واحد پیشواگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش

 آنها بالمانع است. 
دار پرداخت بها یا عوض قرارداد  خریدار عهدهفروشنده، پیشپیششده بدون رضایت  فروش خریدار نسبت به واحد پیشدر صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش

 خواهد بود. 
 باشند. فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه میفروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشپس از انتقال قطعی واحد پیش

فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک  اد قرارداد پیشکلیۀ اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مف
پذیرد. در صورت نیاز، داوران  الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام میالطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضیداور مرضی

 های عمومی و انقالب خواهد بود.کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه  توانند از نظرمی
گهی پیشپیش گروهی    هایرسانی و سایر رسانههای اطالعفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاهفروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آ

گهی را از مراجع ذی گهی به مطبوعات  نامه اجرائی این قانون مشخص میصالح که در آئینو نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آ شود أخذ و ضمیمه درخواست آ
گهی درج و به اطالع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق و رسانههای یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آ

گهی پیش ریال تا یکصد میلیون    10.000.000فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون  درج و انتشار آ
 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.  100.000.000

  ا مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل هشهرداری
 صادر و به متقاضی تسلیم نمایند. 

گه اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش سال  ی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آ
 شوند. یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می

 شود.شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف میجرائم مذکور تعقیب نمی
توانند  فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی داللت نمایند و نمیید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشمشاوران امالک با

ب و برای بار سوم به ابطال  سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسفروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یکرأسًا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش
 شوند. پروانه کسب محکوم می

 
 (1339 /7/2قانون مسؤولّیت مدنی )مصوب 

موجب  که به  حق دیگریا به هر  شهرت تجارتییا  حیثیتیا  آزادییا  مالیا  سالمتییا  جانبه   احتیاطیدر نتیجه بییا  عمداً  بدون مجوز قانونی هر کس» :1مادۀ 
 .« باشدمی جبران خسارت ناشی از عمل خود مسؤولدیگری شود   موجب ضرر مادی یا معنویوارد نماید که   ایلطمهافراد ایجاد گردیده  برای قانون
مزبور  باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات  دیده شده»در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان: 2مادۀ 

وارد نموده محکوم خواهد    جبران همان نوع خساراتی که و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به نمایدمحکوم می
 نمود.« 
شود تعیین  نمیجبران زیان را به صورت مستمری  تعیین خواهد کرد احوال قضیه اوضاع وآن را با توجه به  دادگاه میزان زیان و طریقۀ و کیفیت جبران»  :3مادۀ 

 آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.«  کرد مگر
مساعدت   دیده کمک وهرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیانـ  1دهد: تخفیف  تواند میزان خسارت را در مورد زیرمیدادگاه  »: 4مادۀ 

وقتی که  ـ  3  دستی واردکننده زیان شود.موجب عسرت و تنگ اغماض باشد و جبران آن نیز هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفًا قابلـ  2  کرده باشد.
 .« تشدید کرده باشدوضعیت واردکننده زیان را یا به اضافه شدن آن کمک و یا  دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نمودهزیان
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افزایش  دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب  شود یا قوۀ کار زیان »اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا   :5مادۀ  
ۀ خسارات مزبو مخارج  ر است. زندگانی او بشود واردکننده زیان مسؤول جبران کلیِّ

باید به    نماید و در مواردی که جبران زیان مبلغی دفعتًا واحدًه تعیین می دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت     
 ان تأمین گرفت با دادگاه است. واردکننده زی  توان ازبه عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می طریق مستمری

خواهد    تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از     
 داشت.« 

باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب  می ها مخصوصًا هزینه کفن و دفندیده زیان شامل کلیه هزینهدر صورت مرگ آسیب»:  6مادۀ  
 ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.  قدرت کار کردن در مدت

شخص    نماید و در اثر مرگ اومکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می دیده قانونًا مکلف بوده و یا ممکن است بعدهاکه در زمان وقوع آسیب زیاندرصورتی     
ممکن و مکلف به نگاهداری شخص  دیده عادتًا  آسیب گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات ثالث از آن حق محروم

 این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در
 نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.«  شده و یا هنوز طفل به دنیاکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بستهدرصورتی     

مسؤول جبران   در نگاهداری یا مواظبت در صورت تقصیرباشد او می عهدۀ به  قرارداد یا بر حسب قانوناً   صغیر یا مجنون  مواظبت    یا که نگاهداری »کسی : 7ادۀ م
نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران  که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان  وارده را  باشد و درصورتیمیصغیر  و یا    مجنونناحیه   زیان وارده از

 کننده نباشد.« جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران خواهد شد و درهرصورت 
 ن آن است. »کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسؤول جبرا:  8مادۀ 
مزبور را  موقوف شدن عملیات    تواند در معرض از بین رفتن باشد می شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا        

 اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید« خواسته و در صورت
مطالبۀ  تواند از مرتکب عالوه از زیان مادی  برای همخوابگی نامشروع شده می ل حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن»دختری که در اثر اعما  :9مادۀ  
 معنوی هم بنماید.«  زیان

و معنوی خود را    ن زیان مادیتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبرامی »کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود:  10مادۀ  
حکم به رفع زیان از طریق دیگر  عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی   تواند در صورت اثبات تقصیربخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می

 عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.«  از قبیل الزام به
وارد نمایند    خساراتی به اشخاص  احتیاطینتیجه بییا در  عمدًا    وظیفهانجامبه آنها که به مناسبت    مؤسسات وابستهو    هاشهرداریو    دولت  کارمندان» :  11مادۀ  

باشد در    مؤسسات مزبور  نقص وسایل ادارات و یا آنان نبوده و مربوط به  مستند به عملولی هرگاه خسارات وارده    باشند خسارت وارده می شخصًا مسؤول جبران
براعمال حاکمیت  است ولی در مورد    مؤسسه مربوطهیا   ادارهبر عهدۀ    جبران خسارتاین صورت   اقداماتی که  منافع  برای    ضرورت  حسب دولت هرگاه  تأمین 

 نخواهد بود.« خسارات پرداختمجبور به  دولتطبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود  اجتماعی
  مناسبتبه    یا  انجام کار آنان در حین    کارگرانو یا    کارکنان اداریاز طرف   باشند کهمیمسؤول جبران خساراتی  هستند    مشمول قانون کارکه    ارفرمایانی ک» :  12مادۀ  

حر ز  شده است مگر اینکه آن وارد مزبور را به عمل    هایاحتیاطنموده به عمل آورده و یا اینکه اگر  می ایجاب  اوضاع و احوال قضیهکه    هاییاحتیاطشود تمام    م 
 مسؤول شناخته شود مراجعه نماید.«  که مطابق قانونخسارت درصورتی  واردکنندۀتواند به  می کارفرما بودورود زیان مقدور نمیجلوگیری از  آورند باز هممی

 نمایند.« در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه  کارگران و کارکنان اداری خود رامکلفند تمام  12»کارفرمایان مشمول مادۀ : 13مادۀ  
 جبران خسارت وارده هستند.  هرگاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنًا مسؤول 12در مورد مادۀ »:  14مادۀ 
ت هر یک از آنان با           شود.« دادگاه تعیین می توجه به نحوه مداخله هر یک از طرفدر این مورد میزان مسؤولیِّ

َتَعد مو   مقام دفاع مشروع»کسی که در    :15مادۀ   حسب  وارده بر  مشروط بر اینکه خسارت     مسؤول خسارت نیست ی شودجب خسارات بدنی یا مالی شخص م 
 باشد.« متعارف متناسب با دفاع 

 » وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.«   :16مادۀ 
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 (22/8/1357)مصوب  ُمشاعو فروش امالک  إفراز قانون 
شاعامالک  إفراز» :1مادۀ    چند شریک تقاضای یک یاباشد، در صورتی که مورد  نشدهیا  دفتر امالک ثبت شده یافته اعم از اینکه در خاتمهآنها  جریان ثبتیکه  م 

لک مذکور در حوزه آن واقع استخواهد بود که   واحد ثبتی محلی باشد با  نماید. میإفراز را کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا  . واحد ثبتی با رعایتم 
شاعتبصره: نسبت به ملک      عارض صادر گردیده، تا زمانی که م   « .خواهد شدن إفرازرفع تعارض نشده اقدام به  که برای آن سند مالکیت م 

تصمیم مورد    ابالغتاریخ  از    ده روزمهلت اعتراض    محل وقوع ملک است دادگاه شهرستاناز طرف هر یک از شرکاء در    قابل اعتراض تصمیم واحد ثبتی»  :2مادۀ  
 « است.  قابل شکایت فرجامیشهرستان  مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه  حکمکرده و  رسیدگیبه دعوی   دادگاه شهرستانباشد. می اعتراض

 شود.« دادگاه شهرستان فروخته میبه دستور شرکاء یک از  هر  تقاضایتشخیص شود با  إفرازغیر قابل  تصمیم قطعی»ملکی که به موجب :  4مادۀ 
 

 ( 11/10/1348مصوب  ) هنرمندان  قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و
طریقه یا روشی  آید بدون در نظر گرفتن آنان پدید می  ابتکارو یا  هنریا  دانشراه  " و به آن چه ازپدیدآورنده" هنرمندو  مصنفو   مؤلف»از نظر این قانون به  :1مادۀ 

 شود.« " اطالق میاثر در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته " که
 »اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: :  2مادۀ 

 نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. ـ کتاب و رساله و جزوه و نمایش1
 باشد.  ـ شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده2
 نشر شده باشد. رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا های نمایش یا پرده سینما یا پخش ازصحنهـ اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در 3
 ـ اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 4
روش به صورت  هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق وتزیینی و   هایها و خطـ نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته5

 .ترکیبی به وجود آمده باشد ساده یا
 مجسمه(. ـ هر گونه پیکره )6
 ـ اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان. 7
 ـ اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد. 8
 صنعتی و نقشه قالی و گلیم. ـ اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا 9

 پدید آمده باشد.  فولکلور( یا میراث فرهنگی و هنری ملیـ اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه )10
 ـ اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. 11
 آمده باشد.« پدید  ـ هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل12

 « .او است اثرو  نام از  معنویو  ادیم برداریبهره حقو اجرای اثر و  عرضهو  پخشو  حق انحصاری نشر»حقوق پدیدآورنده شامل  :  3مادۀ 
 است.«  غیر قابل انتقالنیست و   مکانو   زمان  پدیدآورنده محدود به حقوق معنوی»  :4مادۀ 
 خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید: تواند استفاده از حقوق مادیحمایت این قانون می»پدیدآورنده اثرهای مورد  :  5مادۀ 

 های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.ـ تهیه فیلم1
 های دیگر. ای مانند تئاتر و باله و نمایشـ نمایش صحنه2
 یا هر وسیله دیگر.  ـ ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار3
 ـ پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر. 4
 ریزی و مانند آن. قالب ـ ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و5
 ـ استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی. 6
 قانون درج شده است.«  کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم اینـ به کار بردن اثر در فراهم  7

ناشی از آن حق شود و حقوقنامیده میاثر مشترک  آنان جدا و متمایز نباشد   »اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک   : 6مادۀ  
 پدیدآورندگان است.«  مشاع
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 مأخذ در حدودعلمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ز اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و»نقل ا : 7مادۀ 
 متعارف مجاز است. 

که جنبه انتفاعی  الزامی نیست مشروط بر این  شود آنها تهیه و تکثیر می هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمانذکر مأخذ در مورد جزوهتبصرهـ   
 نداشته باشد.« 

استفاده های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برایو ضبط برنامه 2از ماده    1برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند  »نسخه  :11مادۀ  
 شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است.« 

  و   است   سال   پنجاه  پدیدآورنده  مرگ  تاریخ  از   شود می  منتقل  وراثت  یا  وصایت  موجب  به  که  قانون   این  موضوع   پدیدآورنده  مادی  حقوق  از  استفاده  مدت » :  12مادۀ  
  می   قرار(  فقیه ولی)  اسالمی حاکم  اختیار در  عمومی   استفاده منظور  به مدت  همان  برای باشد  نشده  منتقل   کسی به وصایت  اثر  بر  یا  باشد  نداشته  وجود  وارثی  اگر 

 « (5/1389/ 31  مصوب اصالحی. )بود خواهد  پدیدآورنده آخرین فوت   از بعد سال پنجاه قانون این( ۶)  ماده  موضوع مشترک  اثر حمایت مدت ـ تبصره  .گیرد
مدت کمتر یا    دهنده است مگر آن که برایپدید آمدن اثر متعلق به سفارش  آید تا سی سال از تاریخ »حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می  : 13مادۀ  
 .محدودتری توافق شده باشد ترتیب

گیرد  ماده تعلق میمسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع اینشرایط  پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق تبصره ـ 
 « .پدیدآورنده خواهد بود متعلق به

 حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.  تواند تا سی سال پس از واگذاری از این»انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می :14مادۀ 
شده باشد و قباًل    بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا  اثر برای نخستین ورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که»حقوق مادی پدیدآ  :22ماده  

 « .کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد در هیچ

 (1348نکاتی در مورد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان )مصوب 
بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر  ی  پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستینحقوق مادقانون فوق مقرر داشته: »   22مادۀ  

 کنه و نه حقوق معنوی. مادی صحبت مییا اجرا شده باشد و قباًل در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.« این ماده فقط داره راجع به حقوق 
آید بدون  پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میقانون اخیرالذکر مقرر داشته: »از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "  1مادۀ  

 شود.« اثر" اطالق میار رفته "در نظر گرفتن  طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به ک
سال است. قانونی داریم به نام  »قانون حمایت از    30افزار  نکته: مالکیت، در حقوق  مالکیت  فکری اصواًل موقت است مثاًل حقوق  مادی  مؤلف و پدیدآورندۀ نرم

 . 1ست ای« که نکتۀ اخیر از مادۀ اول  آن مستنبط اافزارهای رایانهحقوق پدیدآورندگان نرم
شر و اجرا شده باشد  نکته: در حقوق مالکیت فکری، حقوق  مادی  پدیدآورنده در صورتی از حمایت برخوردار است که اثر، برای نخستین بار در ایران چاپ، پخش، ن

 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(.  22)ماده  
 نکته: حقوق معنوی، منوط به هیچ شرطی نیست. 

 
 

 (15/7/1388قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان )مصوب 
 تعاریف  ـ1مادۀ 

 هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند. : کنندهمصرف  ـ1ـ1 
و خدماتعرضهـ  1ـ2 کـاال  کلیه  کنندگان  به  تواردکـنندگان،  تولیـدکنندگان:  و حرفه  خدمات  نندگان ک ارائهو    کاال  فروشندگان،  کنندگانوزیع،  فنی  از  و  اعم  ای 

کلی یا  که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت    هاییشرکتو    مؤسسات،  هادستگاههمچنین کلیه  
 . شوداطالق میمی نمایند کننده ارائه جزئی کاال یا خدمت به مصرف

 
( سال از  30افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی ) ای نیز مشمول احکام نرم ها در محیط قابل پردازش رایانه ای متعلق به پدیدآورندۀ آن است. نحوه تدوین و ارائه داده افزار  رایانه برداری مادی و معنوی  نرم بهره   : حقِّ نشر، عرضه، اجرا و حقِّ 1ماده    1

ت حقوق معنوی نامحدود است. تاریخ پدیدآوردن نرم   افزار و مدِّ
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دهنده کاال و خدمات  هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش   تعمیرکنندهیا    کنندهعرضه،  واردکننده،  تولیدکنندهاست که    سندی:  یا خدمات  نامه کاالضمانتـ  1ـ3
، یا تعویض قطعه یا  رفع عیبشود، نسبت به    مشاهدهشده یا خدماتی که انجام گردیده  دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروختهمی

 .م کنداقدا خسارات وارده  رداختو یا پ بدون أخذ وجهقطعات معیوب و یا دستگاه 
 گردد.  خدمات یا   کاال کاهش ارزش اقتصادیاست که موجب   تغییرحالتییا  نقیصه، زیاده: منظور از عیب در این قانون عیبـ 1ـ4
  مات خدو    عرضه کاالیا    تولید  محدود نمودنیا    کاهش کیفیتیا    افزایش قیمتبه منظور    خدمات و  کاال    کنندگانعرضه : هرگونه سازش و مواضعه بین  تبانیـ  1ـ5
 شرایط غیرعادالنه براساس عرف در معامالت  تحمیلیا 
 است که در آن مشخصات کاال یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.  سندی: حساب فروش صورتـ 1ـ6

حساب را دارد و در آن، عالوه بر  در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـًا با بلیط یا قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورت  تبصره ـ
 .اطالعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد

و   قوانینمندرج در شرایط  و  ضوابطمطابق با  شدهعرضه خدماتو  کاال سالمتو  صحت  مسؤول  مشترکاً یا  منفرداً ، خدمات و   کاال کنندگانعرضه»کلیه  :2مادۀ 
ه، مشتری حق  هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شد  معامالت در  عرف   مربوطه یاقرارداد  یا مندرجات

ه را فسخ کند یا ارش  دارد صرفًا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی )عین معین( باشد مشتری می تواند معامل
اخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی  کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرد

 .است
گاهی داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر  تبصره ـ در این    چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آ

 قانون محکوم خواهند شد. 
 ل همان قانون خواهند بود.« چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمو 

ت جبران خسارات وارده به مصرف»  : 16مادۀ   باشد  کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میبا تشخیص مرجع رسیدگی  کنندهمسؤولیِّ
 .به یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بودهای خارجی عالوه بر شرکت مادر، شعکننده شده است. در مورد شرکتکه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف

ت جزایی متوجه مد یرعامل و یا  تبصره ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیِّ
 مدیر مسؤول شخص حقوقی است.«

کننده وارد گردد متخلف  کنندگان کاال یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرفه چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرض»:  18مادۀ  
 عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.« 

را مجبور به  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  یا   کنندگان کاال و خدماتعرضه،  های مقرر قانونیمجازاتبر  عالوه  توانند  کننده میصالح رسیدگی»مراجع ذی:  20مادۀ  
 نمایند.«  خدمات عرضه شدهیا  کاالهای فروخته شده رفع عیبو  اصالحو  تعمیر به منظور جمع آوری کاالهای عرضه شده

 
 

 (4/1319/ 2)مصوب  سبیح امور قانون
م»  :68مادۀ   اطالع خود را  قبول مدت این در  اگر و اطالع دهد دادستان به را  ومتمقی قبول عدم  یا قبول مسافت رعایت با  ابالغ از پس روز سه ظرف در باید َقیِّ

م تعیین از قبل هرگاه و کند می مطلع ومتمقی سمت به شخص دیگری تعیین برای را دادگاه دادستان نکرد قبول را ومتمقی یا نداد  به قبالً  که شخصی جدید َقیِّ
 شد.«  نخواهد معین دیگری شخص دهد اطالع دادستان به را ومتمقی شده قبول معین ومتمقی

م »هرگاه :75مادۀ   است.«  نافذ باشد کرده محجور به ومت نسبتمقی عنوان به عملی  او به ابالغ از قبل و نصب تاریخ از پس َقیِّ
م »   : 78مادۀ    او از  رفع حجر  که محجوری  از  خود  سمت  زوال از پس است  محجور برنداشته  اموال  از  اگر را  اموال  تسلیم  و حسابصورت تهیه هزینه  تواندمی َقیِّ

 نماید.«  مطالبه  است شده منصوب ومتمقی سمت  به جای او به که کسی یا شده
م»  :81مادۀ   نماید.«  عمل فوق ماده مطابق آن پول به نسبت  و فروخته محجور نیست احتیاج مورد  که ایمنقوله اموال مصلحت رعایت با تواندمی َقیِّ
 .«تصویب دادستان و او غبطه  رعایت با  مگر .شد نخواهد فروخته محجور غیرمنقول اموال»:  83مادۀ 
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 پیشه  یا کار آن شامل لوازم نامبرده اجازه صورت این در و بدهد ایپیشه یا به کار اشتغال اجازه محجور به بداند مقتضی کهدرصورتی تواندمی مَقیِّ  یا : »ولی85مادۀ  
 بود.«  هم خواهد

 میزان به تأدیه خسارت  مسؤول  گذاشت سود  بدون ماه شش  از بیش اگر بگذارد و  سود بدون نباید امکان صورت در  مَقیِّ  را  صغیر احتیاج از زائد »وجوه:  90مادۀ 
 بود.«  تأدیه خواهد تأخیر خسارت

م ومتمقی زوال از »بعد  :92مادۀ   بدهد.«  نماید تصرف که باید شخصی تصرف به تا است محجور اموال حفظ مسئول َقیِّ
م که»درصورتی:  94مادۀ    ین م قی از اگر بعضی و دارند؛ تضامنی مسؤولیت آنها از  یک هر نمایند یا تفریط تعدی محجور اموال در یکدیگر شرکت با و بوده متعدد َقیِّ
ت نمایند محجور اموال در تفریط یا تعدی شرکت دیگران بدون  است.«  کرده تفریط یا که تعدی بود خواهد کسی به متوجه مسؤولیِّ
م »اعمال :100مادۀ   نیست.«  نافذ او عزل حکم ابالغ از بعد َقیِّ
 بود.« خواهد  مقدم دیگران بر شخص آن غائب امین برای تعیین موقع در باشد  او امور متصدی عمالً  غائب غیبت زمان در که »کسی :132مادۀ 
 رعایت با نتیجۀ فروش  از و  فروخته را مال آن داده شده آنها تصرف به غائب اموال  که  امین یا ورثه باشد  شدنی ضایع  مال غائب اموال بین  در  گاه »هر: 141مادۀ 

 نماید.« می باشد صرفه غائب به که دیگری اقدام یا و خریداری مالی غائب مصلحت
 فروخته  احتیاج نیست مورد که را غائب منقوله دادستان اموال اجازه با توانندمی است شده داده آنها تصرف به غائب اموال که ورثه و امین از یک »هر:  142مادۀ 

 بنمایند.«  باشد غائب صرفه به که دیگری اقدام یا و باشد خریداری  غائب مصلحت موافق که دیگری مال  آن پول از و
 خواهد فروخته منقوله اموال از کفایت  عدم در صورت و شودمی داده او اموال منافع یا  نقد وجوه از  غائب دیون و غائب النفقهواجب اشخاص »نفقه  :147مادۀ  

 شود.« می غیرمنقول فروخته اموال از نباشد کافی هم منقول اموال  اگر و شد
 

 ( 16/4/1355قانون ثبت احوال )مصوب 
 آنان و یکی ازادارۀ ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان  »در مقر هر ادارۀ ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رئیس  :3مادۀ  

 وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر است:  دشوکارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می
قبل از تسلیم برگ یا گواهی والدت یا مرگ و تکمیل سند از نظر مشخصاتی   ـ تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد والدت و مرگ بعد از امضاء سند و1

 .این قانون 29بوده است مندرج در ماده  نامعلوم"که "
 و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.  هااشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیهرفع ـ 2
 .شود اعالم می 44ماده  اند و طبقهایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهـ ابطال اسناد و شناسنامه3
 .های ممنوعنامه اه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر ـ ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتب4
 .ـ حذف کلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص5

 .نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شدآیین ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات درترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت
کنندگان  امضاءآید و امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می در تحریر مندرجات اسناد والدت و مرگ اگر قبل از   تصحیح هر نوع اشتباه  تبصره ـ
 « .توضیح را امضاء خواهند نمود سند ذیل

راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان  رسیدگی به سایر دعاوی   نفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین»رسیدگی به شکایات اشخاص ذی:  4مادۀ  
پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ  آید و رأی دادگاه فقط پژوهشمستقل محل اقامت خواهان به عمل می یا دادگاه بخش

 .است
ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت  رسیدگی کشور باشد  نفع مقیم خارج ازهرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی  تبصره ـ

 .خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود خواهان هر دو در
 منصوب شده باشد.  افت اعالماتیا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دری »نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و  :6مادۀ 

 .نمایددیگری رسمًا وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم  تواند به شخصباشد و میکننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه میاعالمـ 1تبصرۀ 
 « .کند می کننده را گواهیگواه این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالمـ 2تبصرۀ 
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یا مرگ   توانند والدت اند میسال تمام ازدواج کرده  18سال تمام باشد. پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن    18کننده نباید کمتر از  واه و اعالم»سن گ   : 7مادۀ  
 « .فرزند خود را اعالم نمایند 

دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و  ها و  اطالعیه ها و»اسناد والدت و مرگ و شناسنامه و برگ والدت و گواهی والدت و اعالمیه:  8مادۀ 
 باشد.« قوت خود باقی می به موجب تصمیم هیأت حل اختالف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به تا زمانی که

واقعه به تصدیق  متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت در آنجا  ای که طفل»ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه :15مادۀ 
 .شودمی و دو نفر گواه ثبت

اثناء سفر    که والدت درآید و درصورتیآخرین روز مهلت به حساب نمی مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است و تعطیل رسمی بعد ازتبصره ـ  
 « .شودمهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب مییا دریایی رخ دهد  زمینی یا هوایی

 »اعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:   :16مادۀ 
 پدر.  ـ1
 ـ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 2
 یت انتخاب شده باشد.ـ مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت وال 3
 ـ وصی یا قیم یا امین. 4
 باشند. دار نگهداری طفل میـ اشخاصی که قانونًا عهده5
 ای که طفل به آنجا سپرده شده است. ـ متصدی یا نماینده مؤسسه6
 .سال تمام به باال باشد 18ـ صاحب واقعه که سن او از 7

 پدر و مادر درامضاء اسناد متفقًا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق   نرسیده باشد اعالم والدت وکه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت  درصورتیتبصره ـ  
 .نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد کند با قیداعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه می

 شود.« خانوادگی مادر به طفل داده میکننده باشد نام اگر مادر اعالم
گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل  در محل اساسی ابوین تنظیم می های فرضی»هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نام خانوادگی آزاد و نام  :17مادۀ  

خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط   ر وراثت به عملقانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حص 1273اقرارنامه موضوع ماده  مشخصات ناقص به موجب
 به نام خانوادگی اصالح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.« 

اعالم  :20مادۀ   با  نام  نام»انتخاب  برای  است،  ماکننده  و  محمدعلی  سید  و  )محمدرضا  مرکبی  یا  ساده  نام  یک  محسوب  گذاری  نام  یک  عرفًا  که  آن(  نند 
 .شد انتخاب خواهدشود،می

 « .های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع استعناوین و القاب و نام
 که مرگآید و درصورتی»مهلت اعالم مرگ ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز مرگ و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی  :25مادۀ  

 .در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد
 نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.« آیین ضاء مهلت مقرر اعالم شود درترتیب ثبت وقایع والدت و مرگی که پس از انقتبصره ـ 

 »اعالم مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده یکی از اشخاص زیر است: :  26مادۀ 
 .ترین خویشاوند متوفی که در موقع مرگ حاضر بوده استـ نزدیک1
 .نده او ـ متصدی یا صاحب مکانی که مرگ در آن رخ داده است یا نمای 2
 .ـ هر شخصی که در موقع مرگ حاضر بوده است3
 .ـ مأموران انتظامی یا کدخدا4

 « .متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع مرگ به ثبت احوال هستند تبصره ـ 
 .احوال طرفین ثبت خواهد شد ارائه اقرارنامۀ رسمی در اسناد ثبت »طالق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با  :32مادۀ 
 .در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیرازدواج

 .ازدواج ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعهـ 1
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 . کمتر نباشد اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمامـ در موقع تنظیم 2
 .باشندواقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی های زوجین به اینکه در تاریخ اعالمـ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه3

 « .دادسرای محل ارسال نمایند ارنامه را بهنمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقر تبصره ـ 
نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر   »کلیۀ وقایع ازدواج و طالق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ  :33مادۀ  

 .یافت  انعکاس خواهد
زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج   ل مدت و در صورت تعدددر المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طالق یا بذ

 و طالق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.« 
 »تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.  :40مادۀ 

 باشد.« نامه اجرایی این قانون میینموارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیتبصره ـ 
که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به   »حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است: 41مادۀ  

توانند  یابد. هر یک از وراث میمیاز فوت به ورثه قانونی انتقال تقدم و این حق پسدیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق   رسد وثبت می
توانند به دیگری اجازه دهند  دادگاه بخواهد ولی وراث باالتفاق می خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از  شخصی که نام

 اختیار نماید. آنان را  که نام خانوادگی
توانند برای  میفرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر   نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامهتبصره ـ  

 نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.«  خود
و در صورت  نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند   باشد ازکه در قید زوجیت می  تواند با موافقت همسر خود تا زمانی»زوجه می:  42مادۀ  

 استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.«  طالق ادامه
 ویک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد: ای از شصت»اشخاص زیر به حبس جنحه  :49مادۀ 

 اعالم والدت یا مرگ یا هویت بر خالف واقع اظهاری نمایند. الف ـ اشخاصی که در 
 علیه یا به دریافتاستفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی سال تمام از شناسنامه مکرر  18ب ـ اشخاصی که عالمًا عامدًا پس از رسیدن به سن  

 .باشد به نام هویت خود استفاده نمایند صاحب آن زنده یا مرده شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه
 ج ـ ماما یا پزشکی که در مورد والدت و مرگ گواهی خالف واقع صادر کنند. 

 « .تنظیم سند والدت و یا مرگ گردد  دـ اشخاصی که در مورد والدت و مرگ شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به
 

 (1391مصوب )قانون حمایت خانواده 
ز دارد.  یا محجور را نیمطالبۀ نفقۀ طفل    یبرا  یرا به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حقِّ اقامۀ دعو   شخص محجور  ینگهدار ا  ی  حضانت طفل که    یا هر شخص یمادر  
 کند.  یرا بررس  ضرورت یادعاد در ابتداء ی ن صورت، دادگاه بایدر ا

 است.  یا طالق الزامی ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح 
ۀ تمام بهارآزادیه در زمان وقوع عقد تا  یهرگاه َمهر  است. چنانچه    یمال   یهاتیمحکوم  یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات قانون اجرای  یکصد و ده سکِّ

  ی ه به نرخ روز کماکان الزامیت مقررات مربوط به محاسبۀ مهر یدر خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالك پرداخت است. رعازان باشد  ین می شتر از ایه، بیمهر 
 است. 

ا  ی  عدم امکان سازش   یگواه ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدور    یا طالق در دفاتر رسمیز اعالم بطالن نکاح  یر موارد انحالل نکاح و نیثبت طالق و سا
 دادگاه مجاز است.   یاز سو  طحکم مربو

باشد، حسب مورد، مطابق قانون    به درخواست زوجهاقدام و اگر    عدم امکان سازش   یصدور گواهباشد، دادگاه به    به درخواست زوجا  ی  یتوافقکه طالق،  یدر صورت
 کند. یط اعمال وکالت در طالق مبادرت میا احراز شرایبه صدور حکم الزام زوج به طالق 
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المثل   ن اجرتین و همچن یرا مع  حملو    اطفال ،  زوجه  نفقۀو    هیمهر ،  ه یز یجهف   یخود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکل   ی دادگاه ضمن رأ
  ی حضانت و نگهدار   یهانهی اطفال و نحوۀ پرداخت هز   یحضانت و نگهدار   ین و در مورد چگونگییتع  یقانون مدن   ۳۳۶ن مطابق تبصره مادۀ  یت  طرفی ام  زوجیا

ر بستگان یبا پدر و مادر و سا  یب، زمان و مکان مالقات و ی و مصلحت طفل، ترت  یعاطف  ید با توجه به وابستگین دادگاه بایکند. همچنیاتخاذ م  یم مقتضیتصم
هط محکوم  ی ا تقسیر بر اعسار زوج  یدا  یصدور حکم قطع  ای  ت زوجهیت رضا در صور زوجه است. طالق    یه حقوق مال ین کند. ثبت طالق موکول به تأدییرا تع ز  ین  ب 

 یق اجراین حقوق از طر ی افت ایدر   یتواند پس از ثبت طالق برایت دهد میافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضایشود. در هرحال، هرگاه زن بدون در یثبت م 
 مطابق مقررات مربوط اقدام کند.   یاحکام دادگستر 

نه کرده و زوج نتواند قصد  ی مشترك که برعهدۀ زوج است هز  یمخارج متعارف زندگ یاز مال خود برا یاذن و ا ی امر زوجکه زوجه در دادگاه ثابت کند به   یدر موارد
ع  زوجه را اثبات کند، م

 د. یافت نمایدر  یتواند معادل آن را از و یَتَبرُّ
ازدواج و   یزوجه به دفتر رسم  یاست. هرگاه حکم طالق از سو  یخواه مهلت فرجام یا انقضای  یفرجام  یخ ابالغ رأی حکم طالق شش ماه پس از تار   مدت اعتبار
غه طالق و  یص  یاجرا   یکند براین ابالغ م یدر دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوج  خ ابالغ مراتبیك هفته از تار یظرف  که زوج    یم شود، در صورت یطالق تسل 

شود و مراتب  یو ثبت م  ی غۀ طالق جار یغه، ص یص  یا امتناع او از اجرا ی  یو   یثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از سو 
 د. یآ یعمل م ن دعوت بهیب مذکور از طرف یگر به ترتیك نوبت دیزوج،   یاز سو  گردد. در صورت اعالم عذریبه زوج ابالغ م 

 ح کند. یغۀ طالق در صورت امتناع زوج تصر یص  یسردفتر در اجرا یندگیصادرشده بر نما  رأی  د در ی دادگاه صادرکنندۀ حکم طالق با
  یاست. چنانچه گواه  یشدن رأ یا قطعی  یقطع یخ ابالغ رأی ازدواج و طالق سه ماه پس از تار  یم به دفتر رسم یتسل  یعدم امکان سازش برا یمدت اعتبار گواه 

ا مدارك  یم در دفترخانه حاضر نشود  یخ تسل ی م کرده است ظرف سه ماه از تار یطالق تسل   ی که آن را به دفترخانه رسم  یا طرفیم نشود  ین مهلت تسل یمذکور ظرف ا
ن به حکم قانون از درجۀ اعتبار  یعدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوج  یه از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهصادرشد  یالزم را ارائه نکند، گواه

 گردد. یم  یآن صادر شده است ملغ یمذکور بر مبنا  یکه گواه  یۀ توافقات یساقط شود کل 
بر    یحداقل دو شاهد مبن   یکتب   یثبت طالق منوط به ارائه گواه   یشود ولیو مراتب صورتجلسه م   یغه طالق مطابق مقررات مربوط جار ی، ص یدر طالق رجع 

قه در منزل مشترك تا پا  ت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسۀ طالق ابطال و درصورت  ین که زن رضایان عده است، مگر ایسکونت زوجه مطلِّ
رسد. در صورت  یندگان آنان و دو شاهد طالق م ی ا نمای ن  یسردفتر، زوج   یل شده به امضای شود. صورتجلسه تکمیم   ل و طالق ثبتیعدم رجوع صورتجلسه تکم 

مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبت    ی شود. در هر حال در صورت انقضا  یاعطاء م   ی غه طالق و عدم رجوع زوج به و ی ص  یاجرا  یدرخواست زوجه، گواه 
 شود. یم

که مسؤول حضانت    یا در صورت یر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او است  یو سا  یص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهدار یهرگاه دادگاه تشخ 
امر حضانت به    یل واگذار یاز قب   یتواند در خصوص امور یحق شود، میا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذ یکند و    یف مقرر خوددار یاز انجام تکال

 اتخاذ کند.  یم مقتضیت مصلحت طفل تصم ی با رعا یحدود نظارت و  ین یبشی ن شخص ناظر با پییا تعی یگر ید
ِّ اقامت مقرر ب   یکه حضانت و نگهدار   یا شخص یم، مادر  ی، قی ت ولیتوان بدون رضایر و مجنون را نمیصغ

ِّ  ین  ین طرفیآنان به او واگذار شده است از محل 
ا محل 

ِّ د اقامت قبل از وقوع طالق  
ر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حقِّ مالقات اشخاص  ینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیا خارج از کشور فرستاد، مگر ایگر  یبه محل 

ر و مجنون  ین بازگرداندن صغیتضم  ینفع، برایر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذ ین امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیحق ایذ 
 کند. یاخذ م ین مناسب ی تأم

حضانت به مادر را خالف مصلحت فرزند    یا دادستان، اعطای  یقهر   یول   یکه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضا  یحضانت فرزندان
 ص دهد. ی تشخ

 است.  یالزام یمقامات اجرائ ها و مات دادگاهی ۀ تصمیت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیرعا
 کند. ین مییب پرداخت نفقه آنان را تعیزان و ترتیالنفقه، م ر اشخاص واجبیا سا یدادگاه در صورت درخواست زن 

، ی، لشکر یر اعم از کشو  یبازنشستگ  یهام آن در تمام صندوقیو نحوه تقس  یو   یر وراث قانونیو فرزندان و سا  یزوجه دائم متوف  یا مستمر یفه  یزان حقوق وظیم
 ر است: یب ز یخاص به ترت ی هار صندوقیو سا  ین اجتماعی تأم
و تعلق حقوق    یست و درصورت فوت شوهر بعد یافت حقوق مذکور ن یمانع در   یگردد و ازدواج و   ی برخوردار م  ی و   یا مستمر یفه  یاز حقوق وظ   یـ زوجه دائم متوف   1

 مالك عمل است.  ین مستمر یشتر یبه زوجه در اثر آن، ب
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 شود.  یم میتقس یر وراث قانونین آنان و سای ب یبه تساو  ی ا مستمر یفه یچند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظ یتبصره ـ اگر متوف 
  ی ا مستمر یفه  یوظافت حقوق  یمانع از در   یحسب مورد توسط زوجه متوف   یا بازنشستگی  ی از کارافتادگ  ی، مستمر یا از کارافتادگی  یافت حقوق بازنشستگیـ در   ۲

 ست. ین  یمتوف
ا  یازمند باشند  یکه معلول از کار افتاده ن  یو بعد از آن منحصرًا درصورت  یست سالگ یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل    ۳

 گردند.  ین خود برخوردار م یفه والد یا حقوق وظیبازماندگان   یمه و مستمر ی نه اوالد، بیداشته باشند حسب مورد از کمك هز  ی الت دانشگاهی اشتغال به تحص
وظ  ۴ سا  یا مستمر یفه  یـ حقوق  و  فرزندان  و  دائم  قانون یزوجه  وراث  ) یکل   یر  ماده  مطابق  بازنشسته  و  شاغل  کارکنان  استخدام کشور (  ۸۷ه  مصوب    یقانون 

 گردد. یم و پرداخت م یآن، تقس یبعد   یهاهیاصالح همان قانون و (  ۸۶آن و با لحاظ ماده ) یو اصالحات بعد  ۱۳۴۵/ ۳/ ۳۱
 ز الزم االجراء است. ین قانون فوت شده اند ن یکه قبل از اجراء شدن ا ین ماده در مورد افرادیمقررات ا

که ثبت نکاح موقت    یا در مواردی  یك ماه از ثبت آن خوددار یا پس از رجوع تا  یا فسخ نکاح اقدام  یبه ازدواج دائم، طالق    یبدون ثبت در دفاتر رسم یچنانچه مرد
ن مجازات در  یشود. ایدرجه هفت محکوم م  یر یا حبس تعز یدرجه پنج و    ینقد   یاست از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزا  یالزام

 ز مقرر است. ی ا طالق استنکاف کند نیکه از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح    یمورد مرد
به نقص    ی شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهیدرجه شش محکوم م   یر یازدواج کند، به حبس تعز   یقانون مدن   ۱۰۴۱بر خالف مقررات ماده    یهرگاه مرد

زوج عالوه بر پرداخت  به فوت زن منجر شود،    ی درجه پنج و اگر به مواقعه منته  یر یه به حبس تعز یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت د یعضو  
 شود. یدرجه چهار محکوم م یر یه به حبس تعز ید

 ی ر یم داشته باشند به حبس تعز یر مستقین ماده تأث یت زوجه در ارتکاب جرم موضوع ایو مراقبت و ترب  یا مسؤول نگهدار ی  ی، مادر، سرپرست قانونیقهر   یهرگاه ول 
 ر است. ز مقر ی ن حکم در مورد عاقد نیشوند. ایدرجه شش محکوم م

 
 (۱۳۹۸قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی )مصوب 

قبل از رسیدن به سن  شوند،  که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می  مردان غیر ایرانیبا    زنان  ایرانیفرزندان حاصل از ازدواج  شرعی    ماده واحده ـ
تی   به درخواست مادر ایرانی   هجده سال تمام شمسی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب    و )به تشخیص وزارت اطالعات    در صورت نداشتن مشکل امنیِّ

توانند تابعیت ایران را  پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، میآیند. فرزندان مذکور اسالمی( به تابعیت ایران درمی
وزارت اطالعات   )به تشخیص  تی  امنیِّ نداشتن مشکل  پذیرفته    وتقاضا کنند که در صورت  ایران  تابعیت  به  انقالب اسالمی(  پاسداران  سازمان اطالعات سپاه 

ت سه  شوند. پاسخ به استعالممی تی باید حداکثر ظرف مدِّ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانۀ اقامت برای پدر غیر ایرانی  امنیِّ
تی )به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی( اقدام کند.   در صورت نداشتن مشکل امنیِّ

با دادگادرصورتی ـ۱ تبصره یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز  َنَسب  متقاضی، احراز  َنَسب  یا مادر  متقاضی در قید حیات نبوده و  ه صالح  که پدر و 
 باشد. می

دن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت  توانند پس از رسی شان در ایران متولد شده باشند، میافراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین ـ۲ تبصره 
وزارت اطالعات   تی )به تشخیص  سازمان اطالعات سپاه پاسداران    وایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیِّ

 شوند. انقالب اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته می
 

 اجاره حاکم باشند )قوانین حاکم بر اجاره(قوانینی که در حال حاضر ممکن است بر 
 (2/5/1356 مصوب ) قانون روابط موجر و مستأجر 

ی که برای   -   1ماده   یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا    کسب یا پیشه یا تجارت یا   سکنی هر محلِّ
یا    شده تنظیم    عادییا    سند رسمی به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره    هر عنوان دیگریو یا    صلح منافع یا    اجارهنمایندۀ قانونی او به عنوان  

 قررات این قانون است.باشد، مشمول م نشده
 باشد: موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی -  2ماده 

 . معامالت رهنییا   معامالت با حقِّ استردادتصرف ناشی از  - 1
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 برداری از محصول آنها باشد. بهره منظور اصلی از اجارههایی که اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغ - 2
 شود. اجاره داده می به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکندهایی که به منظور سکونت عرفًا ها و محلساختمان – 3
تاریخ الزمکلیۀ واحدهای مسکونی واقع در محدودۀ خدماتی شهرها و در شهرک   -   4 آنها از  معامالت زمین  االجرا شدن قانونها که گواهی خاتمه ساختمانی 

 شود. ادر شده و میص 1354مصوب سال  
ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت  های مسکونی که از طرف وزارتخانههای سازمانی و سایر محلخانه  -   5

وط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد  گیرد. در این مورد، رابطۀ متصرف با سازمان یا اشخاص مربشغل در اختیار و استفادۀ کارکنان آنها قرار می
ِّ سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر  مابین میفی

ِّ سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیۀ محل 
حسب مورد  باشد. هر گاه متصرف خانه یا محل 

ِّ مزبور تخلیه  شود که  طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میاز
ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل 

 شود. شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می
 واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد. - 6

به میزانی است که  نامه تنظیم نشده باشد  و هر گاه اجاره  نامه قید شدههمان است که در اجارهبها  زان اجارهنامه تنظیم شده باشد میدر مواردی که اجاره  -   3ماده  
تعیین   به نرخ عادلۀ روزبها و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بین طرفین مقرر و یا عملی شده است

 شود. می
ت  اجاره تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینۀ زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجارهموجر یا مستأجر می  -  4ماده   بها را بنماید، مشروط به این که مدِّ

سه سال تمام گذشته باشد،    بها صادر شدهاز تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهمنقضی شده و از تاریخ استفادۀ مستأجر از عین مستأجره یا  
ه به   حکم دادگاه در این  بها خواهد داد منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره  درصد شاخص کلِّ بهای کاالها و خدمات مصرفی دادگاه با توجِّ
 . مورد قطعی است

ست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به بها را ضمن دادخواالتفاوت اجارهتواند مابهموجر می  -   5ماده  
تاریخ اجرای  تا    از تاریخ قطعیتنماید، دایرۀ اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه  ، محکوم میروز صدور حکمتا    از تاریخ تقدیم دادخواستالتفاوت  پرداخت مابه

 صد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز را به قرار دوازده در  حکم
 شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند. التفاوت  پرداختبها، رد  مابهتواند ضمن تقاضای تعدیل اجارهمی

 نماید نیز جاری خواهد بود.بها صادر میاجارهمقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین   -تبصره 
آخر  هر ماه  اجاری    المسمی المثل را به میزان اجرتاجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره  اجرت  نامهدر موعد معین در اجارهمستأجر مکلف است    -  6ماده  

شده و در صورتی که میزان  بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملیای در بین نباشد اجارهنامهظرف ده روز به موجر یا نمایندۀ قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره
دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نمایندۀ قانونی او پرداخت  المثل مبلغی که متناسب با اجارۀ امالک  مشابه تشخیص میآن معلوم نباشد به عنوان اجرت

کنندۀ سند و هر گاه نامه رسمی است به دفترخانۀ تنظیمشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهو یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین مییا در صندوق ثبت  
ِّ اقامت  موجر به یکی از دفاتر  رسمی  نزدیک  ملک تسلیم  نامهنامه عادی بوده یا اجارهاجاره

با تعیین محل  و رسید دریافت دارد.  ای در بین نباشد قبض رسید را 
شده به دفترخانه مزبور  تودیعدفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیلۀ ادارۀ ثبت  محل مراتب را به موجر یا نمایندۀ قانونی  او اخطار کند که برای دریافت  وجه   

 مراجعه نماید. 
ت آن منقضی گشته و طرفین  اجاره  صرف داردکسی که ملک را به عنوان مستأجر در تو    موجردر مواردی که بین    -  7ماده   نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدِّ

نامه در بین نباشد( و تنظیم  در مواردی که اجارهبها )تواند برای تعیین اجارهاختالف داشته باشند هر یک می شرایط آنو  بهاتعیین اجارهیا   نامهتنظیم اجارهراجع به 
المثل  زمان  قبل  کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرتتعیین می  از تاریخ تقدیم دادخواستبها را  اجعه کند. دادگاه، میزان اجارهنامه به دادگاه مر اجاره

 از تقدیم دادخواست و خسارت  تأخیر  تأدیۀ آن نخواهد بود. 
نامه از طرف مستأجر، متوقف بر خاتمۀ دادرسی در  به درخواست تنظیم اجاره  شده باشد رسیدگی  تقاضای تخلیه عین مستأجرههر گاه از طرف موجر    -  1تبصره  

 شده باشد نیز جاری است.  درخواست خلع ید از ملک موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک 
 خواهد بود. بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف ندریافت وجه بابت اجاره -  2تبصره 
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نامه تنظیم  در صورتی که قباًل اجارهنامۀ سابق )ها و شرایط مندرج در اجارهنامهنامۀ جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجارهدادگاه شرایط اجاره  -  8ماده  
 شده باشد( با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد. 

االجاره را بپردازد و از تاریخ ابالغ حکم قطعی طرفین  این قانون و شرایط  قبلی مال  6ان است مستأجر باید طبق ماده  در تمام مدتی که دادرسی در جری  -  9ماده  
 نامه تنظیم کنند. مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره

نامه به دفتر اسناد رسمی ابالغ و به طرفین اخطار  را جهت تنظیم اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین، دادگاه رونوشت حکم  هر گاه در این مدت، اجاره
نامه را به  نامه نشود نمایندۀ دادگاه، اجارهحاضر به امضای اجاره  موجرنامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه  کند که در روز و ساعت معین برای امضاء  اجارهمی

که عذر مستأجر را موجه نداند به  شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیروز از تاریخ تعیین  15تا    مستأجرگر  مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و ا 
 کند و این حکم قطعی است. تقاضای موجر حکم به تخلیۀ عین مستأجره صادر می

 مگر اینکه    واگذار نمایدیا    انتقال دهدبه غیر    به نحو اشاعهیا  جزئًا  یا  کاًل  منافع مورد اجاره را    تواندنمیمستأجر    -  10ماده  
 
این اختیار به او داده شده باشد.   کتبا

به غیر   یا قسمتی از مورد  اجاره را  تمام  نامه با هر یک از  تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجارهمالک می  اجاره دهدهرگاه مستأجر 
تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت  اجارۀ  که مستأجر، حقِّ انتقال  مورد  اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می  مستأجرین را بنماید. در صورتی

 بنمایند.  نامه را با مالک یا نمایندۀ قانونی اودرخواست تنظیم اجارهاصلی 
 نامه تصریح بنمایند: وانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهدفاتر اسناد رسمی مکلفند عالوه بر نکاتی که به موجب ق - 11ماده 

 شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.  - 1
 یگری تراضی نموده باشند. باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دنشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطۀ اجاره، این محل، اقامتگاه  قانونی  مستأجر می  -  2
 باشد و در صورتی که در تصرف  مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می - 3
فین به ترتیب  دیگری زاید بر این مدت توافق کرده  بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طر مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره  -  4

 باشند که در این صورت، ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. 
 . هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریحو  کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارتیا  سکنیاجاره به منظور  - 5
 انتقال به غیر را کاًل یا جزئًا یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.مستأجر حقِّ   - 6
 المسمی. المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیۀ ملک به میزان اجرتتعهد مستأجر به پرداخت اجرت - 7

 موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره -فصل چهارم  
 را از دادگاه درخواست کند.  اجاره فسخ حکم به  تواند صدور  می  مستأجر در موارد زیر - 12ماده 

 قانون مدنی(.   415با رعایت ماده نامه قید شده منطبق نباشد )در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره - 1
 . و رفع عیب مقدور نباشد خارج نموده  اگر در اثنای مدت  اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع - 2
 در مواردی که مطابق شرایط اجاره حقِّ فسخ  مستأجر تحقق یابد.  - 3
 در صورت فوت مستأجر در اثناء  مدت  اجاره و درخواست  فسخ  اجاره از طرف کلیۀ ورثه.  - 4
 یا برای بهداشت و سالمت مضر بوده و باید خراب شود. هرگاه مورد اجاره کاًل یا جزئًا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و   - 5

ت  انقضاء  مدت  اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم  فسخ  اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر   -  13ماده   از تحویل گرفتن    هرگاه مستأجر به علِّ
ر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف  آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موج

ِّ وقوع  ملک )البته اکنون: شورای حلِّ اختالف( مراجعه و ت 
تأمین  خلیۀ کامل  مورد  اجاره را  پنج روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه  محل 

 و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.  نماید  دلیل
کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت  ساعت به موجر یا نمایندۀ قانونی او اخطار می 24شود و دفتر دادگاه ظرف از این تاریخ، رابطۀ استیجاری قطع می

 نامه برقرار است. او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات
دستور تخلیۀ    ضمن حکم فسخ اجارهرا از دادگاه درخواست کند دادگاه    حکم فسخ اجاره یا تخلیهتواند حسب مورد صدور   می  موجردر موارد زیر    -  14ماده  

 اجرا و محل تخلیه خواهد شد.  فمتصر یا   مستأجرنماید و این حکم علیه  را صادر می مورد اجاره
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مورد اجاره را کاًل یا جزئًا به هر صورتی   ای در بین نباشدنامهدر موردی که اجارهو یا    نامهبدون داشتن حق انتقال به غیر در اجارهدر موردی که مستأجر  مسکن    -  1
 الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. اختیار و استفادۀ دیگری جز اشخاص تحت که باشد به غیر واگذار نموده یا عماًل از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در

اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره    به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر در موردی که عین مستأجره    -   2
 نامه تنظیم شده باشد. این قانون با مستأجر  الحق اجاره 19ماده عماًل به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق 

ِّ سکنی حقِّ فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصًا در مورد اجاره سکونت  در صورتی که در اجاره  -  3
نامۀ محل 

سر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ  انتقال  ملک برای تخلیه مراجعه ننماید  نماید و یا آن را برای سکونت اوالد یا پدر یا مادر یا هم
ت  اجاره پذیرفته نمی  شود. درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدِّ

ِّ سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره - 4
برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته   در صورتی که مورد اجاره، محل 

 باشد. 
ِّ سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.   - 5

 هرگاه مورد اجاره محل 
ِّ سکنی بر خالف منظوری که در اجاره - 6

 نامه قید شده استفاده گردد. در صورتی که از مورد اجاره محل 
ِّ کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره    -  7

شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه   بدون رضای موجراجاره داده شده و مستأجر    برای شغل معینیدر مورد محل 
 شغل جدید عرفًا مشابه  شغل  سابق باشد. 

 در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.  - 8
کننده سند  المثل خودداری نموده و با ابالغ اخطار دفترخانۀ تنظیماالجاره یا اجرتاین قانون از پرداخت مال  6مستأجر در مهلت مقرر در ماده  در صورتی که    -  9

نامه  در این مورد اگر اجارهپردازد.  افتاده را ن قسط یا اقساط عقب  ظرف ده روز ای در بین نباشد(  نامهنامه عادی بوده یا اجارهدر موردی که اجارهاجاره یا اظهارنامه )
 بها را درخواست نماید. صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره اجرای ثبتیا  دفترخانهتواند از رسمی باشد موجر می

تواند به استناد تخلف مستأجر از  کند ولی موجر میافتاده را تودیع کند اجرای ثبت، تخلیه را متوقف میبهای عقبهرگاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر، اجاره
تواند برای تخلیه عین  نشده باشد موجر مینامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم  هرگاه اجارهبها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.  پرداخت اجاره

به نفع  را    صدی بیست  آن  بهای معوقهاضافه بر اجارهبها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور  حکم  دادگاه  مستأجره و وصول اجاره
شده نیز به موجر پرداخت  به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ  تودیعشود و مستأجر  در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی  موجر

 تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. بار میگردد، ولی هر مستأجر فقط یکمی
 برای بار سوم بها کرده باشد و  این ماده اقدام به پرداخت اجاره  9مذکور در بند  در اثر اخطار یا اظهارنامه    ظرف یک سال  دو باردر صورتی که مستأجر    -  1تبصره  

را    درخواست تخلیه عین مستأجرتواند با تقدیم دادخواست مستقیمًا از دادگاه  موجر می  در صندوق ثبت تودیع ننمایدو یا    بها را در موعد مقرر به موجر نپردازداجاره
 د قطعی است. ننماید. حکم دادگاه در این مور 

 هد بود. در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خوا  -  2تبصره 
اره دایر نماید دادستان عالوه بر انجام وظایف قانونی  در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانونًا دایر کردن آن ممنوع است در مورد اج  -   3تبصره  

 . دهد مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می  به درخواست موجرخود به محض صدور کیفرخواست 
ِّ سکونت خود، مالک  یک واحد  مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مد   -   4تبصره  

ِّ سکنی در شهر محل 
تقاضای  ت  اجاره  در صورتی که مستأجر  محل 

 را بنماید.  تخلیه مورد اجاره
ِّ کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است.  درخواست تخلیۀعالوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره  - 15ماده 

 محل 
ها مکلفند در صورت مراجعه مالک  ارائه شود و شهرداری  گواهی شهرداری مربوطیا    یپروانۀ ساختمانمشروط بر اینکه    احداث ساختمان جدیدتخلیه به منظور    -  1

 با رعایت مقررات مربوط، پروانه ساختمان و یا گواهی موردنظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. 
 . موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت شخص  احتیاج  تخلیه به منظور  - 2
ِّ کسب یا  -   3

ر  خود درخواست تخلیه  همسیا    مادر یا    پدر یا    اوالد یا    خودبرای سکونت     مالکو    مناسب برای سکنی هم باشدپیشه یا تجارت    در صورتی که محل 
 نماید. 

