
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 3جزوۀ حقوق مدنی 
 »کلیات قراردادها« 

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

 1402آخرین ربوزرسانى: 
 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت

های مختلف، تصمیم ی این درس در دانشگاه سالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمون کیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم 
ِت منابع می گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده طوِر شوند کتاِب کوچِک جزوه فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که   بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت  نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه.  کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و 
این جمطالعه )دانشگاه  ی  کارشناسی  دورۀ  دانشجویان  به  نورزوه  کارشناسیسراسریو    آزاد،  پیام  و  و علی(  آزمون ارشد  در  داوطلبان شرکت  مانند الخصوص  های تخصصِی حقوقی 
انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول  به طور شگفتها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که  شود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میآزمون

 کنید! ( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )می
های حقوقی هر سال، به روز  های آزمونتست   و  قوانین   تغییرات  و آخرین  جدید  های توّجه به سرفصل   و حّتی این نوشته دائمًا با   MollaKarimi.ir  یِت سا  که جزواِت باید بگم  

یا  می پی.دی.اف  چنانچه  و  چاپ شه  کنیدنسخۀ  دانلود  رو  روز  به  نسخۀ  سایت،  از  مجددًا  بهتره  دارید  در دست  رو  جزوه  بقیۀ    .شدۀ  از  متفاوت  که  داریم  کارگاهی  ما  ضمنًا 
( رو دنبال کنید تا omidmollakarimi@( و تلگراِم ما ) vekalatyar@تونید اینستاگرام )حقوقی« است که می   محتوای  تولید  هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاهکارگاه 

 کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
  بدون آن، از بردارینسخه و  و تکثیر نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم )امید مالکریمی(آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه
  انتقادات  و  پیشنهادها  نظرات،  که   بود  خواهد  خوانندگانی  سپاسگزارِ   گارنده،ن  است.  آورضمان   قانوناً   صورت،  این  غیر  باشد، درمی   مجاز  «منبع  ذکر  با  تنها»   و  سودجویی  قصد
 . فرمایند بیان «mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » این نوشتار از راه  پیرامون را خود
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خوام یه داستان  می .های حقوقیکنندۀ جزوات آزمونعضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه: داستان من
های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل   جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم

 ؛گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بودکالس جزواتی را که اساتید می  اشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ دوستی د
ای که  هم گفت که من اوومدم توی یه خونه اونها رو در اختیارم بگذاره، ب  نداشتم ازش خواهش کردم که کپِی   ها در اون زماُن شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که تواِن 

  خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ برای آزمون وکالت می   ودر شهرستان دارم  
تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو   توی قسمِت ی  ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسنّ َخ انتشاراتش و جزوات رو بِ 

 200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزوۀ تجاری انجام می   اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ  !خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جونمی
به مصفحه بِ ای میده  و  به دانشجوهای همین مؤسسه که  َد ن که تکثیر کنم  رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش    خاص  درِس   استاد در اوون  اوونی  هاکالس م 

که جزوۀ   هاون استاد» ادامه داد که    !«ببخشید، بفرمایید»   :گفتم  «؛وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»   :؛ گفت؟«ها رو به من بدینتونم خواهش کنم که همین جزوهمی»   :گفتم
همون »   :که  ادمه داد  «ده به دست من که تکثیر شه!قبولی رو بِ   کلید یا فرمول یا دستورالعمِل   داده اینجوری نیست که کِلّ   تایپی را در اختیار دانشجوها قرار   اِی صفحه  200

شده هم ایراداتی وجود تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبمینویس  جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دست سِر کالس  ها  استاد به بچه 
؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان  !«بعله اینجوریاسادامه داد: »   «ها میگه که اصالحش کنن!داره که سرکالس به بچه 

کاری که باهام انجام داده بود شد،    ِه شن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّج مالی دارن قبول ب
خواست یه  اشت چون هزینه کرده بود و نمیشاید حق د  !دمها رو می برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیخواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت 

ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد   ا؛ پنجن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجَص اَ  «پیگیر بودن » و  «ُمصر بودن » رقیب اضافه بشه! منم که 
برگشت بودم در حالی که داشتم به    م تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ یادداشت  بهم داد که بنشینم و  دارن  اّلها مُ که    هاییو یک دونه از این میز

کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این  نگاه می   )اینقدر که نوشته بودم!(  راستم که کبود شده بود  انگشت بزرگۀ دسِت 
کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن شد که فقر و زندگی و البته نتیجه، این می  دمونها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می الس ک

های مستعد مسؤولند؛ نها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدم دونن و اوالبته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می   ،شههای ُمستعد می آدم
اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن »   :هام یادم اومد، گفته بود کهتو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم 

می رُّ بَ تَ  خوبی  جواب  کنی  خیر  بزرگ ،  «گیریعًا  اون  به  می  «خدا» بابا )خالصه  بشم  رو  قبول  اگه  که  دادم  قول  دَ گم(  به  پوِل یک  یا قضاوت  ِه  وکالت  از  و همینطور    حاصله 
  : که   و گفتم بهشدادم   )یعنی خدا(  بعد از مادرم، به خودش  روقبولیم    شیریِن   خبرِ   ،بعدش اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل    رایگانجزواِت   رو به تدویِن   مانمدهم از زیک 

من َنه  که  البته بگم    ؛ رو کامل کردم  ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون  موردِ   جزواِت   گذره و من تماِم سال از اون روز می   ُنه کنم االن  م رو شروع می هعداجرای وَ   ،از فردا» 
راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت   هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سال ا خدم و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته ِه مالَ لکه ُنه به دَ ب ه؛ یک به دَ 

رسندم از  ُخ   خونیدرا برای اولین بار می  این متنکه   روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیاز کامل   خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود می

رو دانلود   از جزواتفقط یکی که و یه خواهش از شما دارم  شه(ائمًا بروز می )و د این جزوات کاماًل رایگان است ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است.موفقیت در آزمون
حاله که به این منابع  بدون وجود شما مَ   ؛خیر به کمک شما نیاز دارم  این کارِ   تون معرفی کنین، من برای گسترِش به دوستان  رو  های بردین اونها پِ کنید و اگه به معجزۀ اون
 گرده! ته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمیالب  کنکوری دست پیدا کنند.

ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون به صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه 
کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی  ن سخت است اما در این نوشته، کاری می های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوومثال

سلمبۀ چِقِر سری اصطالحات قلمبه گرفتیم با یک مون میهای ایشون رو دست کردند. وقتی کتاب کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می 
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات  رفت و زده می مون سر می فهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمی مواجه می فقهی و حقوقی  

گفت و بعد، برامون روشن برامون قّصه می های  دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمی های دورۀ کارشناسی نمی رو در سال 
ها، دهه های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکه های اخیر که »شبکهشد! در سال ، مثل خوردن هلو میثقیل و دشوارخواندِن اصطالحاِت  

گویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل  رای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »سادهها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی بها و هشتادی هفتادی
 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم میمی

 

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانى که اتهب
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 تعهدات حقوق  

 قراردادهاکلیات 

 300تا   183مواد  

 اتی: تعریف، ارکان و منشأ تعهد مقدّمفصل 

 تعهد اول: تعریف  

مقابل طرف  رف در  که به موجب آن یک ط  آوری است الزام   حقوقی معنای خاص کلمه در حقیقت: »رابطۀ  تعهد از نظر حقوقی در  

 شود:گیرد.« از این تعریف اوصاف ذیل دانسته می می  به عهده دیگر انتقال مال یا یک فعل را 

»رابطه   • از طریق دستگاه  حقوقی تعهد،  ندهم،  انجام  را  آن  میل خودم  به  من  اگر  یعنی  دارد،  اجرا«  و »ضمانت  است   »