 نیز حکم خواهد داد.  به پرداخت حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت  ضمن صدور حکم تخلیهگانه فوق دادگاه در موارد سه
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شروع به ساختمان    تا شش ماه از تاریخ تخلیههرگاه مالک حسب مورد    14مادۀ    4و    3در موارد مذکور در بند  و همچنین    مادۀ قبلدر موارد مذکور در    -  16ماده  
یک سال  به پرداخت مبلغی معادل    سابق   به درخواست مستأجر    حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننمایدیا    نکند
در حقِّ او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی    المثل مورد اجارهیا اجرت  بهااجاره

 بر علل و جهاتی خارج از ارادۀ مالک بوده است. 
ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین  قاضای تخلیه سایر قسمتدر صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر ت  - تبصره  

 قسمت شروع خواهد شد. 
کننده  گیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیمصورت می  13در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده    -  17ماده  

 م شود تا در ستون مالحظات ثبت اجاره قید گردد. سند اجاره اعال
ِّ کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین  -  18ماده  

های  نامه آن از طرف وزارتخانهمیزان حق 
 گردد. ین خواهد رسید، تعیین میهای مربوط مجلس دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون

ِّ کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره  -  19ماده  
ِّ انتقال به غیر داشته باشد میدر صورتی که مستأجر محل 

تواند برای همان شغل یا مشابه  آن، منافع  نامه، حق 
ِّ انتهرگاه در اجارهبه دیگری انتقال دهد.  با سند رسمیمورد اجاره را 

ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر  نامهقال به غیر سلب شده یا اجارهنامه حق 
ِّ کسب یا پیشه یا تجارت  مستأجر را بپردازد واال مستأجر می

تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این  نباشد باید در مقابل  تخلیۀ مورد  اجاره، حق 
نامۀ سابق یا دفترخانه  کنندۀ سند  اجارهتنظیم  تنظیم سند انتقال در دفترخانۀو   ویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرتجحکم به صورت دادگاه  
ر  نماید و مراتب را به موجر نیز اعالم خواهد نمود، مستأجنامۀ رسمی در بین نباشد( صادر و رونوشت آن را به دفترخانۀ مربوط ارسال میاگر اجاره)  نزدیک ملک

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی  مقام  مستأجر  سابق خواهد بود.  قائم  نسبت به تمام شرایط اجارهجدید از هر حیث  
 االثر خواهد بود. انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی مستأجر جدیدبه 

ِّ درخواست  تخلیه را خواهد داشت و حکم  تخلیه  در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقر   -  1تبصره  
رات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق 

ِّ کسب یا پیشه یا تجارت را  
 خواهد داشت. علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق  دریافت  نصف  حق 

ِّ کس  -  2تبصره 
 معتبر خواهد بود.   فقط با تنظیم سند رسمی انتقال آن به مستأجر جدیداختصاص دارد و  به مستأجر  همان محلب یا پیشه یا تجارت حق 

ی و اساسی  مورد  اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات  عمدۀ منصوبه در آن از قبیل دستگاه -  20ماده  نسور باشد  های حرارت مرکزی و تهویه و آساتعمیرات کلِّ
 به عهدۀ موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. 

را در مهلتی که از طرف  رسیدگی به اختالف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات  کلی  مورد  حکم  دادگاه    -   21ماده  
تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با  شود انجام ندهد مستأجر میدادگاه تعیین می

 وجر بگذارد. بها به حساب م نظارت  دایرۀ اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره
نماید.  برای انجام تعمیرات تعیین می  مهلت مناسبیملزم و    رفع ممانعتهرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به    -  22ماده  

در هر حال، مستأجر مسؤول خسارتی است که در نتیجۀ ممانعت از تعمیر  تواند حکم به تخلیۀ موقت بنا برای مدت مذکور بدهد.  در صورت ادامۀ ممانعت دادگاه می
 بنا حاصل شده باشد. 

 صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.   بدون رعایت تشریفات دادرسیو   نوبت خارج از  22و   21رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین   -تبصره 
هرگاه دادگاه حکم به تخلیۀ مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی  مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست.    اقامۀ دعوی تخلیه از طرف موجر   -  23ماده  

 قابل اجرا خواهد بود.  21حکم  تخلیه به ترتیب مقرر در ماده نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ   
ِّ استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و  -  24ماده  

امثال آن داشته    در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق 
ن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته  ، آجز در مورد تعمیرات ضروریتواند  باشد موجر نمی

 آن را خواهد  در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فورًا بدون رعایت تشریفات دادرسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عنداالقتضاء ترتیب  وصل  باشد.  
شود  تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میر دادگاه بالفاصله قابل اجرا است. موجر میدستوداد.  

 و تصمیم دادگاه قطعی است. 
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وده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین  ب  های مربوط بدهی  موجر به سازمانهرگاه علت  قطع  جریان  برق یا آب یا تلفن و غیره    -   1تبصره  
های مربوط، وجوه مذکور را بپردازد و  تواند بر اساس  قبوض  سازماندر صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می

 بها کسر نماید. از اولین اجاره
 ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. های مشمول قانون تملک آپارتمانهای مشترک  آپارتمانو قسمت تعمیرات  تأسیسات -  2تبصره 

صرف   هرگاه مالک، قصد  فروش  ملک  خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن، مشاهده نماید و مت  -  25ماده  
ِّ وقوع  ملک  گردد، مالک یا نمایندۀ قانونی او می  مالکیا    خریدار  ملک، مانع از رویت  

تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس  دادگاه  بخش  مستقل  محل 
ملک    ه معیت مأمورینبدهد تا خریدار و مالک  مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می

 را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام  صادرکنندۀ دستور است. 
مگر  آید.  رسیدگی به کلیۀ دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می  -  26ماده  

شود. حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی  که منحصرًا در دادگاه شهرستان رسیدگی میدعاوی راجع به دولت 
 های استیجاری کماکان در صالحیت شورای داوری است. که خالف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاق

نماید. حکم شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مییدر مواردی که حکم تخلیه صادر م   - 27ماده 
 تخلیۀ مدارسی که با اجازۀ رسمی  مقامات  صالحیتدار تأسیس شده در تعطیالت تابستان اجرا خواهد شد. 

ِّ کسب یا پیشه یا تجارت در مواردی که حکم تخلیه    -   1تبصره  
های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور  شود مهلتصادر می  با پرداخت حق 

 شروع خواهد شد. 
 د بود. روز خواه 15شود حداکثر مهلت  صادر می بهاحکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهدر مواردی که   -  2تبصره 

ِّ کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می  -  28ماده  
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ  شود موجر مکلف است  در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق 

مگر اینکه طرفین به مدت  ثر خواهد بود  اال وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واال حکم مزبور ملغی  حکم قطعی
االثر است  . در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابالغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید. حکم صادرشده ملغیبیشتری توافق کرده باشند

 مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. 
نماید و تا زمانی  ها معرفی میای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهوزار   - 29ماده  

نامه  ه کارشناسان به موجب آیینالزحمطرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.  که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه
 وزارت دادگستری است. 

 در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد. 
از اثبات در دادگاه بالاثر و باطل اعالم    کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس  -   30ماده  

 خواهد شد. 
 1376.5.26قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

تاریخ الزم  -1ماده   این قانون،  از  از    اجارۀ کلیۀ اماکناالجرا شدن  و پیشه،  مسکونی اعم  آموزشی،  تجاری، محل کسب  و    های دانشجوییخوابگاه،  اماکن 
شرایط مقرر بین موجر و  و    مقررات مندرج در این قانونو    مقررات قانون مدنیشود تابع  منعقد می  قرارداد رسمی یا عادیو نظایر آن که با    های دولتیساختمان

 خواهد بود.  مستأجر
ت اجاره  بایدقراردادهای عادی  اجاره   -2ماده   وسیلۀ دو نفر افراد  مورد  اعتماد  طرفین به  به  و به امضای موجر و مستأجر برسد و    در دو نسخه تنظیم شود  با قید مدِّ

 . عنوان شهود گواهی گردد
مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک  پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم  -3ماده  

 یم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقد
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تخلیه و تحویل  از مستأجر دریافت کرده باشد    سند تعهدآور و مشابه  آنو یا    الحسنهقرضیا    تضمین یا    ودیعهمبلغی به عنوان   در صورتی که موجر    - 4ماده  
به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایرۀ اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیۀ  موکول مورد اجاره به موجر

ِّ  های فاالجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهیمستأجر و یا عدم پرداخت مال
وق از محل 

  تسلیم دادخواست مطالبۀ ضرر و زیان به میزان مورد ادعارا مبنی بر    گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح،  زمان با تودیع وجه یا سندهموجوه  یادشده باشد موظف است  
داری و پس از صدور  رأی  دادگاه و کسر  مطالبات  موجر  خود  به همان میزانبه دایرۀ اجرا تحویل نماید. در این صورت دایرۀ اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر  

 اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم  چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه  -  5ماده   شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقِّ

 شود. ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میو پس از اثبات حقِّ مورد 
در  تواند  مستأجر می. همچنین  تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نمایدمیهرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید    -  6ماده  

از وی    حقِّ انتقال به غیر  مگر آنکه در ضمن عقد اجاره،  دریافت کند   به عنوان سرقفلی  مستأجر دیگر  از موجر یامبلغی را    برای واگذاری حق خود  اثناء مدت اجاره
 . سلب شده باشد

مستأجر  اخیر، حقِّ مطالبۀ    پس از پایان مدت اجارهچنانچه مالک، سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید    -  1تبصره  
 سرقفلی از مالک را ندارد. 

ِّ مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روزکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر در صورتی - 2تبصره 
 را دارد. حق 

ِّ افزایش  اجارهشرط شود تا زمانی که عین مستأجر  ضمن عقد اجارههرگاه   -  7ماده 
بها و تخلیۀ عین مستأجره را نداشته باشد  ه در تصرف مستأجر باشد مالک، حق 

  مبلغی به عنوان سرقفلی تواند از موجر و یا مستأجر دیگر  به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می  به همان مبلغ و متعهد شود که هر ساله، عین مستأجره را  
 فت نماید. دریا برای اسقاط حقوق خود

شرط شود که مالک، عین  مستأجره را به غیر  مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجارۀ متعارف به مستأجر  متصرف واگذار    ضمن عقد اجارههرگاه    -   8ماده  
ِّ خود و یا تخلیۀ محل نماید، مستأجر می

 اید. مطالبه و دریافت نم مبلغی را به عنوان سرقفلیتواند برای اسقاط حق 
هنگام تخلیه    مستأجر کلیۀ حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشدو یا اینکه   مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا    -   9ماده  

ِّ دریافت سرقفلی نخواهد داشت. 
 عین مستأجره حق 

 توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.   نسبت به میزان آنباشد هرگاه بین طرفین  یدر مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز م   -  10ماده  
 باشد. مطالبۀ هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می  -تبصره 

 سب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود. اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و ح - 11ماده 
 شود. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می  - 13ماده 

 نکات:
 مقررات قانون مدنی در باب اجاره

 2/5/1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
 1365/ 8/ 15ك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب یماده واحدۀ قانون الحاق 

 1362/ 2/ 13قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
 . 1378مصوب  76ی قانون سال ی نامه اجراینی ( و آ1376/ 1/7االجرا از  )الزم  1376/ 5/ 26قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

 زند. دارد و قانون مدنی را به طور ضمنی تخصیص میای  ژهیی که قانون حکم وی ها حاکم است جز در مواد استثنا: قانون مدنی به عنوان اصل بر تمام اجارهتوجه
 :الف( قانون حاکم بر اجارۀ اماکن به منظور کسب یا پیشه یا تجارت

 ( 1365واحده باشد )با در نظر گرفتن موارد خاص مادهمی 1356منعقد شده باشد، مشمول قانون سال  1/7/1376خ یای که قبل از تار هر قرارداد اجاره .1
  95وان عالی کشور به شماره  یه هیأت عمومی دیباشد )رأی وحدت رومی  56نیز منعقد گشته است نیز تابع قانون سال    56راردادی که قبل از سال  توجه: هر ق

 (. 1356/ 10/7مورخ  
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د اجارۀ قبلی است،  ی بوده، چون تمد  76سال  ی  آن قبل از  ی ای باشد که انعقاد  ابتداد اجارهی منعقد شده است، اما تمد  1376ای که بعد از سال  هر قرارداد اجاره.  2
 وان عدالت اداری(. ی خواهد بود )با توجه به رأی هیأت عمومی د  1356مشمول قوانین سال 
، در خصوص  تسری  قانون  مذکور به  1376نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر  آئین  2: تبصره  23/5/1379وان عدالت اداری مورخ  یرأی هیأت عمومی د

شود و  االشعار تشخیص داده مینامۀ اجرائی فوقب آئینی ن و تصویه در تدویخ اجرای قانون، خارج از حدود اختیارات قوه مجر ید  مدت  اجاره پس از تار ی وارد  تمدم
 .گرددوان عدالت اداری ابطال مییقانون د 25به استناد قسمت دوم ماده 

به اجاره   پرداختگونه سرقفلی و پیشافت هیچیکلیۀ اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون در ن قانون یب ای وخ تصی(: از تار 1365آبان  15ماده واحده )مصوب 
ر اجرای  یباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوا، در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن میشودواگذار می

 اجرای مفاد قانون هستند. ثبت مکلف به 
 شوند. درباره مقررات حاکم بر تخلیه خارج می 1356ط مذکور در ماده، از حکومت قانون سال یتحت شرا برخی از اماکن تجارین ماده یطبق ا

ِّ کسب و پیشه در پای شده برای ادر مادۀ الحاق
 ه است: ان مدت  اجاره موظف به تخلیه باشد، سه شرط معین شدینکه مستأجر  محل 

 باشد.  (15/8/1365ن قانون ) یب ای خ تصوی بعد از تار د  ی. اجاره با1
 .باشد سند رسمید با ی. اجاره با2
 .د گرفته شودی نبا پرداخت گونه سرقفلی و پیشهیچ. 3

های استیجاری  های محلامهن، ناظر به اجاره1365: ماده واحده مصوب  1376/ 6/ 18مورخ    618رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  
ب ماده  یواحده در اجاره بوده و پس از تصو ن مادهیب ایو اماکن استیجاری که قبل از تصو   گردد به اجاره واگذار می  ابتدائاب ماده واحده،  یپس از تصواست که  

مستأجر از قبل وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات  شوند، چون رابطۀ استیجاری بین موجر و  د مییا تمد ید و  ی ها تجدنامهواحده، اجاره
 .باشدمی  1356مصوب سال  

است    ط مقرر بین طرفینیشراو    مقررات قانون مدنیو    1376مقررات مندرج در قانون سال  ای که منعقد شده باشد، تابع  ، هر قرارداد اجاره1376/ 1/7بعد از    .3
 (. 76ق.ر.م.م   11و   1)م 

ط مقرر بین یشراو    مقررات قانون مدنی، تابع  باشد  1376ط مقرر در قانون سال  یاگر فاقد شراای که منعقد شده باشد،  ، هر قرارداد اجاره76بعد از سال    .4
 است.  طرفین

 : ب( قانون حاکم بر اجاره اماکن به منظور غیرتجاری
باشد )م  ط مقرر بین طرفین مییو مقررات مدنی و شرا  1362شده باشد، مشمول مقررات قانون سال    منعقد   1/7/1376خ  یای که قبل از تار . هر قرارداد اجاره1

 (. 1362ق.ر.م.م   15
و مقررات قانون    1362عنی مقررات ق.  ی)   1362نیز تابع ق. مصوب    1362، قراردادهای اجارۀ منعقده قبل از سال  1362ق.ر.م.م سال    1توجه: به موجب ماده  

 ( 1367/ 9/12مورخ  520وان عالی کشور به شماره  یه هیأت عمومی د یگیرند )رأی وحدت روقرر بین طرفین( قرار میط میمدنی و شرا
 (. 76ق   11و  1ط مقرر بین طرفین است )م  یو مقررات قانون مدنی و شرا 1376منعقد شده باشد، تابع مقررات ق.    7/1376/ 1ای که بعد از . هر قرارداد اجاره2
ط مقرر بین  یباشد، تابع مقررات قانون مدنی و شرا  1376ط مقرر در قانون سال  یای که منعقد شده باشد، اگر فاقد شرا، هر قرارداد اجاره1/7/1376. بعد از  3

 طرفین است. 
 : بندیجمع
 .تجارت است ای پیشه ای کسب منظور به اجارۀ اماکن بر  صرفاً  1356 سال مستأجر و موجر روابط قانون
 .است غیرتجاری منظور به اماکن اجارۀ بر  صرفاً  62 سال مستأجر و موجر روابط قانون

 مقررات  و 1376 سال  مستأجر و موجر روابط قانون تابع ،و غیرتجاری مسکونی چه و باشند تجاری اماکن به راجع چه 1376 سال از بعد منعقده اجارۀ قراردادهای
 مقرر طیشرا و مدنی قانون مقررات صورت، تابع نیا در باشند که 1376 سال قانون در مقرر طیشرا فاقد مگر اینکه هستند طرفین مقرر بین طیشرا و مدنی قانون

 .باشند می طرفین بین
 :امری یا تکمیلی بودن قوانین حاکم بر اجاره
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نکه دلیل خاصی بر حاکمیت اراده  ی برخالف آن باطل و بالاثر است مگر اهمه امری است و هرگونه تراضی   56قواعد موجود در قانون روابط موجر و مستأجر سال 
 (. 30د )م یبه دست آ

ند پس از اثبات در دادگاه بالاثر و باطل  ی ن قانون اتخاذ نمایا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات ای: کلیۀ طرق مستقیم  1356ق.    30م  
 .اعالم خواهد شد

ط مقرر بین طرفین ساخته است،  ین قوانین و شرایکه قرارداد را تابع قانون مدنی، ا 76و قانون روابط موجر و مستأجر سال    62ط موجر و مستأجر سال از قانون رواب
 ( 1376ق.ر.م.م. سال   1و م  1362ق.ر.م.م. سال   15است )م   ن قوانینیتکمیلی بودن اآید که اصل بر می

که برای عرضۀ خدمات علمی و    اماکن استیجاری مطب پزشکان  :1371/ 14/7مورخ    576دیوان عالی کشور به شماره  رأی وحدت رویه هیأت عمومی  
ق گیردی گردد تا حقِّ کسب و پیشه شود محلِّ کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیتخصصی پزشکی و معالجۀ بیماران مورد استفاده واقع می  .ا تجارت به آن تعلِّ

(  1372الحاقی    1362ق.ر.م.م.    2نیست )بند ج مادۀ    1362است و تابع ق.    قانون مدنیو    قرارداد طرفینتابع    1376توجه: قرارداد اجارۀ محلِّ کار پزشکان تا سال  
 است.  قرارداد طرفینو   1376  .ق.ر.م.مو   قانون مدنی، تابع 1376و از سال 

ق محلِّ کسب و پیشه و  یتوان از مصادرا نمی  دفتر وکالت دادگستری:  1375/ 6/ 20مورخ    607شماره    رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
 دانست. 1356تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستأجر مصوب سال  

ه به منظور تأمین رفاه و  ک  های مسافربری های واقع در پایانهغرفه:  1378/ 4/ 15مورخ    636رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  
های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  های مربوط به شرکتشود. همانند غرفهش عامۀ مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار مییآسا

 .جاد نخواهد کردیخارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ا 1356سال 
ا  یا پیشه  یل و لوازم اضافۀ کسب  ی به منظور نگهداری کاال، وسا: اگر محلی  12/10/1371مورخ    7/ 10981نظریۀ مشورتی اداره کلِّ حقوقی قوه قضائیه شماره  

ل  ی به منظور نگهداری وساا تجارت است اما اگر اجارۀ انبار  یاجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه    به عنوان انبار تجاریا  یو    تجارت 
 .خواهد بود   و قانون روابط موجر و مستأجر در مورد اماکن مسکونی مقررات قانونی مدنیباشد مورد، مشمول  اضافۀ محلِّ مسکونی

محلِّ قبول و انجام خدمات مربوط به ترجمۀ   دارالترجمه ه نکی: با توجه به ا13/5/1373مورخ   7/ 3091نظریه مشورتی ادارۀ کلِّ حقوقی قوۀ قضائیه به شماره 
بوده و نهایتًا    1356گردد از حیث رابطۀ استیجاری مشمول مقررات قانون سال  ن جهت محسوب مییك مرکز ارائه خدمات از ایا اوراق است و در حقیقت  یاسناد  

 باشد. تخلیۀ محلِّ مذکور تابع مقررات محلِّ کسب می
 

 اجاره:  نکات دیگر درمورد
  3بها در بند  ، اصل نقدی بودن کلِّ اجاره1362قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4و م   1356قانون روابط موجر مستأجر مصوب  6در اجاره امالک طبق مادۀ 

 . شود ان هر ماه پرداخته مییبها ماهیانه و در پاق.م، تخصیص خورده و اگر موعدی در عقد معین نشده باشد، اجاره 490م 
گری  یمستأجری که با استفاده از حقِّ واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به د  :3/1355/ 5مورخ    ۹رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  

ل  یا تعدین قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه ی ده نیست و تصرفی هم در ایمالك  منافع  قسمتی که واگذار گرد  بعد از انقضای مدت اجارهگر ید دی واگذار نما
  مالكو   دی مستأجر جدده قطع شده و بین ید بخواهد. در چنین موردی رابطۀ حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیبهای آن را از مستأجر جد اجاره

 ده است.ی رابطۀ استیجاری برقرار گرد
نامه که  : در دعوی موجر علیه مستأجر  جزء به خواستۀ الزام به تنظیم اجاره1370/ 4/ 18مورخ    565ان عالی کشور به شماره  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو 

شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر  کل هم در مواردی ضرورت دارد که  اقامه می  1356قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه    10ل ماده یبه استناد ذ 
دادگاه حقوقی    37و    7ن آرا شعب  یمستأجر  کل با موجر الزم باشد بنابرا  و قطع رابطۀ استیجاری  مستأجر کلو    مستأجر جزءمابین  احراز رابطۀ استیجاری فیبرای  

 شود. ن نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص مییك تهران که با احراز قطع رابطۀ مستأجر  کل با موجر صادر شده در حدی که با ای
ق.م، بعد از انقضای مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد   494م  :1372. 14017مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره  نظریه

ت اجاره تقاضای تعیین و پرداخت اجرتیخ پای تواند با انقضای اولین ماه از تار ن صورت، مالك مییداند، در ا المثل میمالك را مستحقِّ مطالبۀ اجرت المثل  ان مدِّ
مابین ذکر  ن امر در صورتی است که در قرارداد فییه فوق است. البته ایمؤید نظر  2/1363/ 19مورخ   4شماره  51/  62ف یه ردیك ماهه را بکند. رأی وحدت روی

 المسمی است. المثل برابر اجرتنشده باشد که اجرت
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ا انقضای  یالمثل مدت تصرف مستأجر بعد از فسخ  : چون به موجب توافق، اجرت12/12/1341.  388۹دیوان عالی کشور به شماره    رأی اصراری هیأت عمومی
عمال  حقِّ فسخ کاشف از عدم رضای موجر به ادامۀ تصرف مستأجر در عین مستأجره مییده و با وصف ایالمسمی مقرر گردمدت اجاره به میزان اجرت باشد،  نکه ا 

المثل زمان  ا عدم رضای مالك باشد، اجرتیا انقضای مدت به رضا  یی به کیفیت مرقوم دلیل بر آن است که اعم از آنکه ادامۀ تصرف مستأجر بعد از فسخ  تراض
 المسمی خواهد بود. مزبور به میزان اجرت

 : 27/7/1393مورخ   7/ 1736/۹3نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 
کنند سه سال اول سالی فالن مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از  گیرد و طرفین، قرارداد میصد میلیون تومان مورد معامله قرار میقفلی مغازه مثاًل یکسؤال: سر 

نکه در فروش  یت عنوان اا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحیسه سال نیز با توافق طرفین  
 ا با وصف مذکور معامله باطل است؟ یسرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطالن معامله سرقفلی را نموده است. آ

ت به طور صریح ذکر نشده و مال 501نظریه مشورتی: اواًل برابر ماده  ا سالی فالن مبلغ معین شده  یا ماه یجاره هم از قرار روز اال قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدِّ
خ تنظیم  یخ سه ساله از تار ی ك سال، صحیح خواهد بود. ثانیًا در فرض سؤال، نظر به اینکه قرارداد تنظیمی بدوًا مقید به تار یا  ی ك ماه  ی ا  یك روز  یباشد، اجاره برای  

ل، اجاره ماهی فالن مبلغ باشد و سه سال بعدی  ین توافق تنظیم گردیرارداد مذکور مبتنی بر اباشد و در واقع ققانون مدنی( می  496قرارداد )ماده   ده که سه سال اوِّ
ت و میزان اجارهد نمودهیرا موکول به توافق جد  لیه با قید مدِّ بها به قوت خود باقی بوده و موجبی  اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوِّ

 جهت بطالن قرارداد مذکور وجود ندارد.
ق.م. تلف شدن عین مستأجره بر اثر    496و    483مراد از تلف مذکور در مادتین    :۹/1372/ 25مورخ    7/ 6564نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره  

بر اثر جنگ    1360ای که در سال  شود؛ بنابراین اجاره مغازهنمی  کی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله است و شامل اتالف به وسیلۀ انسان ولو دشمن یحدوث  
ی از بین رفته، منفسخ و باطل نمی  شود. تحمیلی به طور کلِّ

گری آن را از  یق.م. راجع به لزوم تسلیم عین مستأجره ناظر به وهلۀ اولی است. پس اگر د  476: م  1311/ 2/11مورخ    2۹6رأی دیوان عالی کشور به شماره  
 خارج نموده باشد، حکم مادۀ مزبوره در آن جاری نخواهد بود.  دست او

مطابق اصول کلی و مواد ق.م راجع به غصب و اتالف، در صورتی که مستأجر    :6/1312/ 30مورخ   812رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمارۀ 
نکه طرف، مدعی حق  ی تواند رجوع کند اعم از اا اتالف کرده باشد مییفع را استیفاء  ن حق بوده و منایحق در تصرف عین و منافع باشد، به هرکس که مزاحم اذی

 ا خیر. ی بوده باشد 
ان مستأجر را به خود اختصاص دهد و در  ی : اگر شخص ثالثی با عرضۀ متاع بهتری بتواند مشتر 1317/ 11/3مورخ   644دیوان عالی کشور به شماره    4رأی شعبه  

ن منافع  یداده ببرد، هیچ موجبی برای فسخ اجاره و جبران اند غرض و داعی خود را از انعقاد قرارداد عملی سازد و سودی را که احتمال مین رقابت، او نتوا ی نتیجۀ ا
 بینی باشد. کشی آب آشامیدنی در شهر(، قابل پیشن وضع )مانند لولهیژه اگر ایاحتمالی از راه تحمیل ضرر بر موجر نیست، به و

: در موردی که شهرداری شغل زهتابی را که مستأجر به آن اشتغال داشته ممنوع کرده است، اجاره  1317/ 3/ 11.  644ان عالی کشور به شماره  دیو   4رأی شعبه  
مدت اجاره    گری که در نظایر اجاره، مثل مزارعه و غیره، مقرر شده استفاده شود که عین مستأجره تا آخریو مواد د  496و    481و    471را از مواد  یمنفسخ است، ز 

شود )عقیم ماندن  منفسخ می  د به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت افتاده باشد، از آن به بعد اجارهیبا
 هدف مطلوب از اجاره(. 

توان در ملك او به درخواست  مستأجر، انشعاب گاز  بدون رضای مالك، نمی  :1372/ 15/2مورخ    7/ 436نظریه مشورتی اداره کلِّ حقوقی قوه قضاییه به شماره  
 برقرار نمود. 

قانون مدنی از تعدی    952و    951آمده در مواد  عملف بهی: با توجه به تعار 13۹3/ 6/ ۹مورخ    ۹3/7/ 1336نظریه مشورتی اداره کلِّ حقوقی قوه قضائیه به شماره  
ط« قانون مدنی عیوب عارضی در ملك مورد اجاره یرسد، ترک عمل مستأجر در رفع »تقصیر اعم است از تعدی و تفر نظر می  به  953نکه به موجب ماده  ی ط و ایو تفر 

ا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است(  یط )ترک عملی که به موجب قرارداد  یق تفر یتوان از مصادو کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می
 باشد. کننده به پرونده مین امر به عهده قاضی رسیدگییهی است تشخیص قطعی ایدانست. بد
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التجاره،  شدن مالا گمیقانون تجارت که در صورت تلف   386با توجه به ماده   :28/8/1363مورخ  2۹رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  
ا  ی  نقص ا  ی  تأخیر تسلیمآن قانون، نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از    387ستثنی شده مسئول  قیمت  کاال و ماده  را جز در مواردی که م  متصدی حمل و نقل 

مقامی از  ران به قائمیهای مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ا نکه در پروندهیالتجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و امال  خسارات بحری  )آواری(
ندۀ تجارتی  متصدی  حمل و نقل که  ید علیه نما یار دعوی خود را جهت مطالبۀ خساراتی که به صاحب کاال پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماگذبیمه

هی است در  یت بدنده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته اسی مسؤولیت و تعهد نما
تواند طرف  دعوی  ندۀ تجارتی  متصدی  حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و مییصورتی که در دادگاه معلوم و محرز شود که نما

ن معنی  یوان عالی کشور که متضمن ایهیجدهم د   ن زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبۀیمطالبۀ خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بالاشکال است و در ا
 ن تشخیص و نتیجتًا مورد تأئید است. یاست موافق مواز 

: تغییر کاربردی در مواردی که ملك در تصرف مستأجر است با موافقت مالك  عین و  1373/ 10/ 7مورخ    7/ 6647نظریۀ مشورتی اداره کلِّ حقوقی قوه قضائیه  
 د. باش پذیرش میمنفعت توأمًا قابل

د روابط موجر و مستأجر مصوب  ی: گرچه به موجب مقررات قانون جد1363/ 2/ 1۹مورخ    62/ 4؛51رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  
بها در مورد اماکن مسکونی  اجارهل  یواحدۀ اصالحی  آن راجع به تعدو ماده  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه    4حکم ماده    1362ماه   اردیبهشت

های دادگستری و با توجه به ن نیست که با لحاظ مرجعیت  عام  دادگاهین امر مانع ایده ولی ایاالثر گرد به ترتیبی که در آن ماده واحده اصالحی مقرر بوده ملغی
ی  مسکونی راجع به میزان اجرت ن  اماکن  یا مستأجر ین و ی د روابط موجر و مستأجر اگر موجر ی قانون جد 15صراحت ماده  المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقِّ

 ند. ی ها اقامه دعوی نماد و شرایط مقرر بین خود در دادگاهی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جد
ِّ کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه   : در 1۹/3/1375مورخ   1568/7نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره   

صورتی که مستأجر  محل 
تواند درصدد مطالبۀ حقِّ کسب و پیشه از  ن امر به منزلۀ اسقاط حق مذکور است و بعدًا نمییا تجارت را نکند ایل مالك بدهد و مطالبۀ حقِّ کسب و پیشه  یو تحو

 د. ی مالك برآ
مراد از عبارت شاخص کلِّ بهای کاالها و خدمات مصرفی مذکور در ماده    :1356/ 3/12مورخ    114ی کشور به شماره  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عال

شاخص کل بهای  بنا به اطالق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است   1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه    4
ن نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور  یاست نه شاخص هر شهر. بنابرا  رانیفی در مناطق شهری اکاالها و خدمات مصر 
 بها قرار گرفته صحیح است. ل اجارهیمالک محاسبه و تعد

ك باب مغازه را اجاره  یك سه دانگ  مشاع از  ی چنانچه دو نفر مستأجر، هر    :1376/ 30/11مورخ    7/ 5518نظریه مشورتی اداره کلِّ حقوقی قوه قضاییه به شماره  
ك حق دارد  یك، خود نیز مستأجر  مورد  اجاره است و هر شر ینکه شر یگر انتقال دهد، با توجه به ایك دیکی از آنها سهم خود را از مورد اجاره به شر ینموده و سپس  

 . مصداق ندارد  تخلیه به علت انتقال به غیراز تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، 
ی مجزا و امکان  ینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدی : نظر به ا1351/ 2/8مورخ    42رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره   ر آن به کلِّ

ن هر گاه در سند اجاره،  یر آن. بنابرایت و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده مستأجر شرکت است نه مدر شرکت همیشه موجود اسیبرکناری مد
 . افته استیتحقق  انتقال به غیرد ی ر آن باشد واگذار نمایا کاًل از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیحقِّ انتقال به غیر جزئًا 

ك باب مغازه  ی هرگاه مستأجر    1356با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب    : 1375/ 23/5مورخ   34۹4/7مشورتی اداره کلِّ حقوق قوه قضائیه به شماره نظریه  
انتقال داده باشد، عدم دخالت و  ن نفر ورثه بوده است، احد از وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر یبوده فوت نموده و دارای چند 1356که تابع قانون سال 

 دهنده ندارد. تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم  انتقال انتقال مورد اجاره به غیرر وراث در یعدم توافق سا
تغییر    1356أجر سال  قانون روابط موجر و مست  14ماده    7: طبق مقررات بند 1376/ 25/6مورخ    3۹۹7/7نظریۀ مشورتی اداره کلِّ حقوقی  قوه قضائیه به شماره  

د، مشابه  شغل  قبلی باشد و تشخیص آن نیز به عهدۀ ی نکه شغل جدیموجب صدور حکم تخلیه است، مگر ا نسبت به هر قسمت از مورد اجارهو  به هر مدت شغل
 دادگاه است. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

643 

ییر استفاده از مغازه از حصیربافی به مانتوفروشی مصداق  : اواًل تغ 2/5/1390مورخ    206دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ    61رأی شعبۀ  
نکه تغییر  ینماید، مضافًا به اجاد نمیی د، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ای باشد. ثانیًا متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضرری بودن شغل جدتغییر شغل می

د عرفًا مشابه شغل  ی ن است که شغل جدیاطالق داشته و تنها مورد  استثناء  وارده در بند مذکور ا  56قانون روابط موجر و مستأجر سال   14ماده  7شغل مشمول بند  
 فروشی هیچ شباهتی به شغل  حصیربافی ندارد. سابق باشد که در مانحن فیه شغل  مانتو

تی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد  تغییر شغل در صور   :9/1/۹3  18دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به دادنامه شماره    12رأی شعبه  
نکرده باشند، تغییر   اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید  

 مکرر  شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود. 
قانون به مستأجر وقتی است که درخواست تخلیه فقط   14ارفاق مندرج در ماده  :7/1375/ 2۹مورخ   46۹۹/7ظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ن

 مشمول ارفاق نیست. ك بار تخلف کرده باشد، مستأجر  ی. در صورتی که بیش از 1بهاء، برای اولین بار توسط مستأجر باشد در ازای عدم پرداخت اجاره
های مسافربری  بر اماکن تجاری نظر به فرضی است که این اماکن، مشمول قانون خاص دیگری نباشد؛ چنانچه مستأجرین و متصرفین غرفه  56شمول قانون  

قانون اصالح الیحۀ قانونی   2)تبصرۀ مادۀ نبوده و حقِّ کسب و پیشه برای آنها ایجاد نخواهد شد  1356ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر  واقع در ترمینال
 های مسافربری(. احداث پایانه

در خصوص اماکن مسکونی قرار گرفتند؛ بنابراین دفتر وکالت یا طبابت هم   62خارج شدند و همگی تابع قانون   56، اماکن غیرتجاری از شمول قانون  62در سال  
 قرار گرفتند.   62تابع قانون   1356ق.ر.م.م    14مادۀ  2بصرۀ ولی به حکم ت رغم اینکه اجاره برای سکنی نبودندعلی

قراردادهای اجاره باید در دو نسخه تنظیم و به وسیلۀ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد وگرنه از    1376قانون ق.ر.م.م    2طبق مادۀ  
 است.  مابینقرارداد فیو  سی مدنی قانون آیین دادر و  قانون مدنیخارج و تابع   1376شمول قانون  

عبور کند، این اجاره همچنان تابع قوانین  سابق  خود خواهد بود و   76وقفه تمدید شود تا از سال  است پی در پی و بی  62یا    56ای که در حکومت قانون  اگر اجاره
 نخواهد شد.  76مشمول قانون 

گیرد و قرارداد باید به صورت کتبی )اعم  ای که به صورت شفاهی واقع شده باشد را در بر نمی، عقد اجاره76، قانون  62و    56برخالف قانون روابط موجر و مستأجر  
 (. 76ق.ر.م.م   2و  1باطل نیست و مشمول قانون مدنی خواهد بود )ماده   قرارداد غیرکتبیاز رسمی یا عادی( باشد، البته 

قرار گرفته    1365/ 27/9تابع ماده واحدۀ    به عنوان سرقفلی نپرداخته است ده و در آن مستأجر مبلغی  بو  سند رسمیهای تجاری که مستند به  ، اجاره65در سال  
 تواند مستأجر را ملزم به تخلیه نماید. که به موجب آن، با پایان یافتن مدت اجاره، موجر می

از تجاری یا غیرتجاری/ مستند به سند رسمی یا عادی/ با پرداخت  و پس از آن منعقد گردیدند )اعم    1376/ 7/ 2هایی که در تاریخ  ، کلیۀ اجاره1376در سال  
منعقد    1376/ 2/7ماندند که مربوط به اماکن تجاری بوده و پیش از    56خارج شدند و تنها قراردادهایی تابع قانون    62و    56سرقفلی یا بدون آن( از شمول قانون  

 اند. شده و صرفًا پس از این تاریخ تمدید شده
با قانون مدنی همسو است    1376ق.ر.م.م    6در مورد اجارۀ محلِّ کسب، اصل را بر عدم حقِّ انتقال به غیر قرار داده است اما مادۀ    1356نون ق.ر.م.م قا  10مادۀ 

 و اصل مذکور را احیاء نموده است. 
گیرنده مدیر شرکت باشد )رأی  شخصی اجاره دهد ولو انتقال توان آن را بهاگر شرکت  دارای شخصیت حقوقی  مستقل، فاقد حقِّ اجاره دادن مورد اجاره باشد، نمی

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(   1351/ 2/8مورخ   42وحدت رویۀ شمارۀ 
ی و اساس،  1362ق.ر.م.م    10و    1356ق.ر.م.م    20طبق مواد   های حرارت مرکزی،  ی  مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمدۀ منصوبه در آن )مثل دستگاهتعمیرات کلِّ

 تزئینی برای انتفاع بهتر به عهدۀ مستأجر است.  تعمیرات جرئی وهویه و باالبر(، به عهدۀ موجر است و ت

 
قانون مرقوم    14ماده    21  ۀ مطالبه نکرده است. این ارفاق فقط یک بار مقدور است، در حالي که تبصر   مورد    اجور    التي است که اخطاریه ده روزه یا اظهارنامه براي اولین بار به مستأجر ابالغ شده و مستأجر با وجود انقضاي ده روز اقدام به پرداخت  در واقع ح  1

نماید، در این صورت چنانچه مستأجر دوبار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه  ده روزه در همان ده روز مهلت اقدام به پرداخت اجور معوقه مي   ۀ ستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس از ابالغ اخطاریه یا اظهارنام در شرایطي است که م 
بها را در مهلت قانوني پرداخت ننماید قانون به موجر  سوم، اجاره   ۀ اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و براي دفع   نماید، در این صورت چنانچه مستأجر دوبار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور معوقه مي 

 . ه خواهد بود اجازه داده است تقاضاي تخلیه را مستقیمًا به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده، ناگزیر از صدور حکم تخلی 
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، چنانچه مستأجر برای انجام تعمیرات از موجر نمایندگی نداشته باشد و موجر در خصوص تعمیر، کوتاهی کند،  1362ق.ر.م.م    11و    1356ق.ر.م.م    21طبق مواد  
فراهم    بهااستفاده از اجارهیا  فروش اموال موجراو را از دادگاه بخواهد. در صورت امتناع موجر از اجرای حکم دادگاه، اجرای حکم از طریق تواند الزام مستأجر می

 تواند در صورت  امتناع  موجر از اجرای حکم در مدت معین اجاره را فسخ کند. شود. مستأجر میمی
رف  ت  1356ق.ر.م.م    14مادۀ    8طبق بند   ق.م که اشعار داشته: »هر گاه مستأجر    487عدی و تفریط  مستأجر، موجد حقِّ فسخ برای موجر است بر خالف  مادۀ  ص 

موجر حقِّ فسخ دارد.« عبارت »موجر قادر بر منع آن نباشد« در مقررۀ اخیرالذکر نیامده   مؤجر قادر بر منع آن نباشدنسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و  
 است. 

رف  تصرف  موجر در عین مستأجره، مستأجر حقِّ فسخ پیدا نمی  به دیوان عالی کشور( در نتیجه اگر موجر بدون مجوز    13/2/1311مورخ    178کند )رأی شمارۀ  ص 
منع تصرف او را بخواهد، همچنین    قانونی، قبل از انقضای مدت اجاره، عین مورد اجاره را تصرف کند، مستأجر ابتدائًا حقِّ فسخ ندارد بلکه باید به موجر رجوع کند و

 المثل مطالبه کند. تواند اجرتمی
روز پس از پایان هر ماه  اجاری    10بها را تا  ، مستأجر  ملک، خواه محلِّ کسب باشد یا مسکن باید اجاره1362ق.ر.م.م    4مادۀ  و    1356ق.ر.م.م    6مادۀ  بر اساس  

 بپردازد. 
دارد که در صورت عدم احراز  مقرر می  1356ق.ر.م.م    3کند؛ اما مادۀ  ، موجر است که مبلغ زیادتری را ادعا میدر خصوص اختالف دربارۀ میزان اجاره، مدعی

 باشد. بها، »نرخ عادله« مالک میاجاره
و منع  شود استعمال کند ق.م. اشعار داشته: »اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می 492مادۀ  

 آن ممکن نباشد« حذف شده است. قید  »منع   1362ق.   8و بند ج ماده   1356ق.ر.م.م    14ماده    6موجر حقِّ فسخ اجاره را خواهد داشت.« در بند  آن ممکن نباشد
افت کرده  یالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر در ا قرضین  یا تضمیعه  یبه عنوان ود  یکه موجر، مبلغ  ی: »در صورت 1376ق.ر.م.م    4بر اساس ماده  

که  تواند مادامیرۀ اجراست.« بنابراین اواًل مستأجر مییا سپردن آن به دایا وجه مذکور به مستأجر و  یموکول به استرداد سند    ل مورد اجاره به موجریتحوه و  یتخل باشد  
تواند استرداد ودیعه را منوط به تخلیه  شود؛ ثانیًا موجر نمیتعهد فوق اجرا نشده است، از تخلیه خودداری نماید و امتناع مستأجر مشروع بوده و تخلف محسوب نمی

تواند به ادعای ورود خسارت یا  بینی نموده است؛ ثالثًا موجر نمیمستأجر، یک حقِّ حبس  یکجانبه برای مستأجر پیش  در جهت حمایت از   4نماید؛ در واقع مادۀ  
هد؛ بها یا بدهی بابت قبوض تلفن و برق و ... از استرداد ودیعه خودداری نماید بلکه موجر جهت استیفای حقوق  ادعایی خود باید دادخواست بدعدم پرداخت اجاره

 ، به مستأجر خودداری خواهد نمود. به میزان ادعایی موجره در صورت ارائۀ گواهی مبنی بر تقدیم دادخواست، دایرۀ اجرا، از استرداد وجه البت
وض تلفن،  بابت قب  ی بدها  ی  االجارهعدم پرداخت مالا  یو    ه مستأجرین مستأجره از ناح یورود خسارت به ع   ی: »چنانچه موجر، مدع1376ق.ر.م.م    4ادامۀ ماده  

ِّ وجوه     یهایا پرداخت  بده یجبران  خسارات  وارده و    یبوده و متقاض  یآب، برق و گاز مصرف 
ا سند،  یع وجه  یزمان با تودادشده باشد موظف است همیفوق از محل 

رۀ اجرا از تسلیم  ی ن صورت داید. در ای ل نمای اجرا تحورۀ  یزان مورد ادعا به دایان به میبر تسلیم دادخواست مطالبۀ ضرر و ز   یرا مبن  دفتر شعبۀ دادگاه صالح  یگواه 
 اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.«  کسر مطالبات موجرو پس از صدور رأی دادگاه و  یزان خوددار یا سند به مستأجر به همان م یوجه 

م انعقاد عقد اجاره تحت عنوان سرقفلی مبلغی را به موجر  ، اخذ سرقفلی از سوی مستأجر تنها در صورتی مجاز است که مستأجر در هنگا76طبق قانون سال  
همین قانون، مطالبۀ هرگونه وجهی    10نظر کرده باشد و طبق تبصرۀ مادۀ  پرداخته باشد و یا اینکه از یکی از حقوق قراردادی خود )مثل حقِّ انتقال به غیر( َصرف

 خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع است. 
 انتقال است. ی است ویژۀ مستأجر  ملک که جدای از منافع عین قابلسرقفلی حقِّ 

موجر مکلف است در زمان تخلیۀ ملک از سوی مستأجر، مبلغی را )با توجه به سنوات    1356»حقِّ کسب و پیشه« با »سرقفلی« متفاوت است؛ طبق قانون ق.ر.م.م  
ملک انجام داده و نوع هایی که مستأجر برای بهتر کردن  بهای ماهیانه، هزینهکار و فعالیت مستأجر، موقعیت ملک، شغل مستأجر، مساحت ملک، میزان اجاره

، اصل بر  1356ل سال  بنا( به مستأجر پرداخت کند ولو مستأجر در زمان انعقاد  اجاره مبلغی به موجر نداده باشد؛ الزم به ذکر است در قراردادهای اجارۀ مشمو 
بینی نشده و  اساسًا حقِّ کسب و پیشه پیش  1376وجود حقِّ کسب و پیشه و اصل بر عدم حقِّ سرقفلی برای مستأجر است؛ در قراردادهای اجارۀ مشمول سال  

بینی شده است اگرچه همچنان اصل بر عدم حقِّ سرقفلی و اثبات وجود آن، بر عهدۀ مستأجر  ، لیکن حقِّ سرقفلی پیشأخذ هرگونه وجهی از این بابت ممنوع است 
 است. 

سقط  تمام یا نصف حقِّ کسب و پیشه است؛ بدین نحو که در صو رت انتقال مورد اجاره به غیر، بدون مجوز قانونی، نصف حقِّ کسب و پیشۀ وی  تخلف مستأجر، م 
 رود.گردد و در سایر تخلفات، کلیۀ حقِّ کسب و پیشۀ وی از بین میساقط می
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 : های مشورتی  مربوطهنکات این قوانین و آراء وحدت رویه و نظریه

ک  اموال  غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقاب اتباع خارجی مطلقًا نمی برای  ل  توانند در ایران زمین  »زراعتی« بخرند اما با این حال، تملِّ
 مجاز است.   محلِّ سکونت، صنعت و یا کسب

شمارۀ   رویۀ  وحدت  عالی کشور:    5/9/1363مورخ    31رأی  دیوان  عمومی  به  هیأت  راجع  غیرمنقول( و    المثلاجرتدعوای  )مال  امالک  به  وارده  ،  خسارات 
المثل  ملک  رسد از آنجایی که تعیین خسارت و اجرتاست منتها به نظر می  منقولو    دینیالمثل،  است. به لحاظ تحلیلی، حقِّ مطالبۀ خسارت و اجرت  غیرمنقول

تر است؛ به همین  ول تلقی کردن دعوی و صالح دانستن دادگاه محلِّ وقوع ملک به مصلحت نزدیکمستلزم مراجعۀ کارشناس به محلِّ وقوع ملک است، غیرمنق
ِّ  دلیل در صورتی که طرفین در خصوص خسارت یا اجرت ملک توافق نمایند، باید به قاعدۀ اصلی بازگشته و دعوی مطالبۀ آنها را منقول و در صال 

حیت دادگاه  محل 
غیرقراردادی  تلقی کرده است دلیل  این امر را    المسمی را منقولاجرتو    المثل  ملک را غیرمنقولاجرتذکر است در رأی صادره که  اقامت  خوانده دانست؛ شایان   

 دانسته است.  المسمیقراردادی بودن اجرتو  المثل بودن اجرت
 شود. کشتی بر اساس قانون دریایی، مال منقول محسوب می

و میداناراضی کوچه پیاده  هاهای عمومی  و خیابانو  و بستر رودخانهروها  معابر  ی  به طور کلِّ و  و مجاری  فاضالب  شهرها وها  نهرها  و  و  باغ  ها  های عمومی 
 است.  مالکیت شهرداری درمحسوب و   ملک  عمومیهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است های عمومی و درختگورستان

المالک، بالصاحب، کاالهای  رئیس قوۀ قضاییه، اموال ذیل در اختیار ولی فقیه است: اموال  مجهول  1392/ 3/ 27مورخ   100/ 15658/ 9000مۀ  مطابق بخشنا 
عراضی، رهاشده، اموال و امالک غایبین مفقوداالثر، ا قاچاق  بالصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب موالی که  شده در مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی، اموال  ا 

َبل  رهبری،  قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. تنها نهاد مأذون در مورد اموال  فوق  49بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل   الذکر از ق 
 باشد. « میستاد اجرایی فرمان امام»

به استثناء اموال قاچاق بالصاحب و صاحب متواری(،  المالک، بالصاحب )وال مجهولآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن: اممطابق قانون سازمان جمع
حاکم(  ار ولی فقیه )ارث بالوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دیگر قوانین در اختی

ی ایشان   َله در جهت نگهداری، اداره و  تا به طور جداگانه حسب دستور معظم  گیردآوری و فروش اموال تملیکی قرار میان جمعدر اختیار سازماست با اذن کلِّ
نمایندۀ خاص ایشان  فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا  

 این اموال خواهد بود.  در تصرف
مثاًل حقوق  مادی  مؤلف    اصواًل موقت است( مالکیت در حقوق مالکیت فکری،  1379ای )مصوب  افزارهای رایانهقانون حمایت از پدیدآورندگان نرم  1مطابق مادۀ  

 افزار، سی سال است. و پدیدآورندۀ نرم
( در حقوق مالکیت فکری، حقوق پدیدآورنده در صورتی از حمایت قانون  1348مندان )مصوب  قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنر  22مطابق مادۀ  

 وط به شرطی نشده است. برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد ولی حمایت از حقوق معنوی  پدیدآورنده، من
  ی و شروع ساختمان از شهردار   یك اراض یا تفکی  ید قبل از هر اقدام عمرانیبا  م  آنیا حر یمحدودة شهر  و امالك واقع در    یاراض  نی قانون شهرداری: »مالک  100ماده  

ن  یساختمان در زمن خود اعم از آنکه یلۀ مأمور یا مخالف مفاد پروانه به وسیبدون پروانه  یها ساختمان یات  ساختمانیتواند از عملیم  یند. شهردار ی پروانه اخذ نما
 کند.«  یر یرمحصور واقع باشد جلوگ یا غیمحصور  

یگذاری خارجی: »سرمایهقانون تشویق و حمایت سرمایه  9مادۀ   به ،  برای منافع عمومی شدن قرار نخواهد گرفت مگر  گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملِّ
 .« گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت سرمایهمناسب  غرامت به مأخذ  ارزش  واقعی  آندر مقابل  پرداخت   و  آمیزتبعیضبه روش غیر، موجب فرآیند قانونی

، »وقفیت سابق« مقدم است، زیرا تملک  وقف و امکان  فروش  آن خالف  تصرف کنونیبا    وقفیت سابقدر تعارض    1311/ 20/4مورخ    461بر اساس رأی شمارۀ  
شعبۀ سه دیوان عالی کشور، تصرف به عنوان وقفیت، دلیل بر وقف نیست و در اختالف     1323/ 4/ 6مورخ    3/ 298اصل است و باید ثابت شود. مطابق رأی شمارۀ  

 اصل بر ملکیت است.  وقفیتو  ملکیت
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رف  داشتن  قبض  رسید  جهیزیه از زوج، به تنهایی برای مطالبۀ جهیزیه کافی نیست  1339مورخ    1182 –  1366وفق رأی شمارۀ   ، زیرا قبض  دیوان عالی کشور، ص 
رفًا این موضوع را تأیید می کند که اشیاء  واردشده در زندگی مشترک، به زوجه تعلق دارد؛ بنابراین در صورت تلف  اقالمی از جهیزیه، اصواًل زوج تعهدی به دادن  ص 

به زندگی  مشترک، بقاء  مال و تصرف  زوج بر آن را نیز اثبات کند    بدل  آن )مثل یا قیمت( ندارد چرا که َید  زوج امانی است. زوجه باید عالوه بر اثبات  ورود  جهیزیه
ه به اوضاع و احوال خاص، بقاء  اموال و تصرف زوج استصحاب شود. چه  آنکه ممکن است به توجِّ

تصرف ممکن    1308/ 18/1مورخ    33- 976. به موجب رأی  با واسطهاست و هم    بالمباشرهقانون مدنی آمده است هم تصرف     35منظور از تصرفی که در مادۀ  
 است بالمباشره باشد یا با واسطه، مثل تصرف مستأجر؛ در نتیجه، تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است.

د« میدر صورتی که مالک، حقِّ انتفاع را برای همیشه )الی حبس هم باقی  باشد که عقدی الزم است و تا عین باقی است،  االبد( برقرار کرده باشد، »حبس مَؤبَّ
د« برای  است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با   در حکم وقف عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشدامور عام است؛ در صورتی که »حبس مَؤبَّ

 قرار خواهد گرفت.   تحت ادارۀ و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریهاذن ولی فقیه، 
« اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی برای احراز وقف کافی نیست ولو اینکه  4/1318/ 13مورخ   954مطابق »رأی شمارۀ 

 ار است. بنای مزبور مورد استفادۀ خیر نیز واقع شده باشد؛ رأی صادره با ظاهر قانون مدنی که ابراز ارادۀ واقف را به لفظ محدود کرده است سازگ 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قید عبارت »نساًل بعد نسل« یا »طبقتًا بعد طبقه« در تولیت یا وصایت داللت    12/1342/ 26مورخ    3561رأی وحدت رویۀ شمارۀ  

 بر »ترتیب« دارد نه »تشریک«. 
اموال عمومی دولت هم این    مقرر داشته: حقِّ ارتفاق، اختصاص به اشخاص حقوق خصوصی نداشته و برای   12/1351/ 10قانون برنامه و بودجۀ مصوب    9مادۀ  

 حق وجود دارد. 
ف  شریک، بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب می 4شعبۀ  1333/ 29/6مورخ    1275مطابق رأی شمارۀ    شود.دیوان عالی کشور: تصرِّ

رسد مطابق رأی شمارۀ آن دانسته اما به نظر می  « و قنات و نهر و امثالملکقانون مدنی »حریم« را مقداری از اراضی  اطراف  »  136درست است که ظاهر  مادۀ  
های آباد، امری استثنایی  نمیهای موات و مباح« است و ایجاد آن در امالک و ز قانون قنوات، اصواًل مخصوص »زمین 3دیوان عالی کشور و مادۀ  1333 – 634

ی مطلق است؛ لذا ایجاد آن نیازمند است زیرا مخالف  مالکیت  می  رضای مالک یا حکم مقنن است. باشد که حقِّ
 قانون توزیع عادالنۀ آب، تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا به وزارت نیرو واگذار گردیده است.  17طبق مادۀ  

ی است اصواًل مطلق و 1/1329/ 22دیوان عالی کشور )مورخ    6شعبۀ    105مطابق حکم شمارۀ     ( تفاوت حقِّ حریم و حقِّ مالکیت در این است که مالکیت حقِّ
سبی که برای کمال انتفاع  مالک از مال  خود پیش ی است ن  نماید اما  بینی شده است و فقط از تصرفات مضر دیگران جلوگیری میانحصاری ولی حقِّ حریم حقِّ

 بار نباشد مجاز است. تصرفات دیگری که برای صاحب حریم زیان
ها،  ، کوهیعموم  یهار آبیها و ساها، رودخانهاچهیاها، در ی، در ، معادنا رهاشدهی موات    ی هانیل زمی از قب  یعموم  یهاقانون اساسی: »انفال و ثروت  45اصل  

شود، در  ین مسترد م یکه از غاصب   یعموم المالك و اموال  ، ارث بدون وارث و اموال مجهولستیم ن یکه حر   ی، مراتعیع یطب  ی هاشهیزارها، بیها، نها، جنگلدره
کند.« پس اموال فوق، قابل  ین م یك را قانون مع یب استفاده از هر  یل و ترتی د، تفصی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نما  یار حکومت اسالمیاخت 

 حیازت نیست. 
منابع مذکور به  است. اعمال حقِّ حاکمیت و مالکیت عمومی بر    یعموم   یها( جزء انفال و ثروت1390قانون نفت )اصالحی    2کلیۀ منابع نفتی مطابق مادۀ  

 نمایندگی از طرف حکومت اسالمی به عهدۀ وزارت نفت است. 
 قانون توزیع عادالنۀ آب، حفر هر نوع چاه و قنات و توسعۀ چشمه منوط به موافقت وزارت نیرو است مگر حفر چاه برای مصرف خانگی.   5و  3مطابق مادۀ 

ک    365هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: به موجب مادۀ    1393/ 7/ 15مورخ    733رأی وحدت رویه شماره   قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملِّ
للغیر  یع کاًل یا جزئًا مستحققانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مب   391و    390ماند و حسب مواد  ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می

ثمن در اختیار بایع بوده درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مستمر دارد و در صورت جهل  مشتری به فساد، از عهدۀ غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون  
ه به اطالق  عنوان  غرامات در مادۀ  و اثبات آن  کاهش ارزش ثمندر صورت  است   با توجِّ بایع قانونًا ملزم به جبران آن است؛ پس تکرار    391،  قانون مدنی 

 ق.م، بایع ملزم به جبران آن است«.   391مطابق ظاهر رأی وحدت رویۀ مذکور، »در صورت کاهش ارزش ثمن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در مادۀ  کنم:  می
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قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق   956هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: مطابق مادۀ    19/1/1393مورخ   732ماره  رأی وحدت رویه ش
بر واقعۀ فوت،  شود، لذا در نامعلوم بودن تاریخ واقعۀ فوت یا ادعای خالف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می

لِّ اختالف موضوع   مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صالحیت هیأت ح 
 های عمومی حقوقی است. »مادۀ سه اصالحی قانون ثبت احوال« خارج و در صالحیت دادگاه

قانون مدنی این است که زن در    1085هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: مستفاد از مادۀ    1390/ 2/ 13مورخ    718رأی وحدت رویه شماره  
 تواند تا َمهر به تسلیم نشده از ایفاء  مطلق  وظایفی که شرعًا و قانونًا در برابر شوهر دارد امتناع نماید. صورت حال بودن  َمهر می

ات نیستند. معادن در اختیار حکومت اسالمی است و  حبندی نموده که هیچکدام جزء مبا(، مواد معدنی را در چهار طبقه تقسیم1390قانون معادن )اصالحی  
دائر    برداری از مرجع ذیصالح )غالبًا وزارت صنعت، معدن و تجارت( است و چنانچه معدن در محدودۀ امالک  برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانۀ بهرهبهره

مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف  الذکر یا قائمقانون مذکور، مالک یا مالکین  امالک فوق  22مادۀ    2یا مسبوق به احیاء  اشخاص واقع شده باشد مطابق تبصرۀ  
که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصرۀ فوق    های تزئینی و نما واقع در عمق  عرفی  امالک دایر یا مسبوق به احیاء خودذخائر سنگ الشه ساختمانی و سنگ

م خواهند داشتتعیین می . چنانچه شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانۀ اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حقِّ تقدِّ
برداری به شرح  رفته( صادر شود، صاحب پروانه قانونًا مجاز به تصرف و بهره برداری به نام شخص دیگری )غیر مالک  ملکی که معدن در آن قرار گ پروانۀ بهره

المثل زمین )بدون محاسبۀ ذخایر معدنی  همان قانون، مستحقِّ دریافت اجرت  22برداری شود بلکه طبق ماده  تواند مانع بهرهباشد و مالک نمیمندرج در پروانه می
 واقع در آن( است. 

ت  بهرهاست رسمی، الزم  برداری سندیپروانۀ بهره تمدید، قابل معامله و انتقال  برداری مصوب، قابلبرداری بر اساس شناسنامۀ معدن و طرح بهرهاالجرا، حاوی مدِّ
ت هر دورۀ به اشخاص ثالث که متضمن حقِّ انتفاعِّ دارندۀ پروانه از ذخیرۀ معدنی و نیز دربردارندۀ تعهدات وی در اجرای مفاد آن می برداری با توجه  بهرهباشد. مدِّ

 شود. سال با حقِّ اولویت تمدید برای دارندۀ پروانه تعیین می 25به موارد فوق و ذخیرۀ موجود تا حداکثر  
و  اشعار داشته است: »کلیۀ آثار صنعتی    1( در مادۀ 1309قانون راجع به حفظ آثار ملی )مصوب    دفینه در صورتی از اموال مباح است که »عتیقه« محسوب نشود. 

توان جزء آثار ملی ایران  این قانون می  13ابنیه و اماکنی که تا اختتام دورۀ سلسلۀ زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت مادۀ  
ق به دولت )سازمباشد.« این اموال را »عتیقه« میمحسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می ان میراث فرهنگی( است ولو در ملک   نامند. عتیقه متعلِّ

 شود. یابنده باشد و به یابنده »حقِّ کشف« پرداخت می
(: انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء  عتیقه و 1358های غیرمجاز )مصوب  به موجب الیحۀ قانونی راجع به جلوگیری از حفاری

اشیایی    اشیاء عتیقهشده، »منظور از  شود. الزم به ذکر است که به موجب الیحۀ اشارهبه مجازت مقرر در قانون محکوم می  آثار  تاریخی مطلقًا ممنوع است و مرتکب
المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس  است که بر طبق ضوابط بین

مس  بهای تقویماز تأ  المال اشیاء  مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت.«شدۀ آن از طرف کاشف به نفع بیتدیۀ خ 
عراض« از مسقطات  مالکیت است و مال را در زمرۀ مباحات درمی آورد؛ با وجود این، مقررات جدید تمایل دارند آن را ملک دولت تلقی نمایند. چنانچه طبق ماده  »ا 

عراض  صاحبان  آنها،  1367/ 5/ 25یص مصلحت نظام، در خصوص حلِّ مشکل اراضی بایر )واحدۀ مجمع تشخ ( کلیۀ اراضی بایر در سراسر کشور در صورت ا 
 گیرد.بالعوض در اختیار دولت قرار می

چون قانون شکار و صید با اصالحات  شکاری موجب تملِّک است که اواًل مالک خاص نداشته باشد ثانیًا وحشی باشد نه اهلی ثالثًا مخالف مقررات مربوطه هم
 بعدی نباشد رابعًا عامل، قصد تملک داشته باشد. 

 شود. ( نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می1389به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )مصوب  
(  1390ـ    1394پنجسالۀ پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )  شود چون به موجب قانون برنامههای بورسی« تشریفاتی محسوب میمعامالت  سهام  »شرکت

آنها حسب مورد  شده در سازمان فقط در بورس »معامالت  اوراق  بهادار  ثبت از  با رعایت مقررات معامالتی هر یک  ها و بازارهای خارج از بورس  دارای مجوز و 
 فاقد اعتبار است.«  یبات فوقبدون رعایت ترت پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور  امکان
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تواند، با رعایت قانون کار،  قرارداد کار موقت، برای هر دو طرف قرارداد )اعم از کارفرما و کارگر( الزم و غیرقابل فسخ است اما در قراردادهای کار دائم، کارگر می
کار که استعفای کارگر را از طرق خاتمۀ قرارداد کار دانسته است ناظر به قرارداد    قانون  21قرارداد کار(؛ به عبارت دیگر، بند »و« ماده    21استعفا دهد )بند و ماده  

قرارداد کار دائم نسبت  و    قرارداد کار موقت، الزمدائم است و در قراردادهای موقت، استعفاء باید از سوی کارفرما پذیرش شود تا قرارداد کار منحل گردد؛ بنابراین  
 است.  رگر، جایزبه کارفرما الزم و نسبت به کا 

گر در قرارداد بیمۀ اجباری  شخص  ثالث، به هر نحوی باطل و بالاثر است  ( درج شرط تعلیق تعهدات بیمه1395مطابق قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیه )مصوب  
 شود. اما بطالن شرط، سبب بطالن عقد بیمه نمی

توان بر  بوده و در هیچ محکمه یا ادارۀ دولتی نمی  به صورت داده پیامثبات  دعوی ممکن است  (: َاسناد و ادلۀ ا1382مطابق قانون تجارت الکترونیکی )مصوب  
رفًا به دلیل شکل و قالب آنرا  1داده پیام«اساس قواعد ادلۀ موجود، ارزش اثباتی »  رد کرد.  ص 

حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه  (: »هر قرارداد  کمک و نجات که در  1343قانون دریایی ایران )مصوب  179بر اساس مادۀ  
یت یکی از طرفین  غیرعادالنه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیلۀ دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیۀ موارد چنانچه ثابت شود رضا 

تواند  العاده زیاد و یا کم است دادگاه مییافته فوقجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت  خدمت  انجامقرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا ا
 به تقاضای یکی از طرفین قرار را تغییر داده و یا بطالن آن را اعالم نماید.«

در دعواهایی    ۱۲/1338/ 19مصوب    ۱۳۳۹ودجه سال  قانون ب  ۳۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حسب تبصره    ۵/1397/ 16  -۷۷۱رأی وحدت رویه شماره  
نامه قانون  علیه مطابق آیینالوکاله توسط محکومشود با درخواست نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیۀ خسارت حقَله واقع میکه دولت محکوم  

وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب    هایالوکالهاز حق  %۵۰وکالت است و نظر به ماده واحدۀ قانون اجازۀ پرداخت  
های مربوط به  ویژه در پروندهالمال بهچون دعاوی راجع به حفظ بیت  19/۲/1390مصوب    ۱۳۹۰قانون بودجه سال    ۱۳۲و حکم مقرر در بند    ۱۰/1344/ 12

های وصولی به  الوکالهحق  %۵۰احل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت  اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مر 
های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی  از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت  1344/ ۱۰/ 12نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب  

شود مکلف است به درخواست  له واقع میدولتی محکوم  دادگاه  متصدی  رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکتاز محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا  
نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه سوم دیوان  الوکاله مطابق آییننمایندۀ قضایی حکم به تأدیۀ خسارت  حق

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای    ۴۷۱دهد. این رأی طبق دستور ماده  که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می  عالی کشور را
 االتباع است. ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمشعب دیوان عالی کشور، دادگاه

عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مورد معامله، به لحاظ عرفی مالیت نداشته باشد )مالک نوعی(    هیأت  11/1338/ 10مورخ    5892مطابق رأی اصراری شمارۀ  
 .اما از نظر متعاملین، ارزش مالی و معنوی داشته باشد )مالک شخصی( و معامله کردن آن معقول باشد صحیح است )مانند یادگارهای خانوادگی(

قانون حمایت از    7کننده )مادۀ  کنندۀ خودرو در برابر مصرفاند مانند شرط عدم مسؤولیت عرضهمحدود نموده  گاهی قوانین خاص، شرط عدم مسؤولیت را منع یا
قانون دریایی( که باطل    54مادۀ    8( یا شرط عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت متصدی حمل دریایی در فرض تقصیر )بند  1386کنندگان خودرو مصوب  مصرف

دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیه، مقرر کند باطل است  گذار یا زیاننامۀ ثالث که برای بیمهبیمه  است یا درج هرگونه شرط در 
 (. 1395قانون بیمۀ اجباری مصوب   11نامه نیست )صدر مادۀ ولی مبطل بیمه

ۀ ظاهری با ارادۀ باطنی، اشتباه در شخصیت طرف معامله یا وصف ذاتی مورد معامله،  در صورت تردید در موارد زیر اصل بر صحت است: تردید در تعارض اراد
  –  1465ی شمارۀ اکراه، عدم مشروعیت جهت، مخالفت عقد با قانون، مقدور بودن تسلیم مورد معامله، معلوم یا مجهول بودن مورد معامله، صوری بودن عقد )رأ 

 یوان عالی کشور( د  1317/ 6/ 31  – 1462و رأی شمارۀ  1317/ 6/ 20
غیر از کار برده شده  اصل حاکمیت اراده، اقتضا دارد که قاضی در پی کشف ارادۀ واقعی  طرفین باشد، بنابراین اگر اثبات شود که قصد مشترک طرفین از الفاظ به

م است؛ بنابراین اگر طرفین برای عقد، عناست، آنچه طرفین خواسته  معنای عرفی وانی انتخاب کنند که متناسب با مقصود طرفین نباشد،  اند بر معنای عرفی مقدِّ
 ( 12/1342/ 22داند، نه عنوان آن )رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ  قاضی عقد را تابع قصد مشترک می

ت )م.  سن نیِّ  تفسیر است. قانون دریایی( از اصول حاکم بر  179ق.ت.ا و م   46ق.ت.ا( و انصاف )ماده   3لزوم رعایت ح 
 

 . شود می   پردازش   یا   ذخیره   دریافت،   ارسال،   تولید،   اطالعات   جدید   های فناوری   یا   و   نوری   الکترونیکی،   وسایل   با که    است   مفهوم   یا   اطالعات   واقعه،   از   نمادی   هر  1
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ت در قراردادها، جزء لوازم عرفی عقد است، در مادۀ  سن نیِّ  قانون تجارت الکترونیک نیز، بر لزوم رعایت حسن نیت در قرارداد تصریح شده است.  35لزوم رعایت ح 
قید این تکلیف در سند موجب برائت فروشنده    قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم   47و    46،  22فروشندۀ مال  غیرمنقول، طبق عرف و عادت و مواد  

 دیوان عالی کشور(؛ مگر اینکه از اوضاع و احوال، خالف آن استنباط شود.  9شعبۀ   28/4/1371 –  177/9نخواهد بود )رأی شمارۀ  
 یأت عمومی دیوان عالی کشور( ه  4/10/1353مورخ  90باشد )رأی وحدت رویه شماره اصطالح »پول نقد« اعم از پول رایج داخلی و خارجی )ارز( می

. موضوع تعهد، پولی و وجه رایج  1قانون ق.آ.د.م، قابل مطالبه است که شرایط آن عبارت است از:    522خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه، اصواًل در چارچوب مادۀ  
. مطالبۀ طلبکار: البته نیاز نیست رسمی باشد؛ 2نیست؛    522ول مادۀ  گیرد، مشمباشد؛ بنابراین تأخیر در تحویل کاال یا اسکناسی که دیگر در بازار ثمن قرار نمی

. تمکن مدیون: در صورتی که دین ناشی از معامله معوض باشد نیاز به اثبات این شرط نیست  3تواند مبدأ محاسبه قرار گیرد؛  همچنین خود اقامۀ دعوی هم می
ه به مادۀ   . تغییر فاحش شاخص قیمت: برای سنجش این موضوع، میانگین  4اثبات اعسار با بدهکار است؛    (، در این فرض،1394ق.ن.ا.م.م )   7زیرا با توجِّ

 گیرد. شود، مالک عمل قرار مینوسان قیمت ساالنه )از سررسید دین( که توسط بانک مرکزی تحت عنوان شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اعالم می
شود )قانون  محسوب می  از تاریخ مندرج در آنو نسبت به چک    ق.ت(   304از روز اعتراض عدم تأدیه )م  خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ مندرج در برات و سفته  

 مجمع تشخیص مصلحت نظام(  1376قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب   2استفساریه تبصره الحاقی به مادۀ 
 ( 1347/ 14/12مورخ    155، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است )رأی وحدت رویه وقف از تاریخ تورشکسته 

ویه، شماره  تأخیر در پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تأخیر نیست )رأی وحدت ر 
156  ،20 /1 /1348 .) 
م و قابل مطالبه است )مادۀ    فوت منافعق.آ.د.م( ولی    515مادۀ    2قابل مطالبه نیست )تبصره    النفع احتمالی و محتملعدم ق.آ.د.ک(؛ به عبارت دیگر   14مسلِّ

است که فعل زیاندیده موجب حرمان خواهان از نفعی شود که حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال،    قابل مطالبهمحسوب شده و  ضرر  در صورتی    عدم نفع
 وصول به آن نفع، متعارف باشد.امید 

و قسمت    320)م    همیشه قابل مطالبه استبوده و    تلف منافع موجودمتفاوت است؛ توضیح آنکه، تلف منفعت ناظر به    تفویت منفعت )عدم نفع(با    تلف منفعت
 . است تحت شرایطی، قابل مطالبه باشد ممکن است که  محرومیت از تحصیل منافع آیندهالنفع، ناظر به  ق.م( در حالی که عدم 535و  328اخیرم 

گیرنده، برای دهنده و انتقالهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نگردد، انتقالدر صورتی که در زمان انتقال کارگاه، از فروشنده به خریدار، بدهی
گیرنده باید در زمان خرید کارگاه تقاضای مفاصا حساب نماید و گرنه  تقالپرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مسؤولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین ان 

 قانون کار(.   12های سازمان خواهد بود )مادۀ  مسؤول پرداخت بدهی
 قانون بیمه(.  17گیرندگان  موضوع  بیمه، نسبت به پرداخت وجه بیمه مسؤولیت تضامنی دارند )مادۀ  گذار و انتقالوارثان  بیمه

مانده  مانده قابل اعتنا نباشد در حکم شرط خالف »مقتضای ذات عقد« است ولی اگر آثار باقیای از آثار عقد را نفی کند در حالی که آثار باقیپاره  چنانچه شرطی
را داشته باشد که  قابل اعتنا باشد شرط خالف »مقتضای اطالق« تلقی خواهد شد؛ مانند اینکه شرط شود خریدار تا رسیدن به سن سی سالگی حقِّ فروش ملک  

شود؛ همچنین است در فرضی که  کند ولی عرفًا مانع اطالق عنوان مالک به وی نمیشرطی صحیح است زیرا اگرچه شرط مذکور، مالکیت خریدار را محدود می
، منتقل کند رضایت پدر نیز الزم است که  کند که اگر پسر بخواهد ملک را در زمان حیات پدرپدری ملک خویش را به پسر خود منتقل کرده و در قرارداد شرط می

 شورای عالی ثبت(.  1342/ 11/ 3مورخ    317شوند )رأی وحدت رویه شماره شرط و عقد هر دو صحیح تلقی می
ظاهر در  دیوان عالی کشور(؛ عبارت  »ظاهر در عدم تبرع است« یعنی »  10/1365/ 29مورخ    14/686دادن  مال به دیگری، امارۀ وجود دین است )رأی شمارۀ  

 وفای به عهد است«. 
(، این اصل تغییر نمود و مقنن میان دو 1394های مالی )سابقًا مقنن، اصل را بر مالئت مدیون گذاشته بود ولی پس از تصویب قانون نحوۀ اجرای محکومیت

های مالی: »در  قانون نحوۀ اجرای محکومیت  7فرضی که مدیون در عوض  بدهی  خویش، مالی دریافت کرده است یا خیر، قائل به تفکیک شد؛ مطابق مادۀ  
ل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهدۀ  ی ا به هر نحو تحصیافت کرده  ی در   ین، مالیون در عوض دیا مدیداشته    یون داللت بر مالئت و یت سابق مد یکه وضع  یموارد

ل نکرده یا تحص یافت نکرده  ی در   ین، مال یون در عوض دیکه مد  ی ز در مواردین صورت و نی شده است در ا  ی ا حکم ی  یق ینکه ثابت کند آن مال تلف حقیاوست مگر ا
ون مطابق  یاعسار با سوگند مد یمحرز نباشد ادعا یا سابق او نزد قاض ی یا مالئت فعل یا سابق او را ثابت کند ی ی اعسار نتواند مالئت فعل یباشد هرگاه خوانده دعوا

 شود.« یرفته میپذ  یمدن  ین دادرس ییفات مقرر در قانون آیتشر 
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قانون    24مادۀ    3قانون مدنی و تبصره   777توانند با تراضی یکدیگر، انفساخ عقد در موارد مستند به حکم قانون را مشروط یا ممنوع سازند )مالک مادۀ طرفین می
 رت داشته باشد. ( مگر آنکه التزام به عقد، با مقتضای آن یا نظم عمومی، مغای1395احکام دائمی برنامۀ ششم توسعه مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی   13/5/1377 –  9تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام است )رأی اصراری شمارۀ 
 کشور( 

م بودن طلب وی نماید، ادعای تهاتر محتاج تقدیم   ق.آ.د.م( اما چنانچه ادعای وجود طلب،    18دادخواست نیست )م  چنانچه مستند طلب خوانده حکایت از مسلِّ
 دیوان عالی کشور(.  22/10/1321  – 3051نیازمند رسیدگی قضایی باشد خوانده باید دادخواست تقابل دهد )رأی شمارۀ 

االرث، متعلق به همۀ وراث است  نسبت سهم  شود زیرا هر جزء از مال مشاع، بهتصرف یکی از ورثه در مال مشاع، بدون رضایت سایرین نیز غصب محسوب می
 قانون امور حسبی(.   230شود )مادۀ اما تصرف وارث منحصر به فرد، در ترکه، پیش از ادای دیون متوفی، غصب محسوب نمی

دیوان عالی   30/2/1310  –  3534مارۀ  تبرئۀ متهم از حیث جزایی منافاتی با غاصبیت او نسبت به اموالی که نسبت  سرقت و اختالس به او داده شده ندارد )رأی ش 
 قانون آیین دادرسی کیفری(. 20و مادۀ 

شورای انقالب، قواعد عمومی راجع به غصب را تخصیص    27/9/1358ماده واحدۀ الیحۀ قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک مصوب  
ت بوده باشد؛ ثانیًا تجاوز در رابطۀ دو ملک  مجاور بوده و یکی  زده است؛ طبق ماده واحدۀ اخیرالذکر چنانچه اواًل احداث   سن نیِّ بنا در ملک غیر بدون تجاوز و با ح 

به نظر دادگاه نسبتًا جزئی  از مالکان به ملک  همسایه تجاوز کرده باشد؛ ثالثًا میزان ضرر مالک در مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا متوجه متضرر شود،  
اید، دادگاه به  رابعًا متصرف، باالترین قیمت اراضی  مورد تجاوز )از تاریخ تجاوز تا صدور حکم خواهد بود( را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نم  باشد و

ر صورتی که تجاوز به اراضی  دهد. البته دجای حکم به خلع ید و قلع بنا، به پرداخت قیمت اراضی و کلیۀ خسارت وارده و اصالح اسناد مالکیت طرفین حکم می
 مانده آن نیز بشود، در احتساب  ضرر  مالک  اراضی، منظور خواهد شد. مجاور، موجب کسر قیمت باقی

ت )رأی  شود و خسارت مازاد بر دیه به استناد قاعدۀ الضرر قابل مطالبه اسعلیه استنباط نمیاز احکام مربوط به دیات، نفی جبران خسارات مازاد وارده به مجنی  
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(.   74/36ردیف   – 5/4/1375 – 6اصراری 

دیده در ورود زیان جسمی، جز در موارد استثناء، معتبر نیست. عدم اعتبار رضایت  دیده در ورود زیان مالی، اصواًل صحیح است؛ در مقابل، رضایت زیانرضایت زیان
زننده و در کلیۀ فروض  ه رضایت »پیش« از ورود زیان است وگرنه رضایت پس از ورود زیان، به منزلۀ ابراء  زیاننظر ب  معنوییا    عمدی یا    جسمی در ورود صدمۀ  

( که طبق مقررۀ  1395قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )مصوب    11صحیح است مگر در خصوص مادۀ  
گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و  دیده توسط بیمهنامه از زیانرضایتاخیر: »... اخذ هرگونه  

 ای بالاثر است.« نامهچنین رضایت
ه به مادۀ    مساوی« ضامن دانست. ، باید هر دو را به صورت » 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   526در صورت تساوی  سبب و مباشر، با توجِّ

خورده( و جاهل، سبب را باید اقوی از مباشر دانست )قسمت   در موردی که مباشر  ورود  ضرر، همانند وسیله است مثل صغیر، مجنون، مکَره، مأمور، مغرور )فریب
 ق.م.ا(.  526اخیر  مادۀ 

ق.م.ا( ولی هر گاه دو   526دار خسارت خواهند بود )مادۀ  عهده  ثیر رفتارشان«به میزان »تأ هر گاه چند نفر با هم سبب خسارتی شوند )اسباب َعرضی(، هر یک  
م در »تأثیر«های مختلف در وقوع حادثۀ زیانبار دخالت داشته باشند )اسباب طولی(، سبب در زمان قدِّ  شود. ، ضامن محسوب میسبب  م 

گاهی او نا  گاه نبوده و عدم آ  ق.م.ا(.  522شی از تقصیر نباشد، ضامن  خسارات  وارده از ناحیۀ حیوان نخواهد بود )م اگر متصرف حیوان از احتمال حملۀ حیوان آ
 ق.م.ا(.   522مادۀ   2و  1شود )تبصرۀ  خود، نوعی تقصیر محسوب می  که مالک توانایی نگهداری آن را ندارد ء خطرناکیهر شییا حیوان نگهداری  

ی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیۀ حیوان یا شیهر گاه شخصی با اذن کسی که حقِّ اذن دارد، وارد من ء که در آن مکان است صدمه و خسارت  زل یا محلِّ
رسانی  آن علم دهنده نسبت به آسیبء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدًا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذنضامن است، خواه آن شی دهندهاذنببیند، 

 ق.م.ا(؛ در مادۀ اخیرالذکر مقنن تقصیر متصرف را مفروض دانسته است.  523باشد مگر اینکه آسیب مستند به مصدوم باشد )مادۀ داشته یا نداشته 
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دیوان عالی کشور، مسؤولیت ناشی از اتالف، استثناء بر قاعدۀ لزوم وجود تقصیر است. این رأی مقرر داشته:   1394/ 29/10مورخ    747بر اساس رأی وحدت رویه  
ر و ید وجود تقص ینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور  حکم به جبران خسارت، بای ر است، لذا در ای، وجود تقص یت مدن یمسؤول یط برقرار یاز شرا یکینکه یظر به ا»ن

مؤسسات و اشخاص مذکور در  د که احراز تخلف ی ص دهد و حکم به جبران آن صادر نمایزان خسارت را تشخ یتخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه م
که مالکان     یاست در موارد  یه یوان است. بدید  ه، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدیوان عدالت ادار ید   ین دادرس یی الت و آی قانون تشک   ۱۰مادة    ۲و    ۱ یبندها
که انجام    ی در اقدامات  یشهردار   ی و نقض قانون از سو  تخلف  ینکه مدعی کنند بدون ایرا مطالبه م  یآن اراض   ی، بهایشهردار  یشده از سو تصرف و تملك  یاراض

  ی و حکم مقتض   یدگی رس  ید به دعو یاد شده خارج است و دادگاه بایقانون     ۱۰مادة    ۳بند    ۱و تبصرة    ۲و    ۱  یموضوعًا از شمول مقررات بندها  یداده، باشند دعو 
 د.« یصادر نما 

حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع  در صورتی که متصدی قانون دریایی: »  114طبق مادۀ 
 آن تأثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کاًل و یا جزئًا از مسؤولیت بری خواهد کرد.« 

های بیمارستان، دارو، آزمایش،  تواند حقِّ معالجه، عمل جراحی، هزینهی درمان میهزینهدیده در باب ( زیان1395قانون بیمه اجباری )مصوب    35مطابق مادۀ 
 مخارج دوران نقاهت و غیره را مطابه کند. 

  4/1376/ 3مورخ    617تواند از پدر  خویش مطالبۀ خسارت کند زیرا به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ  فرزند طبیعی که هزینۀ زندگی او بر عهدۀ پدر طبیعی اوست می
والدین  طبیعی  فرزند  متولد از زنا،    617مند است. با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ  فرزند طبیعی )به جز ارث( از کلیۀ حقوق فرزند مشروع )از جمله نفقه( بهره

ه  آنها نیز خواهد بود بنابراین مادۀ   ر خصوص والدین طبیعی نیز جاری است. نام خانوادگی   ق.م.م د  7والدین  عرفی  کودک تلقی شده و کلیۀ تکالیف  قانونی متوجِّ
باشد و فرزند نامشروع حقِّ استفاده شده پدر  طبیعی مکلف به گرفتن شناسنامه برای فرزند  نامشروع  خود میشود و مطابق رأی  اشارهپدر  طبیعی به طفل داده می

تواند نام خانوادگی  پدر  طبیعی   ؛ بنابراین، اوالد نامشروع میمنحصر به مورد ارث )و والیت( است  زانی  عدم الحاق  زنا زاده بهاز نام خانوادگی  پدر  طبیعی را دارد و  
 خود را داشته باشد و نیازی به موافقت پدر نیست. 

 المال است. عهدۀ بیتهر گاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمۀ کسی شود، دیه به 
ات، هدف قرار  هر گاه شخصی با علم به خطر از روی تقصیر، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقرر 

 ق.م.ا(.  473شود )تبصرۀ م داخت میالمال پر ، دیه از بیتدر صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشدو  ضمان ثابت نیستگیرد 
  افتد. مقصود از حینمی  اتفاق  شدهبیمه  برای  آن  سبب  و به  وظیفه  انجام  در حین  که  است  از کار حوادثی  ناشی  قانون تأمین اجتماعی: »حوادث  60طبق مادۀ  

  از محوطۀ  دستور کارفرما در خارج  کار باشد و یا به  مشغول  آن  ها و محوطۀیا ساختمان  وابسته  یا مؤسسات  در کارگاه  شدهبیمه  که  است  اوقاتی  تمام  وظیفه  انجام
  نزلاز م شدهبیمه و برگشت رفت و اوقات بخشیو توان درمانی معالجات و یا برای و یا بیمارستان درمانگاه به مراجعه باشد. اوقات مأموریتی  دار انجامعهده کارگاه

 شدهبیمه  برای  که  باشد حوادثی  افتاده  اتفاق  کارگاه  به  و برگشت  رفت  عادی  در زمان  حادثه  بر اینکه  گردد مشروطمی  محسوب  وظیفه  انجام  جزء اوقات  کارگاه  به
 شود.« می از کار محسوب یناش افتد حادثۀمی اتفاق آنان به و مساعدت شدگانسایر بیمه نجات برای  اقدام حین

  مزد یا حقوق  پرداخت  در موقع  است  باشد و مکلفمی  سازمان  به  شدهخود و بیمه  بیمۀ سهم  حقِّ   پرداخت  قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول  ۳۶مطابق مادۀ  
کند شخصًا    خودداری  شدهسهم  بیمه  کارفرما از کسر حقِّ بیمۀ  که  نماید. در صورتی  تأدیه  سازمان  به  افزوده  خود را بر آن  و سهم  را کسر نموده  شدهبیمه  و مزایا سهم

نخواهد بود؛ بنابراین با    شدهبیمه  در مقابل  سازمان  و تعهدات  مسؤولیت  رافع  آن  پرداخت  یا عدم  حقِّ بیمه  خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت  آن  پرداخت  مسئول
ه بیمه است و کارفرما موظف است، حقِّ    نسبت به صدمات ناشی از حوادث  کار خود و به حکم قانون  قانون تأمین اجتماعی، هر کارگری خودبه  36به مادۀ    توجِّ

صیر کارفرما باشد، کارگر  بیمه را بپردازد و عدم پرداخت حقِّ بیمه از سوی کارفرما رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ چنانچه صدمات وارده ناشی از تق
شده به کارگر را از  تواند مبالغ  پرداختهای تأمین اجتماعی، دیۀ مربوطه را نیز از کارفرما دریافت کند و تأمین اجتماعی نیز میتواند عالوه بر دریافت حمایتمی

تأمین اجتماعی مراجعه نماید و دریافت مستمری از سازمان تأمین    تواند جهت جبران صدمات ناشی از حوادث کار بهکارفرما مطالبه و وصول نماید. کارگر می
های تأمین اجتماعی،  اجتماعی، مانع رجوع کارگر به مقصر  حادثه جهت دریافت دیه نیست؛ بنابراین اگر کارفرما مقصر حادثه شناخته شود کارگر عالوه بر حمایت

ها و غیره را که به کارگر پرداخته است  های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریتواند هزینهان نیز میمستحقِّ دریافت دیه از کارفرما است و در فرض اخیر، سازم
 شود. الذمه میبری از کارفرما مطالبه و وصول نماید. البته در صورتی که مقصر، ده سال مستمری موضوع مادۀ اخیر را به سازمان پرداخت نماید، از تعهد اخیر 

المال  ق.م.ا »در صورتی که صدمۀ بدنی ناشی از دفاع مشروع باشد، دیه ساقط است مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه از بیت  156ده  ما  3مطابق تبصرۀ  
 شود.« پرداخت می
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د؛ البته مادام که نام خریدار در دفتر   را از دادگاه درخواست نمای   الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی تواند،  معتبر است و خریدار می  سند عادیشده با  بیع  امالک  ثبت
شود  شود؛ در واقع از مجموع مقررات قانون مدنی و قانون ثبت چنین استنباط میامالک  ادارۀ ثبت درج نشده است، در مراجع دولتی و رسمی مالک شناخته نمی

شود؛ بنابراین در صورتی که  ار با سند عادی، مالک محسوب نمیشده در مراجع رسمی، داشتن سند رسمی است و خریدکه مالک  مالک بودن در امالک  ثبت
خود را با ارائۀ   شخص، متقاضی  أخذ  پروانۀ ساخت از شهرداری باشد و یا در صورتی که مالک بخواهد علیه غاصب طرح دعوای خلع ید نماید ابتدا باید مالکیت

ابتدا باید علیه فروشنده به خواستۀ الزام به تنظیم  کیت باشد و بخواهد دعوای خلع ید طرح نماید سند رسمی اثبات نماید؛ البته چنانچه مالک فاقد سند رسمی مال
؛ بنابراین آنچه پذیرفته نیست سند عادی به  سند رسمی طرح دعوی نموده و با احراز مالکیت وی، دعوی وی مبنی بر خلع ید علیه غاصب قابل استماع خواهد بود

نامۀ عادی، فروشنده را ملزم  نامۀ عادی، در دادگاه طرح دعوی نموده و به استناد مبایعهاین امر مانع از آن نیست که خریدار  مبایعه  عنوان دلیل مالکیت است ولی
اداری   صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت کلیۀ مراجع  1392/ 8/ 27مورخ   500به تنظیم سند رسمی نماید. رأی وحدت رویۀ شماره  

 های قطعی  دادگستری در باب احراز وقوع معاملۀ غیرمنقول به استناد سند عادی نیز مؤید همین برداشت است. از مدلول دادنامه
ک  تملک  مل  ثبت ملک به اسم شخص در دفتر امالک، دلیل مالکیت قانونی شخص است و تنها خالف این امر، قابل اثبات است یعنی چنانچه مدعی اثبات نماید

دیوان عالی کشور   از سوی شخص، بر مبنای  بیع  باطل بوده است، اسناد مالکیت خریدار ابطال خواهد شد زیرا بیع باطل اثری در تملک ندارد )رأی هیأت عمومی
 (. 10/5/1340مورخ   1653شمارۀ 

 باشد.کننده، ممنوع میبه همراه کاال یا خدمت دیگر، به مصرف  کننده، فروش  اجباری یک یا چند نوع خدمتقانون حمایت از حقوق مصرف  3مادۀ    1مطابق تبصرۀ  
رف  استفاده از لفظ »قولنامه« در باالی سند، مانع از بیع شناختن آن نخواهد بود )رأی شمارۀ   شعبۀ    1370/ 4/6  –  798/ 9اگر سند تنظیمی داللت بر »بیع« کند ص 

 دیوان عالی کشور(.  9
دار  بدهکار را به کمتر از مبلغ   ن  مدتی، د  یاست که به موجب آن شخص ثالث  ین، قراردادی د  دی : »خر 1390رید دین مصوب دستورالعمل اجرایی خ 1مطابق مادۀ 

باشد.«  ین میزان دیاز م  یده و حاک ی ذکر گرد  یاست که در متن اسناد و اوراق تجار   یرقم   یمبلغ اسم   -کند. تبصره  یم   یدار یاز دائن خر   یآن به صورت نقد   یاسم
د نسبت به پرداخت  یون در سررس ین را متعهد کنند که هرگاه مدین، فروشندۀ دید دیم قرارداد خر یتوانند ضمن تنظ یها م همین دستورالعمل، بانک  7مطابق مادۀ  

 متعهد به پرداخت آن باشد.   ید، و ی ن اقدام ننماید
 تعیین ثمن به پول خارجی )ارز( در معامالت معتبر است. 

تواند به نسبت کسری، از ثمن معامله بکاهد  م یا زیاد بودن مساحت ملک با ابعاد معین، از آنجا که ثمن به تناسب مقدار مبیع، تعیین شده، خریدار میدر خصوص ک
ساس »ابعاد زمین« فروخته  توان گفت که زیاده مال بایع است، زیرا بر انمی  384و یا در صورت اضافه مساحت، قیمت مازاد را بپردازد و بر خالف مصادیق مادۀ  

تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش   قانون ثبت هم مؤید همین نظر است. طبق این ماده، ذینفع می  149شده و از دایرۀ تراضی خارج نبوده است. حکم مادۀ  
های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و  ر هزینهمندرج در »اولین سند انتقال« )سندی که فروشنده با قید مساحت معین، ملک را منتقل نموده است( و سای

ع عامه تجاوز نشده  تقاضای اصالح سند خود را بنماید. البته اصالح  سند منوط به این است که اضافه مساحت در محدودۀ سند مالکیت بوده و به مجاورین و شوار 
 باشد. 

روز کاری از انعقاد قرارداد ارائۀ خدمات یا    7تواند، بدون نیاز به ارائۀ دلیل، ظرف  کننده« میرفدر معاملۀ از راه دور )در بستر مبادالت الکترونیک(، اصواًل »مص
کنندۀ کاال یا خدمات، متعهد است عین مبلغ دریافتی را مسترد کند و حقِّ دریافت  تسلیم کاال در قرارداد فروش، از قبول خود انصراف دهد؛ در این صورت، تأمین

قانون تجارت الکترونیکی( الزم به ذکر است که نقض    38و  37کننده، هزینۀ باز پس فرستادن کاال خواهد بود )مواد هزینۀ تحمیلی بر مصرف جریمه ندارد و تنها 
 قانون تجارت الکترونیکی(.  69کننده تلقی شده و مستوجب جزای نقدی است )ماده  کننده، نقض حقوق مصرفحقِّ انصراف از سوی تأمین

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

»چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دورۀ ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان   (:1386کنندگان خودرو )مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف
بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از  باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمۀ جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک

کنندۀ خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق،  کننده مکلف است حسب درخواست مصرفعرضه  ه بماند،روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفادسی
 کننده مسترد دارد.«بهای آن را به مصرف
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فتادۀ گر میبیمهگذار استحقاق  استرداد  وجوه پرداختی را ندارد بلکه گذار موجب بطالن عقد است لیکن نه تنها بیمهدر عقد بیمه، تدلیس  بیمه تواند اقساط  عقب ا 
(؛ مادۀ اخیرالذکر، در بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  1316قانون بیمه مصوب    12پرداخت نشده را نیز مطالبه نماید )ماده  

گذار اظهارات خالف واقع نموده باشد؛ روح  و غیرقابل فسخ است ولو بیمه  شود، یعنی عقد  بیمۀ شخص ثالث )راجع به وسایل نقلیه( معتبروسایل نقلیه اجرا نمی
ی حاکم بر قانون بیمه اجباری )مبنی بر ضرورت وجود و بقای بیمۀ وسیلۀ نقلیه( مؤید این نظر است.   کلِّ

  1319/ 28/5مورخ    1591نخواهد بود )رأی شمارۀ    صفخیار تخلف از وتوصیف مبیع در قباله، برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به طور مطلق، شامل  
شرط،    دیوان عالی کشور(؛ مالک رأی دیوان عالی، در خصوص خیار تخلف از شرط صفت و نتیجه هم قابل اعمال است؛ زیرا سقوط حقِّ فسخ ناشی از تخلف

کند که غالبًا چنین امری مورد خواست طرفین  نت اجرا تبدیل میاصواًل ضمانت اجرایی برای شرط باقی نگذاشته و آن را به یک تعهد غیرحقوقی و بدون ضما
 نیست؛ با وجود این، در صورت احراز قصد طرین برای اسقاط خیار تخلف از شرط، اسقاط این حق صحیح بوده و مخالفتی با نظم عمومی ندارد.

 دیوان عالی(.  1309/ 4/9مورخ  5267ی شمارۀ االصول، واحد و غیرقابل تفکیک است و تبعیض در آن راه ندارد )رأخیار فسخ، علی
حقِّ    33قانون مدنی را تخصیص زده است؛ زیرا مادۀ    459قانون ثبت، خیار شرط مانع تملک عین است و مادۀ    1386اصالحی مصوب    34و    33طبق مواد  

انسته است، با این تفاوت که خریدار تا زمان اجرای خیار، مالک  وضع حقوقی خریدار را مانند طلبکار  رهنی د  34تقاضای ثبت را تنها با فروشنده دانسته و مادۀ  
ک عین است و نه منفعت؛ بنابراین انتقال گیرنده را نخواهد  المثل زمان تصرف انتقالدهنده حقِّ مطالبۀ اجرتمنافع است؛ به عبارت دیگر خیار شرط مانع تملِّ

 داشت. 
مبنای    مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی، »تقصیر« و در قانون تجارت فرض مسؤولیت )مسؤولیت بدون تقصیر( است، اما قانون دریایی، 

یا خسارت وارده در    هرگاه فقدان وقانون دریایی: »...    55مادۀ    1سومی را اختیار نموده است که آن »امارۀ تقصیر« است؛ توضیح آنکه مطابق قسمت اخیر بند  
تنتیجۀ عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از   نمایند ملزمند که اعمال سعی و می  مسؤولیِّ

ؤولیت مستلزم قوۀ قاهره نیست، بلکه اثبات عدم تقصیر  مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند ...« بنابراین بر خالف قانون تجارت، در قانون دریایی، رهایی از مس
ل نشستن یا انفجار  کافی است؛ البته قانون دریایی در خسارات بدنی قائل به تفکیک شده است؛ به این معنا که اگر فوت یا صدمات بدنی، ناشی از تصادم یا به   گ 

جاز  او اتفاق افتاده است مگر آنکه خالف آن اثبات  یا غرق شدن کشتی باشد فرض بر این است که حادثه بر اثر تقصیر و ی ا غفلت متصدی حمل و یا مأموران م 
جاز  او را ثابت کند.  113ماده   2گردد )امارۀ تقصیر( )بند   قانون دریایی(؛ لیکن در سایر موارد اصل بر عدم تقصیر است و مدعی باید تقصیر متصدی یا مأموران  م 

 گیرد و »قبض« شرط صحت آن نیست. یرهن کشتی با سند رسمی صورت م 
بوده )مادۀ  پروانۀ بهره توثیق  قابل  از ذخایر معدنی  بانک1390قانون معادن اصالحی    9برداری  مالی نظیر  پروانۀ ( و مؤسسات  ها مکلف هستند معادن دارای 

 برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند. بهره
گیرندگان  ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقهگذاران بابت وثائق در رهن بانکگیرندگان و وثیقهوکالت بالعزل از تسهیالت  دریافت

 ها عمل کنند. موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه
)قانون رفع موانع    ۱۱/۱۳۸۶/ ۲۹مکرر آن مصوب    ۳۴و حذف ماده    ۱۳۵۱اصالحی قانون ثبت مصوب    ۳۴قانون اصالح ماده  الحاقی به ماده واحدۀ    ۴تبصره  

ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای  (: در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب تولید رقابت
 شود: های زیر عمل میاز روش مجوز به یکی 

دهنده، درصورت درخواست  واحد  تولیدی  بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری  تسهیالت  -  1
واگذاری به  ا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابلنماید و با هدف تأمین طلب بانک و یگذاری میرا قیمت  های واحد تولیدیتمام اموال و دارایی

پردازد. با پرداخت  کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام  واحد  تولیدی  بدهکار، تمام بدهی او را میخریدار، یک مناقصه برگزار می
لیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل  میزان طلب بانک و مؤسسۀ مالی و یا اعتباری از واحد تو 

 شود. و اموال مورد رهن آزاد می
های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف  در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویۀ بدهی

ی کرده باشد، اجازه  به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریدار   است
العاده، افزایش  ل مجمع عمومی فوقدهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکی

 دهد. 
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الطرفین خریداری  ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایۀ کارشناسی رسمی دادگستری مرضیدر مورد معامالت بانک  -  2
شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت  ماهه داده میگیرنده و راهن، مهلت دو  نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت

 کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایۀ مزایده فک رهن کند. 
%( مبلغ پایۀ ۷۰وط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد ) چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی مشر 

شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی  مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می
باشد و الزامی در تملک  البه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک میجدید بالمانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مط

های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این  ماندۀ مطالبات از روش ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی
 اولویت قرار دارد. تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در 

قانون دریایی )مانند مطالبات کارکنان کشتی، حقوق و عوارض عمومی، اجرت مربوط به نجات و کمک    29قانون دریایی: »حقوق ممتاز مندرج در ماده   30مادۀ 
 و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.«  حقوق ناشی از رهن کشتیدر دریا( نسبت به  

هیأت    1376/ 20/8مورخ    620ق.ا.ح و رأی وحدت رویۀ شمارۀ    229ق.ا.ا.م و    57تصرفات ناقل در مورد اموال غیرمنقول هم طبق نظر مشهور، ظاهر مواد  
 است.  اذن مرتهناست. در نتیجه، فروش یا انتقال سرقفلی  عین  مرهونه، منوط به  غیر نافذ، 1عمومی دیوان عالی کشور 

توان آن را اثبات کرد مگر در موارد اضطراری یا موردی که اشخاص   شود و با شهادت نمی« باشد و وصیت شفاهی در مراجع رسمی پذیرفته نمیوصیت باید »کتبی
 ق.ا.ح(.  291ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند )مستفاد از مادۀ 

یرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند که در این  هر وصیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود، در مراجع رسمی پذ
 ق.ا.ح(.  291االرث وارثی که اقرار کرده است نافذ است )م. صورت به نسبت سهم

 است.  سریو  رسمی، خودنوشتنامه، بر سه نوع   قانون امور حسبی وصیت 276طبق مادۀ  
به امضاء او رسیده  بوده و    دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصیو    تمام آن به خط موصی نوشته شدهنامه خودنوشت در صورتی معتبر است که  . وصیت1

به خط موصی. پس  باشد تمام  وصیت  به خط موصی،  نوشته شدن   تاریخ  آنو    داشتن  این وصیتامضای  تنظیم  تنظی، سه شرط   در  است.  نامۀ  م وصیتنامه 
 خودنوشت، امکان توکیل به غیر وجود ندارد. 

 شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. نامۀ رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم. ترتیب  تنظیم  وصیت2
و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون    دباید به امضاء موصی برس باشد ولی در هر صورت    به خط دیگرییا    به خط موصینامه سری ممکن است  . وصیت3

ِّ دیگری که در آیین
شود )استثنائًا کسی که  گردد امانت گذارده مینامه وزارت دادگستری معین میثبت اسناد مقرر گردیده در ادارۀ ثبت اقامتگاه موصی یا محل 

ِّ خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی  وصیتنامۀ سری تنظیم کند باید تمام  تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیتنمی
نامه را به خط 

نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را  نامۀ او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیتنامه بنویسد که این برگ، وصیتوصیت
 موصی در حضور او نوشته است(. 