،  اخالقیتعهِد    .شودی م، به این امر »ضمانت اجرا« گفته  )دارای ضمانت اجرای حقوقی است(  کنند قضایی من را ملزم می 

 ، داری ضمانت اجرای حقوقی نیست.طبیعیتعهِد  داری ضمانت اجرای حقوقی نیست،

توانند شخص حقوقی یا  تواند متعهد شود، هر دو طرف می هر تعهد حداقل »دو طرف« دارد، بنابراین کسی برای خود نمی  •

 ای وجود دارد. هر کجا تعهدی باشد در برابر آن حقّ دینی  دو باشند.شخص حقیقی یا ترکیبی از این 

ام؛ آیا  ای را در قالب عقد بیع به کسی فروخته تواند اعمال حقوقی باشد یا وقایع حقوقی. مثالً من خانه منشاءِ تعهد می •

د تعهد برای من  جبِ ایجاو(، منه ایقاع  عقد در اینجا  متعهد نیستم که آن را تحویل بدهم؟ چرا هستم، پس عمل حقوقی )

ام؛  ای را غصب کرده طرفِ مقابلم هم متعهده که ثمن رو به من بده. حاال فرض کنید من خانه   ، یعنی و طرفِ مقابلم شد 

   آیا متعهد نیستم که آن را پس بدهم؟ بله هستم، پس در اینجا واقعۀ حقوقی، تعهد ایجاد کرد.

(  1دو چیز است:    گیردشخص قرار می   ۀد هعبه  آن چیزی که در تعهد    یردگکسی قرار می   هبر عهد ای  در تعهد هر وظیفه  •

 ( یا یک فعل. 2انتقال مال، 

تواند هر دو  )یا فعل منفی( و یا می   ترک یک فعل تواند  یک فعل )یا فعل مثبت( و می   انجامتواند  می   فعل در مورد دوم،  

 باشد. 

 شخصی متعهد است نقاشی کند، درس دهد و ... . انجام فعل مادی: 

ای را انجام دهد، منزلی را بفروشد، اجاره بدهد، جنس بخرد و  شخصی متعهد است وکالت در پروندهانجام فعل حقوقی:  

. ... 

از    شخصی متعهد است در زمینی که مقابلترک فعل مادی:   طبقه نسازد، متعهد است در جوار    4منزلی است بیش 

 دیوار چاهی حفر نکند و ... . 

فعل حقوقی:   را  ترک  تاجر  فالن  وکالت  شماست  متعهدم  رقیب  عهدهکه  سه سال   به  را  ماشین  این  متعهدم  نگیرم، 

 نفروشم. 
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قال مالی، خود، یک فعل حقوقی است، بنابراین اگر  باید دانست که خودِ انتقالِ مال نیز یک فعل است، به عبارت بهتر، هر انت  نکته:

را   تعهد  تعریف کنیم می   طوربه بخواهیم  در    یارابطه که: تعهد    بگوییمتوانیم  مختصر  حقوقی است که به موجب آن یک طرف 

 گیرد. می  هبه عهد مقابل طرف دیگر، یک فعل را 

 دوم: ارکان تعهد 

 ارکان تعهد است و تعهد بدون وجود ارکان معنا ندارد.  شودی ممواردی که نام برده 

 از: متعهد و متعهٌدله؛  اند عبارتطرفین تعهد، که  -1

 تعهد؛  موضوع  -2

 تعهد؛  موضوعِ متعلَّقِ  -3

 ی؛ رابطه حقوق  -4

 ( مدیون) گیردمی  به عهدهکسی است که متعهد: 

 (دائن) نفع( کسی است که تعهد به نفع اوست )ذی : متعهدٌله

 است.  فعلیا   انتقال مال یکی از دو امرِ موضوع تعهد: 

بخشد مانند گیرد. موضوع تعهد را عینیت میخارج به آن تعلق می   مِیعنی چیزی که موضوع تعهد در عالَ:  تعهد  متعلَّقِ موضوعِ