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

ی برای بیامکان  تنظیم  وصیت  نامۀ رسمی ندارند. ای جز تنظیم وصیتسوادان چارهبی سوادان وجود ندارد ونامۀ خودنوشت و سرِّ
، رعایت تشریفات الزم نیست. منظور از  مسافرت در دریا که مراوده نوعًا مقطوع است،  امراض ساریه،  خطر مرگ فوری، جنگدر موارد غیرعادی و اضطراری مثل 

 ادی نباشد. های عنامهقطع مراوده این است که موصی قادر به تنظیم هیچ یک از وصیت

 

فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معامالت    محلِّ   توان از نماید که می ایجاد می   م تقدِّ   عینی و حقِّ   ه حقِّ برای مرتهن نسبت به مال مرهون   لکن   شود مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی  1
مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن  مرتهن مال   مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،   منافی حقِّ   لفعل ود، اعم از اینکه معامله راهن با باشد نافذ نخواهد ب   صورتی که منافی حق مرتهن   مالک نسبت به مال مرهونه در 

 . نافذ نیست   منافات داشته و   مرتهن   حقِّ   مرتهن از جمله تصرفاتی است که با مرهونه به شخص ثالث بدون اذن    ۀ مغاز   سرقفی    فروش و انتقال    ۀ در زمین 
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ی که بتواند به نامۀ غیرعادی یا اضطراری(  شود )وصیتدر موارد غیر عادی واقع میوصیتی که   بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلِّ
  توانسته به یکی از طرق معمول وصیت نمایدگذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع ن یا   یکی سه طریق  عادی وصیت کند

 شود مشروط به اینکه در مدت  نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد. اعتبار میبی
عمال (، »پذیرفته شدن وصیت51، سال  53طبق رأی وحدت رویه )شماره   اث مانع نفوذ و ا  اث نیست و عدم تصدیق بعضی از ورِّ نامۀ عادی، منوط به پذیرش همۀ ورِّ

نامۀ رسمی نیست بلکه هر وصیتی است که  نامۀ »عادی« در مقابل وصیتاند نیست«؛ در رأی فوق، منظور از وصیتت در سهم وارثانی که آن را قبول کردهوصی
 شود که آن را تأیید نمایند. طبق تشریفات قانونی تنظیم نشده باشد. در این صورت، تنها در حقِّ وارثانی اجرا می

شده باشد    یگر ید دی مه قیا بعد از آن در سند ب ی مه  ینکه در موقع عقد ب ی شود مگر ایپرداخته م  ی متوف ید بعد از فوت پرداخته شود به ورثۀ قانون یا مۀ عمر که بی وجه ب
 مه اسم برده شده است. یخواهد بود که در سند ب   یمه متعلق به کسین صورت، وجه ب یکه در ا

ی گفته شود به سود وارثان باشد،  زمرۀ ترکه نمیوجه بیمۀ عمر که ذینفع معین دارد، در   اث باشد ولی اگر ذینفع، معین نباشد یا به طور کلِّ آید اگرچه ذینفع، یکی از ورِّ
ند  ماگذار خواهد بود. اهمیت این تفکیک در این است که اگر مالی وارد ترکه نشود از دیون طلبکاران و اجرای وصیت مصون میوجه بیمه در حکم اموال بیمه

 قانون بیمه(.   24)مستفاد از م  
اث،   باشد که در این صورت رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است    محجوریا    غایبتقسیم ترکه ممکن است به تراضی انجام گیرد مگر اینکه یکی از ورِّ

 ق.ا.ح(.  313)م 
 شوند ولی دیه از ترکۀ وی قابل وصول است. مانند جزای نقدی ساقط می یمجازات شخص َعلیه  قانون آیین دادرسی کیفری، با فوت محکوم   535مطابق مادۀ 

که به موجب وصایت یا وراثت منقل   31/5/1389مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اصالحی 
ی وجود نداشته باشد یا در اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفادۀ  شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده »پنجاه سال« است و اگر وارثمی

 قانون فوق(.   12گیرد )ماده عمومی در اختیار حاکم اسالمی )ولی فقیه( قرار می
ده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل  هر گاه معلوم شود که متقاضی  تصدیق  انحصار وراثت با علم بر عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نمو

 قانون تصدیق انحصار وراثت(.  9شود )ماده تصدیق برخالف حقیقت کرده است، کالهبردار محسوب می
 دهد تا به مصارف عمومی برسد. حاکم، ترکۀ بدون وارث را به خزانۀ دولت می

ق.ا.ح(. درخواست تحریر ترکه اصواًل اختیاری است مگر در صورت وجود غایب    206ون متوفی است )مادۀ  مقصود از »تحریر ترکه« ارزیابی و تعیین مقدار ترکه و دی
م اجباری است.   و محجور در ترکه که در این صورت درخواست تحریر ترکه برای امین یا قیِّ

ی ندارند ولی اگر قصاص تبدیل به دیه شودحقِّ قصاص به ارث می برند )م.  گیرد و همه از آن ارث می، »دیه« به »ترکه« تعلق میرسد ولی زوج و زوجه بر آن حقِّ
 ق.م.ا(.  352

ی بر آن ندارند بلکه اینحقوق صنفی، وظیفه، بازنشستگی و مستمری، جزء ترکه محسوب نشده و طلبکاران متوفی و موصی گونه حقوق به طور مستقیم به  َله حقِّ
 آید. مالکیت مستحقان درمی

ق  حقوق وظیفه یا مستمری  متوفی برخوردار می  زوجۀ دائمی  متوفی از گردد و ازدواج  وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلِّ
ق.ح.خ(؛ همچنین در صورتی که خود  زوجه دارای حقوق بازنشستگی یا از    48حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل است )بند یک ماده  

 ق.ح.خ(. 48فتادگی باشد، این موضوع، مانع دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست )بند دو ماده کارا  
ناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر  فتاده نیازمند باشند یا اشتغال  و  فرزندان ا  فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصرًا در صورتی که معلول از کارا 

گردند )بند سه ماده  حسب مورد، از کمک هزینۀ اوالد، بیمه و مستمری  بازماندگان یا حقوق وظیفۀ والدین خود برخوردار می  تحصیالت  دانشگاهی داشته باشندبه  
 ق.ح.خ(.  48

هر و موم پذیرفته نمی هر و موم  بعد از تحریر ترکه، درخواست م  هر و موم  شود و اگر در اثناء  تحریر  ترکه درخواست م  بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است م 
 ق.ا.ح(.  192گردد )م  می

 ق.ا.ح(.  192مقصود از »تصفیۀ ترکه«، تعیین دیون و حقوق بر عهدۀ متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن  مورد وصیت از ماترک است )م  
 موضع وارثان در برابر ترکه از سه حالت خارج نیست: 

 شرط ترکه قید و . قبول بی1
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 . قبول در حدود صورت تحریر ترکه 2
 . رد ترکه3

« وجود و کفاف ترکه برای پرداخت دیون است. ولی وارثان میقبول بی توانند خالف  آن را ثابت نمایند زیرا در حقوق  ما وارثان تنها در  قید و شرط ترکه »امارۀ قانونی 
ق میشوند و دیون به ترکه مورد اموال مورث جانشین او می  ق.ا.ح(.  248و  226گیرد و ورثه ملزم نیستند که غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند )مواد تعلِّ

 ق.ا.ح(.  247تواند آن را رد نماید )م  وارثی که ترکه را قبول کرده، مادام که در آن تصرف نکرده، می
ک  پذیرد و ارادۀ وارث هیچ نقشی ندارد. ترکه »قهری« است و به حکم قانون صورت می »رد ترکه« به معنایی »رد تصفیۀ ترکه« است، نه رد مالکیت؛ زیرا تملِّ

 شرایط رد ترکه عبارت است از: 
 . باید به دادگاه اعالم شود؛ 1
ق و مشروط؛2 ز و مطلق باشد، نه معلِّ  . باید منجِّ
گاهی وارث به فوت مورث. ظرف یک ماه از 3  ق.ا.ح(.  250شود )م  »قبول ضمنی« محسوب میبه دادگاه اعالم شود و االِّ سکوت،   تاریخ آ

 آثار رد ترکه عبارت است از: 
 . عدم حقِّ ادارۀ ترکه و اعتراض به عملیات تصفیه؛ 1
 . از بین رفتن امارۀ کفاف ترکه. 2

 مال ورثه خواهد بود.  خواهد بود؛ البته اگر از دیون متوفی زائدی بماند  در حکم ترکۀ متوفی بدون وارثهر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند 
 ق.ا.ح(.  274تصفیۀ ترکۀ متوفی، در صورتی که »بازرگان« باشد، تابع مقررات تصفیۀ امور بازرگانان متوقف است )م 

 یون«اجازۀ بستانکاران و یا اداء  د بعد از ق.ا.ح مقرر داشته: »تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره، نافذ نیست مگر  229مادۀ 
ق.ا.ح( مگر در موارد خاص؛ مثل اینکه مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه »دادگاه« است، نه مرجع ثبتی محلِّ    326اصواًل مقررات تقسیم ترکه شبیه  افراز است )م  

 وقوع ملک. 
تقدیم دادخواست دارد و هر یک از   نیاز به  له و وصی راجع به  و همچنین موصی  امین غایب م  هر وارثی که محجور باشد و  قیِّ و    وصی،  ولی،  ورثهتقسیم ترکه 

ق.ا.ح( ولی طلبکار حقِّ چنین درخواستی را به خاطر    301توانند درخواست تقسیم ترکه را بنمایند )م  به، »در صورتی که وصیت جزء  مشاع از ترکه باشد«، میموصی
 ذینفع نبودن ندارد. 

 ق.ا.ح(.  313حجور در بین شریکان، تقسیم ترکه الزامًا با حضور نمایندگان آنها در »دادگاه« صورت خواهد گرفت )م  در صورت وجود غایب یا م 
  های ممنوع نامهیأت عمومی دیوان عالی کشور: هیأت حلِّ اختالف )مستقر در سازمان ثبت احوال( برای تغییر    1/1362/ 22مورخ    ۱.۶۲رأی وحدت رویه  

 در صالحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.   نام اشخاصبه سایر دعاوی مربوط به   اختیار دارد و رسیدگی
 باشد. با تصویب رئیس سازمان ثبت احوال کشور می  نام خانوادگیتغییر 

حفظ اعتبار اسناد    ، ممکن است )ماده واحدۀ قانونباریک، در کمیسیون تغییر سن، فقط برای  در صورت پنج سال اختالف سنتغییر سن مندرج در شناسنامه  
 سال( در صالحیت دادگاه است.  5(؛ در غیر این صورت )کمتر از  1367سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 

 ازدواج و طالق غیرمدخوله در شناسنامۀ »المثنی« درج نخواهد شد )هم خانم و هم آقا(. 
کس فوت شود یا به جهت دیگری صالحیتش برای ادارۀ اموال از بین برود امین برای    در صورتی که غائب برای ادارۀ اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن

 شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود. گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمیادارۀ اموال معین می
 شود. اموال در حوزۀ او یافت می است کهتانی حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهدۀ دادس 

مأمورین  مقرر است در خارج ایران به عهدۀ    در امور محتاج به تعیین امین ها  وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان
 خواهد بود.   کنسولی

 النفقۀ غایب( حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای ادارۀ اموال غایب بنمایند. اشخاص واجبدادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار )یا 
 امور راجع به غایب مفقوداالثر )از جمله نصب امین( با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده. 

 حوزه آن دادگاه بوده.  دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غایب درهر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد 
 در صورتی که ورثۀ غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد. 
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ق.م   1014آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود؛ مگر در مورد مادۀ کسی که در زمان غیبت غایب عماًل متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب 
 تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد« که اشعار داشته: »اگر یکی از وراث  غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی

باشند و در صورت  مذکور بر دیگران میبه ترتیب  با داشتن صالحیت  زن یا شوهرو  اوالد  ،  مادر ،  جد ،  پدراولویت نصب امین در میان خویشاوندان، به ترتیب،  
 نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند. 

َمت  امین معین نخواهند شد )م   1231اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند )م    ق.ا.ح(.  117ق.م( به س 
 ق.ا.ح(.   142النفقۀ غایب، اموال وی را بفروشد، تحصیل اجازۀ دادستان الزم است )اطالق مادۀ برای پرداخت نفقۀ اشخاص واجبدر صورتی که امین بخواهد 

ل  تواند از اصالزحمۀ امین باید تأمین گردد، بر اساس اصل استحقاق مطالبۀ اجرت برای امین، دادگاه میدر صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد تا حقِّ 
 ق.ا.ح(.  150الزحمه تعیین کن )م مال، برای امین حقِّ 

هیأت   1360/ 1/ 15 – 20/59های دادگستری است )رأی وحدت رویۀ شمارۀ تقسیم امالک غایب مفقوداالثر از صالحیت واحد ثبتی خارج و در صالحیت دادگاه
 عمومی دیوان عالی کشور(. 

کند و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط سقوط والیت پدر نیست )رأی  مشروع، والیت پدر و جدِّ پدری را ساقط میازالۀ بکارت بر اثر مواقعه خواه مشروع باشد یا نا 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(.  62/62ردیف  29/1/1363مورخ    – 1وحدت رویه 

  18میلیون تومان تا    8)بیش از    5جزای نقدی درجه  عدم ثبت ازدواج »دائم«، طالق، فسخ نکاح، رجوع، انفساخ نکاح، اعالم بطالن نکاح و طالق، موجب  
قانون حمایت خانواده(؛ بنابراین عدم ثبت نکاح موقت یا بذل مدت فاقد    49ماه( برای »مرد« است )ماده    6روز تا    91)از    7میلیون تومان( یا حبس تعزیری درجه  

. شرط  3. توافق طرفین؛  2. باردار شدن زوجه؛  1ضمانت اجرای کیفری  فوق است:    وصف مجرمانه است. البته در سه مورد، ثبت ازدواج موقت الزامی و دارای
 ضمن عقد. 

تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طالق زوجۀ مجنون الزم  ق.ا.ح: »در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازۀ دادستان می  88ماده  
 دهد.« دادگاه قیم طالق می  باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب 
رفًا تمکین خاص یا همان    مطلق  وظایفی کهتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء   زن در صورت حال بودن  َمهر، می شرعًا و قانونًا در برابر شوهر دارد )نه ص 

 عالی کشور(. هیأت عمومی دیوان  2/1390/ 13مورخ   718رابطۀ جنسی( امتناع کند )رأی وحدت رویۀ شمارۀ 
، دادگاه، طالق را توسط نمایندۀ  در مواردی که دسترسی به شوهر ممکن ممکن نیستگیرد یا صورت می به حکم دادگاه و به درخواست زندر مواردی که طالق 

ت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج بقضایی  شوهر )سردفتر( واقع می تواند با استفاده از آن اشد زوجه میسازد ولی اگر گواهی عدم امکان سازش به علِّ
 (. 1391ق.ح.خ  36وکالت، خود را مطلقه سازد و نیازی به حضور مرد یا نمایندۀ قضایی در دفترخانه نیست )ماده  

انند تقاضای طالق توافقی را  تو در صورتی که زوجین، متقاضی  طالق باشند، دادگاه باید موضوع را به »مرکز مشاوره خانواده« ارجاع دهد. در این موارد طرفین می
ت اتخاذ تصمیم  از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند؛ در صورت عدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاورۀ خانواده موضوع را با مشخص کردن مورد توافق جه

 (. 1391ق.ح.خ   25کند )ماده نهایی به دادگاه منعکس می
د با توجه به  ین موارد بایارجاع کند. دادگاه در ا یجاد صلح و سازش موضوع را به داور ید به منظور ای، دادگاه با یتوافق ه موارد درخواست طالق، به جز طالق یدر کل 

 (. 1391ق.ح.خ  27ل رد کند )ماده ی ۀ داوران را با ذکر دلیرد، نظر یصادر و چنانچه آن را نپذ  ینظر داوران رأ
اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون    عدم امکان سازش   یصدور گواهشد، دادگاه به  ا به درخواست زوج بای  یکه طالق، توافق یدر صورت

 (. 1391ق.ح.خ   26کند )ماده یمبادرت م ط اعمال وکالت در طالق یاحراز شراا  ی الزام زوج به طالقبه صدور حکم  
که    یم کند، درصورتیعدم امکان سازش را تسل  یازدواج و طالق مراجعه و گواه   یقطعی( به دفتر رسم هرگاه زوج در مهلت مقرر )سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی  

در صورت عدم حضور  غه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.  یص   یاجرا  ی کند براین اخطار م یك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجیزوجه ظرف  
ه به اطالق مادۀ اخیرالذکر، انصراف  1391ق.ح.خ    35رسد )ماده  یله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه م یت به وس و پس از ثب  ی غۀ طالق جار یص  زوجه (؛ با توجِّ

وافقی( بوده  زوجه و امتناع او از حضور در دفترخانه مانع اجرای صیغۀ طالق نخواهد بود ولو منشأ صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست طرفین )طالق ت
زوج مانع    مقابل اگر بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از حضور در دفترخانه امتناع نماید اگر زوجه وکالت در طالق داشته باشد، عدم حضور  باشد؛ در  

سه ماهه،    ( اما در غیر این صورت، امکان اجرای صیغۀ طالق وجود نداشته و با انقضای مدت1391ق.ح.خ    36اجرای صیغۀ طالق و ثبت آن نیست )ماده  
 (. 1391ق.ح.خ   36شود )مفهوم مخالف ماده گواهی عدم امکان سازش از درجۀ اعتبار ساقط می
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حضـانت به مادر را خالف مصلحت فرزند    یا دادسـتان، اعطای  یقهر   یول   یکه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضا  یحضانت فرزندان 
 (. 1391ق.ح.خ   43ص دهد )ماده ی تشخ

درجه    یر یامتناع کند به حبس تعز   النفقهر اشخاص واجبینفقه ساه  یا از تأدین او ندهد  ی را در صورت تمک  نفقه زن خود،  یبا داشتن استطاعت مال هرکس  
مجازات موقوف    یاجراا  ی  یب جزائی ت در هر زمان تعقی از شکا  یاست و درصورت گذشت و   ی خصوص  ی ت شاکیمنوط به شکا  یفر یب کیشود. تعقشش محکوم می

نفقۀ زوجه  -شود تبصره  یم پرداخت  از  به عدم تمک  یاامتناع  به موجب قانون مجاز  نیکه  و  نفقۀ  ین است  ناشز  تلق  یفرزندان  کودکان تحت  ا  ی  یح مصنوع یاز 
 (. 1391ق.ح.خ   43ن ماده است )ماده یمشمول مقررات ا  یسرپرست

م بر نفقۀ اقارب است. نفقۀ زن  ین  طبیعی. نفقۀ زن منوط به فقر  او یا تمکن  شوهر طلب ممتازه تلقی مینفقۀ زن مقدِّ ین  حقوقی است نه د  شود. نفقۀ گذشتۀ زن، د 
و متقابل است.  نیست. نفقۀ زوجه یک تکلیف یکجانبه است و در هیچ شرایطی زن مجبور نیست که به شوهر خود نفقه بدهد، ولی نفقۀ اقارب یک تکلیف دوجانبه  

 وقت، زوجه اصواًل استحقاق نفقه ندارد اما نفقۀ طفل متولد از نکاح )اعم از دائم یا موقت( بر عهدۀ پدر است. در عقد م
ه از اموال خود او استیفاء میجبران ضرر و زیان ناشی از جرم به عهدۀ خود صغیر است و محکوم   هیأت    29/1/1360، مورخ  60/1شود )رأی وحدت رویۀ ش  ب 

 کشور(. عمومی دیوان عالی 
  68شود )م  شده از سوی دادگاه، الزامی به پذیرش سمت قیمومت نداشته و عدم اعالم امتناع قیم از قبولی سمت قیمومت، نیز قبولی محسوب نمیقیم  تعیین

 ق.ا.ح(. 
 ق.ا.ح(.  85و  79آموزش و پرورش محجور با قیم است )مواد 

شدۀ آب و  اهمیت مانند قبوض پرداختبها و بیهای بیهای حائز اهمیت را ذکر کند و برگمالک و تمام برگهای بهادار، اسناد  اقیم باید در سیاهۀ اموال، برگ 
 ق.ا.ح(. 76ها را در سیاهۀ دارایی قید کند )ماده بنده کرده و عدد برگهای بالعوض را دستهبرق، رسید کمک

َمت  خود از اموال  محجور مطالبه کند.  حساب وتواند، هزینۀ تهیۀ صورتق.ا.ح، قیم می 78به موجب مادۀ    تسلیم اموال را حتی پس از زوال  س 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:    1351/ 11/۱۱مورخ    ۶۲رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

باید پلمپ شده باشد و تخلف از  هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر  
اید آن دفاتر جز در  این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر  بازرگانی  طرف  دیگر استناد نم

براز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه میموارد استنثاءشده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده ا ه تلقی  ز ا  ت  ثب 
تواند آن را از جمله دالیل م 

شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دالیل و مدارک معتبر  آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی  ۳۰۲نماید اما از مفهوم ماده  
ت  اظهار  طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تج و اوضاع و احوال دیگر با ثب 

رف  اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل م  ارتی به  شد به ص 
در مقام دانست آن وقت آن دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دالیل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر  

ۀ اظهار  طرف تلقی نماید.  ت  ثب 
 را از جمله دالیل  م 

 کشور عالی عمومی دیوان  هیأت  1395/ 1/ 24مورخ    ۷۴۸رأی وحدت رویه شماره 
چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به  هذا  اصالحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع  ۱طبق ماده  

زام اداره ثبت احوال به  ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن ال
شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه  بینیصدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش

 اصالحی قانون )هویت و تابعیت( را دارد یا نه.  ۴۵مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 
 کشور عالی عمومی دیوان  هیأت 6/2/1390مورخ    ۷۱۷رأی وحدت رویه شماره 

ت هر یک از رانندگابا موضوع:    ن در برخورد دو یا چند وسیلۀ نقلیه به میزان تقصیر نیست. مسؤولیِّ
در   هر یک از رانندگانسرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت  منتهی به قتلقانون مجازات اسالمی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه   ۳۳۷مستفاد از ماده 

 د. خواهد بو تساویـ به هر میزان که باشدـ به نحو   صورت تقصیر
 کشور  عالی دیوان عمومی هیأت  ۱۳۹۸/ ۱۵/۵  مورخ   ۷۷۹ شماره رویه وحدت رأی

 المثل زوجه )یا نحله بدل از آن( تنافی و تعارض ندارد. جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت
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مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی  بر شروط ضمن عقد نکاح و    ۱۲/۹۱/ ۱قانون حمایت خانواده مصوب    ۲۹گذار در صدر ماده  با توجه به تأکید قانون
قانون مدنی )یا نحله بدل از آن( تنافی و تعارض    ۳۳۶المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده  که ضمن عقد نکاح مقررشده با اجرت

سازد و در چنین مواردی دادگاه  استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی  المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوقندارد، بنابراین تعیین اجرت
 المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. باید عالوه بر تعیین اجرت

 ی کشور هیأت عمومی دیوان عال  1398/ 6/ 26مورخ    781رأی وحدت رویه شماره  
تنظیم    ۱۳۸۹قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال    ۱۱۵های موضوع بند )ب( ماده  نامهحکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه

 شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. 
وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف   ۱۳۸۹  سال  مصوب  ایران«  اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  ساله  پنج  برنامه»  قانون ۱۱۵نظر به اینکه مقررات بند )ب( ماده  

  خسارات  اجباری بیمه  »قانون ۱کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند )الف( ماده  
خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت   ۱۳۹۵  سال  مصوب  نقلیه«  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث  خصش  به  شده  وارد

بهنشود می اینکه  به  با عنایت  و  ماده  گردد  بیمه  ۶۵موجب حکم مقرر در  به  ماده نسبت  ازنامهاین قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن    های صادره پیش 
پرداخت نشده نیز الزمالزم های  نامهالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطالق آن نسبت به بیمهاالجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها 

 دیده قابل تسری و تعمیم است. شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگر قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم ۱۱۵موضوع بند )ب( ماده 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  10/1395/ 14مورخ    ۷۵۵رأی وحدت رویه شماره  

ن  تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آبا موضوع:  
 . رسیدگی است تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابلاست. بر این اساس، 

گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین  آن راجع به صالحیت دادگاه چنین مستفاد می  ۴خصوصًا مادۀ   نابارور  زوجین  به  جنین  اهداء  نحوۀ  قانون از مقررات
در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون  مدنی  امور  در  دادرسی…  آیین  قانون از امور ترافعی نیست و مقررات

 تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است. 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1389/ 7/ 20مورخ    ۷۱۶رأی وحدت رویه شماره 

 وکالت در طالق: وکالت زوجه در طالق، در صورت محکومیت به تمکین و امتناع از وظایف زوجیت قابل إعمال نیست. با موضوع: 
که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و  تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی قانون مدنی  ۱۱۰۸نظر به اینکه مطابق ماده  

ضمن عقد   قانون مدنی  ۱۱۱۹این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طالق که به حکم ماده  زوج  
 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.  ۱۲نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1387/ 5/ 22مورخ    ۷۰۸ه شماره رأی وحدت روی
ِّ حبس زوجه نیست. با موضوع:  

سقط  حق   مهریه: تقسیط مهریه م 
  تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.قانون مدنی زن می  ۱۰۸۵به موجب ماده  

توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با  ضمنًا در صورت احراز عسرت زوج، وی می
ِّ حبس  عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفًا ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک ج

سقط  حق  ای مهر بوده م 
سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اواًل حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی  زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی

خذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه  در دیگری مؤثر نیست. ثانیًا موضوع مهر در ماده مزبور داللت صریح به دریافت کل مهر داشته و ا
 موردنظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  10/1378/ 28مورخ    ۶۴۷رأی وحدت رویه شماره  
 شود.مهریه: تبصرۀ الحاقی به قانون مدنی در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز عطف بماسبق میبا موضوع:  

با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ  ۱۳۷۶مصوب سال   قانون مدنی ۱۰۸۲منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 
زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد  شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به  ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمواًل برحسب وجه رایج )ریالی( تعیین می

 مباینتی ندارد.  قانون مدنی  ۴با این وصف قانون مرقوم )تبصره الحاقی( با ماده 
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 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  12/1374/ 15مورخ    ۶۰۳رأی وحدت رویه شماره  
الصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت  امالکیت: در نقاطی که قانون اصالحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیبا موضوع:  

 معتبر و مجری است. 
مالکیت  قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات   و یا االصول قانون مدنینظر به این که در نقاطی که قانون اصالحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی

کامل قانون اصالحات   تا اجرایاثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدالل که ) خواهان برای تواند اسناد و مدارکی را کهمعتبر و مجری است و دادگاه نمی
شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این   شود( نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأیمشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی ارضی و

شعب دیوان  برای  ۱۳۲۸تیرماه    مصوب طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی
 االتباع است. در موارد مشابه الزم هاعالی کشور و دادگاه

 عالی کشور هیأت عمومی دیوان    1351/ 13/10مورخ   54رأی وحدت رویه شماره 
اند نافذ است و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم نامه عادی در سهم وراثی که آن را تصدیق کردهوصیت  نامه:وصیتبا موضوع:  

 شود.اند نمیوراثی که آن را قبول کرده
نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه  را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نامه عادیکه پذیرفته شدن وصیت قانون امور حسبی  ۲۹۱نظر به این که از ماده 

قانون مدنی نیز مؤید این    ۸۳۲باشد و ماده  اند نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کردهاستفاده نمی
 اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.  مدنی قانون ۱۲۷۸و  ۱۲۷۵معنی است و بر طبق مواد  

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1399/ 4/ 17مورخ    891رأی وحدت رویه شماره 
  171  اصل  موضوع  قاضی   اشتباه  یا  تقصیر  از  ناشی  خسارت  جبران   دعوای  به  رسیدگی   1390ب  مصو   قضات  رفتار   بر  نظارت   قانون  30ماده  به  عنایت   با

.  است  قضات  انتظامی  عالی  دادگاه  در   قاضی  اشتباه  یا  تقصیر  احراز  به  منوط   تھران  ( حقوقی)  عمومی  دادگاه  در  ایران  اسالمی  جمھوری  اساسی  قانون
  به  مورد، حسب را دعوا  قاضی، اشتباه یا تقصیر  احراز از  پس و تقدیم قضات  انتظامی عالی  دادگاه به را خود  درخواست باید   ابتدا مذکور خسارت   ورود   عی  مدِّ   بنابراین
 . کند  اقامه صالح حقوقی عمومی دادگاه  در دولت یا  مقصر  قاضی  طرفیت

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   99/ 5/ 21  مورخ   794 شماره رویه وحدت یأر 
  مصوب  ربا  بدون بانکی  عملیات  قانون  20  ماده  و  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با  4/1351/ 18  مصوب کشور بانکی  و  پولی  قانون  37و    14، 11،  10 مواد از  مستفاد

  اسالمی   جمهوری  مرکزی  بانک  مربوط،  مقررات  دیگر  و  21/1/1379  مصوب  غیردولتی  هایبانک  سیسأت  قانون  واحده  ماده  و  بعدی  اصالحات  با  8/6/1362
  سسات ؤم  و  هابانک  سود  سهم  حداکثر  و  حداقل  به  راجع  مذکور  بانک  مصوبات  و  است  آن  اجرای  حسن  بر  ناظر  و  کشور  اعتباری  و  پولی  نظام  کنندهتنظیم  ایران

  1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  هایدادگاه  دادرسی  آیین  قانون 6  ماده  به  عنایت  با  و  مراتب   به   بنا.  دارد  آمره  ۀجنب غیردولتی  و  دولتی  از   اعم  اعتباری
  مندرج  شرط    «نیست  اثر  ترتیب  قابل   دادگاه  در  باشد  شرع  موازین  با   مغایر  که   حسنه  اخالق   خالف  بر   یا   عمومی   نظم  مخل   که   قراردادهایی  و  عقودکه اشعار داشته »

 . است باطل مذکور مصوبات  بر مازاد  سود به نسبت بانکی تسهیالت اعطای قرارداد در
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  10/99/ 16  مورخ   805 شماره رویه وحدت یأر 

  ماده   اخیر   قسمت   عبارت   و   مدنی  قانون   ۲۳۰  ماده   اطالق   مشمول   پولی،   تعهدات   ایفای   در   خیر أت  خسارت   جبران  منظور   به   قراردادی   التزام  وجه   تعیین 
  التزام   وجه   مبلغ  اخیرالذکر،  قانون   ۶  ماده   به   عنایت  با   و  است   ۱۳۷۹  مصوب   مدنی  امور   در   انقالب   و   عمومی  های دادگاه  دادرسی   آیین   قانون   ۵۲۲

  امری   مقررات  و  قوانین  با  مغایرتی   که   در صورتی  باشد، (  تورم  نرخ)  رسمی  اعالمی  هایقیمت   شاخص  از  بیشتر  اگر  حتی   قرارداد،  در  شدهتعیین 
 . است قانونی اشکال  فاقد  و معتبر ،باشد  نداشته پولی  مقررات جمله از

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  11/99/ 14  مورخ   806 شماره رویه وحدت یأر 
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از وسایل نقلیه مصوب    15در موارد مشمول مادۀ   اثر حوادث ناشی  پرداخت    1395قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در  گرچه 
ه به اینکه هرگاه ز خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش    حادثه و ورود صدمه به خود   مسبب  دیده،  یانبینی شده است، اما با توجِّ

بازپس و    پرداخت خسارت به ویباشد،   به  از  گیری آناقدام  این ماده حمایت  از وضع  بنابراین هدف  بیهوده و غیرعقالیی است.  ، کاری 
  15مذکور در بندهای چهارگانۀ مادۀ    شرایط    واجد    ۀحادث  مسبب    حادثه و اصواًل در این قانون، برای رانندگان    دیده است نه مسبب  زیان   ثالث    اشخاص  

ت  بودن  شرط دارا موضوعی دارد. افزون بر این،    همین قانون نیز خروج    11این موارد از شمول مادۀ    ،یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علِّ
نامه  بینی شده و این آیین پیش   قانون یادشده  3نامۀ اجرایی مادۀ  آیین   10در بند پ مادۀ  حادثه    ای پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب  بر گواهینامۀ رانندگی  

این    21مادۀ    2گر مطابق تبصرۀ به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه 
نامۀ موضوع  گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به مسبب حادثۀ فاقد گواهینامه رانندگی از محلِّ بیمه نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه   قانون 
 قانون مذکور ندارد.  3مادۀ 

 های مدنی خاص و مختلط بخش دهم: مسؤولّیت
مسؤول  وارد کند،    خسارتی به دیگران  احتیاطیتیجۀ بیدرن   یامدًا  ع  مجوز قانونیهر کس بدون  گیرد.  را در برمی   رقراردادی ی ت غ ی مسؤول فقط      ص ت مدنی خا ی مسؤول 

 باشد. می ناشی از عمل خود جبران خسارت
 

 مسؤولیت مدنی دولت 
 مسؤولیت ناشی از اعمال تقنینی

ی آن به موارد مشابه وجود دارد که همۀ آندر حقوق داخلی، مستنداتی دال بر وجود مسؤولیت مدنی دولت در مواضع  ها دال بر آن است که  مختلف و امکان تسرِّ
 اند از: خود دولت نیز به تدریج و با توجه به اقتضائات روز، مسؤولیت مدنی ناشی از َاعمال تقنینی را مفروض دانسته است، این مستندات عبارت

 فلسفۀ تشکیل دیوان عدالت اداری: 

ها،  و احقاق حقوق آن  یدولت   یهانامهنیی ا آیها  ا واحدین  یات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور یبه شکا  یدگ یساسی: به منظور رسقانون ا  173»اصل  
 کند.«ین مییوان را قانون تعین دیارات و نحوه عمل ایگردد. حدود اختیس م یه تأس ییقضا  قوهس یر نظر رئ ی« ز یوان عدالت ادار یدبه نام » یوانید

 الزام بیمۀ مسؤولیت کارکنان دولتی توسط خود دولت: 

،  یدخر قابل، محکومیت جزائی مالی و  دولت مکلف است مسؤولیت مدنی»  :1379قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب    24»مادۀ  
ؤوالن و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت  دیگر مس یدخر قابلمحکومیت محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر 

ها و مخارجی را که هر یک از  گر کلیۀ هزینهای بیمه کند که بیمهگونهچه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینۀ خود به واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و
 شوند، بپردازد.« از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می تحت هر یک  مسؤوالن و مجریان امر واگذاری،

 ها؛لزوم پرداخت خسارت به صاحبان سند مالکیت جنگل پس از تصویب دولتی شدن جنگل: مبنی بر 1341های کشور مصوب قانون ملی شدن جنگل

ا دارای حکم یها به نام جنگل صادر شده و  ت آنیی حکم قطعی دال بر مالکی ا از مراجع قضایت به نام جنگل هستند و  یـ به اشخاصی که دارای سند مالک  3مادۀ  »
 شود: ...« ر پرداخت مییدگی امالک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه ز ی های رسأتیقطعی از ه

مبنی بر لزوم پرداخت قیمت عادله و بعضًا  :  1358های عمومی عمرانی و نظامی مصوب  مهالیحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنا
 ؛اضافه در ازای تصرف اموال اشخاص

ها  کن او ب  هایشهردار   ینچنهمهای دولتی یا وابسته به دولت،  رکتها یا مؤسسات و شهای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهـ هرگاه برای اجرای برنامه  1»مادۀ  
و  و دانشگاه آن  هاییسازمانهای دولتی  به  این پس "که شمول قانون نسبت  از  و  باشد  نام  نامیده میها مستلزم ذکر  ابنیه،  دستگاه اجرایی"  به ارضای،  شوند 

دستگاه اجرایی" یا از  آن قباًل وسیله "متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار  مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور  
سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات    تواند مورد نیاز را مستقیمًا یا به وسیله هردستگاه اجرایی" میطرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد "

 نون خریداری و تملک نماید.« مندرج در این قا
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 ها مبنی بر لزوم جبران خسارات ناشی از تصمیم شهرداری:  1334/ 4/ 11ها مصوب  قانون شهرداری 57مادۀ 

در   تصمیمی   الرعایه است و اگراجرای مقررات شهرداری که جنبۀ عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعالم برای کلیۀ ساکنین شهر الزم -  57»ماده  
نی اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتی که آن ها به تصمیم متخذه  حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معیِّ

ت نمایند و نظر انجمن والیتی یا  توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن والیتی و در صورت نبودن انجمن والیتی به وزارت کشور شکای تسلیم نباشند می
قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن    چنانچه شود و  وزارت کشور ابالغ می

تواند به  معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می  ه ضررتصمیم وزارت کشور ب  چنانچهخسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند.  
 های عمومی مراجعه نماید.« دادگاه

گذاران خارجی در صورت سلب مالکیت سرمایۀ  مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به سرمایه  :1372قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب   21مادۀ  
 ایشان به نفع دولت. 

های بیمه نسبت  شرکتها و مؤسسات اعتباری و  کن اهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بتواند با تصویب هیأت وزیران و از محل داراییمی»سازمان هر منطقه  
یبه تضمین سرمایه  شدن تا حدِّ تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.« های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملِّ

 
 سؤولیت مدنی ناشی از اعمال قضایی م

قانون مجازات اسالمی )مصوب    486و    13چنین مادۀ  هم( و  1394قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    261تا    255قانون اساسی و مواد    171طبق اصل  
 ل جبران خسارت مادی و معنوی است. ، مسؤو المال بیتگناهی  او ثابت شود  ، شخصی را به حبس محکوم کند و بعدًا بیبدون تقصیر( اگر قاضی 1392
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا  »  دارد:قانون اساسی در این زمینه مقرر می  171اصل  

ر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر   َقصِّ شود و در موارد  وسیلۀ دولت جبران میاین صورت، خسارت بهمعنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، م 
 « تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  چنانچهضرر معنوی  

یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن  13ماده   نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه  ها َحسب مورد  قانون مجازات اسالمی: »حکم به مجازات 
لیت  مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤو 

 « .شود جبران می  المالتیب صورت، خسارت از   کیفری و مدنی است و در غیر این
رات  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقر   486مادۀ  

ه را با ذکر را صادر و پروند  المالتیبمجدد، حکم پرداخت دیه از    کنندهآیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم   نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می

 « .شود یممحکوم  المال تی به است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« و بازگرداندن دیه ب ضامن، وی قطعی
شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت  قانون آیین دادرسی کیفری: »اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می 255ماده  

 درسی کیفری( خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.« این قانون )قانون آیین دا ۱۴توانند با رعایت مادۀ یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می
َهمان  بی تَّ قانون اساسی مقرراتی    171بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل  نه محکومان( را پیششده )گناه بازداشت  مادۀ فوق اصل جبران خسارت م 

 وضع نموده است. 

ِّ جبران خسارت بر اساس این   ی کسان  .2
ماده را دارند، باید در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی »بازداشت« شده باشند، منظور از این بازداشت، سلب    که حق 

َهم است، اعم از این تَّ توان سلب آزادی ناشی از تحت نظر  که این امر در اثر صدور قرار بازداشت موقت باشد یا قرارهای تأمین منجر به بازداشت. حتی میآزادی م 
 گرفتن متهم توسط ضابطان دادگستری را نیز مشمول این حکم دانست.قرار 

ِّ جبران خسارت دارند که پروندۀ آنبازداشت  .3
قانون آیین دادرسی    257ها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده، و با توجه با مادۀ  شدگانی حق 

لع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمیحکم یا قرار، قطعی هم شده باشد. بنابراین،    کیفری، این طَّ شود، این افراد به دلیل  اواًل، از آنجا که در مورد شاهد یا م 
َهم منتهی به صدور قرار  " در موارد مصرح میصرفاً قانون آیین دادرسی کیفری "  215جلب  خود در اجرای مادۀ   تَّ تواند مطالبۀ خسارت کنند. ثانیًا، اگر پروندۀ م 

َهم، وی سزاوار جبران خسار  موقوفی تَّ ت دانسته نشده  تعقیب نیز شده باشد، به دلیل عدم  اظهارنظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم  ارتکاب عمل مجرمانه توسط م 
 است. 
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ت بر اثر اعالم مغرضانه جرم،  که بازداش ( این قانون بر عهده دولت است و در صورتی255جبران خسارت موضوع ماده ) قانون آیین دادرسی کیفری: »  259مادۀ  
 « .تواند به مسؤول اصلی مراجعه کندشهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می

)نه خطا و    بعد از جبران خسارت متقاضی توسط دولت، هر یک از افرادی که به عنوان شاهد، شاکی، ضابط دادگستری یا حتی مقام قضایی، که از روی تقصیر
َهم بی تَّ ناس اظهارنظرکننده در پرونده  گیرند. کارش دولت به متقاضی پرداخته مورد رجوع قرار می  آنچهاند، برای پرداخت  گناه شدهاشتباه( سبب  بازداشت شدن م 

 نیز در صورت اجتماع این شرایط مشمول همین حکم خواهد بود. 
جای قرار بازداشت،  خسارات ناشی از قصور )اشتباه( و تقصیر قضات: اگر بر اثر اشتباه یا تقصیر یک قاضی در رسیدگی قضایی یا در متفرعات آن مانند صدور ناب

 جبران است:فین و ... به اشخاص، خسارتی وارد شود، آن خسارت به این نحو قابلنقص تحقیقات، نرسیدن به ادلۀ طر 
 قانون نظارت بر رفتار قضات(.  30« است )مادۀ اغماضقابل. منظور از تقصیر، »تخلف سنگین« و منظور از قصور، »اشتباه 1
است که ابتدا، قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات  . رسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارات ناشی از قصور یا تقصیر قاضی، منوط به آن  2

 قانون نظارت بر رفتار قضات(.  30شود )مادۀ 
اضی مزبور طرح  . بعد از اثبات تقصیر یا قصور قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، در دادگاه عمومی برای محاسبۀ میزان خسارت و مطالبۀ خسارت، علیه ق3

 طرح است. شود. این دعوا صرفًا در دادگاه عمومی تهران قابلدعوا می
 ق.ا(:  171. برای جبران خسارت با دو حالت مواجهیم )اصل 4
 دیده بر عهدۀ قاضی است. اگر خسارت ناشی از تقصیر قاضی باشد: خسارت زیان -
 شود. دیده توسط دولت جبران میاگر خسارت ناشی از قصور قاضی باشد: خسارت زیان -
ِّ صندوق خاصی جبران می. در موارد زیر، اگر خسارت، ناشی از تقصیر قاضی باشد، زیان5

تواند  شود؛ اما دولت پس از جبران خسارت میدیده توسط دولت و از محل 
ر مراجعه کند:  َقصِّ  به قاضی  م 

ها را بدهد. اگر در اجرای  تواند دستور بازگشایی  آنته خودداری کند، بازپرس میها و اشیاء  بس اگر متصرف  منزل و مکان و یا اشیاء  مورد بازرسی، از بازکردن  محل  -
کننده شخص   چنین مواردی که امتناعاین دستور، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی  تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، هم

یا سایر  رمیت یا محکومیت  متهم منجر شود، دولت، مسؤول جبران خسارت است مگر آنمجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مج که تقصیر بازپرس 
ر مراجعه میمأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می َقصِّ  ق.آ.د.ک(.  145نماید )ماده کند و به بازپرس و یا مأموران م 

ت بازداشت می  اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و  - شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر  دادرسی به هر علِّ
د، دولت پس  توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. اگر بازداشت بر اثر اعالم مغرضانۀ جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باش شود، می

ر مر کند، میاز محل صندوق خاصی که برای این منظور در وزارت دادگستری تشکیل شده، جبران خسارت میکه  از آن َقصِّ و    255اجعه کند. )م  تواند به قاضی م 
 ق.آ.د.ک(  259

 
 مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اداری و اجرایی 

احتیاطی خساراتی  عمدًا یا در نتیجه بی  یفهوظانجامها که به مناسبت  سته به آنها و مؤسسات وابکارمندان دولت و شهرداریقانون مسؤولیت مدنی: »   11مادۀ  
وارد میبه اشخاص   نمایند شخصًا مسؤول جبران خسارت  و  وارد  ادارات  به نقص وسایل  و مربوط  نبوده  آنان  به عمل  وارده مستند  ولی هرگاه خسارات  باشند 

حسب ضرورت  ر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برمؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت ب
 « .برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود

ی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم از  واژۀ کارمندان دولت در صدر مادۀ فوق، شامل کلیۀ اشخاص حقیق 
نه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغول شود کارمند رسمی  چه در بدو امر از واژۀ کارمند متبادر به ذهن میگردد؛ هرچند آناند، میقوۀ قضائیه، مجریه و مقنِّ

های مختلف تحت شمول  الظاهر اشخاصی را که به صورتکاررفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علیند به صورت مطلق بهدولت است. ولی چون کلمۀ کارم 
گیرد، گذشته از کارمندان دولت، این ماده کارکنان  کلیۀ مقررات و قوانین استخدامی در خدمت دولت هستند )اعم از روزمزد، پیمانی، خرید خدمتی و غیره( دربرمی

 گردد. ها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی است نیز شامل میرداریشه
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جمله قانون    به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیۀ کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از
احتیاطی( خسارتی به  و در اثر تقصیر خود )اعم از عمد و بی  یفهوظانجامکه به سبب  استخدام قضات بدانیم، کلیۀ مستخدمین دولت از جمله قضات درصورتی

قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی، خود    171اشخاص وارد نمایند، شخصًا مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل  
پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات  بلداند، نظریۀ فوق قامسؤول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسؤول جبران خسارت می

 رسد. پذیرش به نظر می احتیاطی نظریۀ فوق قابلوارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی
فع اجتماعی طبق  دارد: »... ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین مناق.م.م که اشعار می  11با توجه به ذیل مادۀ  

قانون مدیریت خدمات کشوری »امور حاکمیتی: آن    588طبق مادۀ قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.«  
مندی از این نوع  ردیده و بهرهدسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن، بدون محدودیت شامل همۀ اقشار جامعه گ 

 شود.« خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی

مستخدم( در نقض مقررات و در    –دیده بتواند تقصیر  عمدی  عامل  دولت را )مأمور  در جریان همین إعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیان   چنانچه
دیده  رفع خسارت وارده طبق صدر ماده فوق بعید و دور از انتظار نیست. بدیهی است که در دعوای مسؤولیت مدنی، زیان  جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان

ه است:ق.م.م، نکات ذیل قابل 11در رابطه با ماده   هرحال بار  اداره و زیان  وارده به خود را ثابت نماید. بهباید بتواند رابطۀ سببیت بین عمل زیان  توجِّ
باید بین عمل  زیانعبارتسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد. به. خ1 بار و  دیگر 

ی و غیرمترقبه چون سیل و  نبوده و یا زیان وارده ناشی از حوادث طبیع   اثباتقابلاین رابطه    چنانچهخسارت  وارده رابطۀ سببیت وجود داشته باشد. بدیهی است  
ه دولت نخواهد  طوفان و زلزله و غیره و یا فورس  ماژور بوده باشد، چون رابطۀ سببیت بین عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسؤولیتی در این زمینه متوجِّ

  یگردعبارتبهبار یا مدنی به عهدۀ شخص متضرر از عمل زیانبود. مطلب دیگری که نیازمند توضیح است، این است که اثبات رابطۀ سببیت در دعوای مسؤولیت 
ه به وضعیت زیان ی مشکل بوده و جبران زیان از زیاندیگر مدعی است که البته اثبات این رابطه با توجِّ دیدگانی که توانایی اثبات این  دیدگان از أعمال  دولت تا حدِّ

 بود:   پذیر و آسان نخواهدرابطه را نداشته باشند، امکان

که دولت در مقام  که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود اول این. در خسارات ناشی از إعمال حاکمیت هم درصورتی2
مفقود بودن هر یک از این دو    که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید. واضح است که با إعمال حاکمیت باشد و دوم آن

رسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی که خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، به نظر میشرط، دولت ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود ولو این
عی عی واقع خواهد شد. الزم به توضیح  َعَلیه  دعوی خسارت بوده ولی در زمینمسؤولیت مدنی به عهدۀ دولت خواهد بود که در واقع مدِّ ۀ اثبات شروط موصوف، مدِّ

ق.م.م، به ویژه عبارت »دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود« معافیت دولت در خصوص جبران   11است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل مادۀ  
تواند خسارت وارده در اثر إعمال حاکمیت  که دولت مصلحت بداند میین جهت درصورتیزیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی نبوده، بلکه امر اختیاریست و به هم

 .را نیز جبران نماید

 مسؤولیت مدنی دولت دربارۀ خسارات ناشی از اعمال تصدی

شود،  اقتدار عمومی و حاکمیت دیده نمیها نشانی از إعمال  دهد که در آنمی هایی انجامدولت افزون بر امور حاکمیتی، مبادرت به اعمال تصدی کرده و فعالیت
که دولت به اعمال  نماید. هنگامیگری و مشارکت مستقیم یا با وضع مقررات مداخله میبدین ترتیب که دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا با تصدی

همانند صادرات و واردات، تولید کاالها، خدمات مربوط به برق،  های صنعتی و بازرگانی  پردازد )فعالیتتصدی، خدمات و کارهای مشابه اشخاص خصوصی می
گاز، حمل و نقل هوایی و ریلی و ...( و هدف دولت با مردم از جمله مسؤولیت مدنی همانند    دولت اعمال حاکمیت و اقتدار ملی و حکومت نیست روابط  آب، 

داده و با عدالت  کارگیری قواعد استثنایی حقوق عمومی مبنای واقعی خود را ازدستد بهباشد؛ زیرا در این موار اشخاص خصوصی، پیرو قواعد حقوق خصوصی می
 و تساوی اجتماعی سازگاری ندارد. 

 تقصیر اداره و تقصیر شخصی کارکنان 
 تقصیر اداره

سب وسایل و ابزارهای مورداستفاده اداره و... تواند شامل خطای سازمانی یا نقص سیستم اعم از ناکافی بودن یا نبود شمار کارمندان، نقص یا وضعیت نامنامی
 باشد. 

 تقصیر شخصی کارکنان 
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ها ندارد ولی این تعریف، دقیق نبوده زیرا تقصیر ممکن  های قانونی آنها و مأموریتباشد و ارتباطی با صالحیتاز خدمت و وظیفه آنان می  کیتفکقابلتقصیر  
 است از جهات مختلف منفک از خدمت و وظیفه کارمند باشد: 

کارمند است. بدین ترتیب که خطای ارتکابی به هنگام انجام فعالیتی    ترین فرض، تقصیری است که به لحاظ مادی و موضوعی، منفک و خارج از خدمت. بدیهی1
ربط هم  ای نداشته و مربوط به زندگی شخصی وی باشد. تقصیر ممکن است با وظیفه کارمند کاماًل بیگونه رابطهصورت گرفته که با انجام وظایف کارمند هیچ

نیست از سالحی که اداره در اختیار او گذاشته    فهیوظانجامو گذاشته است مانند مأمور پلیسی که در حال  نباشد و وی از وسایلی استفاده کند که اداره در اختیار ا
 وجه به مناسبت انجام وظایف، صورت نگرفته است. هیچجهت، جنبه شخصی دارد که به کشد. این تقصیر از آناست استفاده کرده و کسی را می

وظیفه، صورت گرفته ولی به عنوان تقصیر شخصی در نظر گرفته شود؛ برای نمونه، تقصیری که  ره یا به خاطر انجامادا  طیدر مح . ولی گاه ممکن است خطا  2
که کارمند به  های افتراآمیز مدیر یک مدرسه دولتی علیه معلم همان مدرسه، یا اینحاکی از سوءنیت )اعمال غرض( و قصد اذیت و آزار عامل دارد ازجمله گفته

 اند جهت انجام سرقت همراهی کند. شخصی خود باشد؛ مثاًل زندانبانی که با زندانیانی که برای مراقبت به او سپرده شده دنبال منفعت
  روی کند از قبیل اعمال خشونت یا بدزبانی؛ برای نمونه، کارمندی در محل خدمت و، در رفتار خود افراط یا زیادهفهیوظانجام. در مواردی که کارمند در هنگام  3

 آمیز یا رکیک نسبت به دیگران ادا کند. وظیفه، الفاظ توهیندر هنگام انجام
احتیاطی و قصور شدید شود، از جمله مسؤولیت شخصی نظامیانی که به هنگام ساخت مهمات، سیگار روشن  وظیفه، مرتکب بی. کارمندی که به هنگام انجام4

 گردند. کرده و سبب انفجار و بروز خسارت به دیگران 
رود، ولی جرائم غیرعمد  وظیفه صورت بگیرد از جمله تقصیرهای شخصی آنان به شمار میچنین جرائم عمدی ارتکابی توسط کارمندان که به هنگام انجام. هم5

سوار به وسیلۀ یک  یرعمدی به یک دوچرخهتواند ازجمله خطاهای اداره باشد از قبیل ایراد جرح غمباالتی، عدم رعایت مقررات و ...( میاحتیاطی، بی)ناشی از بی
  خودروی نظامی.

ها و اختیارات موضوعی، زمانی یا مکانی، عدم رعایت یا تخلف  تواند شامل فعل یا ترک فعل همراه با سوءنیت، خروج از صالحیتدرهرصورت، خطای کارمند می
ها  ها و مؤسسات وابسته به آندارد: »کارمندان دولت و شهردارین مسؤولیت مدنی مقرر میقانو  11وظیفه و ... باشد ماده  از قوانین و مقررات، کوتاهی در انجام

باشند...« به موجب قانون،  احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصًا مسؤول جبران خسارت وارده میوظیفه، عمدًا یا درنتیجۀ بیکه به مناسبت انجام
شوند که عمدتًا  ها مرتکب تقصیر، تخلف و یا احیانًا جرم میباشند که در صورت نقض یا عدم انجام آناداره دارای تکالیفی میکارکنان اداره در برابر شهروندان و  

(  1386قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب    100تا    90( و مواد  1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب    8انواع تقصیر شخصی کارمندان در ماده  
 ست. ذکر شده ا
ها  ترین تخلفات اداری که ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص و ورود خسارت به آن(، مهم1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب   8برابر مادۀ  

وظیفه یا اختیارات یا تأخیر در  نجامها بدون دلیل )خودداری از ااند از: نقض قوانین و مقررات مربوط، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنشود عبارت
های باالتر در حدود وظایف اداری، تعطیل خدمت در  شده، سرپیچی از اجرای دستورهای مقامانگاری در انجام وظایف محولکاری یا سهلها(، کمانجام آن

غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ارائه  اوقات مقرر اداری، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط  
 ...  گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

الی که در عرف شده یا اخذ هرگونه مدر قوانین و مقررات تعیین  آنچهقانون مدیریت خدمات کشوری گرفتن وجوهی غیر از    92و    91چنین به موجب مواد  هم 
 و...شود، هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی، امکانات و اموال دولتی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری خواری تلقی میرشوه

 مسؤولیت کارفرما نسبت به خسارات ناشی از فعل کارگران: 
 شود: هی خسارت به ثالثی وارد میدر بحث مسؤولیت کارفرما گاهی اوقات خسارت به خود کارگر و گا 

کنه، خسارتی به کارگر وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت  شود: اگر در انجام کار وقتی کارگر داره برای کارَفرمایش کار میمی. خساراتی که به کارگر وارد  1
ها بیمه شوند و کارفرما باید  تماعی، کارگران باید در قبال حوادث و بیماریاست چون طبق قانون، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر است. طبق قانون تأمین اج

ت حوادث ناشی از کاربرای جبران ضرر وارده به کارگران    بیمه نکردن کارگران، رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعیبه این تکلیف عمل کند و    .نخواهد بود  به علِّ
باشند  دارد: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی میقانون مسؤولیت مدنی مقرر می 12شود: مادۀ . خساراتی که به ثالث وارد می2

هایی که اوضاع و احوال قضیه  احتیاط  تمام  که محرز شودمگر این وارد شده است    به مناسبت آن  یا  در حین انجام کارکه از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان  
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تواند به واردکنندۀ  بود کارفرما میآورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیهای مزبور را به عمل میاحتیاط  که اگرنموده به عمل آورده و یا اینایجاب می
 مراجعه نماید.«  در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شودخسارت 
به اثبات تقصیرش نیست و   یازین کنیم؛ این نظریه بدان معناست که: فرض بر این است که کارفرما تقصیر کرده و فوق، »نظر  فرض  تقصیر« رو قبول می در مادۀ 

 خود  کارفرما باید عدم تقصیرش را ثابت کند. 
 . ورود ضرر به هنگام کار یا به مناسبت آن.3. فعل زیانبار کارگر؛ 2. وجود رابطۀ کارگری و کارفرمایی؛ 1شرایط مسؤولیت کارفرما:  

کند پس اگر کسی به حساب دیگری کاری انجام بدهد اما در انتخاب وسیله و طریق رسیدن . کارگر یعنی کسی که به دستور کارفرما و طبق تعلیمات او کار می1
شده دادهکار، کار  سفارش کار یا پیمانتواند عمل کند؛ مقاطعهکه صالح بداند میبه هدف، استقالل و آزادی داشته باشد دیگر کارگر نیست؛ مثاًل وکیل به هر نحوی  

 نیستند.  12ها مشمول مادۀ کار و امثال اینکار و مقاطعهگیرد؛ پس وکیل و پیماندهد اما مشمول  قانون  کار قرار نمیرا انجام می
 زم است که خسارتی از فعل کارگر به ثالث وارد شده باشد. مسؤول شناخته بشود ال  12که کارفرما برابر مادۀ . برای این2

 ایم. نکته: اثبات تقصیر کارگر برای رجوع به کارفرما الزم نیست، چون ما نظر  فرض  تقصیر را قبول کرده
گر برای رجوع به کارفرما الزم نیست چون ما نظر   سؤال: چرا ما باید بفهمیم که فعل  زیانبار را کارگر زده؟ که چی بشه؟ پاسخ: همانگونه که گفتیم اثبات تقصیر کار 

شود، زیرا ممکنه خسارت، معلول  نقص  وسایل  کار بوده یا  تقصیری کارگر از سوی کارفرما موجب رفع مسؤولیت او نمیایم و حتی اثبات بیفرض تقصیر را پذیرفته
ه  کارگر نباشد.  ناشی از دستورات و تعالیم غلطی بوده که به کارگر داده شده و تقصیری  متوجِّ

ه: ممکن است کارگر تقصیری مرتکب نشده باشد و زیانی که به ثالث وارد شده ناشی از وسایل کار بوده، نتیجه این شود چه ناشی  که ضرری که به ثالث وارد میتوجِّ
 شود. یاز تقصیر کارگر باشد چه ناشی از تعلیمات نادرستی که به او داده شده، باعث مسؤولیت کارفرما م

،  اش هستمرتبط با وظیفهولی    جزء وظایفش نیست. منظور از »به مناسبت انجام کار« یعنی خسارت هنگامی رخ دهد که کارگر مشغول  انجام  کاری است که  3
با اتومبیل اختصاصی اگر کارگر در زمانی که  ست ولی  اش زیانی به دیگری وارد کند کارفرما مسؤولش نیپس اگر کارگر در غیر  ساعات  کار مثاًل هنگام گردش 

احتیاطی به دیگری آسیب بزند  رود بر اثر بینردبامی برای انجام دادن کار تهیه کرده و به سوی محلِّ کار می کهیهنگام، مثاًل کند مقدمات انجام کار را فراهم می
اش نیست؛ یک حالت هم زمانی است که دارد  است که در زمان  کاری  تواند به کارفرما رجوع کند؛ پس دو حالت وجود دارد: یک حالت، هنگامیدیده میزیان

 کند. مقدمات کار را فراهم می
، کارفرما دیگر مسؤول نیست؛  استفاده کندموقعیتش سوءکارفرما نیست؛ پس اگر کارگر از    ۀبر عهدهای در حین کار یا متناسب با انجام کار  نکته: همۀ خسارت

 استفاده نکرده باشد. انی مسؤول خسارات وارده از ناحیۀ کارگر است که کارگر در انجام وظایفش سوءپس در مباحث ما کارفرما، زم
ول نیست: همانطور که گفتیم مسؤولیت کارفرما بر مبنای فرض  تقصیر است؛ پس اگر خالف  آن را ؤ. کارفرما ثابت کند که مس1  موانع مسؤولیت کارفرما:

قَ  ر نبوده دیگر مسؤول نیست؛  ثابت کند، یعنی ثابت کند که م  . اثبات عدم رابطۀ سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر. اگر کارفرما این دو مورد را ثابت کرد  2صِّ
 دیگر مسؤول نیست. 

 آثار مسؤولیت: 
رگر و هم به کارفرما رجوع کند( و در واقع  تواند هم به کا)یعنی ثالث می  مانع  مسؤولیت کارگر نیست. جمع بین مسؤولیت کارگر و کارفرما: مسؤولیت کارفرما  1

رگر در اثر حوادث  مسؤولیت کارفرما، جایگزین مسؤولیت کارگر نشده است و تنها تضمین  جدیدی برای جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل کارگر است. اگر کا
تر است. چون مبنای مسؤولیت کارفرما،  ا رجوع به کارفرما برای ثالث راحتکند؟ به هر دو، امناشی از کار به ثالثی خسارت بزند، ثالث به چه شخصی رجوع می

ات تقصیر کارگر بر  نظریۀ فرض تقصیر است )تقصیر  کارفرما مفروض است( و دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیست اما ثالث اگر بخواهد به کارگر رجوع کند بار اثب
 باشد. عهده خود ثالث می

باشند که از طرف کارکنان اداری و یا  قانون مسؤولیت مدنی را: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می  12دوباره بخوانیم مادۀ  
عمل آورده  نموده بههایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب میمحرز شود تمام احتیاط کهینابه مناسبت آن وارد شده است مگر  کارگران آنان در حین انجام کار یا

تواند به واردکنندۀ خسارت در صورتی که مطابق قانون  می  کارفرمابود،  آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیهای مزبور را به عمل میاحتیاط  اگر  کهیناو یا  
 « مراجعه نماید. مسؤول شناخته شود

، هر گاه 12نیست(: »در مورد ماده    12دهندۀ مادۀ  ، ادامه14دکتر کاتوزیان معتقد بودند مادۀ  است )البته    12قانون مسؤولیت مدنی، در راستای مادۀ    14مادۀ  
 چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنًا مسؤول جبران خسارت وارده هستند ...« 
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  در برابر ثالثوارد آورند متضامنًا    به ثالثند کارگر مجتمعًا زیانی  گونه گفت: هر گاه چ توان اینگفتند نباید به ظاهر ماده اکتفا کرد بلکه مییعنی دکتر کاتوزیان می
در  وارد آورند متضامنًا    به کارفرما، هر گاه چند کارگر مجتمعًا زیانی  12شود: در مورد ماده  بدانیم می  12مسؤول جبران خسارت وارده هستند؛ اما اگر ادامۀ مادۀ  

 مسؤول جبران خسارت وارده هستند.   برابر کارفرما
به  چه را که پرداخته از او پس بگیرد تواند به کارگر رجوع کند و آنارده به ثالث را پرداخت کرد میکه کارفرما، خسارت و . امکان رجوع کارفرما به کارگر: پس از آن2

 )یعنی کارگر تقصیر کرده باشد(.   که شرایط مسؤولیت کارگر محقق شده باشدشرط آن
ید بین مسؤوالن  اصلی  حادثه تقسیم شود. مسؤوالن  اصلی  حادثه که کارفرما جبران خسارت کرد یا یکی از کارگران جبران خسارت نمود: خسارت بانکته: بعد از این

 چه کسانی هستند؟ ممکن است کارگری باشد که تقصیر کرده یا کارفرمایی باشد که به کارگر، تعلیم  اشتباه داده است.
ه به نحوۀ مداخلۀمی  14ادامۀ مادۀ   شود.« یعنی تقسیم مسؤولیت  هر یک، از طرف دادگاه تعیین می  گه: »... در این مورد، میزان مسؤولیت هر یک از آنان با توجِّ

 ایم نه نظریۀ تساوی. بر اساس  میزان  تأثیر  عمل  هر یک؛ یعنی »نظریۀ میزان  تأثیر عمل« را پذیرفته
 

به واسطۀ تصادف وسایل نقلیۀ موتوری، چه زمینی و چه ریلی )خودرو،    اگر  جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی:  یتمسؤول
نقلیۀ  از وسایل    موتور سیکلت یا قطار( به اشخاص دیگری خسارت وارد شود، در این صورت، قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

 تواند از هریک از دو روش ذیل استفاده کند: دیده برای جبران خسارت خود میبر موضوع، حاکم است و شخص زیان 1395مصوب 
ثابت  که  آن   به دارندۀ وسیلۀ نقلیه: در این صورت نیازی به اثبات تقصیر دارنده وسیلۀ نقلیه نیست. دارنده در هر صورت مسؤول جبران خسارت است؛ مگر  رجوع  .1

که ثابت کند که خسارت، ناشی از قوۀ  کند که خسارت منتسب به او نبوده است، به عبارت دیگر اصل بر این است که دارنده، مسؤول جبران خسارت است؛ مگر آن
 قانون بیمۀ اجباری(  2دیده بوده است. )مادۀ قاهره یا فعل ثالث یا فعل خود زیان

  2تبصرۀ  )دیده باید تقصیر  رانندۀ وسیلۀ را اثبات کند تا بتواند از او درخواست جبران خسارت نماید.  ین صورت، شخص زیانبه رانندۀ وسیلۀ نقلیه: در ا   رجوع   .2
 قانون مسؤولیت مدنی(   1قانون بیمۀ اجباری و مادۀ   2مادۀ 

 اوصاف مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی: 
شهری، مانند خودرو، موتور سیکلت، کامیون، قطار و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و قلیۀ موتوری زمینی و ریلی شهری و بین. این مقررات، دارندگان  وسایل  ن1

 قانون بیمۀ اجباری(  1گیرد. )بند »ث« مادۀ یدک و کفی )تریلر( را دربرمی
ر نباشد، دارندۀ آن وسیلۀ نقلیه ملزم به جبران  . اگر خسارت منتسب به وسیلۀ نقلیه باشد، در هر صورت، چه رانندۀ آن وسیلۀ نقلی2 ِّ َقص  ر باشد و چه م  ِّ َقص  ه، م 

قانون بیمۀ اجباری، آن وسیلۀ نقلیه، مسبب خسارت باشد؛ اما اگر خسارت منتسب به قوۀ قاهره   2خسارت است. البته این امر منوط به آن است که به استناد مادۀ  
تی برای جبران خسارت ندارد. برای مثال، فرض کنید که شخص ثالثی، خودروی خود را به خودرویی  ؤآن خودرو مسیا شخص ثالث باشد، در این صورت دارندۀ   ولیِّ

کند. در این حالت، آن شخص ثالث  آورد و آن خودرو، به شخص ثالثی اصابت میکوبد و در نتیجه، آن خودرو را به حرکت در میکه در کنارۀ خیابان پارک شده می
ل مراجعه کند و نمی  تواند بهمی  تواند به خودرویی که در کنار خیابان پارک بوده و به دلیل فعل شخص ثالث به خودروی دیگر اصابت کرده، رجوع کند. خودروی اوِّ

 . . مسؤولیت دارندۀ این وسایل، مسؤولیت نوعی است؛ یعنی نیاز به عنصر تقصیر نیست. در این خصوص، مسؤولیتت مبتنی بر نظریۀ خطر است3
ای که خسارت منتسب به آن است، اثبات کند که هیچ تقصیری مرتکب نشده، باز هم مسؤول جبران خسارت است؛ زیرا در این خصوص،  . اگر دارندۀ وسیلۀ نقلیه4

طی با او ندارد و منتسب به او کند آن است که ثابت کند که خسارت اساسًا هیچ ارتبامسؤولیت مبتنی بر تقصیر نیست. تنها چیزی که او را از مسؤولیت معاف می
 نیست. 

حمل و نقلی است که  . منظور از دارنده، مالک یا متصرف وسیلۀ نقلیه است. البته منظور از متصرف، رانندۀ وسیلۀ نقلیه نیست؛ بلکه منظور، مستأجر یا مؤسسه  5
 اجباری( قانون بیمۀ  2مادۀ    1خودرو را در زمان وقوع حادثه، در اختیار داشته است. )تبصرۀ 

ر نیست. )تبصرۀ 6 َقصِّ توان  قانون بیمۀ اجباری( بنابراین اگر راننده، شخصی غیر از دارنده باشد، به هر دو می 2مادۀ   2. مسؤولیت دارنده، مانع از رجوع به رانندۀ م 
 رجوع کرد. 

 قانون بیمۀ اجباری(   2باشند. )مادۀ  جبران خسارات بدنی و مالی بر اشخاص ثالث می  یمذکور برا. دارندگان وسایل نقلیۀ فوق، مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیۀ  7
های بدنی )نه مالی(  خسارت  . عالوه بر بیمۀ خسارات بدنی و مالی وارده به ثالث، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیۀ مذکور برای پوشش8

 قانون بیمۀ اجباری(  3)مادۀ    واردشده به راننده مسبب حادثه نیز هست.
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ها است؛ از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی،  فوق و محموالت آن 1. منظور از حوادث مشمول این ماده، هرگونه سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند 9
 قانون بیمۀ اجباری«   1پ« مادۀ سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه. )بند » آتش

دیده مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمۀ اجباری را مقرر کند،  گذار یا زیاننامه که برای بیمه. این قانون امری است؛ بنابراین درج هرگونه شرط در بیمه10
چنین أخذ  نامه همچنان صحیح است. همشرط مبطل عقد بیمه نیست و بیمهگر به هر نحوی که باشد، باطل است. البته این  یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه

گر و صندوق تأمین خسارات بدنی مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است  دیده توسط بیمهنامه از زیانهرگونه رضایت
 بیمۀ اجباری( قانون   11ای بالاثر است. )مادۀ  نامهو چنین رضایت

گذار "عمدًا" اظهارات خالف واقع  ( نیست. طبق مواد مزبور، اگر بیمه1316قانون بیمه )مصوب    13و    12. بیمۀ خسارات موضوع این قانون، مشمول مواد  11
های  اما این بطالن یا قابلیت فسخ نسبت به بیمه  فسخ است.گذار "سهوًا" اظهارات خالف واقع نماید، قرارداد بیمه قابل   نماید، قرارداد بیمه باطل است و اگر بیمه

 قانون بیمۀ اجباری( بنابراین، در این خصوص، نوعی تخصیص رخ داده است.  8مادۀ   2شود. )تبصرۀ  موضوع این قانون رعایت نمی
 مفهوم خسارت در مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی 

 قانون بیمۀ اجباری(  2الی یا بدنی است. )مادۀ  . منظور از خسارت، اعم از خسارت م1
ای غیر از رانندۀ مسبب حادثه است، اعم از عابرین پیاده، سرنشینان وسایل دیگر یا سرنشینان همان وسایل نقلیه  دیده. منظور از شخص ثالث هر شخص زیان2

 (قانون بیمۀ اجباری  1« مادۀ )بند »ت
قانون بیمۀ اجباری( خسارات وارده   1ه به اموال اشخاص ثالث؛ یعنی، اشخاص مذکور در بند فوق است. )بند »ب« مادۀ  . منظور از خسارات مالی، خسارات وارد3

 به اموال رانندۀ مسبب حادثه مشمول این قانون نیست. 
ی عضو اعم از جزئی یا کلی و موقت یا دائم و  ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگ   آرش . منظور از خسارات بدنی، هر نوع دیه یا  4

 قانون بیمۀ اجباری(  1بند »الف« مادۀ  )دیه فوت و هزینۀ معالجه است.  
که خسارات مالی رانندۀ مسبب حادثه مشمول  . هم خسارات بدنی اشخاص ثالث و هم خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثه، مشمول این قانون است، برخالف آن5

 قانون بیمۀ اجباری(   3. )مادۀ این قانون نیست
دیده مرد باشد یا زن، چه  شود، به اندازۀ دیۀ یک مرد مسلمان است، چه متوفی زیانگر تأدیه می. مبلغی که به عنوان بیمه در خسارات بدنی از جانب شرکت بیمه6

 قانون بیمۀ اجباری(   10و  3. )مواد  یرمسلمانغ مسلمان باشد یا 
 قانون بیمۀ اجباری(  9گر باید دیه تمام ایشان را بپردازد. )تبصرۀ مادۀ  یدگان مستحق بیمه، شرکت بیمهد. در صورت تعدد زیان7
  17شود: )مادۀ توسط صندوق تأمین خسارات بدنی جبران نمی توسط هیچ شخصی اعم از شرکت بیمه و . موارد ذیل از شمول بیمه خارج است؛ بدین معنی که8

 قانون بیمۀ اجباری( 
 وارده به وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه و محموله آن.خسارت 

 خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 

 . جرائمخسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت  

انی اشخاص برای دریافت خسارت در نزد مراجع  نمایی اگر خدعه و تبدیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین، و نظایر آن، مثل قدرتقصد زیان
 قضایی اثبات شود.. 

 است.  یبررستکلیف دارندۀ خودرو به انعقاد قرارداد بیمه: این تکلیف در دو بخش قابل
 تکلیف به بیمۀ خسارات بدنی:: 1

حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات بدنی معادل ریالی دیۀ یک مرد مسلمان    دیدگان غیر از رانندۀ مسبب حادثه(:)کلیۀ زیان  نسبت به اشخاص ثالث الف.  
 ق. بیمۀ اجباری(  8های حرام است. )مادۀ در ماه

شده به رانندۀ  های بدنی واردوشش خسارتعالوه بر بیمۀ خسارات وارد به ثالث، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پ  نسبت به رانندۀ مسبب  حادثه:ب.  
مسبب حادثه،    مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمۀ حوادث أخذ کند؛ مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ

 بیمۀ اجباری(   قانون 3باشد )مادۀ  رام و هزینۀ معالجۀ آن میدر فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرح  آرش معادل دیۀ فوت یا دیۀ جرح یا 
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( تعهدات بدنی  %2/ 5حداقل بیمۀ موضوع این قانون در بخش خسارات مالی معادل دو و نیم درصد )  تکلیف به بیمۀ خسارات مالی اشخاص ثالث::  2
 قانون بیمۀ اجباری(   8مادۀ )  است.

 الی وارده به رانندۀ مسبب حادثه. ه به اشخاص ثالث مشمول این قانون است؛ نه خسارات مالبته باید توجه که صرفًا خسارات مالی وارد
 خسارات بدنی ذیل مشمول این قانون هستند:  خسارات بدنی مشمول قانون: 

 ری( قانون بیمۀ اجبا 8های حرام است. )مادۀ . حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات بدنی معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه1
ِّ بیمه و أخذ الحاقیه    موظفگذار  گیرد و بیمه. در صورت افزایش میزان دیه در جریان قرارداد بیمه، قرارداد بیمه مبلغ دیه جدید را نیز دربرمی2

به پرداخت مجدد حق 
 قانون بیمۀ اجباری(  8نیست. )مادۀ 

دیده چند صدمۀ بدنی وارد شده باشد،  که به زیان دیدگان محکوم شود، یعنی آنان. اگر در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زی3
 قانون بیمۀ اجباری(   9که مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیۀ کامل یا بیشتر از آن باشد. )مادۀ گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینبیمه

ظفند در انشای حکم پرداخت دیه،  و نامه پرداخت کند، مراجع قضایی من لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهگر مکلف است خسارات بدنی را بدو. بیمه4
قانون    10ص دیه نیست. )مادۀ  مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمۀ حوادث درج کنند. بنابراین مبلغ مازاد بر دیه حکم دیه را ندارد و تابع احکام خا

 اجباری( بیمۀ 
نامه است. )مادۀ  ضرب ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمهدیدگان داخل وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصلگر در قبال زیان. تعهد بیمه5

 قانون بیمۀ اجباری(  12
ِّ گان وسیلۀ نقلیۀ  دید . در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان6 َقص  ر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ  م 

دیدگان توسط  التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیانشود و مابهدیدگان بین آنان تقسیم میگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیانخسارت مورد تعهد بیمه
 قانون بیمۀ اجباری(  12شود. )مادۀ ت میهای بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافصندوق تأمین خسارت

 قانون بیمۀ اجباری(   12شود. )مادۀ  . در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیلۀ نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می7
 قانون بیمۀ اجباری(  12ه است. )مادۀ دیدگان خارج از وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمگر در قبال زیان. تعهد بیمه8
گر به نسبت خسارت  دیدگان خارج از وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان9

های بدنی پرداخت  دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتنی هر یک از زیانالتفاوت خسارات بدشود و مابهدیدگان بین آنان تقسیم میشده به هر یک از زیانوارد
 قانون بیمۀ اجباری( 12شود. )مادۀ می
االداء، یعنی به نرخ دیۀ زمان پرداخت  گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم. بیمه10

 قانون بیمۀ اجباری( 13بپردازند. )مادۀ 
 قانون بیمۀ اجباری( 8خسارات مالی ذیل مشمول این قانون هستند: )مادۀ    خسارات مالی مشمول قانون: 

 ( تعهدات بدنی است. %  5/2. حداقل مبلغ بیمۀ موضوع این قانون در بخش خسارات مالی معادل دو و نیم درصد )1
نامه، یا پس از آن، بیمۀ تکمیلی تحصیل کند و در این صورت،  های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمهبران خسارتتواند برای ج گذار می. بیمه2

 گذار است. گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمۀ تکمیلی با بیمهبیمه
که خسارات مالی وارد به بینی کرده است و آن اینی را پیشگذار مطلب قابل توجهدر قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث، قانون  متعارف بودن خسارات مالی:

قیمت داشته باشد و بر اثر تقصیر خودروها را تا سقف خسارات وارد به یک خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. برای مثال، اگر شخصی خودرویی گران
 ماند. در این خصوص باید توجه داشت که:نشده باقی میشی از این خسارت جبرانقیمت خسارت وارد شود، بخشخصی در حوادث رانندگی به این خودروی گران

ترین خودروی متعارف وارد شود. برای  شود که همین خسارت )خسارت متناظر( به گرانجبران می  . خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفًا به آن اندازه1
شود؛  ترین خودرو متعارف، از مالک بنز جبران خسارت مییب ببیند، به اندازۀ هزینۀ تعمیر یا جایگزینی آینۀ گرانمثال اگر بر اثر تصادف، آینۀ یک خودروی بنز آس

 نه به اندازۀ آینۀ بنز. 
ر حادثه به عمل آید، مشمول این مقرره . جبران خسارت چه توسط شرکت بیمه از طریق بیمه2 َقصِّ  است.نامۀ شخص ثالث به عمل آید و چه توسط شخص م 
شود، یعنی قیمت آن خودرو . منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از نصف سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می3

 های حرام باشد. کمتر از نصف دیۀ یک مرد مسلمان در ماه
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 قانون بیمۀ اجباری(   4واجهیم: )مادۀ در این خصوص با دو حالت م شیوۀ جبران خسارت مالی و بدنی اشخاص ثالث:
جبران خسارت در حدود مقررات بر عهدۀ شرکت بیمه است. در این خصوص باید توجه داشت    نامه باشد:. اگر وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، دارای بیمه1

 که:
 کنند. گر و مسبب حادثه طرح مییمهمقام وی دعوا را علیه بدیده یا قائمدر صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبۀ خسارت، زیان
 مسؤولیت کیفری رانندۀ مسبب حادثه به قوت خود باقی است. 

های بدنی وارده توسط  خسارت ( قانون بیمۀ اجباری باشد:21نامه باشد یا مشمول یکی از موارد مندرج در مادۀ ). اگر وسیلۀ نقلیه، فاقد بیمه2
 شود. در این خصوص باید توجه داشت که: میهای بدنی جبران صندوق تأمین خسارت

 کنند. مقام وی دعوا را علیه رانندۀ مسبب حادثه و صندوق طرح میدیده یا قائمدر صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان

 خسارات مالی بر عهدۀ صندوق مزبور نیست، و از خود مسبب حادثه قابل مطالبه است. 

 درو جایگاه بیمه در انتقالت خو
گذار محسوب  شود و او تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهالیه منتقل می. از تاریخ انتقال مالکیت وسیلۀ نقلیه، کلیۀ حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل  1

 قانون بیمۀ اجباری(  6شود. )مادۀ می
تواند آن تخفیفات را به  دهنده است؛ که میرداد بیمه اعمال شده باشد، متعلق به انتقال. کلیۀ تخفیفاتی که به واسطۀ نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرا2

 قانون بیمۀ اجباری(  6وسیلۀ نقلیۀ دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد، بالواسطۀ وی باشد، منتقل کند. )مادۀ 
شوند در صورتی که خارج از کشور وسیلۀ نقلیۀ خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی  ه از خارج، وارد ایران می. دارندگان وسیلۀ نقلیۀ موتوری زمینی ک3

بت به  شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیلۀ نقلیۀ خود را نسای که از طرف بیمۀ مرکزی ایران معتبر شناخته مینامهاز آن به موجب بیمه
 قانون بیمۀ اجباری(  7اشخاص ثالث بیمه کنند. )مادۀ 

شوند باید هنگام خروج، وسیلۀ نقلیۀ خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث مذکور در خارج از کشور به  . دارندگان وسیلۀ نقلیۀ ایرانی که از کشور خارج می4
قانون    7شود. )مادۀ  وادث راننده بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور جلوگیری میاشخاص ثالث ایرانی ممکن است وارد شود، و نیز نسبت به ح

 بیمۀ اجباری( 
به مسؤولن مسبب حادثه: بیمه  می  مراجعه شرکت  از جبران خسارت  پس  بیمه  قائمشرکت  به  ذیل  نحو  به  موارد خاصی  در  زیانتواند  به  مقامی  دیده 

 قانون بیمۀ اجباری(  15غ پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ مسؤوالن حادثه رجوع و مبال
قانون بیمۀ    15شده به دارندۀ وسایل نقلیه یا رانندۀ آن مراجعه کند. )مادۀ  تواند برای دریافت مبالغ تأدیهاالصول نمی. شرکت بیمه پس از تأدیۀ خسارت، علی1

 اجباری( 
ز تأدیۀ خسارات، به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند و از ایشان بازپرداخت مبالغ را درخواست کند.  تواند پس ا. در موارد ذیل، شرکت بیمه می2

 قانون بیمۀ اجباری(   15از: )مادۀ   ها را استثنائاتی بر بند قبلی دانست، عبارتندتوان آناین موارد که می
 عمدی بودن خسارت 

 رانندگی در حال مستی 

 گردان مؤثر در حادثهال مواد مخدر یا روانرانندگی در حال استعم 

 رانندگی بدون گواهینامه 

 رانندگی با گواهینامۀ نامتناسب با وسیلۀ نقلیه 

ِّ رجوع به مسبب حادثه یا قائم. در مواردی که طبق این قانون، بیمه3
االجرا  گر در حکم اسناد الزممقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر حق 

 قانون بیمۀ اجباری(   15است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل وصول است. )مادۀ  
شده به وسیلۀ شرکت بیمه از شخصی که آموزش  . اگر حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون أخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت4

شود.  ل دادن آزمون است، قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد مربی آموزشی یا شخصی که در حال گرفتن آزمون است، راننده محسوب میبیند یا در حامی
 قانون بیمۀ اجباری(   15)مادۀ  
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ذاتی وسیلۀ نقلیه، یا ایجاد مانع توسط    . اگر به مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالیم رانندگی و نقص تجهیزات مربوطه یا عیب 5
تواند برای بازیافت مبلغ  دیده میهای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندستگاه

 قانون بیمۀ اجباری(  16ند. )مادۀ  ربط مراجعه کشود به مسبب ذیپرداختی به نسبت درجۀ تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می
بینی شده، که یک نهاد  های بدنی پیشقانون بیمۀ اجباری صندوقی به نام صندوق تأمین خسارت  21به موجب مادۀ    های بدنی:صندوق تأمین خسارت

 پردازد: دیدگان حوادث رانندگی میقانون بیمۀ اجباری( این صندوق در موارد ذیل به جبران خسارات بدنی )نه مالی( زیان 28عمومی غیردولتی است. )ماد  
 نامۀ شخص مسبب حادثه ی بیمه. فقدان یا انقضا1
 . بطالن قرارداد بیمه 2
 نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه   . شناخته3
 نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه . کسری پوشش بیمه4
 . تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه 5
 گر . ورشکستگی بیمه6
که چه مواردی خارج از تعهدات  یص اینخشود. تشگر توسط صندوق تأمین خسارات بدنی جبران میقانونی بیمههای بدنی خارج از تعهدات  . به طور کلی خسارت7

گر خارج است و توسط صندوق تأمین  قانون بیمۀ اجباری( برای مثال موارد زیر از تعهدات بیمه  28مادۀ    2گر است، با شورای عالی بیمه است. )تبصرۀ  قانونی بیمه
 شود: ران میخسارات بدنی جب

 اند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است.هایی از وسیلۀ نقلیه، مانند صندوق عقب خودرو، مستقر شدهخسارات وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت

 نامه باشد. یمهخسارات وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیۀ ایرانی در خارج از کشور در صورتی که وسیلۀ نقلیه فاقد پوشش ب

 کند: این صندوق در جبران خسارات بدنی قواعد ذیل را رعایت می های بدنی:شیوۀ جبران خسارات بدنی توسط صندوق تأمین خسارت
 کند. دیده را تأیید می. معادل دیۀ شخص زیان1
 شود.. در تأدیۀ مبلغ خسارت تفاوتی از حیث جنسیت و مذهب اعمال نمی2
 دار جبران خسارات بدنی است، نه مالی. . صندوق فقط عهده3
 دیده حق دارند با ارائۀ مدارک الزم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه یا صندوق مراجعه کنند. . اشخاص ثالث زیان4

دیده به مسؤول حادثه مراجعه و مبالغ  مقامی زیانائمتواند به نحو ذیل به قصندوق پس از جبران خسارت می  مراجعۀ صندوق به مسؤول و مسبب حادثه:
 قانون بیمۀ اجباری(  25پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ 

 کند. نامه باشد، به مسبب حادثه رجوع می. اگر پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطالن بیمه1
 کند. گر و مدیران آن رجوع میگر باشد، به بیمهیا ورشکستگی بیمه. اگر پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف 2
گر وی رجوع  . اگر پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن شخص، حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه3

 کند. می
 کند. نان داخل وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه رجوع می. اگر پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشی4
یه، یا ایجاد مانع  . اگر به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالیم رانندگی و نقص تجهیزات مربوطه یا عیب ذاتی وسیلۀ نقل5

تواند برای بازیافت  دیده میدیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، صندوق پس از پرداخت خسارت زیان  های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقیتوسط دستگاه
 ربط مراجعه کند. شود به مسببان ذیبه نسبت درجۀ تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می

 ند: تواند برای بازیافت خسارت پرداختی به مسبب حادثه رجوع ک. در موارد زیر صندوق نمی6
دیده پرداخت کرده، بیش از تعهد وی )دیۀ گر به زیاناالداء بپردازد. اگر خسارت بدنی که بیمهگر باید خسارت بدنی متعلق به شخص ثالث را به نرخ دیۀ یومبیمه

بلغ قابل پرداخت بابت دیۀ منتسب به تأخیر  که افزایش م تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع کند مشروط بر اینمرد مسلمان در ماه حرام( باشد، می
تواند بابت آن  نامه به واسطۀ افزایش مبلغ ریالی دیه، جبران این کسری با صندوق تأمین خسارات بدنی است و نمیگر نباشد. در صورت کسری پوشش بیمهبیمه

 به شخصی مراجعه کند. 
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ِّ مراجعه به  تواند به بیمهگر، صندوق فقط میم ورشگستگی بیمهدر صورت تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه یا صدور حک
گر و مدیران آن رجوع کند و حق 

 مسبب حادثه را ندارد. 

  شود؛ اما از مسبب حادثهالتفاوت مبلغ توسط صندوق داده میگر باشد، مابهدیدگان خارج از وسیلۀ نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمهاگر مجموع زیان وارده به زیان 
دیدگان داخل وسیلۀ  تواند بعدًا برای دریافت مبالغ پرداختی به شخص مراجعه کند؛ اما اگر مجموع خسارت وارده به زیانقابل وصول نیست؛ یعنی صندوق نمی

 حادثه قابل وصول است.  شود؛ اما از مسببالتفاوت مبلغ توسط صندوق داده میگر باشد، مابهای که مسبب حادثه بوده، بیش از سقف تعهدات بیمهنقلیه

فاوت دیۀ شرعی با دیۀ مرد مسلمان  تال کند، مابهمقام قانونی وی پرداخت میدیده یا قائمدر مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیۀ مرد مسلمان را به زیان
 قابل وصول نیست. 

دیده به مسؤوالن حادثه  مقامی زیانتواند به نحو ذیل به قائمیصندوق پس از جبران خسارت م   شیوۀ مراجعه صندوق به مسؤولن و مسببان حادثه:
 قانون بیمۀ اجباری(  25مراجعه و مبالغ پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ 

و امالک قابل وصول    االجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسنادهای خسارت توسط صندوق در حکم اسناد الزم. اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت1
 قانون بیمۀ اجباری(  26است. )مادۀ 

 قانون بیمۀ اجباری(   23مادۀ  4. صندوق از پرداخت هزینۀ دادرسی و اوراق و هزینۀ اجرا )چه اجرای احکام دادگستری و چه اجرای ثبت( معاف است. )تبصرۀ 2
دان آشنا با حقوق بیمه به  انون به وجود آید به وسیلۀ هیأتی مرکب از دو نفر حقوقهای بیمه که ممکن است در اجرای این ق. اختالفات بین صندوق و شرکت3

گران باشند، حل و فصل  های بدنی و اتحادیۀ بیمهانتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه که هر کدام به انتخاب بیمۀ مرکزی، صندوق تأمین خسارت
 قانون بیمۀ اجباری( 29شود. در این خصوص باید توجه داشت که: )مادۀ می

 االجرا است. گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده الزممالک تصمیم

 صالح اقامۀ دعوی کند. تواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضایی ذیهر یک از طرفین می

 و ابطال است.  اعتراضقابلو رأی هیأت مزبور مانند سایر آرای داوری، در محاکم  توان فهمید که هیأت مزبور، یک داوری الزامی محسوب شده  از این عبارت می

 شیوۀ جبران خسارات بدنی 
دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا . در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبۀ زیان1

گر  وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه و یا  شهری( و پزشکی قانونی، بیمهجلوگیری از سوانح راه آهن )در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بینکمیسیون  
از معین شدن  ماندۀ آن را پس  دیده پرداخت کرده و باقی( از دیۀ تقریبی را به اشخاص ثالث زیان%50صندوق حسب مورد مکلفند بالفاصله حداقل پنجاه درصد )

 میزان قطعی دیه بپردازند. 
 قانون بیمۀ اجباری(  36شود. )مادۀ . اگر شخص فوت کرده باشد، دیه به وراث او پرداخت می2
را حسب  های معالجۀ خود  توانند عالوه بر دیه، هزینهدیده و هم رانندۀ مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشند، می. هم اشخاص ثالث زیان3

 قانون بیمۀ اجباری(   35دریافت کنند. )مادۀ  های بدنیمورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت
 قانون بیمۀ اجباری(  39)مادۀ  های بیمه:شیوۀ پرداخت خسارات مالی توسط شرکت

 شود. دیده و شرکت بیمه پرداخت می. در وهلۀ اول، خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان1 
را   یدهدخسارتدیده، وسیلۀ نقلیۀ  است در صورت تقاضای زیان  موظفدیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت، توافق نشود، شرکت بیمه  گر بین زیان. ا 2

 نامۀ مذکور پرداخت کند. ههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمدیده باشد تعمیر نموده و هزینهزیان موردقبولدر تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که  
 شود.دیده ارجاع می. اگر اختالف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب دارای مجوز از بیمۀ مرکزی به انتخاب و هزینۀ زیان3
کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین  توانند در مرجع صالح، اقامۀ دعوا  . هر یک از طرفین، ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب می4

 االجرا است. در مهلت مقرر، نظر ارزیاب خسارت، قطعی و الزم
گزارش    های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را با جمع شرایط ذیل، بدون أخذشرکت  پرداخت خسارت بدون گزارش مأمور انتظامی:

 قانون بیمۀ اجباری(  40 مقامات انتظامی پرداخت کنند: )مادۀ
 . خسارات مالی باشد، نه خسارات بدنی. 1
 نامۀ معتبر باشند. دیده در زمان حادثه، دارای بیمه. هم وسیلۀ نقلیۀ عامل زیان و هم وسیلۀ نقلیۀ زیان2
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 . بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد. 3
های حرام  ( دیۀ یک مرد مسلمان در ماه%2/ 5قانون بیمۀ اجباری یعنی نهایتًا به میزان دو و نیم درصد )   8. خسارت مالی وارد به خودرو تا میزان مندرج در مادۀ 4

 باشد. 
 قانون بیمۀ اجباری(   50)مادۀ شیوۀ رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی ناشی از قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث:  

لیۀ مراجع قانونی از قبیل دادسرا و دادگاه در رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی  دیده علیه مسبب حادثه، ک . در صورت طرح دعوا توسط شخص زیان1
های بدنی یا شرکت بیمه مربوطه را حتی اگر طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع  موضوع قانون بیمۀ اجباری مکلفند صندوق تأمین خسارت

 رسمًا به آنان ابالغ کنند. نمایند و زمان تشکیل جلسات داده را 
های بدنی یا شرکت بیمۀ مربوطه  ای از رأی صادرشده را به صندوق تأمین خسارتهای مندرج در بند فوق، نسخه. دادگاه مکلف است پس از صدور رأی در پرونده2

 ابالغ کند. 
آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوا به عنوان ثالث  توانند با رعایت مقررات  ی بدنی میها. شرکت بیمۀ مربوطه یا صندوق تأمین خسارت3

 ورود کنند یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث اعتراض کنند. 
 اجرای حکم نیست.  که مانع از. این اعتراض ثالث با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی یک تفاوت دارد و آن، این4

 مسؤولیت مدنی ناشی از تولید عرضه کال و خدمات 
 کنندگانکنندگان کاال و خدمات طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و عرضهتعریف مصرف

 : »تعاریف: 1مادۀ  

 .کندکننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری میمصرف

چنین کلیۀ  ای و همکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهکنندگان، فروشندگان کاال و ارائهکنندگان کاال و خدمات: به کلیۀ تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیععرضه 
صورت کلی یا جزئی کاال یا خدمت  قیم و بهطور مستقیم یا غیرمستها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بههایی که شمول قانون بر آنها، مؤسسات و شرکتدستگاه

 « .شود نمایند اطالق میکننده ارائه میبه مصرف
 مبنای مسؤولیت تولیدکنندگان کال

» قانون مادۀ  در  و  نکرده  تعیین  را  کاال  تولیدکنندگان  غیرقراردادی  مبنای مسؤولیت  داده است2گذار  ارجاع  و عرف  قرارداد  قوانین،  به سایر  را  آن  .  « تشخیص 
که بپذیریم جبران  شد. با توجه به قانون فعلی، درصورتیکنندگان الزم بود در این زمینه تعیین تکلیف میکه در این قانون به عنوان قانون حمایت از مصرفدرحالی

مسؤولیت تولیدکنندگان بر مبنای تقصیر استوار    دیده نیز مشمول قانون است، با توجه به ارجاع قوانین، قرارداد یا عرف باید بپذیریم کهکنندگان زیانخسارت مصرف
«  952گونه که از مواد »شده است؛ زیرا هرکس کاالیی را برخالف مقررات قانونی یا مندرجات قرارداد یا عرف تولید یا عرضه نماید، مرتکب تقصیر شده است، همان

« قانون  1که مبنای اصلی مسؤولیت مدنی در حقوق ما طبق مادۀ »است. به ویژه آن   آید، تقصیر، تجاوز از قانون، قرارداد یا عرف« قانون مدنی برمی954تا »
تنها با تحوالت صورت  تولیدکنندگان بر تقصیر نهمسؤولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است؛ بنابراین، در موارد ابهام باید به این ماده رجوع نمود. مبنای مسؤولیت  

کننده ناسازگار است بلکه جبران خسارت آنان را بسیار دشوار کرده و در برخی موارد اثبات تقصیر را غیرممکن  مصرفگرفته در حوزۀ حقوق مصرف و حمایت از  
 سازد. می

 دهندگان خدمات مبنای مسؤولیت ارائه
یت هر دو در چهارچوب قانون،  است و مسؤول   کنندگان، مسؤولیت تولیدکنندگان کاال و خدمات در عرض یکدیگر قرار گرفتهدر قانون حمایت از حقوق مصرف

کنندگان خدمات  کنندگان خدمات نیز مبتنی بر تقصیر است. اساتید حقوق مدنی نیز مسؤولیت عرضهترتیب مسؤولیت عرضهاینقرارداد و عرف پذیرفته شده است. به
ای نیز رفتار  اند. معیار تقصیر شغلی و حرفهبر تقصیر دانستهای« قرار داده و مبتنی  ای و تحت عنوان »تقصیر شغلی و مسؤولیت حرفهرا در کنار اشخاص حرفه

 متعارف یک شخص متخصص در آن حرفه و شغل است. 
« قانون مسؤولیت مدنی که مبنای مسؤولیت را بر تقصیر استوار نموده است مطابقت دارد، زیرا به  1چنین با مادۀ » گفته و هم« قانون پیش2این گفته با مادۀ » 

  یر شخص در صورتی مسؤول است که مرتکب تقصیر شده باشد و از آنجا که لحاظ نمودن رفتار انسان متعارف به عنوان معیار تحقق تقصیر صاحبانموجب مادۀ اخ 
رفه، به معنای نادیده گرفتن دانش، تخصص و مهارت اشخاص حرفه   ای متخصص متعارف در همان تخصص موردنظر ای است، ناگزیر باید رفتار شخص حرفهح 

 را مالک قرار داد. 
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 کنندگان کال و خدمات قانون حمایت از حقوق مصرف  2کنندگان بر اساس مادۀ  مسؤولیت صحت و سالمت کال و خدمات در قبال مصرف

شرایط مندرج در قوانین و یا  شده مطابق با ضوابط و کنندگان کاال و خدمات، منفردًا یا مشترکًا مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه: کلیه عرضه2مادۀ 
 مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت هستند. 

ل صحت و سالمت  کنندگان کاال یا خدمات اگر به صورت شرکت یا گروه و یا جمعی از افراد باشند، مسؤولیت آنان به صورت تضامنی در قباطبق این ماده عرضه
 شده است.  کاال و خدمات عرضه

 کنندگان کال و خدماتقانون حمایت از حقوق مصرف 2کننده بر اساس مادۀ سارات وارده به مصرفمسؤولیت جبران خ

باشد  کننده به عهدۀ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میکننده با تشخیص مرجع رسیدگی: »مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف16مادۀ  
 « .های خارجی عالوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بودکننده شده است. در مورد شرکتکه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف

کننده شده است؛ فرقی ندارد که این شخص حقیقی یا  به موجب این ماده جبران خسارت بر عهدۀ شخصی است که موجب ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف
 و دولتی باشد. حقوقی اعم از خصوصی 

 
 مسؤولیت مدنی ناشی از تولید خودرو 

 کنندگان خودرو قانون حمایت از مصرف 1تعاریف طبق مادۀ  
 :شودکاربرده می: »اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به1مادۀ 

 .ن و بار تا ظرفیت مجازعمومی برای حمل سرنشی خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر

 .کندهای نو تولیدی یا وارداتی خود میمبادرت به فروش خودرو طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهعرضه 

 « .اختیار دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی درکننده: مصرف
 کننده کنندۀ خودرو در قبال مصرفمسؤولیت عرضه

است که در خودرو وجود داشته یا در    طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل( کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشی از: »عرضه3مادۀ  
مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی   کنندهعالمی به مصرفنامه و مشخصات امعمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نتیجۀ استفاده

کننده و کلیۀ خسارات وارده به مصرف ارزش معامالتی خودرو شود. هزینۀ رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران آن باشد یا موجب کاهش
حمل خودرو به  های)که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینهی درمان ناشی از نقص یا عیب هااشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه

 «.باشدکننده میوهشت ساعت باشد.( بر عهدۀ عرضهمدت توقف خودرو بیش از چهل چنانچهتعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات )
 

 مسؤولیت محجورین 
 « : »هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.ق.م 1216مادۀ 

، ص  مسؤولیت صغیر، مجنون و سفیه در این خصوص، اعم از آن است که محجور، مباشر تلف باشد یا مسبب آن )صفایی »حقوق مدنی، اشخاص و محجورین«
202 ) 

 رفتار غیرمتعارف. شرط تقصیر در مسؤولیت مدنی مفهومی نوعی است که عبارت است از 
و محجورین«،  ول شناختن صغیر یا مجنون باید رفتار او را با یک انسان بالغ و عاقل مقایسه کرد، نه کودکان و یا مجانین. )صفایی »حقوق مدنی، اشخاص  ؤبرای مس 

 ( 203ص 
صغیر، زمانی است که سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی  در صورت تقصیر سرپرست، َضمان او بر مسؤولیت صغیر یا مجنون مقدم است و اقامۀ دعوی بر  

م  مشروط، تخصیصی بر مادۀ 
 «.736ق.م است. )کاتوزیان »قانون مدنی در نظم حقوق کنونی«، ص  1216از زیان وارده را نداشته باشد. این تقدِّ

ِّ رجوع به مجنون و صغیر غیر مم   7سرپرست پس از جبران خسارت طبق مادۀ  
داند؛  یز را ندارد، چرا که عرف، خسارت را مستند به فعل سرپرست میق.م.م، حق 

داند، مراجعه نماید. )کاتوزیان  مورد برای مطالبۀ تمام یا بخشی از خسارت که عرف آن را مستند به عمل صغیر میتواند حسب  اما در مورد صغیر ممیز سرپرست می
 «. 736»قانون مدنی در نظم حقوق کنونی«، ص 
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نقض تکلیفش در حفاظت    خاطری که محجور با خودرو پدرش به دیگری ضرر بزند، پدر هم به خاطر تقصیر در نگهداری از محجور مسؤول است و هم به  در صورت
اما در مورد دوم، نیازی  دیده بخواهد از باب مسؤولیت اول، مطالبۀ خسارت کند، باید تقصیر پدر را ثابت نماید.  زیان  چنانچهاز خودرو »قانون بیمۀ اجباری«. منتها  

 «. 736به اثبات تقصیر نیست. )کاتوزیان »قانون مدنی در نظم حقوق کنونی«، ص 
م و بدین ترتیب مجنون به دیگری زیان وارد کند، دولت، سبب اقوی از  چنانچه مباشر بوده  دولت در وظایف خود نسبت به مجنون، کوتاهی کند، مثاًل در نصب قیِّ

 ق.م.م(  11)م و مسؤول خواهد بود.  
 

 مسؤولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون 
مسؤول جبران باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  عهده او می : »کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونًا یا بر حسب قرارداد به7مادۀ  

مجنون یا صغیر زیان جبران وارده را نداشته باشد از مال   عت جبران تمام یا قسمتی از زیانکه استطاباشد و درصورتیناحیه مجنون و یا صغیر می زیان وارده از
 « .کننده نباشدجبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران خواهد شد و درهرصورت

 شرط ایجاد مسؤولیت 
دانیم  چنین، میقانون مسؤولیت مدنی(. هم  7مادۀ  است ) چنان که گفته شد، مسؤولیت سرپرست و مواظب صغیر و مجنون نسبت به أعمال او مبتنی بر تقصیر  

)قانون یا عرف( رفتار  یابد که مرتکب بر خالف قواعد اجتماعی که مسؤولیت صغیر و مجنون تابع قواعد عمومی است که، جز در مورد اتالف، در صورتی تحقق می
مانده است که آیا برای تحقق مسؤولیت سرپرست صغیر و مجنون الزم    پاسخ یبکرده باشد و کار او از این دیدگاه خطا و ناشایسته محسوب شود. ولی، این سؤال  

 بار به کودک یا مجنون کافی است؟ است که آنان مرتکب تقصیر شده باشند یا انتساب فعل زیان
توان گفت که سرپرست و  حقوقی در این باره اختالف دارند. رویۀ قضایی نیز هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. ولی، بر مبنای قواعد عمومی، مینویسندگان  

وان کودک و  ها هستند که، بر طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، بتمواظب کودک و مجنون )از جمله پدر و مادر( در صورتی ضامن خسارت ناشی از فعل آن
. پس، اگر کودک  مجنون را مسؤول شمرد، خواه این مسؤولیت منوط به داشتن تقصیر باشد یا مانند اتالف و داشتن وسیلۀ نقلیۀ موتوری بدون تقصیر ایجاد شود

یر در نگاهداری و مواظبت پدر و مادر باشد،  ای را با سنگ بشکند و این إضرار ناشی از تقص هنابا موتورسیکلتی که دارندۀ آن است به دیگری ضرر بزند یا شیشۀ خ
که برخالف نظام رانندگی در این گذرگاه بساط پهن کرده    یفروشدستها حرکت کند و با  آنان مسؤولند. اما اگر کودکی با دوچرخۀ خویش از گذرگاه ویژۀ دوچرخه

بینند. در نتیجه، طبیعی است که پدر و مادر مسؤول  را سبب  آن می  فروش ستدشود و عرف و قانون  است برخورد کند و ضرر بزند، این ضرر منسوب به کودک نمی
 چنین ضرری نیستند. 

به فعل و  سرپرست صغیر یا مجنون وقتی مسؤول جبران خسارت باشند. در این مورد مسؤولیت  اند که در نگهداری یا مواظبت صغیر یا مجنون کوتاهی کرده 
گردد. اگر خسارت ناشی از تقصیر ولی یا سرپرست در نگهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون بوده باشد: خسارت بر  فعل »تعدی و تفریط« سرپرست برمیترک 

 شود. می عهدۀ ولی یا سرپرست است؛ با این حال اگر سرپرست تمکن کافی برای پرداخت خسارت را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال خود صغیر جبران
 واظبت و تربیت تقصیر در نگاهداری، م

داری یا مواظبت« مبنای مسؤولیت سرپرست کودک و دیوانه است. هنوز مفهوم دو واژۀ »نگاهداری« و »مواظبت«  مدنی »تقصیر در نگاه   قانون مسؤولیت  7در مادۀ  
ه  های قضایی روشن نشده است، ولی باید دانست که: در رویِّ

ِّ سکونت یا کار حرفهبیشتر در موردی به کار می  ی نگاهدار   .1
ِّ سکونت و  ای خود از کودک یا دیوانه پذیرایی میرود که سرپرست در محل 

کند و هزینۀ غذا و محل 
 او را به عهده دارد.  یت ترباستراحت و لباس و 

ت  مواظبت  .2 و  و معاشرت  بر رفتار  و نظارت  و دیوانه  او گفته میبه سرپرستی معنوی و هدایت کودک  تربیت  و  به علیم  برای مثال، در فرضی که کودکی  شود. 
ِّ شنا به مؤسسهکودکستان یا مهد کودک سپرده می

گیرد یا  ای ویژه از مواظبت به عهدۀ آن مؤسسه قرار میرود، چهرهای میشود یا نوجوانی برای فراگیری فن 
 دارد. کم تکیه بر مواظبت است و نگاهداری در آن جنبۀ فرعی  دست

قانون مسؤولیت    7یا مادۀ    قراردادتوان سرپرست را مسؤول  که آیا مواظبت و نگاهداری هم شامل »تربیت« کودک بوده و به عنوان »تقصیر در تربیت« نیز میدر این
ِّ روشنی در حقوق ما وجود ندارد. گیرد، راهمدنی َضمان ناشی از تربیت را دربرنمی

 حل 
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دیده است، به سختی ممکن است  یرفت که تقصیر در تربیت نیز سبب  َضمان است، ولی در عمل، چون إثبات تقصیر به عهدۀ زیانتوان پذاز لحاظ نظری، می
ت بین نقص  تربیت و إرتکاب فعل زیان مادر یا  گذار وجود تقصیر و رابطۀ آن با رفتار کودک را مفروض بداند و پدر و  که قانونبار را إثبات کرد، مگر اینرابطۀ سببیِّ

 سرپرست را مسؤول أعمال کودک قرار دهد. 
 های مختلف إضرار صغیر یا مجنون به دیگران: احکام حالت

 زند استخراج کرد: توان احکام زیر را در موردی که صغیر یا مجنونی به دیگری ضرر میقانون مدنی می  1216قانون مسؤولیت مدنی و مادۀ  7از جمع بین مادۀ 
انون یا قرارداد نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون به عهدۀ او است مرتکب تقصیر شده است: در این فرض، صغیر و مجنون اصواًل  که به حکم ق   یکس   .1

م نیست؛ تمسؤولیتی ندارند و کسی که در نگاهداری یا مواظبت از آنان کوتاهی کرده است باید جبران خسارت کند. این حکم، ویژۀ پدر و مادر یا وصی   مام  و قیِّ
م کودکستان و مدیر تیمارستان، مشمول آنان قرار م  گیرند. در این ماده  یکسانی که مؤظف به نگاهداری یا مواظبت از محجور هستند، مانند دایه و پرستار و معلِّ

س، اگر به شکلی مشروع کودک به دیگری  ق.م.م( مسؤولیت پدر و مادر نیز در شمار سایر سرپرستان قرارگرفته و مشروط به تکلیف نگاهداری شده است. پ  7)مادۀ  
قانون    7شود( مسؤولیت این أشخاص مطابق قاعده است، و اگر مادۀ  سپرده شده باشد )مانند موردی که طفل در أثر تصمیم دادگاه به پدربزرگ او سپرده می

لیِّ زیرا، در نظر عرف،    شد.کرد، از قواعد مدنی استنباط میمسؤولیت مدنی هم به آن تصریح نمی تر از  ت بین خطای سرپرست مجنون و صغیر با زیان قویرابطۀ ع 
ب را مسؤول شمرد.إقدام آن َسبِّ  ها است و دیدیم که در چنین مواردی باید م 

ز باعث ضرر غیر میتنها در پاره َمیِّ رابطۀ عرفی    اده است. زیرا،تر را گسترش دقانون مسؤولیت مدنی قاعدۀ مسؤولیت سبب  قوی  7شود، مادۀ  ای از امور، که صغیر م 
َمیِّ  شیار  ز و وقوع حادثه به اندازۀ کافی قوی هست که بتواند رابطۀ تقصیر پدر و مادر را با آن حادثه، بر مبنای قواعد عمومی، قطع کند و کودک همیان فعل صغیرم 

تر  کند. فرض پیچیدهبه فعل غیر است که قانون بر آنان تحمیل میرا در حکم مباشر سازد. پس َضمان پدر و مادر نسبت به این إتالف به واقع مسؤولیت نسبت  
قانون مسؤولیت مدنی در حالتی است که کودکی با اتومبیل پدر به دیگری زیان رساند. در چنین حالتی، پدر به عنوان تقصیر    7دیده در استناد به مادۀ  اختیار زیان

فاظت از فرزند )مواد   فاظت از اتومبیل )قانون بیمۀ اجباری( مسؤول قرار می  ق.م.م( و مالکیت و  7و    1در ح  دیده در این است که به مسؤولیت  گیرد و نفع زیانح 
 أخیر استناد کند تا از إثبات تقصیر پدر معاف شود. 

جبران نشده باقی گذارد، یا آن را از    یا محافظ طفل یا مجنون تقصیر کرده است ولی توانایی جبران خسارت را ندارد: در این فرض، یا باید خسارت را  سرپرست   .2
م را برگزیده است. راهمال صغیر و مجنون جبران کرد. قانون ِّ مورد انتخاب عادالنهگذار راه دوِّ

کند که باعث  رسد؛ زیرا ضرر را بر کسی تحمیل میتر به نظر میحل 
 آن بوده است.

فل در نگاهداری یا مواظبت از او کوتاهی نکرده  3 قانون مدنی و سایر    1216قانون مسؤولیت مدنی حکمی ندارد و مادۀ    7است: در این مورد، مادۀ  . سرپرست ط 
 شود. قواعد قانون مدنی اجرا می

که بتوان    بنابراین، در صورتی که صغیر یا مجنون مباشر إتالف مال دیگری باشد، ضامن است و هرگاه سبب  ورود خسارت شده باشد، در صورتی مسؤول است
تعارف و معقول تقصیر شمرد.  عمل او  را با مقایسه با کار انسانی م 

ن  یافته است، مسؤولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون ناشی از تقصیر خود آنا  شهرت  آنچهآید که، برخالف  تاکنون گفته شد این نتیجه به دست می  آنچهاز  
َمیِّ   توان این مسؤولیت را ناشی از فعل غیر دانست.داند( میعرف او را سبب ورود ضرر می ای از موارد، کهدر پاره همآنز )است و تنها در مورد صغیرم 

م که به إجمال  نتیجۀ دیگری که باید یادآور شد، این است که مسؤولیت سرپرست )پدر و مادر( فرع بر تقصیر محجور نیست و با آن ارتباط ندارد. در فرضی ه
ر نمی  دانیم َضمان بر عهدۀ یکی از سرپرستانمی َقصِّ ت سرپرست م  کاهد. این قاعده در مورد  است ولی شخص ضامن معین نیست، این اجمال چیزی از مسؤولیِّ

 شود و ویژۀ پدر و مادر نیست. اجرا می هر سرپرستی
 نکاتی راجع به مسؤولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون

تواند شخص حقیقی باشد، مانند پدر، مادر، جد پدری، وصی، قیم و یا شخص  انونی میسرپرست ممکن است، سرپرست قانونی باشد یا قراردادی و سرپرست ق
 حقیقی باشد، مثل پرستار خصوصی و یا شخص حقوقی مانند مدارس، مهدکودک، بیمارستان روانی یا سازمان بهزیستی یا باشد. 