 مصداقِ موضوع است.  ،متعلَّقِ موضوعِ تعهد . در حقیقت، معیّنفالن فرش  

آورد. این  به بار می   ضمانت اجرای حقوقیالتزام حقوقی بین طرفین که در صورت نقص تعهد توسط یکی از آنها،  ی:  رابطه حقوق

کند. در حقیقت اگر تعهد، فاقد ضمانت اجرای حقوقی  ی دوستانه متمایز می رابطه حقوقی است که تعهدات حقوقی را از رابطه 

 توان در علم حقوق از آن بحث کرد. باشد، نمی

 سوم: منشأ تعهد 

 در معنای خاصِ کلمه، منشأ تعهد، عمل حقوقی است. 

 : یحقوق  ۀواقع و  یقوق عمل ح  اصطالحدو تعریف  

اعتبار  ی : عملیحقوق  عمل ارادی  یاست    مِ ؛ به عبارت بهتر، عملی حقوقی، عملی است که در عالَاست  ی اثر حقوق  یکه دارا   و 

 واقع اثری ندارد بلکه اثر حقوقی دارد مثل خرید و فروش، وصیت کردن و ...  مِ دهد و در عالَاعتبار و حقوق رخ می 

 دهد. در نتیجه: عمل حقوقی عمل ارادی است که یک ماهیت حقوقی را تشکیل می  پس

 غیر ارادی وجود ندارد. مثل خواب که عمل حقوقی نیست. حقوقیِ پس هیچ عملِعمل حقوقی مبتنی بر اراده است،  اوالً:

اما اگر عمل شخص، ارادی باشد ولی  ؛  کند. مثل خریدن، فروختن، نکاح، طالق، رهناین عمل ارادی، اثر حقوقی ایجاد می ثانیاً:  

 شود. مثل خوردن، نوشیدن، راه رفتن و ... . اثر حقوقی ایجاد نکند، آن عمل، »حقوقی« تعریف نمی 
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 : یمدو نوع عمل دار  ساساًا

جا نشستن، پا شدن، میز را جابه   افتد و اثر مادی دارد مثل، نوشتن، واقع و ماده اتفاق می   مِعملی است که در عالَ  : یعمل ماد  -1

 و ...  ، گرفتن یک شیءینماش   یرراه رفتن، غذا خوردن، تعمکردن، 

  « ی اثر ماد»  یماد   عمل  حقوق است.  مِاثرش همه در عالَ  امااست    نامرئی  یز چ  کیحقوق    مِ در عالَ  عمل اعتباری:  یعمل اعتبار   -2

ول دارا   ی دارد  اما    ی ماد   عمل  ، یاست. ممکن است در عمل حقوق   « یاثر حقوق »  ی عمل حقوق  باشد    ی عمل حقوق  آنها  ۀ هم هم 

 با خواست و اراده است.  همیشه  یعنیاست  یاراد یشه هم ی است. عمل حقوق

 شوند.عمل حقوقی این است که هر دو با اراده انجام می وجه مشترک عمل مادی و 

ساز یعنی ممکن است فعل ما زمینه ؛  شودعبارت است از یک اتفاق که بدون ارادۀ ما باعث ایجاد اثر حقوقی می:  یحقوق  واقعه

آن آثار را بر آن واقعه بار کرده است.    گذارقانونماست بلکه  شود خارج از ارادۀ  وقوع آن باشد ولی آثاری که بر آن اتفاق مترتب می 

 است. یقهر  ،اوقات یاست و بعض یاراد هاوقت  ی بعض ی واقعه حقوق

ایجاد می :  یاراد   یواقعه حقوق  -1 ارادۀ ما  با  از وقایع حقوقی  ارادۀ ما  زمینۀ برخی  از  آثار خارج  آثار حقوقی دارد و آن  شود که 