ها نیز خواهد بود؛ بنابراین  دین عرفی کودک تلقی شده و کلیۀ تکالیف قانونی متوجه آن، والدین طبیعی فرزند متولد از زنا، وال617با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ  
 ق.م.م در خصوص والدین طبیعی نیز جاری است.  7مادۀ 

در نگهداری  لو  مسؤولیت سرپرست، فرع بر مسؤولیت محجور است؛ بنابراین اگر خسارت وارده عرفًا مستند به فعل محجور نباشد، سرپرست وی مسؤولیتی ندارد و 
 وی کوتاهی کرده باشد. 
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َمیِّ  شود. سرپرست، پس تر از مسبب شناخته میز، مباشر )کودک( در عرف قویسرپرست حق رجوع به محجور را ندارد منتهی در صورت ورود ضرر از جانب صغیرم 
 (117حقوقی«، ص. از جبران خسارت، حق رجوع به وی را دارد. )کاتوزیان »دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، وقایع 

 مجری خواهد بود.  1216قانون مسؤولیت مدنی( نبوده و مادۀ  7در صورت عدم تقصیر سرپرست، موضوع، مصداق مادۀ فوق )مادۀ  

 دارد. که سرپرست، مرتکب تقصیر نشده باشد و صغیر یا مجنون استطاعت جبران  تمام یا بخشی از خسارت را نداشته باشد، سرپرست هیچ مسؤولیتی ندرصورتی

َمیِّ شود و اختصاص به مجنون )اعم از ادواری و دائمی( و صغیر )اعم از  این ماده در خصوص سفیه اجرا نمی َمیِّ ز و غیرم   ز( دارد. م 

بدنی ارتکابی از  که عمد صغیر یا مجنون در حکم خطای محض است. با جمع شرایط مقرر در قانون مجازات اسالمی، عاقله مسؤول پرداخت دیۀ جنایت  از آنجایی
 که عاقله مرتکب تقصیری نشده باشد. سوی صغیر یا مجنون است ولو این

فعال زیان
َ
 بار صغیر یا مجنون چه مسؤولیتی دارد؟ اگر شخصی بدون تکلیف قانونی یا قراردادی، از صغیر یا مجنون سرپرستی کند، در قبال أ

 تصور است:فرض قابل  2در این مورد 
اب احسان و نیکوکاری، صغیر یا مجنونی را که از منزل فرار نموده و یا مسیر خود را گم کرده و سرگردان است، به طور موقت تحت مراقبت  که کسی که از باین

گهدارنده و بر  ه به نیت خیرخواهانۀ نجِّ تحویل دهد؛ در چنین موردی با تو  خود قرار دهد تا در موقعیت مناسب او را به سرپرست واقعی او یا مقامات صالح قانونی 
های  است مراقبت موظفکه شخص اقدام به نگهداری صغیر یا مجنون نمود،  مبنای قاعدۀ احسان نباید او را مسؤول دانست. ممکن است گفته شود پس از این

بار آنان خواهد بود. این  أفعال زیان در نگهداری صغیر یا مجنون تقصیر کند، همچون سرپرست قانونی یا قراردادی مسؤول چنانچهالزم را طبق عرف انجام دهد.  
 رسد. نظر هرچند منصفانه نیست، ولی با اصول حقوقی و فلسفۀ مسؤولیت مدنی که جبران خسارت است، سازگارتر به نظر می

د؛ در چنین صورتی که فرض  برداری نمایکه شخصی صغیر یا مجنون را بدون تکلیف قانونی یا قراردادی نگهداری کند، و در ضمن نگهداری از آنان بهرهاین
 بار صغیر یا مجنون باشد؛ هر چند در نگهداری آنان تقصیر نکرده باشد. احسان منتفی است، نگاهدارنده باید مسؤول کلیۀ اعمال زیان

 
 مسؤولیت ناشی از سپردن مال به محجورین

آن محجور مال را تلف کند آیا شخص محجور یا ولی و سرپرست وی ملزم به    یکی مال  خودر را به محجوری بسپارد و گها خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که می
ه داشت که: )م جبران خسارت می  ق.م(  1215باشند یا خیر؟ در این خصوص باید توجِّ

ز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسؤول نقص یا تلف شد 1215. بنا بر مادۀ 1 َمیِّ ف صغیر غیرم  ن آن مال نخواهد بود. برخی از  ق.م هرگاه کسی مالی را به تصرِّ
ز و مجنون نباشد در    1215مادۀ  که »اند  ق.م به این نتیجه رسیده  1216و    1215دانان از جمع  مواد   حقوق َمیِّ ق.م ناظر به تلفی است که ناشی از فعل  صغیر غیرم 

 باشد.« اما این نظر از چند حیث مردود است؛ زیرا: ق.م مربوط به اتالف و تسبیب است که مستند به فعل  صغیر و مجنون  1216حالی که مادۀ  
 ق.م مغایرت دارد.  1215این تفسیر با ظاهر مادۀ   

ز نبود؛ ق.م، همان بوده است که بیان کرده  1215گذار از مادۀ  اگر منظور قانون اند در این صورت اصاًل نیاز به درج این ماده و محصورکردن آن به صغیر غیرممیِّ
ه اگر کسی مال خود را به شخص  دیگری بسپارد و در نتیجه ید متصرف مال به واسطۀ سپردن مال، غاصبانه نباشد و از طرف دیگر تلف نیز  زیرا بدیهی است ک

ز یا مجنون باشد و چه نباشد؛ زیرا مالک، مال  خود را ممیِّ رده به او سپ  منتسب به فعل شخص متصرف نباشد، متصرف مزبور، مسؤول تلف نیست؛ حال چه صغیر 
 ماند. است و در نتیجه، او غاصب نیست و تلف نیز انتسابی به او ندارد؛ بنابراین هیچ مبنایی برای مسؤولیت او باقی نمی

 شود. بنابراین، این تفسیر موجب لغوشدن مادۀ مزبور می
ه به  2 ز یا مجنون میق.م را آن دانست که وقتی شخصی مالی را ب  1215که بیان شد، باید دلیل مادۀ    آنچه. با توجِّ یا  ه صغیر غیرممیِّ ز  سپارد و صغیر غیرممیِّ

ق.م    332کنند شخصی که مال خود را به چنین شخصی سپرده سبب  اقوی از مباشر است؛ بنابراین جبران این خسارت، مستندًا به مادۀ  مجنون مال او را تلف می
ز یا مجنون( نیست و از مال   بر عهدۀ مباشر  ضعیف  مالک است. تر )صغیر غیرممیِّ

ز یا سفیه بسپارد و او آن مال را تلف کند یا به آن خسارت وارد کند  ق.م چنین بر می  1215. از مفهوم مخالف مادۀ  3 آید که اگر شخصی مال  خود را به صغیر ممیِّ
از   توان سپارندۀ مال را سبب اقوی از مباشر  قصد نمیتلف یا خسارت باید از مال صغیر ممیز یا سفیه جبران شود؛ زیرا در این حالت به دلیل برخورداری  ایشان 

ز یا   که ثابت شود که سپارندۀ مال )مالک  مال( سبب  اقوی از مباشر است. است مگر آن یهسفدانست. بنابراین، در این حالت جبران خسارت بر عهدۀ صغیر ممیِّ
ینی داشته باشد ب4 م  محجور تسلیم می. اگر شخصی که مال را به محجور داده است، به محجور د  کرد و تسلیم مال به محجور موجب برائت  اید مال را به ولی یا قیِّ

ۀ او نیست؛ مگر آن م  خود تسلیم کند. )م ذمِّ  ق.م(  274که محجور این مال را به ولی یا قیِّ
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 مسؤولیت مدنی پزشک 

بیان دیگر، تعهد پزشک در زمرۀ تعهدهای به وسیله است. در نتیجه، بهبود نیافتن  موضوع تعهد پزشک درمان بیمار نیست، مواظبت از او است تا درمان شود: به  
ن سبب  تغییر رویۀ بیمار نقض عهد )تقصیر قراردادی( نیست و این تقصیر، بر فرض که ریشۀ قراردادی داشته باشد، باید ثابت شود. سرانجام، انتقاد اندیشمندا

مسؤولیت پزشک ریشۀ قراردادی دارد. ولی، بیماری که نتیجۀ مطلوب خود را نگرفته و خسارت دیده است، باید تقصیر    قضایی شد و اکنون همگان بر این باورند که
گاه از همان سنخ و شرایط درمان مقایسه و سنجیده می تواند به عادات  شود. پزشک نیز نمیپزشک را ثابت کند. در این دادرسی رفتار پزشک با انسانی متعارف و آ

 چه الزمۀ احتیاط است استناد کند. پزشکی در برابر آنمتداول 
شود  کند یا پزشکی که در بیمارستان به او توصیه میدر حقوق ما نیز این رابطه در شکل مرسوم خود قراردادی است؛ بیمار به میل خود پزشک را انتخاب می

 گیرد. پذیرد و پزشک با پذیرفتن بیمار درمان او را به عهده میمی
ت حقوقی بیمارستان و درمانگاه ایجاد می  منتها  شود و پزشک به عنوان عضوی از آن شخصیت یا  باید توجه داشت که امروز رابطۀ قراردادی بیشتر با شخصیِّ

ت پزشک در هیچ حال بیکارشناس به درمان می نه قرارداد با  شود؛ لیکن مسؤولیت شخص پزشک را باید طبق قواعد عمومی بررسی کرد،  أثر نمیپردازد. شخصیِّ
 بیمارستان. 
شود و پزشک در اجرای قواعد آن مأمور است،  آید و تقصیر اداری محسوب میرسد که باید خساراتی را که در نتیجۀ خدمات عمومی بیمارستان به بار میبه نظر می

بیمارستان است و گروه دوم به پزشک و گاه به پزشک و   از درمان و مراقبتی که به طور مستقیم با پزشک ارتباط دارد، بازشناخت: مسؤول گروه نخست تنها
تواند در صورتی که خطای پزشک هر دو چهرۀ قراردادی و قهری را دارد، به هر کدام که مایل  شود، وانگهی، جز در موارد خاص، بیمار میبیمارستان مربوط می

شود.  کند مسؤولیت او چهرۀ قهری دارد و به تخلف از قرارداد منسوب نمیست، خودداری میاست استناد کند. گاه نیز پزشک از درمان بیماری که به او پناه برده ا
الف واقع پزشک به ثالثی زیان برساند. هم  چنین است در موردی که تصدیق خ 

 لزوم إذن بیمار و حفظ  سالمت آن 
سازد، هرگونه عمل جراحی یا درمان خودسرانه تجاوز به جان یا  ضروری میجز در موارد اضطراری که امکان إذن گرفتن از بیمار امکان ندارد و دخالت پزشک را  

کند. منتها این پرسش هنوز پاسخی درخور نیافته است که، اگر إذن بیمار در مسؤولیت پزشک أثر دارد و کار  و برای پزشک ایجاد مسؤولیت می  آزادی بیمار است
گاهی داد؟ آیا    سازد، رضای بیمار در چه شرایطی نافذ او را مباح می است؟ و تا چه اندازه باید به بیمار دربارۀ وضع او و خطرهای ناشی از درمان  پیشنهادی پزشک آ

تواند خطر آن را خطر ناشی از ادامۀ بیماری مقایسه کند و تصمیم بگیرد ارزش  رضای بیمار به عمل جراحی خطرناکی که از چگونگی آن هیچ اطالعی ندارد و نمی
گاهیحقوقی دارد ی های ضروری در حدود عرف و فهم او است؟ در این باره، بعضی إذن و گروهی  ا أثر آن در مباح کردن دخالت پزشک منوط به دادن حداقلی از آ

 اند. به غفلت و خطای پزشکی متمایل شده
ر است: جراحی تجاوز به جسم و جان و ایراد جرح  تنتیجۀ نظر نخست نامشروع بودن عمل جراحی و مجرم شناختن پزشک است. ولی نظر دوم به إعتدال نزدیک

ر محسوب می َقصِّ  شود و باید خسارت ناشی از غفلت را جبران کند. نیست، لیکن پزشک م 
ماند این است  ی میدر پردۀ ابهام باق   آنچهکند، که هم نفوذ ارادۀ بیمار را تأمین کند و هم به سالمت او ضرر نزند. ولی،  دان نظر أخیر را تأیید میگمان، حقوقبی

گاهی ت سؤال در این است که اگر عرف پزشکی معیار باشد،  حقوقدان برای نفوذ اراده کافی می آنچهها چیست؟ عرف پزشکی یا که معیار کفایت این آ داند؟ اهمیِّ
ناپسند میاحتیاطی پزشکان در این گونه امور همیشه توجیهشتاب و بی ترین روابط  انسانی و  اعدۀ حقوقی در یکی از مهمتواند به صورت قپذیر است و عادتی 

گاهی الزم برای    آنچهاجتماعی حکومت کند. پس، باید معیار نوعی از عرف پزشکان برگزید و   را الزمۀ ایجاد علم اجمالی بیمار به سرنوشت خویش است حداقل آ
ای تظاهر به گرفتن إذن تلقی شود. در هر حال، پزشک باید فایده و  د در شرایط ویژهضرورت دارد« احتمال دار  آنچه مثال، إذن بیمار به »  یبرا نفوذ إذن او شمرد. 

چنین،  ای که او را به هراس نیفکند و امکان تصمیم همراه با تدبر را از او نگیرد. همخطرهای درمان )به ویژه عمل جراحی( را به بیمار گوشزد کند، منتها به گونه
توان نتیجۀ تشخیص را به روشنی به او گفت، پزشک بایستی آن را پنهان دارد و به اشارۀ أعمالی به مریض  ای است که نمیگونه  وضع روانی بیمار به کهیدرصورت

 إکتفا کند و حقیقت را به َکسان او یادآور شود. 
گاهی بیمار گرفته می و محجورانی است که قدرت تشخیص هدف و   أثر بودن إذن کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغشود، بینتیجۀ دیگری که از ضرورت آ

م کودک می م، در  چگونگی درمان را ندارند. در چنین موردی، رضای پدر و مادر یا َقیِّ تواند جانشین إذن او شود و عمل جراحی را مباح سازد. تصمیم ولی یا َقی ِّ
ِّ مطل

 ق نسبت به خودداری از درمان قائل شد. صورتی إعتبار دارد که به سود و مصلحت محجور باشد و نباید برای آنان حق 
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تواند با اجازۀ دادگاه یا در صورت إضطرار و  گمان جان محجور در خطر است و امتناع پدر و مادر جهت معقولی ندارد، پزشک میبنابراین، در موارد ضروری که بی
 عدم دسترسی و فوریت، با تشخیص خود، اقدام الزم را برای نجات جان او انجام دهد. 

تواند به حکم إضطرار  پدر و مادر در دسترس پزشک نباشند، او می  کهیدرصورت تشخیص نامعقول بودن امتناع پدر و مادر و إذن به إقدام پزشک با دادگاه است، و 
 اقدام کند. 

ن با شیوه و حد ویژه د به عمل جراحی به وسیلۀ پزشک معیِّ   در صورت ای باشد، تجاوز از آن خطا و ضمان آور است. اثبات این قید إذن،  درصورتی که إذن بیمار مقیِّ
ن بیمار مسؤولیت پزشک را به طور کامل از بین  تواند، با توجه به تمام شرایط و اوضاع و احوال مورد در این باره تصمیم بگیرد. إذاختالف، با بیمار است و دادگاه می

 برد. نمی
برد، حتی اگر  فایده یا مضر است و إذن بیمار در این زمینه مسؤولیت مدنی او را از بین نمیپزشک حق ندارد به درمان یا عمل جراحی بپردازد که برای بیمار بی

 عمل مفید برای تحقیقات پزشکی باشد. 
 یبایی و ترمیمی أثر إذن بیمار در جراحی ز 

شود. ولی، از جهت میزان  گمان تنها با إذن بیمار مشروع میهای درمانی عادی قرار گرفته است، بیبه عنوان جراحی زیبایی شهرت یافته و در برابر جراحی آنچه
 ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد:نفوذ و أثر إذن بیمار، باید آن

منظور برطرف ساختن نقص عضو و آمادگی جسمانی و روحی بیمار برای ادامۀ شغل یا زندگی عادی ضرورت دارد، و در عین  های ضروری یا ترمیمی، که به  جراحی
پالستیک مجروحی که در أثر حادثه سالمت عضوی را از دست داده است یا چنان کریه شده است   هاییجراح کند: مانند  حال، به زیبایی ظاهری او کمک می

شود، تابع قواعد عمومی است و مسؤولیت جراح ویژگی قابل  ها که در عرف ضروری تلقی میاو دشوار یا ناممکن شده است. این گونه جراحیکه زندگی اجتماعی  
 ای ندارد. مالحظه

ستیک بینی که عضو شود و هیچ ضرورتی از نظر پزشکی و اجتماعی ندارد: مانند جراحی پالپرستی درخواست میأعمال جراحی که تنها به دلیل هوس و تجمل
خواسته است شبیه هنرپیشۀ محبوب خود شود و از پزشک  شود و تنها به نظر صاحب آن اندکی بزرگ آمده است یا موردی که او میَمعیب پزشکی محسوب نمی

 خواه بیاراید. خواهد که بینی او را به شکل دلمی

تر از جراحی عادی است. زیرا، عامل »ضرورت« استقبال از  لیت پزشک در چنین حالتی سنگینبیند، ولی مسؤو ها را نامشروع نمیعرف کنونی این گونه جراحی
بازی و تفنن قدرت »ضرورت«  کند. ولی، هوس کند و عقل سلیم از دیرباز چنین أعمالی را که الزمۀ پیشرفت و سالمت است تجویز میبسیاری خطرها را مباح می

دانند، تعهد پزشک در جراحی پالستیک غیرضروری را تعهد به نتیجه  پزشک را در درمان بیمار تعهد به مواظبت می  را ندارد. به همین جهت، بعضی که تعهد
دهند که در کار خالق  اند و از نظر فلسفی به انسان اجازه نمیدانند. بعضی نیز دست باال را گرفتهاند و پزشک را ضامن هر نقص عضو یا مرگ بیمار میشمرده

 چه آفریده شده تغییر دهد. و ظاهر آندخالت کند 
ی  ، باید پذیرفت که پزشک باید عمل جراحی که زیانش بیش از فایدۀ آن است خودداری کند و ارزیابی این سود و زیان در مورد هر موضوع بایست قاعدهبه عنوان  

 جداگانه و بر مینای تمام اوضاع و احوال و عرف انجام شود. 
 معیار تقصیر پزشک

گاه و محتاط است. اکنون میدر بحث م کند که  ایجاب می افزاییم که َطبع  کار پزشکیربوط به تقصیر پزشک رفتار انسانی عادی و متعارف نیست؛ رفتار پزشکی آ
در درمان خود به کار    ای را که تاکنون تجربه نشده است،تواند نظریهآزادی بیشتری به رشد ابتکارهای این هنرور اختصاص داده شود. با وجود این، پزشک نمی

 دیده نتیجۀ مطلوبی نداده است، نباید تقصیر شمرد. های مرسوم که در مورد زیانگیرد و بیمار را دچار خطر کند. ولی، انتخاب یکی از روش 
 ولّیت گروهی ؤمس

اح اصلی نهشود. در جراحیها، به ویژه در مورد أعمال جراحی، با گروهی از پزشکان متخصص انجام میای از بیماریدرمان پاره تنها خود به درمان و عمل    ها، جرِّ
تنها او   طورمعمولبهکنند. بیمار نیز  م میکند: دستیاران و پرستاران به دستور او به منظور کمک به عمل اصلی اقداپردازد، دیگران را نیز هدایت و رهبری میمی

اح در برابر بیمار مسؤول قراردادی است و به عنوان آمر مسؤول کار دستیاران خود نیز هست    ـ   1بندد. بنابراین؛  شناسد و قرارداد درمان را با میرا می   ـ   2تنها جرِّ
 ادی ندارد. ای آنان است و ریشۀ قراردمسؤولیت دیگران تابع قواعد عمومی و حرفه

اح و هدایت و نظارت او نیز پایان میولی، پس از پایان عملیات و انحالل گروهی که به آن می پذیرد و از این پس مسؤولیت او در صورتی است  پردازند، سلطۀ جرِّ
اح داده است. که تقصیری به شخص او نسبت داده شود: مانند فرضی که معلوم شود خسارت در أثر دستور نابجایی ایجاد شده است   که جرِّ
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 حقوق کنونی 
کند، هرچند حاذق و مأذون باشد، ولی إبراء  ناشی از درمان می  های یانز قانون مجازات اسالمی در بخش موجبات َضمان، پزشک را مسؤول    496و    495مواد  

 برد. بیمار یا ولی او پیش از درمان این مسؤولیت را از بین می
که عمل او مطابق  دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می: »قانون مجازات اسالمی  ۴۹۵ماده 

اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون   چنانچهکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و  مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این
 .شود، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میبودن او
 در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی َضمان وجود ندارد؛ هرچند برائت أخذ نکرده باشد.  ـ 1تبصرۀ 
قدان یا عدم دسترسی به ولیِّ خاص، رئیس قوۀ قضاییه با  ولیِّ بیمار، اعم از ولیِّ خاص اس  ـ  2تبصرۀ   ت، مانند پدر، و ولیِّ عام که مقام رهبری است. در موارد ف 

 نماید.«مربوطه به إعطای برائت به طبیب إقدام می ی هادادستاناستیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به 
نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی  دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر میپزشک در معالجاتی که  قانون مجازات اسالمی: » ۴۹۶ماده  

 .( این قانون عمل نماید۴۹۵که مطابق مادۀ )ضامن است مگر آن
به دستور عمل کند، پزشک ضامن    نیباوجوداشود و  ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می  ۱تبصرۀ  

 . نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است
راحات  ـ 2تبصرۀ   شود.«این قانون عمل می 495در معالجات پزشکی، طبق مادۀ  جادشدهیا در قطع عضو یا ج 

های  ای که مانع ابتکار پزشکان در إجرای فنون  علم  پزشکی نشود و با ضرورتاحکام این مواد را که استثنا بر قواعد عمومی است، باید تفسیر محدود کرد به گونه
 زیان همگام شود. 

 که: دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنطبق این ماده هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می
 عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. 

 گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.   قبل از معالجه برائت

ائت از ولی مریض  أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، بر  چنانچه
 شود. تحصیل می

 در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت أخذ نکرده باشد. 
ستیذان از مقام  بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضائیه با ا  ولی

 نماید. مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می یهادادستانرهبری و تفویض اختیار به 
 نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.  در مورد ضرورت که تحصیل برائت ممکن

یت 
ّ
ل  إحراز رابطۀ ع 

به او منسوب شود نه علت خارجی که در اختیار پزشک نیست. در راستای اجرای   واردشدهگفته شد که، َضمان پزشک دربارۀ بیمار، مشروط بر این است که زیان 
های الزم و اجرای قواعد فنی پزشکی  شود: به عنوان مثال، در مواردی که إثبات رعایت احتیاطهمین قاعده، وصف استثنایی بودن حکم َضمان مؤثر واقع می

یت بین فعل پزشک و ورود ضرر را قطع می خارج است. به بیان دیگر، گاه  کند، از قلمرو این َضمان سازد و آن را به طبیعت بیمار یا نقص علم منسوب میرابطۀ علِّ
 تر آن علم پزشکی است و طبق قاعده باید ضرر به سبب  أقوی نسبت داده شود و مباشر از مسؤولیت در أمان بماند.پزشک مباشر ورود ضرری است که سبب قوی

م در اختیار او نهاده به کار برده است، از راه تردید در وجود رابطۀ  های الزم را کرده و فنونی را که علاگر رویۀ قضایی بتواند به برائت پزشکی که رعایت همۀ احتیاط
لیت بین فعل پزشک و ورود ضرر، حکم کند، در نزدیک ساختن حکم قانون به عدالت و ضرورت های زندگی اجتماعی در این زمینه کمک شایانی کرده است و  ع 

دهد در واقع منسوب به ارادۀ او نیست؛ اجرای تکلیف  به و دانش متعارف کنونی و با احتیاط انجام میرا که پزشک به دستور تجر   آنچه باید از آن دریغ نکند. زیرا،  
ف به کاری باشد که إحتمال ضرر کم  شود و معقول به نظر نمیای است. به بیان دیگر، انجام دادن وظیفه با َضمان جمع نمیحرفه رسد که از یک سو پزشک مکلِّ

بر دوش او قرار گیرد. مسؤولیت پزشک مانند آن است که مأمور اجرای قانون یا حکم دادگاه ضامن نتایج    یاقدام ی دیگر َضمان چنین  و بیش در آن هست و از سو 
  تر منسوب است و برای مباشر َضمانیکند به سببی قویدر این زمینه می  آنچهو عرف پزشکی است و    اخالقناگوار آن شود. پزشک نیز مأمور اجرای قوانین و  

 ندارد. 
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ت  ورود ضرر  هم بینی متعارف پزشکان بوده است، برای خواندۀ دعوی در حکم قوۀ قاهره است و  خارج از توان و پیش  یامر چنین، در فرضی که ثابت شود علِّ
 سازد. گناه را ضامن نمیپزشک محتاط و بی

 های پزشکی ضرورت
ِّ قوی به دنبال دارد، پزشک را نمی

ان خطر مسؤول زیان شمرد: برای  توان به دلیل برطرف نکردن همدر فرضی که ادامۀ بیماری خطر مرگ یا فلج شدن را به ظن 
احی او را عمل کند و بمیرد، پ احی حتمی است، و جرِّ زشک را نباید  مثال، اگر کسی به بیماری سرطان مبتال باشد، که مرگ او در صورت خودداری از عمل جرِّ

حتاط هیچ احتمالی را برای نجات جان بیمار از دست نمی یت میان اقدام پزشک و مرگ  دهد،  ضامن دیۀ جان بیمار دانست. پزشک م  و در این فرض، رابطۀ علِّ
ع دهد تا او به بیمار وجود ندارد. منتها، تکلیف پزشک در چنین فرضی این است که به عمل بیهوده دست نزند و درجۀ احتمال توفیق در عمل را به بیمار اطال

ل کرده است بشود. دربارۀ هزینه تواند سبب  مسؤولیت اوانتخاب بپردازد. خودداری از اجرای این تکلیف می گاه تحمِّ  های بیهوده و ضجری که بیمار ناآ
تر ضروری است، مسؤولیت پزشک منوط به  درصورتی که إذن بیمار شامل قطع دست و پا یا عضو دیگری باشد که به تشخیص پزشک برای إحتراز از ضرری مهم

احی است توان او را، بدین بهانه که تحصیل برائت نکرده است، ضامن خسارت قطع عضو شمرد.  و نمی  إثبات تقصیر او در تشخیص یا إجرای نادرست عمل جرِّ
ت، کاهلی و  زیرا، در این فرض، إذن به درمان حاوی إذن به إتالف نیز هست. منتها، چون رضای بیمار به اعتماد تشخیص پزشک و کاردانی او داده شده اس

 شود. سبب  مسؤولیت میاستفاده از این اعتماد مباالتی و سوءبی
شود که کند و پزشک ناچار میچنین است در موارد اضطراری که إذن گرفتن از بیمار یا َکسان او إمکان ندارد و تأخیر در عمل خطر مرگ، بیمار را تهدید میهم

 خود به إقدام مناسب دست زند و عضوی را قطع کند. 
 : درمان نکردن عضو ناقص و تلف شده

دهد عضو سالمی را تلف یا ناقص کند. ولی، در  شامل موردی است که پزشک به مباشرت یا در اجرای دستورهایی که می  ن مجازات اسالمیقانو ۴۹۵  ماده 
ا  لمی و عرفی ر موردی که نتواند عضو تلف یا ناقص شده را به حال طبیعی درآورد، در صورتی ضامن است که درمان شایسته نکرده باشد و ثابت شود که نظام ع

شده، تعهد پزشک ناظر به مواظبت و درمان است. پس، اگر آن عضو به  برو شدن با عضو ناقص یا تلفرعایت نکرده و خطاکار است: به بیان دیگر، در فرض روبه
ت یافته یا به وجود آمده  مسؤولیت دارد که ثابت شود امکان درمان در أثر خطای پزشک از بیمار گرفته شده است یا خط یدر صورت صورت پیشین باقی بماند،   ر شدِّ

خ نداده و   شود. فرض پزشک تنها در صورت أخیر سبب  تلف می نی بنابرااست. زیرا إتالفی ر 
 توصیۀ پزشکی: 

ن از َضمان موضوع مادۀ  قدر َتَیقَّ اح( یا به استناد مادۀ    قانون مجازات اسالمی ۴۹۵م  ن مجازات  قانو  496فرضی است که پزشک مباشر درمان است )مانند جرِّ
ِّ به مفید بودن دارویی آن را توصیه میاسالمی دستور آن را صادر می

کنم این دارو برای  که بگوید: گمان میکند )مانند اینکند. ولی، در موردی که پزشک با ظن 
ِّ    ل اعتماد به پزشک راه  زند و به دلیکردم( و بیمار خود به انتخاب دست میبیماری شما مفید باشد یا اگر به جای شما بودم چنین می

را به کار    شدههیتوصحل 
الف اصل است. هممی برد  چنین است جایی که پزشک از درمان قطعی بازمانده و خطر مرگ بیمار او را به توصیۀ دارویی که گمان میبندد، پذیرفتن آن دشوار و خ 

: »هرگاه مریض .... بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف  ق.م.ا 496مادۀ  1سازد. و در فرض دیگری به استناد تبصرۀ مفید است تشویق و وادار می
 .« است  به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض .... ن یباوجوداشود و می

 امکان تحصیل برائت 
که  این  ... دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر  هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می»قانون مجازات اسالمی:    495طبق قسمتی از مادۀ  

 ...« قبل از معالجه برائت گرفته باشد
حمیل آن بر بیمار مضطر ساده است. پس رویۀ قضایی در این حکم  دار خسارت نشود، شرطی که تبرهد و عهده هاضمانتواند با تحصیل برائت از همۀ پزشک می

مباالتی خود را آزاد ببیند. اگر تحمیل مسؤولیت مطلق بر پزشک  پناه که نیاز به خدمت پزشکی دارد حمایت کند و مانع از آن شود که پزشک در بیباید از بیمار بی
 احتیاطی و تقصیر نیز ناروا و ناپسند است و زیان اجتماعی و انسانی آن دو چندان. گذاردن او در ارتکاب هر بی  بار باشد، آزادبه دلیل گرفتن قدرت ابتکار از او زیان

 برای برقراری إعتدال میان منافع پزشک و بیمار، این حکم نیز باید تفسیر محدود شود. در نتیجه باید پذیرفت که: 
گاهی و اختیار  رضای بیمار در پذیرش شرط برائت در صورتی نافذ است ک گاهی الزم دربارۀ پیامدهای درمان یا جراحی به بیمار داده شده باشد و او بتواند با آ ه آ

ن باشد و بیمار بداند که موضوع إذن و انشای او چیست؟   خطر را بپذیرد و موضوع برائت باید روشن و معیِّ

 برد. رط را از بین میاستفاده از اعتماد بیمار أثر شچنین، هرگونه تدلیس و تقلب و سوءهم
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چه در حکم عمد است )مانند جاگذاردن چاقو در شکم بیمار یا عمل  شرط برائت در این زمینه نوعی شرط عدم مسؤولیت است. پس، دربارۀ إضرار عمدی یا آن
دیگران جواز إضرار به عمد یا ارتکاب هرگونه    تواند در قرارداد خود باکس و از جمله پزشک نمیأثر است. هیچجراحی در حال مستی( برخالف نظم عمومی و بی

ل نمیبی ل مسؤولیت به دلخواه رفتار کند. اخالق و نظم عمومی چنین امتیازی را تحمِّ  ق.م«  975کند. »م مباالتی را به دست آورد و آسوده خیال از تحمِّ

ب خطاهایی است که هر پزشک متعارف و با احتیاط ممکن است در تشخیص  بینی شده و ارتکادر بنای دو طرف نیز شرط برائت ناظر بر ضررهای ناخواسته و پیش
احی با جواز ارتکاب دهد و برای گفتۀ خود حد و  هر خطایی را هم به دست پزشک نمی  بیماری و اجرای قوانین پزشکی مرتکب شود. هیچ انسان عاقلی چاقوی جرِّ

جَمل و نگفته بمانمرزی می  گیرد.های سنگین و عمدی را دربرنمیشود و خطاد، حمل بر داوری عرف دربارۀ خطای قابل إغماض میگذارد. این مرز، در صورتی که م 
از بیمار    تواند برای أعمال غیر مفید یا خطرناک شود. پزشک نمیتحصیل برائت تنها برای أعمالی مؤثر است که برای او مفید است و به همین هدف انجام می

 نظور پیشرفت تحقیقات علمی باشد. رضایت بگیرد، هرچند که به م

 نتیجه: 
کم باید رابطۀ میان فعل پزشک و إتالف  گفته شد این نتیجه به دست آمد که، در حقوق ما مسؤولیت پزشک ناشی از تضمین سالمت بیمار نیست. دست  آنچهاز  

ست، نباید او را اإحراز شود تا بتوان او را مسؤول شناخت. از سوی دیگر، اگر إثبات شود که پزشک عمل اجرای قوانین پزشکی بر مبنای وظیفۀ شغلی خود بوده  
شود: بدین ترتیب، که پزشک  ای خاص مطرح میضامن پیامدهای إحتمالی درمان دانست. پس، بحث دربارۀ معیار مواظبت الزم برای معاف شدن پزشک به گونه

شود. معیار برائت پزشک در  بوط میچه به پزشک مر چه به بار آمده نتیجۀ نقص علم است نه اجرای نادرست آنکه ثابت شود آنضامن خسارات است، مگر این
حتاط در شرایطی که درمان یا عمل ج احی انجام  زمینۀ اجرای درست قواعد علم پزشکی، اجرای فنون شایع و متعارف آن است: یعنی کار پزشکی متعارف و م  رِّ

توان گفت، از هر پزشک به تناسب تخصص و سنخ کارایی  ی میتوان انتظار داشت که بهترین شیوۀ ممکن در جهان  علم را به کار برد. حتِّ شده است و از او نمی
رده گرفت که شیوۀ متخصصان را نمیکه عرف از او انتظار دارد باید انتظار داشت و بر پزشک عمومی نمی داند. به بیان دیگر، پیروی از شیوۀ درمان محلی  توان خ 

ی پیو متداول نزد پزشکان، او را از مسؤولیت می  روی از شیوۀ چند پزشک حاذق و ماهر و مشهور کافی است. رهاند و حتِّ
عاف می دیده بتواند تقصیر نامتعارف  گیرد که زیانکند و در صورتی مسؤول قرار میاثر مهم شرط  برائت در درمان این است که پزشک را از َضمان مفروض در قانون م 

 و غیرقابل إغماض پزشک را در إعمال قواعد إثبات کند. 
کند. تفاوت  یإختصار باید گفت: نه مسؤولیت پزشکی که به إذن بیمار به درمان او پرداخته است مطلق است و نه شرط  برائت یکسره از او رفع  مسؤولیت م پس، به

ی، در فرض دوم، أمارۀ  مهم در فرض این است که در موارد عادی نتیجۀ نامطلوب درمان به عهدۀ پزشک است، مگر إثبات شود که به فعل او إرتباط ندارد. ول 
 مباالتی پزشک نسبت دهد. افتد و بیمار باید آن را به بیقانونی انتساب تلف به فعل پزشک از أثر می

 
 مدنی پرستار  یتمسؤول

صورت تلف یا صدمه بدنی  نماید، در  پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر میقانون مجازات اسالمی: » ۴۹۶ماده  
 .( این قانون عمل نماید۴۹۵که مطابق مادۀ )ضامن است مگر آن

به دستور عمل کند، پزشک ضامن    ن یباوجوداشود و  ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می  ۱تبصره  
 .« ض یا پرستار استنیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مری 

 اجرای از ناشی تلف و مسؤول صدمه پرستار دوم  حکم در و  مریض اول حکم در .نمود آن مستفاد از حکم دو توانمی که دهدمی نشان الذکرفوق تبصره بررسی

گاهی اشتباه آن از کهدرصورتی است پزشک اشتباه دستور  بسط  و شرح به نیاز بدون اقدام قاعده حسب بر  است مورد بیمار  در  که اول حکم باشند. البته داشته آ

 مسؤولیتی ندارد.  او نفع به کسی بپذیرد را ضمانی یا رضا ضرر و قصد و علم با کسی اگر اقدام قاعده است. طبق بیشتر پذیرفتنی
 ای و عمد به مستند منحصراً  تیجنا هرگاه فصل نیا  در مذکور موارد کلیۀ : »در537کند. مادۀ  می بیان گونهاین  را قاعده اسالمی این مجازات قانون 537 ماده
 « .ستین ثابت  ضمان باشد هیعل ی  مجن ریتقص

گاه پرستار   که ماده دوم این حکم  اصول و  قواعد حسب بر بیان این تبصره در گذارباشد قانونمی بحث محل است دانسته را ضامن پزشک اشتباه دستور به آ

گاهی   با که پرستاری عنوان به را پرستار چراکه است عمل کرده مباشر، و سبب اجتماع صورت در مباشر دانستن ضامن  مبنی بر مشهور  فقهای قول و کیفری آ
 دستورات پرستاران ازاین قانون،است. پیش فرض کرده مورد در این را قصد امارۀ عبارتی به است و دانسته ضامن و مسؤول است رسانده انجام به را اشتباه دستور
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 اما اند،نداشته را آن انجام بر پزشک اصرار و از یادآوری پس پزشک اشتباه   دستور   اجرای عدم برای تکلیف که حداقل این بود و کرده اجرا را پزشکان درمانی

 است. داشته مقرر آنان برای را این مسؤولیت 496مادۀ  1تبصرۀ 
 

 مسؤولیت ناشی از خرابی بنا 
که  شود، مشروط بر اینشدن آن وارد میصاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسؤول خسارتی است که از خراب»  دارد:قانون مدنی در این باره مقرر می  333مادۀ  

لع بر آن بوده و یا از عدم  مواظبت  او تولید شده است.«  طَّ  خرابی در نتیجۀ عیبی حاصل گردد که مالک م 
ع از    ـ  1شدن بنا سبب  ورود ضرر بوده و این خرابی ناشی از عیبی است که:  بتواند از مالک خسارت بگیرد باید ثابت کند خراب  دیدهکه زیانبرای این ل 

طَّ یا مالک م 
َتعاَرف و َمعقو   ـ  2آن بوده است؛   ل ساختمان خود را با چنین  یا از عدم  مواظبت  او تولید شده است. این هر دو فرض مفهومی جز تقصیر مالک ندارد. زیرا، انسان م 
شدن  ای را که موریانه در آن رخنه کرده است رها سازد، مسؤول خسارتی است که از خرابهنا دهد. پس، اگر مالک خسازد و مواظبت  الزم را انجام میعیبی رها نمی

گاه نیست، ولی خانهچنین در موردی که از حملۀ موریانهشود. همآن به دیگران وارد می سرپرست رها کرده که در َمعَرض  این آسیب قرار گرفته  را چنان بی  ها آ
 است. 

کای  قانون مسؤولیت مدنی(. تجاوز از این اصل به تصریح قانون  1در حقوق ما اصل این است که هرکس مسؤول خطاهای خود باشد )مادۀ   گذار نیاز دارد و به اتِّ
یا برای اثبات تقصیر امارۀ قانونی ایجاد کرد. با وجود این، در بسیاری از موارد ظاهر این است که مالک  توان برای کسی مسؤولیت تقصیر قائل شد استحسان نمی

گاه است و این ظهور می  دیده را اثبات  تقصیر معاف کند. تواند مستند امارۀ قضایی شود و زیاناز عیب  بنای خویش آ
 یری که زمین را خطرناک کند )مانند کندن چاه( از حیث  مسؤولیت مالک در حکم  بنا است. هر تأسیس صنعتی دیگری که بر روی زمین نصب شود و هر تغی

 خسارت ناشی از خرابی دیوار 
 فرض مطرح کرده است: 3قانون مجازات اسالمی )بخش موجبات َضمان( َضمان ناشی از خرابی دیوار را در  

ا بر پایۀ محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم است إحداث نماید، لکن به قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی بنا یا دیواری ر   518مادۀ  
ت حوادث  پیش دیوار یا بنا را به سمت ملک خود إحداث نماید که اگر    چنانچهبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب  آسیب گردد، ضامن نیست و  علِّ

 کند، لکن اتفاقًا به سمت دیگری سقوط نماید و موجب  آسیب گردد، ضامن نیست.« ود، سقوط میسقوط کند طبعًا در ملک خ

رفته است؛  شده در دید عرف احتمال سقوط آن یا آسیب رساندن به دیگری نمیشود. هرگاه دیوار ساختهدر این فرض، هیچ تقصیری به مالک دیوار نسبت داده نمی
خ داده ناشی از عامل خاآن ۀ قاهره( و ضرری که به بار آمده غیر قابل پیشچه ر  وِّ  بینی باشد، شخص ضامن نیست. رجی و اتفاقی باشد )ق 

سقوط به سمت   قانون مجازات اسالمی: »هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل إحداث شده است در َمعرض  ریزش قرار گیرد یا متمایل به   519مادۀ 
لک  دیگری یا مَ  که مالک َتَمکن اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب  آسیب گردد، َضمان منتفی است؛ مشروط به عَبر گردد، اگر قبل از آنم 

گاه کرده باشد.  آن گاه  چنانچهکه به نحو مقتضی افراد در َمعرض  آسیب را از خطر آ گیری از وقوع آسیب،  سازی و جلو مالک با وجود َتَمکن از اصالح یا رفع یا آ
 انگاری نماید، ضامن است.« سهل

نادیده گرف تن آن ایجاد  در این فرض ساختن دیوار همراه با تقصیر و عدوان نیست. ولی، چون احتراز از ایجاد خطر برای دیگران یک تکلیف اجتماعی است، 
گاه میمسؤولیت می ر است. باید توجه داشت که برای  در جلوگیری از این خطر إهمال می  شود وکند. مالکی که از تمایل دیوار و احتمال سقوط  آن آ َقصِّ کند م 

گاهی نیز یکی از شرایط به وجود آمدن این امکان گاه شدن از خطر کافی نیست؛ باید مالک از امکان دفع خطر استفاده نکند و آ است. منتها،    تحقق تقصیر آ
گونه ارزیابی شود. پس، مقصود از »تمکن اصالح«  دهندۀ آن نیز باید به همینگفته شد، تقصیر در حقوق مفهومی اجتماعی و نوعی است و ارکان تشکیل چنانکه

تعارف در آن شرایط توان اصالح وضع و إحتراز از خطر را داشته باشد.   این است که انسانی م 
عاف شدن او از جبران خسارت محسوب شود: برای مثال، نمیهای شخص مالک نباید دلها و کاستیزبونی توان گفت، چون مالک دیوار یا بنا هزینۀ دفع  یل م 

 ضرر از همسایه را نداشته است، مسؤول جبران خسارت نیست. 

تمایل به سقوط نماید، عهده  520مادۀ   دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او م 
 است.« 

یت میان فعل صاحب دیوار و ورود خسارت وجود ندارد و به همین جهت از خرابی دیوار مسؤولیتی متوجه او نیست و بر  لِّ عکس خود او به  در این فرض، رابطۀ ع 
های ناشی از خرابی بنا آورد،  گیرد. در واقع، این فرض را نباید در شمار مسؤولیتتواند به سبب  انحراف دیوار اقامۀ دعوا کند و خسارت بدیده میعنوان مدعی و زیان
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منتهی به    زیرا وضع بنا و چگونگی حفاظت از آن سبب  ورود خسارت نیست؛ سبب عامل خارجی است که دیوار را مایل به سقوط کرده است. او است که زمینۀ
 ار گیرد. إضرار را فراهم آورده است و باید ضامن نتیجه قر 

گاه شود و به إصالح آن اعتنا نکند، به این عذر که سبب  خرابی را دیگری فر نکته اهم کرده است، از ای که باید افزود این است که، اگر مالک از انحراف دیوار آ
مباالتی  در فرض دوم نیز همین بی  چنانکهاست،    آوراز خطر نیز برای مالک تقصیری ضمان    ماند. زیرا، کاهلی در احترازَضمان ناشی از خرابی دیوار مصون نمی

ق.م هم تقصیر »کوتاهی در احتراز از خطر    333مبنای مسؤولیت است، با این تفاوت که در فرض ما عامل انحراف و سقوط دیوار شخص معین است. از مفاد مادۀ  
گاهی مالک از عیب  سبب  خرابی برای  خارجی« به خوبی استنباط می ضمان او کافی است. پس، باید گفت در این فرض ضرر به بار آمده دو سبب  شود، چرا که آ

 مالک  آگاه که در إحتراز از خطر کوتاهی کرده است. ـ  2 عامل انحراف دیوار ـ 1دارد: 
ان به مسامحه از آن گذشت و  اهمیت که بتو کوتاهی مالک )سبب  نزدیک( نه چندان قوی است که رابطۀ میان عامل نخست و إضرار را قطع کند و نه چندان بی

ِّ عادالنه است. زیانهمۀ مسؤولیت را به دوش عامل انحراف نهاد. در نتیجه، َضمان اشتراکی هر دو سبب  راه  
تواند خسارت را از هر دو بگیرد و آن گاه  دیده میحل 

 در مقام توزیع مسؤولیت سهم هرکدام نیمی از خسارت است. 
 سوزیمسؤولیت ناشی از آتش 

ف  خود نیست، ولی در مسؤولیت قهری این تردید وجود دارد که آیا  پیش  هاییانز اند که عهدشکن مسؤول  در مسؤولیت قراردادی همه پذیرفته بینی نشدۀ تخلِّ
بینی کند.  تواند آن را پیشمی شخص را باید مسؤول تمام پیامدهای کار ناروای او شمرد یا قلمروی این َضمان نیز باید محدود به خطرهایی شود که انسانی متعارف

لک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند  افروزی چنین میقانون مجازات اسالمی پاسخ این سؤال را در خطای آتش  521مادۀ   دهد: »هرگاه شخصی در م 
ماید و موجب  خسارت و صدمه گردد، َضمان ثابت نیست و در غیر  کند و غالبًا نیز سرایت نکند، لکن اتفاقًا به جایی دیگر سرایت نو بداند که به جایی سرایت نمی

 این صورت، ضامن است.« 
 فرض مسأله ناظر به موردی است که:

ِّ آتش
لک شخص باشد و از این جهت نتوان خطایی را به مرتکب نسبت داد؛ محل   افروختن م 

 بینی نکند.سرایت آتش را انسانی متعارف بر مبنای سیر طبیعی امور پیش

 کند؛افروز قصد  إضرار به دیگران را ندارد، بلکه مطمئن است که خطری ایجاد نمیتنها آتش هن

رایت آتش شود.حادثه فاقی سبب  س   ای اتِّ

 شرط برای برائت مالک کافی است، هرچند که مقدار آتش زیادتر از میزان نیاز باشد.  4إحراز این  
رایت آتش را نتوان به بیدربارۀ شرط  چهارم، باید افزود که مقصود از » فاق« این است که س  مباالتی و عدم  مواظبت  مالک منسوب کرد. زیرا، همین اندازه که  اتِّ

رایت ناشی از تقصیر او باشد،  کند تا این وسیلۀ خطرناک به دیگران آسیب  برای تحقق تسبیب کافی است: انسانی متعارف از آتشی که افروخته مواظبت می  س 
 است.  ل در اجرای این تکلیف تقصیر سبب  و َضماننرساند و إهما

 
 مسؤولیت ناشی از تجاوز به َمعَبر عموم

 مسؤولیت در برابر عموم و در برابر اشخاص 
 شود. های دولتی، متجاوز مجازات مینامهنفع و مدعی اصلی آن شهرداری است و به وسیلۀ وضع قوانین و ایجاد جرم و آیینمسؤولیت در برابر عموم، که ذی

ن به مناسبت تجاوز به َمعَبر عموم است. دیده پیدا میمسؤولیتی که متجاوز به َمعَبر عموم در برابر شخص زیان  کند و در واقع مسؤولیت در برابر شخص معیِّ

سؤولیت مدنی است که قانون  گروه نخست در قلمرو حقوق عمومی است و حاکمیت دولت در آن نقش اساسی دارد، ولی مسؤولیت نوع دوم تابع قواعد  عمومی م
 پردازد. مجازات اسالمی در بخش موجبات  ضمان به آن می

 چاه کندن در َمعَبر عموم: 
ای در آن قرار دهد  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری، بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده  507مادۀ  

 دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمدًا با آن برخورد نماید.« که فرد  آسیبنجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینو یا هر عملی ا
لک  خویش یا ملکی که در تصرف و اختیا  507قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادۀ  508مادۀ   ر اوست، انجام  این قانون را در م 

گاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.دهد و سبب  آسیب دیگری گردد، ضامن نیست، مگر این  که شخصی را که آ
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حب  ملک از ورود او اطالع نداشته  دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام أعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صا: هرگاه شخص آسیب1تبصرۀ  
غوا، سهلباشد، مالک ضامن نیست، مگر این ت  إ   انگاری در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. که صدمه یا َتلف به علَّ

لک دیگری و بدون إذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادۀ  2تبصرۀ   لک  این قانون گردد و شخ  507: هرگاه کسی در م  ص ثالثی که بدون إذن وارد آن م 
رتکب عهده رتکب ضامن نیست؛ مانند  دار دیه است، مگر اینشده است، آسیب ببیند، م  که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت، م 

رتکب عالمتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند، لکن مصدوم بدون توجه بهاین  عالئم یا با شکستن درب وارد شود.«  که م 
دوان و تجاوز(  از مفاد این مواد معلوم می دوان و تجاوز شرط  ایجاد مسؤولیت است، زیرا رابطۀ عرفی میان فعل مرتکب و ورود ضرر تنها با این شرط )ع  شود که ع 

یفه ندارد که سالمت دیگران را، حتی در فرضی که برای خود آنان امکان کس وظ بینی است و هیچیابد؛ کندن چاه در محل مباح برای رهگذر قابل پیشتحقق می
گاهی و إخطار را ضروری می ای که در آن چاه است(، خودداری از آن تقصیر  هنابیند )مانند دعوت نابینا به خدارد، تضمین کند. با وجود این، جایی که عرف دادن آ

 آور. است و ضمان 
ف نابجا و إشغال 

ّ
 َمعَبر: توق

ها مستقر  ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلهایی که توقف در آنقانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی در محل  512مادۀ  
ا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی  ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنسازد یا چیز لغزنده

که عابر با وسعت راه و محل عمدًا با آن برخورد کند  باشد، مگر آندیه و سایر خسارات می  ضامن  که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است،
ق نمی  شود.« ارت وارده نیز میدار خسگیرد، بلکه عهدهکه در این صورت، نه فقط خسارت به او َتَعلُّ

 کند. ق.م.ا )توقف مجاز( را بیان می 512ق.م.ا صورت عکس مادۀ  511مادۀ 
لک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آن مجاز است توقف کند یا وسیلۀ نقلیۀ خود یا هر شیء مجاز 511مادۀ  دیگری  قانون مجازات اسالمی: »کسی که در م 

 خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.«   چنانچهها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن نیست و آن در آنجا قرار دهد و شخص با
شود، َضمان بر عهدۀ کسی است که مرتکب تقصیر شده و به نظام عهدی یا اجتماعی تجاوز کرده است و دیگران که در موردی که چند عامل سبب  ورود ضرر می

که تقصیر دارد سبب است و دیگران در حکم شرط تأثیر سبب  مباحشان زمینۀ إضرار را فراهم کرده است مسؤولیتی ندارند، به بیان دیگر؛ در اجتماع اسباب، آن  کار
 هستند. 

ال و پرتحرک است، عرف   ال را سبب و دیگری را  در فرضی که در اجتماع اسباب تقصیری وجود ندارد ولی یکی از دو سبب ساکن و ثابت و دیگری فعِّ عامل فعِّ
ِّ مجاز متوقف باشد و وسیلهبیند. برای مثال، اگر وسیلۀ نقلیهساز تأثیر آن میزمینه

ای در حال حرکت با آن برخورد کند و خسارتی به بار آید، مسؤولیت  ای در محل 
 د. بر عهدۀ وسیلۀ در حال حرکت است و دیگری را باید سبب دور یا شرط  تأثیر سبب شمر 

ر عامد است و دی َقصِّ گری سبب  در اجتماع دو سبب که یکی مرتکب تقصیر غیرعمد شده و دیگری به عمد در إضرار شرکت کرده است، سبب اصلی و مسؤول م 
ر عامد باشد یا دیگری. پس، اگر شخصی به قصد خودکشی به مسیر  شود، خواه زیاندور یا شرط  تأثیر سبب محسوب می َقصِّ ِّ  دیده همان م 

سوارکاری که در محل 
چنین است اگر کسی مال دیگری را به قصد تخریب به بزرگراه افکند یا  غیرمجاز در حال حرکت است بپرد و زیان ببیند، سوارکار خطاکار مسؤولیتی ندارد. هم

 شخصی را به چاهی که دیگری به خطا کنده است بیندازد. 