شود.  غصب کردن که باعث ایجاد آثار قانونی می مال غیر، استیفاء از عمل غیر و  اتالف عمدی مال غیر، استیفاء از  هستند مثل  

شود که آقای الف در مقابل آقای ب مطلقاً ضامن و مسؤول  کند و این واقعه باعث می مثال: آقای الف ماشین آقای ب را غصب می 

بشود.   اتومبیل  ماد  ی عمل  ی، اراد   ی واقعه حقوقپس  آن  دارا  ی است  می من    مثالً است.    ی اثر حقوق  ی که  را  شما  و  گوشیِ  اندازم 

جبران خسارت کنم.    ید است که من با  ینا   اش ی دارد و اثر حقوق  ی اثر حقوق  ، یعمل ماد   ین است. ا  ی عمل ماد  ین که ا  شکند می 

 .یست ن حقوقی  عمل الف است. ات «الف ات »مثال  ینعنوان ا

ساز آن  تواند زمینه برخی از وقایع حقوقی کامالً از ارادۀ ما خارج هستند یعنی ارادۀ ما نمی :  )غیر ارادی(  ی قهر  یواقعه حقوق   -2

آثار حقوقی دارند.   تولد که  باشد مثل فوت و    ی اثر حقوق  یه دارا ک (  یرارادیغ)  یاست قهر  یدادیرو  ی،قهر  یواقعه حقوقوقایع 

اثر حقوق  ی قهر  یدادرو  هر  ییعناست   واقعه حقوق   یکه  باشد  وقایع حقوقی بحث    است.  ی قهر  یداشته  از  در علم حقوق هرگاه 

 آور( هستند.مسؤولیت آور ) کنیم، منظور ما وقایع حقوقی ضمان می 

 مقایسة عمل حقوقی با واقعة حقوقی 

 حقوقی هر دو داری اثر حقوقی هستند.  ی و هم واقعۀهم عمل حقوق -1

اعمل   -2 ولی  رحقوقی همیشه  مورد، می   واقعۀادی است،  بر حسبِ  و می حقوقی  باشد مثل غصب  ارادی  ارادی  تواند  تواند 

 یِ مال غیر. غیر عمد نباشد، مثل اتالفِ 

ی،  واقعۀ حقوق  اما اثر حقوقی  قصد انشای شخص استناشی از اراده یا به عبارت دیگر ناشی از    ،حقوقی   عملِ  حقوقیِ  اثرِ -3

به عبارت دیگر اراده در عمل حقوقی جنبۀ انشایی دارد، ولی در واقعۀ حقوقی  ؛  اختالف(ناشی از حکم قانون است )وجه  

 عمدی، و واقعۀ حقوقیِ اِخباری مثل اقرار.  جنبۀ ارتکابی یا اِخباری دارد. واقعۀ حقوقیِ ارتکابی مثل اتالفِ

  ی حقوق   ۀواقع  337تا    301. از ماده  شودیم خوانده    است که این ترم  یعمل حقوق موضوعِ بحث،    300تا    183از ماده    3  یمدن  در

شود  الی که برایمان مطرح می ؤکنیم اولین س در عالم حقوق با هر تأسیسی که برخورد می   .شودی م  خوانده   4است که در مدنی  
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ین نهاد، عمل حقوقی است یا  تأسیس( چیست؟ در جواب این سؤال باید بگوییم ایا این  این است که ماهیت حقوقی این نهاد )

 واقعۀ حقوقی؟ حال اگر عمل حقوقی بود، عقد است یا ایقاع؟ و اگر واقعۀ حقوقی بود، واقعۀ حقوقی قهری است یا ارادی. 