 
 حیوان مسؤولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت از 

 مسؤولیت ناشی از تقصیر: 
 قانون مدنی 334الف ـ حکم مادۀ 

ف حیوان مسؤول خساراتی نیست که از ناحیۀ  بینی میگونه پیشهای ناشی از تقصیر را بدینقانون مدنی یکی دیگر از مسؤولیت  334مادۀ   َتصرِّ کند: »مالک یا م 
رده باشد، لیکن در هر حال، اگر حیوان به واسطۀ عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسؤول که در حفظ حیوان تقصیر کشود، مگر اینآن حیوان وارد می

 خسارات وارده خواهد بود.« 
 دیده باید وجود تقصیر را اثبات کند یا مالک مواظبت و حفاظت متعارف را. در این ماده به صراحت گفته نشده است که زیان
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رساند. ولی،  دیده است و لحن حکم نیز این نتیجه را به خوبی میدیده بار اثبات بر عهده زیانبر عهدۀ مدعی است، زیان  ولی، چون مطابق قاعده، اثبات  تقصیر
نهد و احتمال دارد بر مبنای آن رویۀ قضایی از مالک بخواهد که اجرای این تکلیف  ای تنظیم شده که تکلیف حفاظت را بر عهدۀ مالک میق.م.ا به گونه  522مادۀ  

 سازد. را اثبات کند. با این وجود، جمع دو حکم این احتمال را ضعیف و تجاوز از قاعدۀ عمومی اثبات تقصیر را دشوار می
های  ندگان در خانهمفاد ماده ناظر به صورتی است که نگاهداری حیوان برخالف متعارف یا نظامات دولتی نباشد. برای مثل، نگاهداری سگ و گربه یا بعضی از پر 

دیده  های بزرگ با قوانین و عرف تعارض ندارد. پس، اگر ضرری از ناحیۀ این حیوانات به کسی برسد، در صورتی زیانونی یا پرورش زنبورعسل در َمزارع و باغمسک
مارهای سمی، خود نوعی    تواند از مالک خسارت بخواهد که ثابت کند در حفظ حیوان تقصیر کرده است. ولی نگاهداری حیوانات خطرناکی، مانند پلنگ یامی

ف در حفظ حیوان ندارد. همدیده نیازی به إثبات بیزیان  تقصیر است. بنابراین، هرگاه چنین حیوانی موجب  إضرار أشخاص شود، َتصرِّ چنین،  مباالتی مالک یا م 
مباالتی در حفظ آن، مگر در مکانی  یوان وحشی است نه بیکاهد. تقصیر او در نگاهداری ح اثبات حفاظت متعارف از حیوان وحشی نیز از بار مسؤولیت مالک نمی

 ها(. مانند باغ وحشباشد ) که حفظ حیوان مجاز 
ت اصلی و مستقیم ضرر به شمار آورد، باید فاعل آن را    چنانکهبه هر حال، اگر عمل دیگری بین تقصیر مالک و ورود ضرر فاصله ایجاد کند،   عرف آن عمل را علِّ

ۀ متعلق به دامداری را َرم دهد یا سگ دیگری را به حمله َتهییج کند و در اثر آن خسارتی به بار آید، مالک مسؤول جبر مسؤول شناخت. برای م  ان  ثال، اگر کسی گلِّ
ۀ دامداری را َرم دهد و باعث خسارت ثالثی شود. خسارت نیست. هم  چنین است اگر سگ دیگری گلِّ

 ب ـ خسارت ناشی از برانگیختن حیوان 
خود إعمال    مانند هر وسیلۀ دیگری ممکن است ابزار إضرار قرار گیرد. درست است که حیوان نیز از خود اراده دارد و گاه نیز آن را برخالف میل محافظ  حیوان نیز

که شخص به وسیلۀ تزریق یا  کند  کند، ولی استفاده از غرایز حیوانی و طبیعت نیز در حکم به کار گرفتن ابزار مادی دیگر است. برای مثال، هیچ تفاوتی نمیمی
ی در بستر او. هم چنین َتهییج سگی که توان آمادگی دریدن را دارد در حکم وارد کردن ضربه با چاقو خوراندن َسمِّ دیگری را صدمه بزند یا با رها کردن مار سمِّ

 است. 
هایی است که حیوان در أثر تحریک  حیوان گردد، ضامن جنایتقانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب  تحریک یا وحشت    525مادۀ  

 که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.« کند، مگر آنیا وحشت وارد می
الف شود که، هرگاه مالک حیوان در حفظ آن تقصیر کند و دیگری آن را به إتطبیعت إتالف از راه برانگیختن حیوان و نزدیکی آن به إتالف به مباشرت سبب می

باالت از مسؤولیت معاف بماند. شود و مالک  بیکننده سبب  أقوا و نزدیک محسوب میبرانگیزد، تحریک  م 
ۀ گاوهای خود را بدون سرپرست گذارد و دامدار دیگری در حفظ سگ خود کوتاهی کند و در أثر حملۀ س  ۀ گاوها  با وجود این، در صورتی که دامداری گلِّ گ گلِّ

ه و سگ را مسؤول شمرد. زیرا،  ای را خراب کنند، به نظر میند و مزرعهترسیده و سپس َرم کن رسد که باید موضوع را تابع حکم اجتماع أسباب شمرد و صاحبان گلِّ
کند و عرف هر   ای نیست که بتواند رابطۀ تقصیر صاحب گلۀ را با إضرار قطعتر است، ولی به گونهکه تقصیر صاحب سگ از لحاظ زمانی به ورود ضرر نزدیکبا این

 داند. دو را سبب می
 بینی خطر حیوان توسط مالکج ـ پیش 

 بار و إحراز وصف تقصیر محافظ اهمیت فراوان دارد. بینی خطر در ارزیابی فعل زیانپیش
گا 522مادۀ  ف هر حیوانی که از إحتمال حملۀ آن آ َتَصرِّ ه است باید آن را حفظ نماید و اگر در أثر  قانون مجازات اسالمی در این باره حکمی قابل مالحظه دارد: »م 

گاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.اتقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است؛ ولی اگر از   گاه نبوده و عدم آ  حتمال حملۀ حیوان آ
 شود.« نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می ـ 1تبصرۀ 

قانون مدنی از این جهت که تقصیر مبنای مسؤولیت مالک است، همگام و یکسان است، تفصیل قانون مجازات برای بیان این    333حکم این ماده با مفاد مادۀ  
 را لحاظ کرد.  بینی خطرقابلیت پیش حقیقت است که برای تشخیص تقصیر مالک یا محافظ باید  

 مسؤولیت مطلق یا محض: 
 مسؤولیت نگاهداری حیوانالف ـ 

که مشروط به تقصیر او در حفظ حیوان باشد و از جملۀ  شود که برای مالک حیوان فرض شده است، بدون اینهایی دیده میدر قانون مجازات اسالمی مسؤولیت
 شود: واردی است که به إذن او وارد میخانه در برابر تازهها مسؤولیت صاحبآن
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ِّ إذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف او است، گردد و از ناحیۀ قانون مجا  523در مادۀ  
زات اسالمی آمده است که: »هرگاه شخصی با إذن کسی که حق 

گرفته    آن شیء یا حیوان قبل از إذن در آن محل بوده یا بعدًا در آن قرار  خواه  دهنده ضامن است،حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، إذن
 رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. دهنده نسبت به آسیبباشد و خواه إذن

گاه نیست و یا قادر به رفع  خطر  که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و إذنتبصرۀ ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد، مانند آن دهنده از آن آ
 ت.« باشد، َضمان منتفی اسنمی

 دیده کوتاهی او را در حفظ حیوان ثابت کند. نشدۀ وضع خود نیز هست و هیچ ضرورتی ندارد که زیانبینیخانه مسؤول ضرر پیشدر این فرض صاحب
گذار بر مبنای غلبه  ونتواند آن را مهار کند و اگر خسارتی به دیگران رسد ناشی از کوتاهی او در حفاظت از حیوان است، قانچون به طور معمول صاحب حیوان می

خانه این نکته را  کند، هرچند که صاحببینی حملۀ حیوان به وارد ناآشنا نیز تأیید میخانه فرض تقصیر کرده است. این فرض را پیشو گسترش آن برای صاحب
خانه در این أمر أثری ندارد. درنتیجه، هر جا حیوان به  حببینی است و نادانی صا نداند. به بیان دیگر، خطر حملۀ حیوان به غریبه برای انسانی متعارف قابل پیش

حَتَمل فرض میتازه  شود. واردی حمله کند، تقصیر مالک در إحتراز از این خطر م 
  523موضوعی در مادۀ    رهاند. فرض تقصیر پایۀ حکم  تقصیری مالک او را از مسؤولیت میاین فرض را با أمارۀ تقصیر نباید اشتباه کرد و چنین پنداشت که إثبات بی

الف آن را ثابت کرد. به بیان دیگر، مبنا و حکمت صدور حکم قانون چه بجا مانده  گذار هر چه باشد، آنق.م.ا قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خ 
 رسد. خانه در برابر ضرری است از حملۀ حیوان به دیگران میمسؤولیت مطلق صاحب

چنین است  تواند مبنای حکم )فرض تقصیر( را از بین ببرد. همتوان مسؤول قوای قاهر طبیعت شمرد، إثبات چنین سببی میکس را نمیچون هیچبا وجود این،  
 کند. برانگیختن حیوان به وسیلۀ شخص ثالث که ورود ضرر را به سبب  أقوی و نزدیک منسوب می

دیده؛ طبق قاعدۀ اقدام شخصی مسؤول نیست و َضمان منتفی  برانگیخته شدن حیوان توسط خود زیان  چنین در صورتق.م.ا و هم  523بر اساس تبصرۀ مادۀ  
 است. 

ف حیوان سواری
ّ
 ب ـ توق

ف نماید، در مورد تمام خسارتق.م.ا: »هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در َمعابر عمومی یا دیگر محل  524بر طبق مادۀ   هایی که آن  های غیرمجاز متوقِّ
 مهار حیوان در دست دیگری باشد، مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.«  چنانچه  باشد ضامن استکند و مستند به فعل شخص مزبور میحیوان وارد می

حیوان در محلی  توقف حیوان در محل غیرمجاز خود تقصیر است و طبیعی است که مقصر باید پیامدهای کار ناشایست خود را تحمل کند، زیرا بستن یا رها کردن 
آور باشد. برای مثال، اگر سوارکاری اسب خود را در  که احتمال ایجاد خطر برای دیگران دارد، مصداقی از کوتاهی در مواظبت و حفظ حیوان است و باید َضمان  

ف سازد، به مسؤولیت خود خطر آفریده است.   بزرگراه رها کند یا آن را در بازار متوقِّ
 أمالک مجاور ناشی از تصرف در ملک خود  مسؤولیت ضرر رساندن در

لک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع  حاجت یا رفع  ضرر  قانون مدنی: »کسی نمی  132مادۀ   تواند در م 
 از خود باشد.« 

ِّ برخورد و تزاحم دو قاعدۀ تسلیط و الَضرر اس
 شود:ت، از دو دیدگاه مورد مطالعه واقع میحکم این ماده، که محل 

ت است و در این بحث کافی است یادآور شد که در حقوق ما ا  ِّ مالکیت، که جای شرح آن در باب مالکیِّ
ختیار مالک مطلق  از جهت  مرز اختیار مالک و قلمرو حق 

شود. به بیان دیگر، در تزاحم اجرای دو قاعدۀ  منافع عمومی باشد، محدود می  نیست و در هر مورد که باعث إضرار ناروا به حقوق دیگران )به ویژه همسایگان( یا
در مال خود  تسلیط و الَضرر، حکومت با قاعدۀ الَضرر است که جنبۀ اجتماعی دارد. وانگهی اجرای حق همیشه محدود به موردی است که هدف مالک از تصرف 

 کند: اعالم میقانون اساسی  40که اصل  ناانتفاع باشد نه إضرار، چن

ِّ خویش را وسیلۀ إضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.« کس نمی»هیچ
 تواند إعمال حق 

گذرد یا در حدود متعارف ولی به قصد  رسد؛ مالکی که در تصرف خود از مرز متعارف میاز لحاظ مسؤولیت مالک در جبران زیانی که از تصرف او به همسایگان می
ناشی از آن إقدام نیز است. برای مثال، اگر مالکی بدون رعایت قواعد    های یانز شود، مسؤول  کند، نه تنها از طرف دادگاه منع میهمسایه إقدام میإضرار به  

لک خود بکند که باعث سست کردن پایه به هزینۀ تعمیر بنای  دهد و هم  های خانۀ مجاور شود، دادگاه هم به پر کردن چاه دستور میمتعارف ساختمان چاهی در م 
 ترین مسائل مرسوم در این باب است. گیرد و یکی از قدیمیهمسایه. بحث ما دربارۀ شرایط بخش دوم حکم است که در قلمرو مسؤولیت مدنی قرار می

 شرایط ایجاد مسؤولّیت: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

688 

شود که این شرط جمع  ست و تنها در صورتی از مسؤولیت معاف میآید که مالک از هر تصرف که به زیان همسایه باشد ممنوع اق.م چنین برمی 132از مفاد مادۀ 
 شود:

ف، رفتار انسانی متعارف در شرایط مالک است و تجاوز از آن تقصیر. برای مثال، انسا ف به قدر متعارف باشد: معیار اندازۀ عرفی تصرِّ ک خود  نی متعارف در مل تصرِّ
 َکند تا رطوبت آن به خانۀ دیگران صدمه بزند. ه برود یا چاهی برخالف عرف معماری نمیسرایت آن به خانۀ همسای کند که َظنِّ آتشی روشن نمی

ِّ مالکیت نیز تقصیر و از اسباب َضمان است. پس، اگر  برای َرفع  حاجت یا َرفع  ضرر از مالک باشد: یعنی، هدف مالک انتفاع باشد نه إضرار. سوء
استفاده از حق 

فی که نیاز به آن ندارد دست زند، مسؤول است. بیمالکی از اندازۀ متعارف تجاوز  ف خطرناک )مانند آتشنکند ولی به قصد إضرار به تصرِّ أفروختن  مباالتی در تصرِّ
رتکاب  ورود ضرر به همسایه در دید عرف وجود داشته باشد، ا  که َظنِّ آور است. همین اندازه  و خراب کردن دیوار و َکندن چاه( نیز تقصیری نابخشودنی و َضمان  

 گاه أمارۀ وجود قصد إضرار است.   مباالتیعمل بی

شود، منتها باید شرایط ویژۀ مالک نیز به حساب آید. برای مثال، اگر مالک در پشت دیوار  تشخیص نیازهای مادی و معنوی مالک بر مبنای داوری عرف تعیین می
رایط روحی و اشتغال او، امکان ندارد. به همین جهت، باید پذیرفت که معیار داوری هم  ای إحداث کند، تشخیص نیاز مالک به آن بدون توجه به شهمسایه باغچه

آید؛ یعنی  نوعی است و هم شخصی؛ نوعی از این جهت که رفتار انسانی متعارف در نظر است، و شخصی از این لحاظ که شرایط خاص مالک نیز باید به حساب  
 ته شود. رفتار انسانی متعارف در آن شرایط در نظر گرف 

ر را ق.م نیز به گونه  132لحن مادۀ   ض  ف م  ف و هدف از انجام دادن آن تردید باشد، باید تصرِّ ممنوع داشت. برای    ای است که هرگاه در متعارف بودن اندازۀ تصرِّ
 باالتی یا قصد إضرار است. مبار نشانۀ بیمثال، اگر راه متعارف دیگری برای َرفع  حاجت و َرفع  ضرر مالک موجود باشد، انتخاب راهی زیان

 
 [ 99 مشاوران حقوقی] شکند. کدام مورد صحیح است؟در یک مهدکودک، یکی از کودکان به کودک دیگر صدمه زده، دست مصدوم می  ✓

 کس ضامن خسارت وارده بر مصدوم نیست.چون کودک  عامل زیان، صغیر ممیز بوده، هیچالف. 

، مسئول جبران خسارت وارد بر مصدوم هستندمسئول مربوطه در مهدکودک و ب. 
ً
 .والدین کودک متضامنا

 .مسئول مربوطه در مهدکودک، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم است، مشروط بر اینکه تقصیر او در مواظبت از کودکان ثابت شودج. 

 .والدین کودک  عامل زیان، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم هستندد. 

   صغیر   یا  مجنون  مواظبت  یا   نگاهداری   که  کسیقانون مسؤولیت مدنی: »  7« صحیح است. به استناد مادۀ  جگزینۀ »پاسخ:  
ً
  عهده ه  ب  قرارداد   حسب  بر  یا  قانونا

 یا تمام جبران استطاعت که صورتی در و میباشد صغیر یا و مجنون  ناحیه از وارده زیان جبران مسئول مواظبت با نگاهداری در تقصیر صورت در باشدمی  او

 عسرت   موجب  که  گیرد  صورت  نحویه  ب  باید   زیان  جبران  صورت  هر   در  و  شد  خواهد  جبران  زیان  صغیر  یا  مجنون  مال  از  باشد  نداشته  را  وارده  زیان  از  قسمتی

 « . نباشد کنندهجبران تنگدستی و

میلیون تومان به آن   600کند و خسارتی به میزان  بهای سواری تصادف می گرانمباالتی با یک دستگاه خودرو  »الف« راننده خودرویی در اثر بی  ✓

ر و بیمه وارد می   [ 99دکترای حقوق خصوصی ] گر او به چه میزان است؟سازد. مسئولیت هر یک از راننده مقصا

 گر و راننده مسئول جبران کامل خسارت است. هر یک از بیمه الف. 

ت بیمهب.   شود. ترین خودروی متعارف، محدود می ا حد خسارت وارده به گرانگر و راننده تمسئولیا

ر تا میزان خسارت وارده به خودرو مزبور میبیمهج.  ت مقصا  باشد.گر تا سقف تعهد خود ضامن است اما مسئولیا

ت بیمهد.  ر کامل است اما مسئولیا ت مقصا  ست.ترین خودروی متعارف اگر محدود به خسارت وارده به گرانمسئولیا

مصوب    نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر   در  ثالث  شخص  به  واردشده  خسارات  اجباری  بیمه  قانون  8مادۀ    3به استناد تبصرۀ    « صحیح است.بپاسخ: گزینۀ »

   رانندگی  حوادث  از   ناشی  مالی   خسارت: »1395
ً
  مقصر   یا  و  ثالث   شخص  نامهبیمه   طریق  از   متعارف  خودروی  گرانترین  به  وارده   متناظر  خسارت  میزان  تا  صرفا

 « .بود خواهد جبران قابل حادثه

دکترای حقوق ]  نامه کدام مورد صحیح است؟ درصورتی که اتومبیل به علت حادثه قهری واژگون و سرنشین آن کشته شود، در فرض وجود بیمه  ✓

 [ 99خصوصی 

 فقط صندوق تأمین خسارت بدنی مسئول جبران خسارت است. الف. 

 گر مسئول نیستند. یک از راننده و بیمههیچب. 

 گر مسئول جبران خسارت است. فقط بیمهج. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

689 

 گر هر دو مسئول هستند. راننده و بیمهد. 

  ملزم   گربیمه: »نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در ثالث  شخص  به  واردشده  خسارات  اجباری  بیمه  قانون  9به استناد مادۀ   « صحیح است.جپاسخ: گزینۀ »

 « است قانون این مقررات  مطابق ثالث اشخاص  به واردشده هایخسارت جبران به

دکترای  ]  هرگاه پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است، اما به این دستور عمل کند و خسارتی متوجه بیمار شود، کدام مورد صحیح است؟ ✓

 [99حقوق خصوصی 

 فقط پرستار مسئول است. الف. 

 پرستار هر دو به تساوی مسئول هستند. پزشک و ب. 

 فقط پزشک از باب اقوی بودن سبب از مباشر مسئول است. ج. 

 ی تقصیر مسئول هستند. پزشک و پرستار هر دو به نسبت درجه د. 

  است   اشتباه  دستور  که  بداند  پرستار  یا   مریض  هرگاه  مزبور،  موارد  در قانون مجازات اسالمی: »  496مادۀ    1به استناد تبصرۀ    « صحیح است.الف پاسخ: گزینۀ »

 « است پرستار یا مریض  خود به مستند خسارت و صدمه بلکه نیست ضامن پزشک کند، عمل دستور به این وجود  با و شود می  تلف  و صدمه موجب و

ت مالک  هرگاه خطر سقوط دیواری به معبر عام وجود داشته باشد، با توجه به قانون مدنی و قانون مجازات   ✓ اسالمی، کدام مورد در خصوص مسئولیا

 [ 99درست است؟  ]ارشد 

 الف. در صورتی که از خطر سقوط دیوار مطلع باشد، ضامن است.

 در صورتی که تمکن از اصالح نداشته باشد، ضامن نیست، هرچند از خطر سقوط آگاه باشد.  .ب

 مسئول نیست، هر چند از خطر سقوط آگاه باشد.دیدگان بالقوه هشدار داده باشد، در صورتی که به زیان  .ج

 دیدگان بالقوه هشدار داده باشد، ضامن نیست، هرچند از خطر سقوط آگاه باشد. در صورتی که تمکن از اصالح نداشته باشد و به نحو مقتضی به زیان  .د

قانون مدنی باید تمکن  333الوه بر رعایت شرایط ماده  قانون مجازات اسالمی مالک ع  519ماده   طبق نظر دکتر مالکریمی« صحیح است. دپاسخ:گزینۀ »

دارد »صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی قانون مدنی مقرر می   333اصالح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از آسیب را نیز داشته باشد. ماده  

از عدم مواظبت او تولید شه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا  شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه  است که از خراب شدن آن وارد می

 است.« 

 [ 99در فرض وجود اضطرار، چنانچه ....... برای دفع ضرر ....... باشد، عامل زیان از مسئولیت مدنی معاف است. ]ارشد  ✓

 از خود –الف. اضرار به غیر 

 از او –اضرار به غیر  .ب

 ثالثاز  –اضرار به غیر  .ج

 از دیگری  –اضرار به خود  .د

به دیگری رفتاری را که به جهت    کمکدارد »هرگاه شخصی با انگیزه احسان و  قانون مجازات اسالمی مقرر می   510« صحیح است. ماده  بپاسخ: گزینۀ »

ایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن رض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعحفظ مال، جان، ع  

 نیست.« 

ت  قانون  ۱۲  ماده  مشمول  کارگر  چند  هرگاه ✓   مدنی،  مسؤولیا
ً
ت  نهایی  توزیع  در سازند،  وارد  دیگری   به  خسارتی  مجتمعا  صحیح مورد  کدام  ،مسؤولیا

 [ 98 وکالت] است؟

 .کارفرماست حال هر در ضرر، جبران نهایی مسئول. الف

ت میزان. ب  .شود می  تعیین آنان مداخله نحوه به توجه با آنان، مسؤولیا

ت تساوی به کارگران. ج  .دارند مسؤولیا

  کارگران، و کارفرما .د
ً
 . هستند مسئول متضامنا

  شده   دانسته  خسارت  جبران  مسؤول  کارفرما   ابتدائا  هرچند  سوال  فرض  در  مدنی،  مسؤولیت  قانون  ۱۴  و  ۱۲  مادۀ  طبق.  است  صحیح  «ب»  گزینه:   پاسخ

  صورت  این  در  که  است  دادهمی   رخ  حادثه   هم  باز   آورده  می   عمل  به   اگر  اینکه  یا  بوده  آورده  عمل  به   را  الزم  هایاحتیاط  تمام  شود  ثابت  که  صورتی  در   ولی  است

  میزان   نهایتا  ولی  هستند  مسؤول  تضامنی  نحو   به  مقصر  کارگران  مذکور  قانون  ۱۴  مادۀ   صدر  طبق  مرحله   این  در  کند  رجوع  حادثه  مسبب  کارگران  به  تواندمی 
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 « .شد خواهد تعیین  دادگاه  طرف از  یک هر مداخلۀ بنحوۀ توجه با» ۱۴ مادۀ  انتهای بخش طبق کارگران از یک هر مسؤولیت

ت چه پزشک نیابد، بهبود مریض  وضعیت درمان، قرارداد  متعاقب اگر ✓  [ 98 ارشد] داشت؟ خواهد یمسؤولیا

 .باشد نگرفته برائت هرچند نیست، مسؤول  باشد، کرده عمل پزشکی استانداردهای مطابق پزشک اگر. الف

 .کند خسارت مطالبه م.ق  226  ماده استناد به تواندمی   درهرحال مریض . ب

 .کند خودداری  اجرت پرداخت از و فسخ را قرارداد تواندمی  فقط مریض. ج

ت باشد، گرفته برائت مریض از پزشک اگر. د  . ندارد یمسؤولیا

  هرچند،   ندارد  مسؤولیتی  باشد،  پزشکی  استانداردهای  طبق  او  عمل  اینکه  محض  و  است  وسیله  به  تعهد  پزشک  تعهد  چون. است صحیح  «الف »  گزینۀ:  پاسخ

 . باشد نگرفته برائت

 اینکه به علم با بخش پرستار هرگاه. کندمی تجویز را دارویی اشتباه به بیمارستان، در شده بستری بیماران از یکی خصوص در  متخصصی پزشک ✓

 [ 98 ارشد] چیست؟ قضیه حکم ببیند، صدمه  وی و بدهد بیمار به را دارو و کند عمل دستور به است، اشتباه پزشک دستور

 .  هستند ضامن مشترکا پرستار، و پزشک. الف

 . هستند ضامن متضامنا  پرستار، و پزشک. ب

 .است ضامن پرستار فقط. ج

 . است ضامن پزشک فقط. د

 :ضمان موجبات  بخش اسالمی مجازات قانون  496 مادۀ   1 تبصرۀ استناد به. است صحیح  «ج» گزینۀ: پاسخ

 پزشک  کند،  عمل  دستور  به  این  وجود   با  و  شودمی   تلف  و  صدمه   موجب  و  است  اشتباه  دستور  که  بداند   پرستار  یا  مریض   هرگاه   مزبور،  موارد  در  ـ  ۱  تبصره»   

 .« است  پرستار یا  مریض خود به مستند خسارت و صدمه بلکه نیست ضامن

تدام مورد درخصوص ک ✓  [ 98 ارشد] ؟نیستدارنده وسایل نقلیه موتوری، صحیح   مسؤولیا

تنسبت به زیان وارده به اشخاص ثالث، الف.   نوعی است.  مسؤولیا

تب.   وی به جبران زیان وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم اقدام او به بیمه شخص ثالث نیست. مسؤولیا

تج.   مدنی مسبب حادثه رانندگی درخصوص خسارات مالی وارده به اشخاص ثالث، سقف خاصی ندارد.  مسؤولیا

تد.   اتالف و تسبیب مندرج در قوانین مدنی و مجازات اسالمی است.مدنی دارنده اتومبیل در قبال زیان وارده به اشخاص ثالث، تابع قواعد عام  مسؤولیا

 صحیح است.  « الف »پاسخ: گزینۀ 
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دیده مبنی بر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در »قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به اشخاص  گذار یا زیان نامه برای بیمهدرج شرط در بیمه  ✓

 [ 98]مشاوران حقوقی  « چه حکمی دارد؟ 1395صوب ثالث در أثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ م

 نامه صحیح است.نامه صحیح است.                                                           ب. شرط باطل بوده اما بیمهالف. هم شرط و هم بیمه

 نامه قابل ابطال است.د. شرط باطل است و بیمه                          نامه باطل است.                                          ج. هم شرط و هم بیمه

 « صحیح است.بقانون بیمۀ اجباری گزینۀ » 11پاسخ: به استناد مادۀ 

امه که برای ن: »درج هرگونه شرط در بیمه  1395قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در أثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ مصوب    11مادۀ  

گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاثر است. دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگذار یا زیان بیمه

صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت گر و  دیده توسط بیمهنامه از زیان شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه نمیبطالن شرط سبب بطالن بیمه

 «.ای بالاثر استنامهکمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت

تأمین ✓ قائمهای بدنی می خسارت  در کدام مورد صندوق  به  زیان تواند  پرداختمقامی  قانونی وجوه  مراجع  از طریق  بازیافت کند؟دیده  را   شده 

 [ 98]مشاوران حقوقی 

 کند.مقام وی پرداخت می دیده یا قائمالف. صندوق به موجب قانون، معادل دیۀ مرد مسلمان را به زیان

 قانون باشد. 12گر موضوع تبصرۀ مادۀ دیدگان خارج از وسیلۀ نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمهب. زیان

 یه سبب حادثه باشد. ج. پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیلۀ نقل

 د. پروانۀ فعالیت شرکت بیمه تعلیق یا لغو شود.

 « صحیح است. دقانون بیمۀ اجباری گزینۀ »  25پاسخ: به استناد  بند »ب« مادۀ  

بدون اخذ تضمین »صندوق مکلف است   :1395قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در أثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ مصوب    11مادۀ  

دیده از طریق مراجع قانونی وجوه  مقامی زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائمدیده یا مسبب زیان، خسارت زیاناز زیان

این قانون  ۲۲گر موضوع ماده شکستگی بیمهکه پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ور در صورتی  ب ـ...   شده را بازیافت کند:پرداخت

  آن   مجاز  ظرفیت از  نقلیه  وسیله  سرنشینان  که  صورتی  در.  است  شده   تصریح  مقامیمئ قا  عبارت   به  22 ماده  در  کند.«گر و مدیران آن رجوع می باشد به بیمه

  مورد  خسارت مبلغ اجباری بیمه. ق  ۱2 م طبق باشد مذکور سقف از بیش نقلیه وسیلۀ دیدگانزیان بدنی خسارات مجموع نتیجه در و باشند، بیشتر وسیله

  صندوق  توسط   دیدگانزیان  از  یک  هر  بدنی  خسارت  التفاوتمابه  و  گرددمی  تسهیم  آنها  بین  دیدگانزیان  از  یک  هر  به  وارده  خسارت  نسبت  به  گربیمه  تعهد

 مسبب  به  صندوق   مراجعه  به  نیز  باشدمی   «ج»  گزینه  به   ناظر  که  ۱2  ماده  در.  شودمی  بازیافت  حادثه  مسبب  از  سپس  و  پرداخت  بدنی  هایخسارت  تأمین

 .است نشده اشاره مقامیمئ قا  عبارت به 22 ماده  فال خ بر ماده نصا  در ولی شده مراجعه حادثه

 [ 98مشاوران حقوقی ] دهد. کدام مورد صحیح است؟حق فراری می ی مدیون را از تحت اقتدار ذیشخص

 دهنده کودک یا دیوانه باشد، مسؤول نیست. الف. اگر فراری 

 دهنده سفیه باشد، مسؤول است. ب. اگر فراری

 اگر فراری 
ً
 حق مسؤول است. دهنده دارای اهلیت استیفا باشد، در قبال ذی ج. صرفا

 دارای اهلیت باشد و مدیون نیز به فرار رضایت دهد، تا مسؤول د. فراری 
ً
 شناخته شود. دهنده باید الزاما

دهنده  محجوریت شخص فراری   بنابراین   . ولیت او ندارد ؤ تاثیری در مس  ،محجور شخصی دیگری را فرار دهد  شخصاگر    .« صحیح استب»گزینه  :پاسخ:  

 .کندولیت او را منتفی نمیؤ مس

 [ 97کدام مورد در خصوص مسؤولیت ناشی از نگهداری حیوانات، صحیح است؟ ]وکالت ✓

 مسؤول نیست. الف. 
ً
 چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا

 ب. نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصیر است. 

 ج. صاحب هر نوع حیوان، تنها در صورتی مسؤول است که تقصیر او در نگهداری از حیوان اثبات شود.

 که توانایی حفظ حیوان را نداشته باشد. باشد، مسؤول است، مگر این د. چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه

 « درست است. بی » قانون مجازات اسالمی، گزینه   522مادۀ  1ی پاسخ: طبق تبصره
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 [ 97ی مسبب حادثه رجوع کند؟ ]وکالتدیده، به رانندهتواند پس از جبران خسارت زیانگر نمیدر بیمۀ شخص ثالث، در کدام مورد، بیمه ✓

 گردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.الف. خسارت، ناشی از استعمال مواد روان

 ی نقلیه آگاه باشد.ی مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسیلهب. راننده

 ج. خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.

 دیده فاقد گواهینامه باشد.د. زیان

 « درست است. دی » ، گزینه1395اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون بیمه  15پاسخ: طبق مادۀ 

 [ 97قانون مسؤولیت مدنی خارج است؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسری  12در کدام یک از موارد زیر، کارفرما از شمول مسؤولیت مقرر در مادۀ   ✓

انگاری  ی سهلواسطه شود و بهی مدیر بیمارستان، دستیار جراح میای، بدون اجازه بیمارستان است، در عمل جراحی ویژهالف. پرستاری که در استخدام  

 بیند.ای میاو، بیمار صدمه

 ای مسیر خود را برخالف دستور کارفرما، در غیبت او تغییر داده و در اثر تصادم، زیانی وارد آورد. ب. اگر راننده

 ا اسبی که به او سپرده شده است، دوست خود را به گردش ببرد و دوست وی صدمه ببیند.ج. اگر کارگر ب

 ی لودر در حین عملیات گودبرداری، دیوار همسایه آسیب ببیند. احتیاطی رانندهی بیواسطهد. اگر به

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

عمیق بکند و در آن آب بریزد و شخص سارقی شب هنگام با ماشین وارد ملک او  هرگاه کسی در ملک خود برای محافظت از ملک خود گودالی   ✓

]ارشد  گردد و بر اثر سقوط در گودال بمیرد و به ماشین نیز خساراتی وارد شود، آیا مالک مسؤول دیه و خسارات سارق هست یا خیر؟

 [ 92حقوق خصوصی سراسری

 دار دیه یا خسارت نخواهد بود.الف. مالک عهده

 الک نسبت به پرداخت دیه مسؤولیت دارد، اما تکلیفی به پرداخت خسارات مالی ندارد. ب. م

ف به پرداخت دیه است؛ اما در هر حال نسبت به ج. چنانچه برای مالک قابل پیش
ا
بینی باشد که ممکن است انسانی بر اثر این اقدام وی کشته شود او مکل

 خسارات مالی تکلیفی ندارد. 

 ار غیرمتعارف مالک، وی هم باید دیه بپردازد و هم خسارات مالی را جبران کند. د. با عنایت به ک

 قانون مجازات اسالمی بیان شده است.  508و  507« درست است. حکم این سوال در مواد الف ی »پاسخ: گزینه

 [ 93کدام گزینه در خصوص مسؤولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ما صحیح است؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری ✓

 الف. دولت در قبال اشتباهات کارکنانش به هیچ وجه مسؤولیت ندارد.

 آید. هایی است که از اقدامات او یا کارکنانش، به بار میی زیانب. دولت مسؤول کلیه

 احتیاطی کارمندان خود نیست.ج. دولت مسؤول خسارات حاصل از بی

 سازند.ی خود، به دیگران وارد میمناسبت انجام وظیفههایی است که مأموران او به ی زیاند. دولت مسؤول کلیه

 « درست است. جی » قانون مسؤولیت مدنی گزینه 11پاسخ: بر اساس مادۀ 

کند. بر اساس قانون مسؤولیت ی میزبان را تلف میها، کودک وسایل خانهبرند و بر اثر غفلت آنای او را به مهمانی میساله  4پدر و مادر کودک   ✓

 [ 94وگاز سراسریمدنی، چه کسی )کسانی( مسؤول جبران خسارت وارده است؟ ]دکتری حقوق نفت

 الف. کودک ضامن است و در صورت عدم استطاعت او، پدر و مادر وی به تساوی مسؤولیت دارند. 

 شود. کودک جبران میها، خسارت از اموال ب. پدر و مادر کودک، به طور تضامنی مسؤولیت دارند و در صورت عدم استطاعت آن

 ی تقصیر، مسؤول هستند. ج. پدر و مادر کودک، برحسب درجه

 شود.ها، خسارت از اموال کودک جبران مید. پدر و مادر کودک، به تساوی مسؤولیت دارند و در صورت عدم استطاعت آن

 « درست است.دی » قانون مسؤولیت مدنی، گزینه  7پاسخ: طبق مادۀ 

 [ 91]وکالت ی کودک غیرممیز کدام عبارت صحیح نیست؟در خصوص مسؤولیت مدن ✓
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 الف. کودک غیرممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولیت مدنی دارد. 

 کند تا میزان دیه مسؤولیت مدنی ندارد.ب. کودک غیرممیز در قبال خسارات بدنی که به دیگران وارد می

ن  ج. چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک  
ا
 به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او وارد شده باشد و سرپرست به دلیل عدم تمک

ً
غیرممیز منحصرا

 شود. دیده را نداشته باشد، مابقی خسارات از اموال خود کودک پرداخت میمالی، توانایی پرداخت بخشی از خسارات زیان

 ب
ً
ه دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او باشد، خود کودک در هیچ فرضی تکلیفی به  د. چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصرا

 پرداخت خسارت ندارد. 

 « درست است.دی »، گزینه1392قانون مجازات اسالمی  466قانون مدنی و مادۀ  1216پاسخ: طبق مادۀ 

 [ 93ان را اثبات نماید؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریی زیدیده باید تقصیر واردکنندهدر دعوای مسؤولیت مدنی در کدام مورد زیان ✓

 دیده علیه مربی مهد کودک به خاطر خسارات ناشی از فعل کودک.الف. در دعوای زیان

 ب. در دعوای مالک مال مسروقه علیه خریداری که از مسروقه بودن آن مال اطالع نداشته باشد.

 خسارات بدنی ناشی از غرق شدن کشتی باشد.ج. در دعوای مسافر علیه متصدی حمل دریایی، چنانچه 

 ی آن ملک را شکسته است. ی پرتاب توپ، شیشهی زمین فوتبال، علیه بازیکنی که در نتیجهد. در دعوای همسایه

 « درست است.الف ی »قانون مسؤولیت مدنی، گزینه  7پاسخ: طبق مادۀ 

سازد.  اند، در همین مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد میقرارداد به مهد کودکی سپردهوالدین صغیری، نگهداری او را در ساعات اداری موجب   ✓

 [ 95]وکالت کدام مورد در خصوص مسؤولیت جبران خسارت، صحیح است؟ 

 والدین مسؤول جبران خسارت هستند، مگر این
ً
 اند.که ثابت کنند، تقصیری در تربیت طفل نکردهالف. اصوال

 اید از مال او، جبران خسارت شود. ب. صغیر مسؤول است و ب

 ج. صغیر، مهد کودک و والدین، مسؤولیت تضامنی دارند. 

 د. مهد کودک در هر حال، مسؤول جبرا خسارت است. 

 « درست است. بی » قانون مدنی، گزینه 1216ی مندرج در مادۀ پاسخ: طبق قاعده

]وکالت   است، اگر هر دو راننده مقصر باشند، توزیع مسؤولیت چگونه است؟ ها شدهنقلیه که منتهی به قتل سرنشینان آن در تصادم دو وسیلۀ ✓

 [ 90گیالن

 شود.ها توزیع میی تقصیر هر یک بین آنالف. به نسبت درجه

 ی تأثیر او در حادثه است.ب. مسؤولیت هر راننده به نسبت درجه

 . ی تأثیر او در حادثه استی کسی است که درجهج. تمام مسؤولیت به عهده 

 د. تقصیر هر یک از رانندگان به هر میزان که باشد، مسؤولیت به نحو مساوی خواهد بود.

 « درست است. دی »، گزینه1370قانون مجازات اسالمی  337پاسخ: طبق مادۀ 

ظر کارشناس  شود. طبق نهر دو خسارت وارد می  کنند و به دوچرخۀ سواری با هم تصادم میی دوچرخهشخص »الف« و شخص »ب« حین مسابقه ✓

ها مسؤولیت ها در مقابل یکدیگر نسبت به خسارات وارد شده به دوچرخهاند. در این قضیه آیا آنهیچ کدام از دو دوچرخه سوار مرتکب تقصیر نشده

 [ 92دارند یا خیر؟ ]ارشد حقوق خصوصی سراسری

 مسؤولیت مدنی ندارند. اند، در مقابل هم که هیچ کدام مرتکب تقصیر نشدهالف. با عنایت به این

 طرف مقابل است. ران نصف خسارت وارد شده به دوچرخۀب. هر کدام مسؤول جب

 اند.شود و هر کدام مسؤول جبران نصف مجموع خسارتها جمع زده میج. کل خسارت وارد شده به دوچرخه

 ی طرف مقابل است.د. هر کدام مسؤول جبران تمام خسارات وارد شده به دوچرخه 

 « درست است.بی »، گزینه1392قانون مجازات اسالمی   528پاسخ: بر اساس مالک مادۀ  

وسیله ✓ دو  تصادم  خصوص  می در  رخ  تقصیر  بدون  که  نقلیه  است؟ ی  مطابق  مورد  کدام  با  طرفین  روابط  است،  خارجی  علت  آن  سبب  و  دهد 
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 [ 94وگاز سراسری]دکتری حقوق نفت 

 شده بر دیگری است. الف. هر کدام مسؤول تمامی خسارت وارد

 ب. هر کدام مسؤول نیمی از خسارت وارد شده بر دیگری است.

ت عرفی بین فعل راننده و ورود ضرر احراز شود یا خیر. یک از دو راننده مسؤول نیست؛ خواه رابطهج. هیچ  ی علیا

 ضرر احراز شود. که استناد عرفی بین فعل راننده و ورود یک از دو راننده مسؤول نیست؛ مگر ایند. هیچ

 « درست است. دی » ، گزینه 1392قانون مجازات   531و  530پاسخ: براساس مواد 

 [ 92]ارشد حقوق خصوصی سراسری کدام عبارت، صحیح نیست؟ ✓

 الف. مضطر، مسؤولیت مدنی دارد.

 ب. کودک تا میزان دیه مسؤولیت مدنی ندارد. 

اند به تقصیر سنگین عابر استناد کند و از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات وارد شده به عابر  تو ی اجباری شخص ثالث میگر  مسؤولیت در بیمهج. بیمه

 خودداری کند.

 د. کودک در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولیت مدنی دارد. 

 « درست است.جی »پاسخ: گزینه

ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث )موضوع قانون بیمه نقلیهی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل  کدام عبارت در خصوص بیمه ✓

 [ 92]دکتری حقوق خصوصی سراسری  ( صحیح نیست؟1387اجباری سال

 ی موتوری زمینی تکلیف به پرداخت خسارت دارد. ی نقلیهی وسیلهگر نسبت به خسارات ناشی از تقصیر عمدی رانندهالف. بیمه

تواند برای استرداد تمام یا بخشی از خسارت گذار یا در برخی موارد دیگر میشخص ثالث در صورت تقصیر عمدی بیمهگر بعد از جبران خسارات  ب. بیمه

 گذار مراجعه کند. به بیمه

ده است، ی نقلیه نبو ی وسیلهای که رانندهدیدهتواند به تقصیر غیرعمدی زیانگر برای معافیت از پرداخت خسارت یا کاهش مبلغ خسارت نمیج. بیمه

 استناد کند. 

 های بدنی قابل جبران است. گر یا صندوق تأمین خسارتد. هر نوع خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی در حدود دیه از طریق بیمه

 « درست است.دی »پاسخ: گزینه

حقوق   ح است؟ ی موتوری زمینی و ریلی کدام مورد صحیی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهدر خصوص بیمه ✓ ]دکتری 

 [ 93خصوصی سراسری

گذار مراجعه کند که وی مرتکب  تواند برای گرفتن تمام یا بخشی از خسارت به بیمهدیده تنها هنگامی میگر مسؤولیت پس از جبران خسارت زیانالف. بیمه

 تقصیر عمدی شده باشد. 

ف به پرداخت خسارت به رانندهگر  مسؤولیت هیچ ب. بیمه
ا
 ی که تقصیر وی در وقوع حادثه نقش داشته، نیست. اگاه مکل

 تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت به او خودداری کند. گر مسؤولیت میی تقصیر عابر روی داده باشد، بیمهج. چنانچه حادثه صد در صد در نتیجه

 نیست. گذار ی مسؤولیت بیمهگر مسؤولیت همواره به اندازهد. میزان تعهد بیمه

 « درست است.دی »پاسخ: گزینه

از کارافتادهی کار رخ می در یک کارگاه حادثه  ✓ اثر آن کارگری  بر  براساس نظریهی کلی میدهد که  بازرس کار، در این حادثه، کارفرما  شود.  ی 

ی جبران  شد، در خصوص نحوه ی اجباری تأمین اجتماعی باشود. به فرض این که کارفرما تحت پوشش بیمهصددرصد مقصر تشخیص داده می

 [ 92های زیر صحیح است؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریخسارت کارگر زیان دیده و مسؤولیت کارفرما، کدام یک از گزینه

شده به کارگر  تواند، مبالغ پرداختهای تأمین اجتماعی، مستحق دریافت دیه از کارفرما است و تأمین اجتماعی نیز میالف. کارگر عالوه بر دریافت حمایت

 را از کارفرما مسترد کند. 

تواند، تمام مبالغ  های تأمین اجتماعی است و حق گرفتن دیه از کارفرما را ندارد. اما در هر حال تأمین اجتماعی میب. کارگر تنها مستحق دریافت حمایت
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 شده به کارگر را از کارفرما مسترد کند.پرداخت

های تأمین اجتماعی است و حق گرفتن دیه از کارفرما را ندارد و تأمین اجتماعی نیز چون قباًل از کارفرما حق بیمه ج. کارگر تنها مستحق دریافت حمایت

 شده به کارگر را از کارفرما مسترد کند.تواند مبالغ پرداختگرفته است، نمی

تواند،  گردد؛ اما در هر حال تأمین اجتماعی میتأمین اجتماعی از مبلغ دیه کسر میی دیه از کارفرما دارد و مبالغ اخذشده از  دیده حق مطالبهد. کارگر زیان

 شده به کارگر را از کارفرما، مسترد کند.تمام مبالغ پرداخت

 « درست است. الف ی »قانون تأمین اجتماعی گزینه 66پاسخ: طبق مادۀ 

ی  کشی شدهانگاری از غیر محل خطرو، شتابان و با کمال سهل  شده در سوارهآقای »الف« با وجود اطالع از عالئم راهنمایی و رانندگی منصوب ✓

ی شخص ثالث دارد. با رعایت کامل  نامهکند. آقای »ب« که در آن مسیر در حال رانندگی با خودروی سواری است و بیمهمخصوص عابران عبور می

کند و در  د و حتی قادر به جلوگیری از تصادف باشد با آقای »الف« برخورد میگونه تقصیری مرتکب شده باش که هیچقوانین و مقررات و بدون این

می   نتیجه مصدوم  »الف«  واردآقای  بدنی  خسارات  پرداخت  مسؤول  شخص  چه  حادثه  این  در  است؟ شود.  »الف«  آقای  به  شده 

 [ 91]وکالت 

 ت آقای »الف« است.نامه مکلف به جبران خسارگر مسؤولیت در حدود تعهدات موضوع بیمهالف. بیمه

 ی اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسؤول جبران خسارت نیست. ب. با توجه به تقصیر آقای »الف« موضوع مشمول قاعده

و خسارات گر، وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد  که آقای »ب« مرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه بیمهج. با عنایت به این

 )در حدود تعهدات آن صندوق( جبران خواهد شد.  1387ی اجباری سال های بدنی موضوع قانون بیمهبدنی آقای »الف« از محل صندوق تأمین خسارت

ف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات واردد. با توجه به تقصیر آقای »الف«، بیمه
ا
مابقی با توجه به مادۀ  شده به آقای »الف« است و  گر مسؤولیت تنها مکل

 قانون مجازات اسالمی به دلیل تقصیر خود وی قابل جبران نیست. 265

« درست الف ی »، گزینه1395ی مصوب  شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهی اجباری خسارات واردقانون بیمه  9پاسخ: طبق مادۀ  

 «.های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است : » بیمه گر ملزم به جبران خسارت9است. مادۀ 

گر و عدم ورشکستگی او کدام مورد در خصوص مسؤولیت دیده زن باشد و فوت شود، با فرض معلوم بودن بیمهدر حوادث رانندگی چنانچه زیان ✓

 [ 94گر و صندوق تأمین خسارات بدنی صحیح است؟ ]وکالتبیمه

 ی صندوق است. عهده ی کامل مرد بهی شخص ثالث باشد پرداخت معادل دیهلیه دارای بیمهی نقالف. حتی اگر وسیله

 کند.ی نقلیه، دیه را پرداخت میگر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله ی بیمهی کامل مرد بر عهده ب. پرداخت معادل یک دیه

 رجوع به صندوق دارد.  گر نسبت به نصف آن حقا یمهگر است و بی بیمهی کامل مرد به عهدهج. پرداخت معادل دیه 

 ی صندوق است.گر و نصف دیگر آن به عهدهی بیمهی کامل به عهدهد. پرداخت نصف دیه

« درست  بی »، گزینه1395ی مصوب  شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهی اجباری خسارات واردقانون بیمه  10پاسخ: طبق مادۀ  

دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان : »  10است. مادۀ  

 «.مه حوادث درج کنندنامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را  به  عنوان بیبیمه

 [ 97وگاز سراسریشود؟ ]دکتری حقوق نفتی موتوری، در کدام صورت، به طور کلی منتفی میی نقلیهی وسیلهمسؤولیت نوعی دارنده ✓

 ب. عدم تقصیر راننده  الف. وجود قرارداد عدم مسؤولیت بین دارنده و راننده

 ی قاهره د. وجود قوه      دیده ج. تقصیر زیان 

 « درست است.دی »گزینه پاسخ:

دیده به کدام صورت است؟ ]ارشد حقوق خصوصی بدنی شخص ثالث شده است. جبران خسارت زیان  ی رانندگی، باعث صدمۀصغیری در حادثه ✓

 [ 95سراسری

 شود. بدنی پرداخت میی نقلیه، خسارت توسط شرکت بیمه و در غیر این صورت، توسط صندوق تأمین خسارات الف. در صورت بیمه بودن وسیله

 ی موتوری رجوع کند.ی نقلیهی وسیلهدیده باید به دارندهنامه خارج است و زیان که راننده فاقد گواهینامه است، از شمول بیمهب. به دلیل این

 توسط صندوق تأمین خسارات بدنی  که وسیلهنظر از اینج. صرف
ً
پرداخت و سپس نسبت به کل یا جزء آن، به  ی نقلیه بیمه باشد یا خیر، خسارت تماما
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 شود.مقصر حادثه رجوع می

 شود.ی فرد مقصر پرداخت میی نقلیه بیمه باشد، خسارت توسط شرکت بیمه و اگر بیمه نباشد، توسط عاقلهد. اگر وسیله

 « درست است. الف ی » گزینه  1395اشی از وسایل نقلیه  ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث نقانون بیمه  21و  17،9پاسخ: طبق مواد  

شود. به فرض  کند و عابر مصدوم مینامه شخص ثالث است، در حین  رانندگی، با شخص »ب« )عابر( تصادف میشخص »الف« که دارای بیمه ✓

ابر، به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به صد ناشی از تقصیر عدرگونه تقصیری مرتکب نشده باشد و خسارات صدی اتومبیل هیچ که رانندهاین

راه از  محلعبور  و  بیمهها  طریق  از  عابر  خسارات  جبران  خصوص  در  باشد،  مخصوص  است؟ های  صحیح  مورد  کدام  ثالث،  شخص  ی 

 [ 96]وکالت 

 دیده )عابر( را جبران کند. گر مکلف است در حدود تعهدات خود، تمام خسارات زیانالف. بیمه

 شود.دیده )عابر(، وی از جبران بخشی از خسارت محروم میصیر زیان ب. به دلیل تق

 گر هم تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. دیده )عابر( است و دارنده اتومبیل مسؤولیت مدنی ندارد، بیمهج. چون خسارات، ناشی از اقدام خود زیان

 ای پرداخته باشد.بیمه جداگانه تومبیل بابت بیمه حوادث، حقا ی اگر تنها در صورتی مکلف به جبران خسارت است که دارندهد. بیمه

 « درست است.الف ی »پاسخ: گزینه

کند و در نتیجه، ماشین شخص »ب« به صورت  میلیون تومان قیمت دارد، تصادف می  300ماشین شخص »الف« با ماشین شخص »ب« که حدود   ✓

ی شخص ثالث هم کل صد مقصر حادثه باشد و مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمهدرکه شخص »الف« صد سوزد. به فرض اینکامل در آتش می

خسارات را پوشش ندهد، شخص »الف«، )مقصر حادثه( تا چه میزان نسبت به جبران خسارات واردشده به ماشین شخص »ب« مسؤولیت مدنی  

 [ 97]وکالت کرمانشاه  دارد؟ 

 گر قابل پرداخت است، جبران کند. از طریق بیمه الف. باید نصف خسارات وارده را منهای مبالغی که

 گر قابل پرداخت است، جبران کند. شده را منهای مبالغی که از طریق بیمهب. باید تمام خسارات وارد

ی  شی از وسایل نقلیهی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناگر  در قانون بیمهج. تنها تا میزان پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی بیمه

 1395مصوب 

تواند مبالغ قابل  ی شخص ثالث، شخص »الف« تکلیفی به پرداخت خسارت به شخص »ب« ندارد و شخص »ب« تنها می د. با عنایت به اجباری بودن بیمه

 پرداخت را از طریق بیمه را دریافت کند. 

«  ج ی »، گزینه1395ی  واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  ی اجباری خساراتقانون بیمه  8مادۀ    4و    3های  پاسخ: طبق تبصره

 درست است. 

 [ 93کنندگان کاال کدام گزینه صحیح نیست؟ ]دکتری حقوق خصوصی سراسریدر خصوص مسؤولین مدنی عرضه ✓

 کنندگان خودرو در مدت ضمانت مسؤولیت بدون تقصیر دارند.الف. عرضه

 مسؤول صحت و سالمت کاالی عرضه کنندگان کاالب. عرضه
ً
 شده به بازار نیستند.مطلقا

 در مقابل مصرف کنندگان مسؤول خسارات ناشی از عیب کاال هستند. ج. عرضه
ً
 و متضامنا

ً
 کنندگان کاال منفردا

 عیب کاال در مواردی مقررات مربوط به خیار عیب قابل اعمال نیست. د. در خصوص 

 است.« درست جی »پاسخ: گزینه

 مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده    قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان  2ماده 
ً
 یا مشترکا

ً
»کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات، منفردا

صورت وجود عیب  مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در  

 عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع  
ً
معامله جزئی )عین یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا

ست پرداخت کند. در صورت فسخ معامله  معین( باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف ا

 «.از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است

رسد. آیا پزشک مسؤول جبران  پزشکی قبل از عمل جراحی از بیمار برائت گرفته است. در جریان عمل به دلیل تقصیر پزشک به بیمار آسیبی می ✓

 [ 92د حقوق خصوصی سراسریشده به بیمار است یا خیر؟ ]ارش خسارات وارد
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 الف. چنانچه پزشک عالوه بر برائت، اذن نیز گرفته باشد، تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. 

 ب. با توجه به شرط برائت مندرج در قرارداد معالجه، پزشک مسؤولیتی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

 صورت ارتکاب تقصیر مسؤولیت ندارد، وی تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. ج. چنانچه در قرارداد معالجه تصریح شده باشد که پزشک حتی در 

 شده به بیمار است. د. پزشک طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و دیات مسؤول جبران خسارات وارد

دهد موجب تلف یا ه انجام می هرگاه پزشک در معالجاتی ک  ا: »ق.م.  495« درست است. مادۀ  دی »قانون مجازات اسالمی، گزینه  495پاسخ: طبق مادۀ  

مرتکب تقصیری  صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و  

برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل  

اگر در قرارداد شرط شود که پزشک در صورت ارتکاب تقصیر مسؤول خسارت وارده به مریض نیست، شرط نامشروع   «.برائت از ولی مریض تحصیل می شود

 شود. و باطل است و سبب برائت پزشک نمی

 بیبه دلیل تقصیر قاضی بازداشت میشخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،  ✓
ً
گردد.  شود و تبرئه می اش ثابت میگناهیشود، اما بعدا

 [ 96شود؟ ]وکالت خسارت این شخص به چه نحو جبران می

 شود و حق مراجعه به قاضی مقصر برای دولت وجود ندارد.دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران میالف. خسارت زیان

 مسؤول جبران خسارت است. ب. قاضی 
ً
 مقصر، شخصا

 مسؤولیت انتظامی دارد. 
ً
 ج. به دلیل حاکمیتی بودن عمل قضاوت و دادگستری، دولت و قاضی در این خصوص، مسؤولیت مدنی ندارند و قاضی صرفا

 واند به قاضی مقصر مراجعه کند. تشود، اما دولت  پس از جبران خسارت میدیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران مید. خسارت زیان

 « درست است. دی » ، گزینه1392قانون آیین دادرسی کیفری  259و  255پاسخ: طبق مادۀ 

 

 قانون مدنی  مندرج در دهم: نکاتیاز بخش 
 الملل خصوصی مرتبط با حقوق بین

 صالحیت شخصی در خصوص اتباع خارجه: 
در حدود معاهدات مطیع قوانین و   حقوق ارثیهو همچنین از حیث    اهلیت خودو    احوال شخصیهمربوط به    از حیث مسائل  اتباع خارجه در خاک ایران: »7مادۀ  

 خود خواهند بود.« متبوع    دولت   مقررات  
  مزبور مادۀ    مطابق.  است  دانسته  آنان  متبوع  دولت  قانون  مشمول  را  ایران  مقیم  ۀخارج  تباعاَ   و  کرده  بیان  صراحتاً   را   یملِّ   قانون    عمال  إ  قاعدۀ،  7  ماده •

  مطیع   معاهدات  حدود  در  ارثیه  حقوق  حیث  از   همچنین  و  خود  اهلیت   و  شخصیه  احوال  به  مربوط  مسائل   حیث  از  ایران  خاک   در  مقیم  ۀخارج  اتباع»
  یملِّ   قوانین  باشند   داشته   شخصیه   احوال   به  راجع  دعاوی   ایران  در   خارجه  اتباع  که   مواردی  در  بنابراین«  .بود  خواهند  خود   متبوع   دولت   مقررات  و  قوانین 

  مطیع  معاهدات  حدود  در ...    ایران  خاک   در  مقیم  ۀخارج  تباع اَ   که  گردیده  قید  مزبورۀ  ماد  در  چون  النهایه  دهند   حکم  آن  مطابق  و  گرفته  نظر   در  را  آنان
   ه قرار گیرد. مورد توجِّ   آنان متبوع  دولت و ایران بین منعقدهعهدنامۀ  باید همیشه لذا بود خواهند  خود متبوع  دولت مقررات  و قوانین

 گیرند: دستۀ ذیل جای می 3در یکی از این  اتباع خارجۀ مقیم در خاک ایرانو  ایراناتباع احوال شخصیۀ  ،پس با این وجود

 . قانون مدنی است تابع ق.م  6 ماده مطابق شیعه ایرانیان  احوال شخصیۀ  ✓

اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه   حسب مورد، طبق قانون    ساسیق.ا  13و    12اصول    مطابق  غیرشیعه  ایرانیان  احوال شخصیۀ   ✓
 باشد. در محاکم می

 . هستند  خویش متبوع دولت قانون تابع م.ق  7 ماده مطابقمقیم در خاک ایران   خارجیاناحوال شخصیۀ  ✓
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رسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال  میاگر چه واژۀ اتباع خارجه به وصف »مقیم« شده است اما به نظر   •
عبور   شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم مادۀ شامل اتباع خارجی غیرمقیم )مانند اتباع خارجی که از خاک ایران

 شود. نمایند( هم میمی
نباشند و خواهان ازدواج با یکدیگر باشند برای ازدواج باید به قانون احوال شخصیۀ هر یک از آقا و خانم رجوع کرد و اگر آقا و خانمی تبعۀ یک دولت   •

 قانون مدنی خارج است.   963توان به قانون دولت متبوع آقا رجوع کرد. این مورد چون هنوز عقد نکاح منعقد نشده است از شمول مادۀ نمی

 اموال غیرمنقول خارجیان 
 بود.«  خواهد  ایران قوانین  تابع هر جهت  از کنندمی یا کرده ک تملِّ  بر طبق عهود ایران در  خارجه  اتباع که غیرمنقول : »اموال 8دۀ ما

ی آنان است، هر چند  ق.م شامل مالیات و اداره و انتقال عین و منافع و تشریفات آن است، ولی حقوق ارثی و وصیت بیگانگان تابع قانون ملِّ   8مادۀ   •
 وط به اموال غیرمنقول واقع در ایران باشد. مرب

 سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است.  ک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محلِّ تملِّ  •

 زمین »زراعتی« بخرند.  ،توانند در ایراناتباع خارجی نمی •

ک از طریق حقوق ارثیه )ارث و وصیت( را  ک از طریق معامالت است و تملِّ برای بیگانگان ناظر به تملِّ محدودیت راجع به دارا شدن اموال غیرمنقول   •
رسد ولو خرید آن مال برای وی جایز  غیرمنقول باشد، مال غیرمنقول به وی ارث می  ،متوفی، تبعۀ خارجی باشد و ترکه  گیرد، بنابراین اگر وارث  در برنمی

وی وجود    شود که ورثۀ خارجی، باید اموال مذکور را منتقل نماید و امکان بقای مالکیت  چنین استنباط می  986اخیر مادۀ  نباشد، منتها از مالک قسمت  
 ندارد. 

 مندی اتباع خارجه از حقوق مدنی و استثنائات آن اصل بهره
 : بود خواهند متمتع  مدنی  نیز از حقوق خارجه  اتباع جز در موارد ذیل: » 961 مادۀ

 .است کرده  سلب خارجه اتباع  از صراحتاً  یا و نموده  ایران اتباع  به منحصر  صراحتاً  را آن قانون که  د حقوقیدر مور  ـ1 
 . نکرده را قبول آن خارجه  تبعه متبوع  دولت قانون  که شخصی  احوال به مربوط حقوق مورد درـ 2 
 باشد.«   شده  ایجاد ایرانی ۀجامع  نظرنقطه از صرفاً  که مخصوصه حقوق  مورد  درـ 3 

لی از خارجیان نیز سلب  آنها آمده است، به طریق اوِّ   ق.م تفصیل    982حقوقی که خارجیان پس از تحصیل تابعیت ایران نیز از آن محرومند و در مادۀ   •
 شده است. 

ِّ داشتن  ق.م می  987از مادۀ    2بنا بر وحدت مالک تبصرۀ   •
ی خارجی  اقتصادغیرمنقول را در صورتی که موجب سلطۀ    اموال    توان گفت، خارجیان حق 

 گردد ندارند. 

ل   قانون حاکم بر اهلیت ُمعام 

  انجام  حقوقی  عمل  ایران   در  خارجه  ۀتبع  نفر  یک  اگر  معذلک  بود  خواهد  او  متبوع  دولت  قانون  بر حسب  کردنمعامله  برای  هر کس  اهلیت  تشخیص: »962  مادۀ
  واجد  عمل  آن  انجام  برای  شخص  آن  است  داشته   ناقصی  اهلیت  یا   و  نبوده  اهلیت  واجد  عمل   آن  انجام  برای  خود  متبوع  دولت  قانون  مطابق  که  صورتی  در  دهد

 . داد  تشخیص اهلیت دارای ،عمل آن انجام برای  را او نیز بتوان ایران قانون مطابق او خارجی  تابعیت از نظرقطع که صورتی در  شد خواهد  محسوب اهلیت
  باشد می  ایران  خارج  در  واقع  غیرمنقول  اموال  انتقال  و  نقل  به  مربوط  یا  و  بوده  ارثی  یا حقوق  و  خانوادگی  حقوق  به  مربوط  که  حقوقی  عمالأ  به  اخیر نسبت  حکم

 « .بود نخواهد شامل

 صغیر باشد.  خود  مطابق دولت متبوعرشید محسوب شود، معاملۀ او نافذ است، هر چند که   مطابق قوانین ایران ،خارجی   اگر تابع   •

 است.  عمال حقوقی مربوط به حقوق ارثیأوصیت نیز در زمرۀ  •

 است.  تابع قوانین داخلیایران  مقیم   بداند، خارجی   قانون اقامتگاهاهلیت را تابع  قانون دولت متبوع خارجیاگر   •

 قانون حاکم بر روابط زوجین 
 « . بود شوهر خواهد متبوع دولت قوانین تابع آنها بین مالی و شخصی روابط نباشند دولت یک ۀتبع زوجین اگر: »963 مادۀ 

دانست. طالق سبب انحالل رابطۀ زوجیت است نه از آثار آن؛ با وجود این، چون در حقوق    963طالق را نباید در شمار روابط زوجین و مشمول مادۀ   •
 بوع شوهر ترجیح دارد. شود، اجرای قانون دولت مت دهد و با ارادۀ او واقع میایران طالق را شوهر می
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 قانون حاکم بر روابط پدر و مادر و اولد

م  به فقط طفل نسبت   اینکه مگر است پدر متبوع دولت قانون تابع اوالد  و ابوین بین روابط: »964مادۀ   او  مادر و طفل بین روابط ،صورت  این در که باشدمادر مسلِّ
 « .خواهد بود مادر متبوع  دولت قانون  تابع

 قانون حاکم بر ولیت

 .« خواهد بود یهلَ عَ مولی  متبوع دولت  قوانین  طبق بر مقیِّ  نصب  و قانونی  والیت: »965 مادۀ

 یه بر آن حکومت دارد. لَ عَ لیوَ یه نیز تابع این ماده است و قوانین دولت متبوع م  لَ عَ ولیم نسبت به م  اختیارت و تکالیف قیِّ  •

 شود. ی دادگاه انجام میطبق قانون محلِّ م بر ب قیِّ صآیین دادرسی و تشریفات ن  •

 قانون حاکم بر تصرف و مالکیت ـ احترام به حقوق مکتسبه 
 و   حمل  باشند معذلکمی  واقع  آنجا  در  اشیاء  آن  بود که  خواهد  مملکتی  قانون  تابع  غیرمنقول  یا  و  منقول  اشیاء  بر  حقوق  سایر  و  مالکیت  و  تصرف: » 966  مادۀ
 کرده تحصیل آن به نسبت شیئی لیاوِّ  وقوع محلِّ  قانون مطابق  اشخاص است ممکن که  حقوقی تواند بهدیگر نمی مملکت به مملکتی از منقول شیئی شدننقل

 « .آورد  وارد خللی باشند 

ِّ وقوع مال و مشمول این   •
ِّ انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر، تابع قانون محل 

ماده است و مقصود از  حقوق عینی بر اشیاء منقول یا غیرمنقول، مانند حق 
 »سایر حقوق  بر اشیاء« همین گروه است. 

•  ِّ
ِّ مکتسب    تغییر محل 

 زند. اشخاص صدمه نمی منقول به حق 

•  ِّ
ِّ سرقفلی نیز تابع محل 

 وقوع مال غیرمنقول است.  حق 

 کۀ خارجیان رَ قانون اصلی حاکم بر تَ 

  آنها   االرث سهم  مقدار  و  وراث   تعیین   به  مربوطه قوانین  قبیل  از  اصلیه قوانین  حیث  از   فقط  است  واقع  ایران  در   که  خارجه  اتباع    غیرمنقول    یا   منقول  ۀکرَ تَ : »967  مادۀ
 « .خواهد بود متوفی   متبوع  دولت قانون تابع نماید تملیک  وصیت  موجب  به است توانستهمی متوفی که  قسمتی  تشخیص و

 ایران تابع قانون محلی است. که، اموال واقع در رَ جز در موارد قوانین اصلی راجع به تَ  •

 ن است. منظور از »قوانین اصلیه«، قوانین »ماهوی« است بنابراین قواعد شکلی و تشریفات تقسیم ترکه واقع در ایران، تابع قانون امور حسبی ایرا •

 قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود

ِّّ محل قانون تابع   عقود از ناشی تعهدات : »968  مادۀ   قرار   دیگری قانون تابع ًّ یاضمنا ًّ صریحا را  آن و بوده خارجه اتباع  متعاقدین  که  این  رمگ  است  عقد  وقوع ّ 
 « .باشند  داده

 ای در ایران بسته شود، رابطۀ موجر و مستأجر تابع قانون ایران است، هر چند بین دو تن خارجی باشد. اگر عقد اجاره •

المللی است نه نتیجۀ حاکمیت اراده و باید تفسیر محدود شود. پس، انتخاب قانون از  روابط بینحل رفع تعارض قوانین در  ق.م راه  968بخش دوم مادۀ   •
 . انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد باشد، نه شرایط صحت آن. 2. هر دو خارجی باشند.  1سوی دو طرف در صورتی مؤثر است که: 

 قاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع قانون حاکم بر وقوع آن است. آید که تعهد ناشی از اییبرمق.م  968از مالک مادۀ   •

 قانون حاکم بر تنظیم اسناد 

 « .باشندمی خود  تنظیم محل قانون تابع تنظیم طرز حیث  از اسناد : »969 مادۀ 

ِّ تنظیم آن است. شکل تنظیم وصیت •
 نامه )خودنوشت، رسمی و سری( تابع قانون محل 

انتقال  هرگاه تشریفات   • تنظیم سندی با نظم عمومی بستگی داشته باشد، رعایت قوانین ایران ضروری است: مانند لزوم تنظیم سند رسمی در مورد 
 شده در دفتر امالک ایران، ولی تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون محل تنظیم است. امالک ثبت

 ان اسناد رسمی و عادی وجود ندارد. با توجه به ظاهر مادۀ فوق در خصوص حکم این ماده تفاوتی می •

 صالحیت مأموران سیاسی و کنسولی خارجی در اجرای عقد نکاح

  بوده  آنها   متبوع   دولت  تبعه  دو  هر   عقد   طرفین  که   نمایند   مبادرت  نکاح   عقد   اجرای  توانند بهمی  وقتی  ایران   در  خارجه  دول   قونسولی  یا  سیاسی  مامورین : »970  مادۀ 
 «. شود ثبت  احوال سجل دفاتر در باید  نکاح  حال  هر در باشد، داده آنها به را اجازه این نیز مزبور   دولت ینو قوان

 تواند بر طبق قانون ایران تنظیم شود. نامه مینکاح •
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ح دو همجنس یا  یران با نظم عمومی تعارض داشته باشد: مانند نکااشرایط ماهوی نکاح تابع قانون خارجی است، مگر اینکه اجرای قانون خارجی در   •
 نکاح با محارم که پذیرش آن مخالف اخالق حسنه است. 

 ها و آیین دادرسیقانون حاکم بر صالحیت دادگاه

 بودن   همان  بودن  مطرح  شودمی  اقامه  در آنجا  که  بود  خواهد  محلی  قانون  تابع  محاکمات  اصول  به  راجعه  قوانین  و  محاکم  صالحیت  حیث  از  دعاوی: »971  مادۀ 
تراضی دو ایرانی مقیم خارج، در این که دادگاه محل عقد یا اقامتگاه آنان صالح برای  .«بود نخواهد ایرانی محکمه صالحیت رافع  اجنبی محکمه در دعوی همان

 وم شود. رسیدگی باشد، رافع صالحیت دادگاه ایران نیست. زیرا بر خالف نظم عمومی است که شخصی به موجب قرارداد از رجوع به مرجع تظلم محر 

 اجرای احکام و اسناد رسمی خارجی 
  قوانین  مطابق  اینکه  مگر  نمود   اجرا   ایران  در  تواننمی  را   خارجه  در  شدهتنظیم  االجراءالزم  رسمی  اسناد  همچنین   و  خارجه  محاکم  از  صادره  احکام: »972ۀ  ماد

 .« باشد شده صادر آنها اجرای به امر ایران

شود و در واقع احراز نفوذ آنها بر طبق خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی داده میامر به اجرای احکام و اسناد  •
 قوانین ایران است. 

ت دارد. ولی،  ی ایران منافا شود که اجرای مستقیم آنها با حاکمیت ملِّ لزوم تصمیم دادگاه برای اجرای احکام و اسناد خارجی از این جهت نیز توجیه می •
ق.م از احکام مربوط به نظم عمومی است که    972کنند. پس باید پذیرفت که مفاد مادۀ پس از امر دادگاه، مأموران دولتی امر دادگاه ایرانی را اجراء می

 ماند. با قرارداد یا قانون خارجی موقوف نمی

 احاله قانون صالح خارجی 

  به   مکلف  محکمه  باشد  داده  احاله  دیگری  قانون  به  گردد  رعایت   فوق  مواد  طبق  بر  یا  و  قانون  این   لاوِّ   جلد  7  مادۀ  بقمطا  باید  که  خارجه   قانون  اگر: »973  مادۀ 
 .« باشد شده ایران قانون به احاله اینکه مگر  نیست احاله این رعایت

خارجی شده این است که دادگاه باید، بر طبق قواعد رفع   در موردی که احاله به قانون   مقصود از جملۀ »محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست« •
 تعارض قوانین در ایران، قانون خارجی را إعمال کند. 

 ها و قوانین مخصوص بر قواعد عمومی رفع تعارض قوانین حکومت عهدنامه

  و  کرده  امضاء  را  آن  ایران  دولت  که   المللیبین  عهود  مخالف  که  شودمی  گذارده  اجراء  موقع  به  حدی   تا   قانون  این  974  تا  962  مواد  و  7  مادۀ  مقررات: » 974  مادۀ
 .«نباشد  مخصوصه  قوانین با  مخالف یا

 تواند آن را نسخ کند یا تخصیص دهد. در موردی که عهدنامه پس از قانون امضا شده باشد در حکم قانون جدید است و می •

شود. در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو با قانون عام جدید نسخ نمیدر فرضی که عهدنامه مقدم بر قانون است، به عنوان قانون خاص  •
 المللی عهدنامه بر قانون مقدم است. کند، ولی در روابط بیناز حیث عموم و خصوص برابر است، در حقوق داخلی دادگاه قانون جدید را اجرا می

 منع اجرای قانون خارجی و قراردادهای مخالف نظم عمومی 

  به  یا  جامعه  احساسات دار کردنجریحه واسطه  به یا  و بوده  حسنه اخالق  خالف   بر که  را  خصوصی قراردادهای   یا و خارجی  قوانین  تواندنمی محکمه : »975  مادۀ 
 .« باشد  مجاز  اصوال مزبور  قوانین اجراء چه اگر اجراءگذارد بموقع  شودمی  محسوب  عمومی نظم با مخالف دیگر علت

قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: »قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که الزمۀ  در تعریف  •
 حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.« 

 قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است. اخالق حسنه چهرۀ خاصی از نظم عمومی است؛ بخشی از اخالق که هنوز در  •

 رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه نیز منوط بر این است که با نظم عمومی مخالف نباشد.  •
 : های اصلی ایرانیتابعیت
 ( 976ماده  1بند  )( ۀ سکونت سکونت در ایران )امار   .1
      ق.م(            976ماده   2اصل خون ) بند   .2
 ق.م(   976ماده  5و 4و3اصل خاک ) بند  .3

 .شوندم اشخاص زیر تبعه ایران محسوب می.ق 976بر طبق ماده 
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َسلَّ .  م باشدلَّ َس کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها م  امارۀ سکونت: »  1بند   م است که مدارک تابعیت آنها واضح  تابعیت خارجی کسانی م 
 «.بوده و همچنین این مدارک مورد اعتراض دولت ایران نباشدو مشخص 

 « متولد شده باشند . ههر کس از پدر ایرانی اعم از اینکه در ایران یا در خارج: »اصل خون :2بند  
 چند نکته در مورد این بند:  

 . محل تولد مهم نیست .1
 . تابعیت مادر مهم نیست  .2
 پدر اصلی باشد یا اکتسابی.  یتاینکه تابع در زمان تولد پدرش ایرانی باشد اعم از  .3
خواه طبیعی    پاسخ:  آیا این انتساب طبیعی باشد کافیست؟ یا باید حتمًا مشروع باشد؟.  چگونگی انتساب فرد به پدر ایرانیانتساب به پدر ایرانی در زمان تولد:  .4

 شود. الحاق به زانیه می شود.فرد زناکار( نمیطفل متولد از زنا ملحق به زانی )  گه:میق.م  1167  . چون مادۀباشد، خواه شرعی
  شکل   آنها  بین  توارث  موضوع  صرفاً   منظور از عدم الحاق یعنی  1376/ 3/4مورخ    617طبق رأی وحدت رویۀ  اما    .پس ایرانی نیست:  آیداز ظاهر این ماده بر می

 است.   منتفی  و گیردنمی

 

»قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« بدین  یه اتفاق  خوب در مجلس افتاد و    1398سال   
های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  واحده و تبصره واحده ـ عنوان و ماده شرح  به تصویب رسید:»ماده 

 :شودر اصالح می شرح زیبه  ۱۳۸۵/ ۲/۷مصوب 

 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

شوند، قبل از رسیدن  واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج  شرعی  زنان  ایرانی با مردان  غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میماده
به درخواست  مادر  ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی )به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه    ام شمسیسن هجده سال تمبه  

آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر  پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران در می
یت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی )به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران  توانند تابع ایرانی، می 

ت سه انقالب اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته می  ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف  شوند. پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدِّ
به صد  )به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه  است نسبت  امنیتی  نداشتن مشکل  پدر غیرایرانی در صورت  برای  اقامت  پروانه  ور 

 .پاسداران انقالب اسالمی( اقدام کند

ی، احراز نسب با دادگاه  ـ در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاض۱تبصره
 .باشدصالح می

توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی،  شان در ایران متولد شده باشند، می ـ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین ۲تبصره
ی )به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان اطالعات  تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیت

 1« .شوندسپاه پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران پذیرفته می 

 
(، به افراد »فاقد تابعیتی« که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، در صورت حصول سایر شرایط مذکور در این  2اساس مفاد این تبصره )تبصره  بر     1

والدین  افراد  موضوع  این تبصره چه تابعیتی دارند.   ای که در این خصوص وجود دارد آن است که در تبصره مزبور مشخص نگردیدهتبصره، تابعیت ایرانی اعطا خواهد شد. نکته
شوند که بر اساس آن »کسانی که در ایران از پدر و مادر  ( قانون مدنی می976« ماده )4درصورتی که »والدین«، تبعۀ خارجی باشند، در چنین حالتی مشمول حکم مقرر در بند » 

 شوند.اند« نیز تبعه ایران محسوب میمدهخارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

702 

 
 : اصل خاک  5،4،3بند  

 ق.م(  976مادۀ   3متولدین در ایران از پدر و مادر نامعلوم )بند 
 ( 976ماده   4تولد شده باشند. )بند  متولدین در ایران از پدر و مادر خارجی که حداقل یکی از آنها در ایران م
 (.976ماده  5سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران مقیم باشد. )بند   18متولدین در ایران از پدر خارجی مشروط بر اینکه بعد از رسیدن به سن  

 : 3بند  طبق  شرایط تابعیت
 محل تولد در ایران  شرط اول:
 نامشخص بودن هویت پدر و مادر  : حقیقتاً ـ  غیر معلوم بودن پدر و مادر شرط دوم:

 نامشخص بودن تابعیت پدر و مادر یا بی تابعیتی پدر و مادر  : قانوناً                                                                
 نحوۀ استقرار تابعیت: از بدو تولد 

ساله شود باید شرایط ترک تابعیت را    20سال تمام هویت یا تابعیت پدر و مادر مشخص نشود.    18شود. اگر تا سن  عیت او قطعی میتثبیت تابعیت: یعنی تا کی تاب
 تواند این کار را کند. سالگی هم نمی 20فراهم کند. که در  

 : 4طبق بند  شرایط تابعیت 
 تولد در ایران  شرط اول: 
 پدر و مادر خارجی باشند   شرط دوم:
 محل تولد حداقل یکی از پدر یا مادر ایران باشد. شرط سوم:

 شود( )اما تثبیت نمی نحوۀ استقرار تابعیت: از بدو تولد
 سال تمام   18: ظرف یکسال بعد از رسیدن به سن یرد )اعراض( و پذیرش )ترجیح( تابعیت ایرانی پذیرش )ترجیح( تابعیت ایران

 : 5طبق بند   شرایط تابعیت
 محل تولد ایران باشد  شرط اول:

 پدر تبعۀ خارجی باشد )ایرانی نباشد( شرط دوم: 
 سال )شرط اقامت(  18اقامت یکسال بعد از رسیدن به سن  شرط سوم: 

 استقرار تابعیت = در بدو تولد  
 تمام سال  18 پذیرش )ترجیح( تابعیت ایران، رد )اعراض( از تابعیت ایرانی: ظرف یکسال بعد از رسیدن به

ه می.ق   976آیتم که در مادۀ    5با بررسی این  :  نکته م مربوط به پذیرش سیستم خون است و آیتم م ایران ذکر گردیده است متوجِّ مربوط   5و    4و    3شویم که آیتم دوِّ
 . صورت مشروط و مقید استلذا در ایران پذیرش سیستم خون به صورت مطلق است و پذیرش سیستم خاک به . به پذیرش سیستم خاک است

 . توان این مطلب را به صورت یک اصل به شرح زیر بازگو کردبه عبارت دیگر سیستم اعطای تابعیت تولدی در ایران، تلفیقی بوده و می
 . گرفته است ر رد پذیرش قرا اعطای تابعیت تولدی ایران مبنی بر سیستم خون است ولی در موارد استثنائی که در قانون ذکر گردیده است، سیستم خاک نیز مو

 بدست آوردن تابعیت ایرانی  
 .گردداین تابعیت بر اساس قانون از دو طریق ایجاد می. شوند، حاصل نگرددتابعیتی است که از طریق تولد یا اموری که به تولد مربوط می: تابعیت اکتسابی

 ( 976مادۀ   6د. )بند ارای تابعیت ایران خواهد شهر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند د: از طریق ازدواج. 1

در این صورت اگر شرایط کسب تابعیت را دارا باشد،  .  یعنی هر تبعه خارجی به صورت ارادی درخواست تابعیت ایران از دولت ایران را نماید:  از طریق اخذ تابعیت.  2
 ( 976مادۀ   7)بند    .تواند بگیردتابعیت ایران را می

 ( 983و  979  مواد بعیت )شرایط تحصیل تا
 سال تمام رسیده باشد.  18: فردی به سن  شرط سن .1

 
رسد مقصود، والدینی  نظر میباشد. لذا اگرچه به ها مشخص است و نیازی به حکم حاضر نمی اما در صورتی که مقصود از »والدین«، اتباع ایران باشد نیز تکلیف فرزندان این

 ای نداشته و لذا حکم مزبور از این حیث واجد ابهام است. ع اشارهاست که فاقد هرگونه تابعیتی هستند لکن در تبصرۀ حاضر به این موضو 
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 در ایران ساکن بوده باشد.   سال اقامت اعم از متوالی یا متناوب 5 :شرط اقامت .2

 معافین این بند: الف ـ کسانی که دارای زن ایرانی و از آن زن فرزند داشته باشند.  
 اند. ب ـ افرادی که برای خدمت به دولت ایران در خارج اقامت داشته                          
 باشند. می المنفعهج ـ اشخاصی که دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام                           

   شخص فراری از خدمت نظامی نباشد. .3
 نشده باشد.  در هیچ مملکتی به جرائم مهم غیرسیاسی محکوم .4
 شرط داشتن مالکیت مالی   .5
 شرط عدم سوءپیشینه در ایران   .6
 شرط تصدیق دولت ایران  .7
 موافقت هیأت وزیران   .8
 ولت ایران در تأیید رفتار شایسته تصدیق د .9

 (984)مادۀ آثار تحصیل تابعیت ایرانی 
 اثر تحصیل تابعیت بر روی فردی که متقاضی کسب تابعیت ایرانی  : حالت اول
 اثر تحصیل تابعیت بر اعضای خانوادۀ متقاضی  : حالت دوم

 اثر تحصیل تابعیت بر فردی که متقاضی کسب تابعیت ایرانی  
 کسب تابعیت ایرانی   -الف

 بعد از صدور سند تابعیت ایرانی   پذیرش تابعیت ایرانی -ب
 شود. ق.م تابعیت منتقل می 984ع شوهر طبق بَ عی دارد )خود به خود بدون رضایت( به تَ بَ اثر تَ  :اثر تحصیل تابعیت بر زن

 . عی(بَ تحصیل تابعیت )تَ ب.   ؛ازدواج )قهری(: الف. شود. عامل سرایتبا دو زن مواجه هستیم که ایرانی می •
 ( تابعیت اکتسابی )عی دارد  بَ کند( اثر تَ اصل وحدت تابعیت خانواده: فرزندان صغیر و مجنون )مجنون را قانون آنها معلوم می: تابعیت بر فرزنداناثر تحصیل 

 سال به باال( جداگانه باید تقاضای تحصیل تابعیت دهند.   18فرزندان کبیر )  •
ق.م حفظ    981ی برخوردارند مگر، اشتغال به برخی مشاغل اداری، قضایی، سیاسی )مادۀ  حقوق دارندگان تابعیت اکتسابی از تمام حقوق جامعۀ ایران •

 شود(

 چند نکته برای موفقیت
  برای .  میخوان  چی  دقیقاً   دونننمی  چون  رسننمی  وقتهیچ  دارن  رو  شایستگیش  که  چیزی  به  مردم  از  خیلی:  باشید  داشته  شفافیت   خوایدمی  که  چیزی  روی  .1

 . بپرسید این سؤال رو  خودتون از  االن همین .خواید می  چی  که  دقیقاً  بدونید  باید  کنید، آشکار رو هاتونیستگیشا سریع خیلی اینکه

ی  کار  این   که  میاد   نظر  به:  خوایدمی  رو  چیزی  چه   که  بنویسید  .2 نشینین.  میده  جواب  کنید،   اعتماد  بهم  اما  بره،می  وقت  کلِّ   اتفاق   خوایدمی  که  چیزهایی  تمام  و  ب 
.  باشن  پیوسته  واقعیت  به  حاال  تا  هاشونبعضی  ممکنه  چون  بنویسید  رو  آرزوهاتون  همۀ  باید  شما  .قدرتمنده  حال،  عین  در  و  ساده  ،کار  این  کلید  .  بنویسید  رو  بیوفته
گاه قسمت:  س ساده کار  این پشت   منطق   گاه قسمت زودتر هرچی همین،  برای. دهنمی تشخیص  رویا از رو واقعیت فرق  ذهنتون ناخودآ   به  که کنید   قانع رو ناخودآ
 . بینید می  رو تأثیرش  واقعیت توی زودتر رسیدید، آرزوها

  شما  رویای قتحقِّ  عدم  یا قتحقِّ  باعث  تونهمی که  قدمیه  سه، شماره قدم. مهمه خیلی  نیز  مورد این : باشید نداشته  ترسی تونهدف  به رسیدن  چگونگی  به راجع  .3
  محدودیت   چیز  همه  برای  این  حال،  این  با.  بودیم  کرده  تنیِّ   که  باشه  همون  عین  دقیقاً   چیز  همه  داریم  دوست  و  ریممی  پیش  اینقشه  یه  طبق  معموالً   ما.  بشه

  برای   مشخص  راه  یه  از  بخواید   اینکه  جای   به   بیوفته،  اتفاق   شما  برای  قراره  چطور   که  باشید   آماده   و   بکنید  تمرکز  نهایی   نتایج   روی   که   اینه   کار   کلید.  کنهمی  ایجاد
  موانعی  همیشه  اهداف،  به  رسیدن  مسیر   در.  دهید   قرار خود  یادآوری برای  هاییراه  پس.  شودمی  تاناهداف  کردن  فراموش   باعث روزمرگی  گاهی. بیوفته  اتفاق  شما
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  فردی   به  توانیدمی  که  است  صورت  این  در  تنها .  بیابید   آن  کردن  برطرف  برای  راهی  چیز،  همه  کردن  رها  جای  به  و  بشناسید   را   آنها   که  است  این   مهم.  دارد  وجود
 . شوید تبدیل موفق

فتید می  آرزوهاتون  یاد  وقت  هر  باید  شما.  میده  نشون  رو  خودش   زندگی  توی  شهمی  خرجش  زیادی  احساس   که  کارهایی:  بکنید  ایجاد  زیادی  احساسی  ارتباط  .4   ا 
ۀ  به  اون  که  بدید  اجازه  خودتون  به  نویسید،می  خواید می  واقعاً   که  رو  چیزی  واقعیت  شما  وقتی  . بکنید  خرج  احساسات  آرزوهاتون،  برای  و  برید  احساساتتون  قلِّ

  طول  توی   تونیدمی  تا.  بکنید  برابر  سه.  بکنید  برابر  دو  رو  حس  اون.  داره  خوبی   حس  چه  که  ببینید .  کنیدمی  پیدا  رسیدمی  بهش  وقتی  که  باشید  داشته  رو  احساسی
 . بکنید پیدا دوباره رو حس اون تا بکنید تالش  روز

  اتفاق   چطور  که  بشید   این  خیالبی  باید.  کنیدمی  تبدیلش  واقعیت  به  شدید،  شفاف  آرزوهاتون  مورد  در  کامالً   که  وقتی.  حیاتیه  آخر  مرحله:  بخواهید  وجود  تمام  با  .5
  باید   شما  نیست،  بدی  چیز  آرزوتونه  که  چیزی  با  برقرارکردن  روحی  ارتباط  .  ش بخواید    وجود  تمام   با  روز  هر  باید.  بکنید   ایجاد  براش   زیادی  احساس   باید  و  میوفته،
 اجازه  خودتون  به  و  بیدارید،  که  وقتی  بکنید  تنظیم  کار  این  برای  ساعت  یه  که  اینه  خوب  راه   یه  .بیدارید  که  ساعاتی  در  بکنید،  رو  کار  این  بار یک  ساعت  هر  حداقل

دن نشون زندگی توی رو خودشون آرومی به آرزوهاتون همه  که بدید اجازه بعد. بشید  احساسات غرق که بدید  .ب 

  پایانی مهِم  کات مهِم مهِم ن
به َسمت     اختیاربیافتد این است که ما  اتفاق می  معمولبه طور  آنچه    ....( در اطرافمان را کنترل کنیم  همچون تلفن همراه، تلویزیون و)  انگیز مسائل وسوسهباید  *  

ی وقت کم می .رویمآنها می  آرید. یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماه  آخر، کلِّ

تی[ از آسایش دور باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست بدید؛ مجبور بشید]  شما*   کشید. هرچند که بسیاری از  شب  برای موفقیت[ باید ]مدِّ بیداری ب 
 ...   مردم حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند

در    !مراقب  دزدهای زمان باشید  ها از موبایل، تلویزیون و وسایل ارتباطی دوری کنید.در استراحت  .استراحت  دقیقه  5ا  ت  4 مطالعه کنید سپس    دقیقه  45تا    30*  
  .خواندنتان شوددرس  تر از زمان  را شروع کنید، ممکن است زنگ  تفریح  شما طوالنی کنندهفعالیتی سرگرملعه، اگر های استراحت  بین  مطازمان

های  فعالیترا نرمش بدهید. سعی کنید در این بازۀ زمانی از    چشمانتانو    گردن،  هاشانه،  انگشتان،  ها دست؛  راه برویدکمی  :  های استراحت  بین  مطالعهدر زمان  *
  .دوری کنید فکری

ی در آرام*  ت و تمرکز  انسان بر روی یک متن درسی، بدانید که حتِّ  . است قیقهد 25ترین محیط، حداکثر  دقِّ

ت شما را در باالترین    ایدقیقه  5تا    4با فاصلۀ    ایطالعۀ چهل دقیقهم  4سه ساعته باید شامل    یک مطالعۀ مطلوب  *   در میان آنها باشد. این روش، عالوه بر اینکه دقِّ
ِّ خود نگاه می

 . شود از نظر جسمی خسته نشویددارد باعث میحد 

بال کنید و یقین  و نهایتًا رویاهایتان را دن  !زندگی کنیددر رویاهایتان    کنید؛  مکتوبرویاهای خود را  ؛  یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید*  
 . داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند

تنها  شود کامل می 6ریزی کنید. مثاًل اگر مطالعۀ فصلی از کتاب تا بعد از ساعت برنامه های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فصلزمان مطالعۀ خود را به صورت * 
 . نید، مطالعۀ خود را متوقف ک رسانیدن آن فصلبا به پایان

 ...  ای از آن بنوشیدگاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گهدر هنگام درس * 

ت زمان  درس خواندن را. برای به پایان رساندن  مقدار*   مطلبی که برای مطالعه   همواره قبل از مطالعه، مقدار  درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مدِّ
 . در عین حال، اهداف  غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید !زده عمل نکنیدشتاباید مشخص کرده

رتحرک سالم، یعنی فراهم ۀخوردن یک صبحان*   ! هاترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در پ 
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ندخوانی )روزنامهیکی از تکنیک*   ، موضوع را به سرعت مطالعه کرد. این کار به  ( خوانیایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندن  دقیق است. ابتدا باید با ت 
ندخوانی )روزنامه  .خواندن  مؤثر فراهم آورید زمینۀ مناسبی برای درس آوری کرده و پیشکند تا اطالعات  شاخص را جمعما کمک میذهن ش  توان  را نمی  ، (خوانیایت 

ن ساختن  مطالعه به کار گرفته میرفًا تمرینی است که برای مؤثرجایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ص   ت  انگشتان خود کمک    دخوانی باید ازشود. در 
 . بگیرید و به چشمان  خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند 

 . هایتان را کوچک شمارند دور شویداز افرادی که سعی دارند بلندپروازی* 

کردن  نکات مهم، تأثیر بسزایی  ت را ثبت کنید. یادداشتکند تا تأثیرات  آنچه در جریان مطالعه گذشته اسبرداری در جریان مطالعه، به شما کمک مییادداشت*  
  .کندفراموش می پس از یک روز در تثبیت  آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پنج درصد  آنچه را که فراگرفته

این رؤیای آنها  :  کنند به این دلیل است که دیگران رؤیای شما را تأیید نمیشما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر  *  
 .کنند نیست و آن را درک نمی

یت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنید.*  همانا که داشتن آرزوی   اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباشد یقینًا با جدِّ
 . ای استوار به مطالعه ادامه دهیای برای این خواهد شد که با ارادهزهبزرگ، انگی

ما می*   به  »آزمون وکاز قدیم  یا قضاوت َنصگفتند:  به  الت  آرای وحدت رویه، مورد  سوأل قرار میمحور است.«  و  این گفته،  .  گیردعبارت دیگر، متن قوانین 
کنند. یک داوطلب ناچار است برای فهم  افتند و صرفًا به متن قوانین اکتفا میداوطلبان در دام این معنی میای از  است و متأسفانه عده  دهندهتاحدودی فریب

 . حجم و جزوات را نیز مطالعه کندهای کمأبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب

.  موَ دَ کیلومتر می  20ها  کیلومتر و شب  10ها  من صبح:  گویدعدادترین دوندۀ جهان شود. او میاش توانست بزرگترین، سریعترین و با استای با برنامۀ تمرینیدونده*  
ت اینکه بعضی .کنمروز در سال این کار را می 365برنامۀ تمرینات  من ساده است، ولی من  :اش خیلی ساده است، گفتوقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینی ها  علِّ

 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنند ای دارند، بلکه آنها نمیند، این نیست که برنامۀ سادهرسهایشان نمیبه خواسته

نباید به صورت خمیده و یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون فقرات به هنگام   .کنند بسیار مهم استوضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می*  
ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در پاها  های استراحت چشمباید ضمن مطالعه و در وقتمطالعه باید راست باشد.  

 .رسد شود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایی  کتاب تأمین نمی .جلوگیری شود

ات بدهی، چرایت باید در  ات ایجاد کنی، باید دلیلی داشته باشی و برای اینکه بخواهی تغییرات ضروری را در زندگیمهمی در زندگی  اگر بخواهی اصالحات  *  
و بروی و  های متمادی ... بروی  . تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سالبخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقدام  الزمی به هیجان آَوَردنظرت انگیزه
 ... بروی و بروی 

گاه   لی در آزمون داره! اینایی که باشبد نیست که یک همراه  موفقیت پیدا کنید. مثاًل یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبو *  
کاًل این رو   تونن باهاش درد دل کنند.زنه و بعضی اوقان هم مید میهای سرشون داده و یه موقعَرن یک حریف  تمرینی دارند که بهشون انگیزه میورزشی می

 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید.  تان راجع به مخمصهبا همراه  موفقیت مهم هستند. –یعنی خیلی  –نشینا و معاشران خیلی دونید که هممی

 یه نفر  که  شودمی  مطرح  که  هاییداستان؛ این  باشیم  آنی  نتایج  کسب  انتظار  در  نباید  ؛آیدمی  دست  به  خوب  هایعادت  و  نظم  کوشی،سخت  ۀسای  در  موفقیت*  
 فودی نیست! و فست مایکروویویو موفقیت،  ، یک در میلیونه!شده میلیاردر  شبهیک

 شود.ها رو متنوع بخونید مثاًل در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس 

نس می* کتاب  قانونی را که با آن کار می دونم که  کند )مثاًل من میشده را نیز حفظ میگیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن شما تصویر  صفحات  مطالعهکنید و ا 
کنه! یه پیشنهاد  دیگه:  معجزه میکنه  در آزمون کار نمی  حافظۀ علمی ، وقتی که  حافظۀ تصویریتوی قانونم مادۀ فالن در باالی صفحه َسمت  چپه! این مزیت   

 استفاده کنید.  dotic.ir»معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری« به نشانی از مجموعه قوانین  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!بدینها پیام رسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به  های حقوقیآزمون جهت دریافت جزوات                 های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری()ویژۀ آزمونجزوه حقوق مدنی دکتر مالکریمی   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

706 

 : داره وجود مطالعه  هنگام  مزاحم صداهای با مواجهه  برای مفید راه   * دو

  پخش  َبرَفک  دیدن  با  زمانهم  هاقدیمی  تلویزیون  این  توی  که  صدایی  شبیه    -«  White noise»  ایصد:  مطالعه  هنگام  «سفید   نویز»   صدای  از  استفاده:  یک
  کوچک    اسفنجی    صداگیرهای  محیط،  صدای  عامل  رفع  برای(:  گوش  محافظ)  گیرهاگوش   گذاشتن  :  دو  .کنید  پخش  خوندندرس   موقع    و  کنید  دانلود  رو  -  شدمی

 . نظیرهبی و گیرهمی  قرار گوش  َمجرای  داخل و هستند تهیه  قابل هاداروخانه در قیمتیارزان

داشتن   نگاهکردن سر و گردن و پایینهای کتاب که هنگام مطالعه از خم هاتون رو حتمًا سیمی کنید که باهاش یک سال َکَلنجار نرید. از نگهدارنده* جزوات و کتاب
 های مختلف در بازار موجوده.  ها با جنسBook Holderنید. این کند استفاده کهایتان جلوگیری میچشم

 گه! همرنگ  جماعت شدن افتخاری نداره! * همیشه اوون آدمه باش که نه می

ن  » * اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون 
َ
َس  َوأ َسان   َلی  ن   

ْل  الَّ  ل  نَّ » نیست  او تالش   حاصل    جز انسان برای اینکه و« َسَعی َما إ 
َ
َیه   َوأ َف  َسع    َسو 

َری  . شد خواهد دیده زودی  به او کوشش[ ۀنتیج] و« ی 

 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم! گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیت  واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 

نویسند  خواهند. آنها هدفشان را روی کاغذ میدانند که چه میدانند که کی هستند و میهای خیلی روشنی دارند. آنها میگه: »افراد موفق هدفبرایان تریسی می*  
 ز نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!« کنند. ا ریزی میو برای رسیدن به آن برنامه

سات شرکت نکنید چون روحیهبگم: در آزمون* یه چیز دیگه هم   ها کاماًل غیراستاندارد و در اغلب  شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میهای آزمایشی  مؤسِّ
 ارتباط با آزمون اصلی است. موارد بسیار دشوار و بی

 . انگیزندشگفت رویدادهای و هامعجزه ۀآفرینند خود  قوی،  افراد اما انگیزند  شگفت رویدادهای و هامعجزه منتظر  میشهه  ارادهسست فراد* ا

منظور از »توکل« سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطف  اوست زیرا »توکل« از مادۀ   (طالق  سوره  3  آیه)  کرد  خواهد  کفایت  را  او  خدا  کند  توکل   خدا  بر   که  هر  و*  
گاهی  فزون تر داشته باشد، شخص  موکل  »وکالت« به معنای انتخاب  وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایی  بیشتر و آ

العاده احساس  کند، آرامش فوقاش نامحدود است، هنگامی که انسان، توکل بر او میپایان و تواناییه علم  خدا بیکند و از آنجا کاحساس  آرامش  بیشتری می
  سا بَ چه  و  است،   خیر  شما  برای  آن   و  ندارید  خوش   را  چیزی   سا بَ چه  و گه: »سورۀ بقره می  216آیۀ    « است. خیرکند چه آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد » می

سورۀ رعد رو همیشه گوشۀ    28« و در آخر هم آیۀ  . دانیدنمی  شما  و  داندمی[  امور  ۀهم  در  را   شما   مصلحت]   خدا  و   است؛  بد  شما  برای  آن  و  دارید   دوست  را  چیزی
 .« گیردمی آرام  خدا یاد  با تنهاها  کنه: »و دلتون بازی میذهن داشته باشد که با دل

ِّ رسانه
ه!کنه و این َس خونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیت  ذهن  شمار رو اخبار اشغال میتی که درس میها رو در مدِّ در پایان اینکه کل  و این رو بدونید که    مِّ

کنن و  فردی کار میهایی که روی حوزۀ رشد   رسانهالبته استثنائًا  ها، رؤیاها و بلندپروازی  ما نداره!  درصد از کلِّ اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف  99
 های مالکریمی رو دنبال کنید!رسانه

  خودمان  نفسبهاعتماد  خواهیممی  اگر.  کنیم  متمرکز  دیگران  به  بخشش  در  را  مانانرژی  که  است  این  اهداف  به  دستیابی  هایراه  بهترین  : ازیه توصیۀ ُمخلصانه
  اگر و کنیم القا را  هااین دیگری شخص   در باید خواهیممی  اندیشیمثبت و امیدواری حسِّ  اگر. ببریم باال را  ماناطرافیان نفس به اعتماد کنیم سعی شود، بیشتر

را    بخشیدن    و   دیگران  به  کمک  موجی    ثر  ا!  است  ما  زندگی  بر  دیگران«  »اثر  این  .بخواهیم  هم   دیگران  برای   خواهیممی  خودمان  برای   موفقیت 
  بر   هابخش  ثیرگذارترینأت  از  یکی  آموختیم  هم  وقتی.  بود   خواهیم  «دوستی نوع»  این  ذینفع  ترینبزرگ  خودمان  که  است  این  آنها  به  مانانرژی  و  وقت  ۀسخاوتمندان

جزوۀ    دوستم   اگر  اینکه  یعنی  دیگران  اثر.  ایمداده  تغییر  خوبی  سمت  به  را  خودمان   زندگی  واقع  در  اطرافیان  وضع  بهبود  با  لذا  باشد، می  اطرافیانش  کس   هر  زندگی
  تشویق   را  دیگران   ،دربارۀ این جزوه  مطلبی  نوشتن  با  یا   کنم  هدیه   دیگری  به   من  کند،   هدیه  من  به  را   آن  شده،  متأثر  آن  از  و  است  خوانده  را  حقوق مدنی

ه شده  .کنند  احساس   را  مثبت  تغییر    و  لذت  از  موجی  هم  اطرافیانم  و  جامعه  هم  ببرم،  لذت  خودم   هم  تا  کنم  آن  خواندن  به ام بهترین راه برای من متوجِّ
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پنج   اوون رو برای  این جزوه به تو کمک کردهاگر ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیبه دست
 نفر بفرست؛ چون بدون  تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.  

ه قرار  های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتاز حضرت امیر )ع( نقل است: »نوک  قلم های اضافی را حذف و اصل  سخن را مورد توجِّ
ل  ضرر و زیان  روی و مصرف  دهید؛ بپرهیزید از زیاده

سازی این جزوه با هدف  استفاده  انتخاب  قلم، چینش و آماده  ؛را ندارد«  بیش از حد که اموال  مسلمانان، تحمِّ
و همچنین    گان عزیز من را ببخشندد استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانن  جویی  حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتمااًل از سهولت  و صرفه

که: است  ذکر  سشایان  موارد  با  مطالعه  حین  در  یا    هواگر  و  انسانیقلم  مانده  خطاهای  غافل  آن  از  ما  که  موادیگر  ایمیل  ایم،  طریق  از  شدید؛  جه 
mollakarimi.omid@gmail.com    های  های این جزوه از کتابدر نگارش بعضی از قسمت  با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم.  09352213175یا شماره

 ایم. کمک گرفته  «قربانی دکتر ـ  ایگزینه چهار هایپرسش مجموعه»  « وتوکلی دکتر ـ مدنی حقوق  مختصر»  «،بیات دکتر  ـ مدنی  قانون جامع شرح»
 omid_mollakarimi  اینستاگرام:            1402روزرسانی جزوه: به آخرین 

 
با  ارشدیکارشناس  ۀ حقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یلیرو گرفتم مثل خ  یسانسمل   ینکهاز ا   بعد  داستان نویسنده: کار  ثابت هم    یهبگم که    یدشدم؛ البته 

  ارشد یمدرک کارشناس یافتدم دست  آخر بعد از در ادامه ب    ینجوریکه اگه بخوام ا  یدمرس  یجهنت  ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوق  ثابت از اوون م  یهداشتم که ماهانه  
حقوق    یهبه    یدنرس  هایلیخ  یبرا  یدکنم. شا  یافتحقوق خوب در   یه  یتاً اداره بشم که نها  یهکارمند  سطح  باال توو    یه  خوامیحالت م   یندر بهتر   یدکتر   یحتِّ   یاو  

  یلما ف   ینا  یدوست داشتم مثل قهرمانا  یشه. همیدمدیحقوق  ثابت  خوب رو مطلوب نم   یهبه    یدنمحسوب بشه اما من رس  وناوج  آرزوهاش  ۀخوب نقط  ی  کارمند 
  یلماف  ینبکشم و بگم »تونستم!«. از ا  یقنفس عم  یهبودن  خودم    یداز مف  یتغرور و کمال  رضا  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ   هاییتکه توو موقع  ییبه آدما

باشد. خالصه اواخر اسفند    یفرار  ی«ادار   یطمح  یهصبح به صبح کارت زدن توو  »  یا همون  «جا نشستن »یهبجنگه و از   یدکه با ینها  یزادآدم   ی  ذات  زندگ  یمکه بگذر 
  یجاد ل توو خود  آدم ال  اوِّ اوِّ  یدسوزان با یاق  اشت  ین شروع کنم به خوندن! البته ا ین ل فروردببخشم و از اوِّ  یشحقوق  ثابت را به لقا  یگرفتم عطا یم ماه بود که تصم

  کننیهزار تا شرکت م  صد و ده بگن: » یا!«؛ یکه چ  یو بخون ینیبش خواییم  ی،تمسخر بهت بگن: »تو که کار  ثابت دار  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت
الله«  »بسمه ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوِّ  یت نداشتم که به موفق اطمینان  !« یندار  ی مرًا شانسع   یهسهم  تو بدون  و   دارنیسه هزار تا َور م  یتاً و نها

رم؛ البته قبلشم از خانواده  یشتوانم پ   ۀبگم و با هم   یسک  کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر   یههشت ماه    ین کمکم کنن و ا  یر مس  ین ام خواستم که توو اب 
خدا اوومد    یبنده  یه  ۀ بودم!«. جمل  ی راض   امیمکه از شکست داشتم، از تصم   ی رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجود  تمام  ترس  یابلندپروازانه  یرین  ش

ه ته یاتهکه توو رو ینی ماش ی برا یچیجاسوئ  هیل برو اوِّ  ی، بخر   ینماش  یه که  ینهاگر آرزوت ا گفت یتوو ذهنم که م  !  رسییه م ینداشته باش که به ماش  یقینکن و  یِّ
ل  ت  یرو  یشهکانون هم   هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،منم بدون معطِّ شروع کردم  تا کردم. یهته  زننیمانتوشون م  یاک 

ومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    یدمخدا رو د  یهاکمک بعد از ظهر بود بهم گفت:    ۶ساعت  کار  اوونجا تا    ینکهبا وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  یه. مثاًل با مسؤول  ا 
  ۀ ویم جه و  یداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نت   یمانا  ینکه! خالصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن   ۱۱و تا    یبا نگهبان  مجموعه هماهنگ کن  تونییم
سر،    شم؛یمند من  اوون زحمات بهرهیر یش   ی  هستم که در تمام   یتی متن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا  ینکهسرا«. خوشحالم از ای  به فرموده قرآن: »فان َمع الع 

سکوت تالش    یه جمله تموم کنم: »توو ی  متنم رو با   خوامیو م  « رسیدم هیأت علمی»  یتعضوو به    ( قبول شدم ی)وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر   ی حقوق   ی هاآزمون
 !« یچههمه جا بپ   یتتموفق   یکن و اجازه بده صدا

 (.است جهانیان پروردگار  مخصوص سپاس و  حمد: گفتار ما  پایان)  مالکریمی امیدموفقیت  تو؛  امیدتان هستم. به انتظار  خواندن  داستان  موفقیت چشم 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 را برایتان بفرستم! های حقوقیآزمون جزوات    لینک   تا  ها ارسال کنیدرسانتان را از طریق پیامیا درخواست بدین پیام 09352213175شماره به 

  یادگیری  به .آنهاست زندگی بر تأثیرگذاری و دیگران به کمک زندگی، در من اصلی   ارزش   ! ۶۰ ۀَپرت  متولد  دهحواس  یههستم؛  یمیمالکر  یدام 
کمک    یادگیری  یفیت  ک  یش  را که به افزا  هاییروش تا    کنمیدارم. البته همه تالشم را م   یادیز   یعالقه  یگرانبا د  یمهاگذاشتن آموختهاشتراک   و  
با روش  حقوق    ۀدر رشت   یسندگیآموزش و نو  ۀ هم انتقال بدهم. در حوز   یگرانخودم، آنها را به د   یاتو بعد از افزودن تجرب  یرمبگ  یاد  دکنن یم 

خواهی باید به دیگران کمک  های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیت  بیشتری مینویسی« و »به کار بردن مثال »ساده 
 به موفقیت بیشتری دست یابند.« کنی تا 
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