حقوقیحقوق  عمل عمل  بعض   یاراد  یشههم  ی:  حقوق   یاست  عمل  ب  یاوقات  واقع   کی ا  فقط  آن    شودی م  اراده  به    « یقاعا»که 

از    یش ب  یاوقات عمل حقوق  یو بعض  به شفعه، رجوع از طالق، ابراء و غیره  اخذ مثل فسخ عقد، طالق، حیازت مباحات،    گویند ی م

تعهد، اکثراً ناشی از عقود است، ولی در برخی موارد،   مثل بیع، اجاره، نکاح، وکالت.  گویند ی م «عقد »  آن  هکه ب  خواهد ی ماراده    کی

باشد مثل تعهد به پس دادن مال در فرض فسخ عقد.  ایقاع هم می  به  تواند منشأ تعهد  ایقاعات نسبت  آنجا که حجم مطلب  از 

 کنیم. عقود را به طور مفصل بحث می شویم و سپس عقود، بسیار اندک است ابتدا وارد توضیح ایقاعات می 

  است.   کار رفته  به  باریک ق.م    1312فقط در ماده    در قانون مدنی  یقاعا  ۀ کلم اراده در آن است.    کیاست که    ی: عمل حقوقاعایق

 . هطرف دو هاوقت   یاست و بعض   طرفه یک هاوقت   یبعض یقاعا

 نخواهد بود:  ی جار یلاحکام مذکور در فوق در موارد ذ -1312ماده  

مبلغ    یامقدار    ی موجود بوده ول  دعوی   اصلر  ب  یلیدل  ینکهباشد مثل ا  یلدل  یلتکم  یا  یتتقو   یکه اقامه شاهد برا  یدر موارد   -1

 . گردد اقامه مبلغ  یامقدار  یینمجهول باشد و شهادت بر تع

مال خود را به    یکه کس ی و غرق کشت زلزله   و  یلو س  حریق  قبیلاز  نیستحادثه، گرفتن سند ممکن   ۀکه به واسط  ی در موارد -2

 . یستدر آن موقع ممکن ن مال  صاحب یبرا سند  یلسپرده و تحص  یگرید

کل  -  3 به  قهوه   هاخانهمهماندر    اشخاص  که   اموالی  مثل  باشد ی نمسند معمول    یلتحص  عادتاً که    یتعهدات  یهنسبت  و    هاخانهو 

و   همچنبّطِاَ  الزحمه حقّ   مثلو    سپارند یم  هایشگاهنماکاروانسراها  قابله  و  تعهدات  یناء  برا   ی انجام    سند   یل تحص  عادتاًآن    یکه 

 .باشد  ند شده اگر چه اصل تعهد به موجب س  که به مقاطعه و نحو آن تعهد   کارهاییمثل    نیست ولمعم

 تلف شده باشد.  یامنتظره مفقود  یر غ حوادثِ ۀکه سند به واسط ی در صورت  -4

 نباشد. یقاعات ا که داخل در عقود و   یگریو امور د یدر موارد ضمان قهر   -5

  ی ماه  یا از در  یکس )  مباحات یازتح  مثالً .  نیست  ی و در مقابلش کس  رسد ی منفر    کیکه اثرش فقط به    یقاعی : اطرفهیک  یقاعا  . 1

  خودش   اثرش فقط به   کند ی مکه شکار   یکس  یز ن  ( و رسد ی م   گیری ماه فقط به خودِ  اثرش   دارد و   وجود  اراده   ک ی؛ در اینجا  گیردی م

کند و اثر آن هم به خودش  یک اراده در آن دخیل است و یک طرف دارد یعنی یک فرد اراده می   طرفه یک پس ایقاع    .رسد ی م

 رسد. می 

اثرش هم به خودش و هم به    یعنی ؛  است  دخیل  اراده در آن   ک یو    رسد ی م   طرف است که اثرش به دو    یقاعی: اطرفهدو  یقاعا  . 2

مثل  رسد ی م  یگر د  یکی اثرش   طالق.  مرد   هم   که  زن  رسد ی م  )زوج(  به  به  هم  ابراء،  )زوجه(  و  عقد،  فسخ  شفعه.   اخذ ،  اکثر    به 

 .اند طرفه دو  یقاعاتا

 و دوطرفه بودن ایقاع به اراده ربطی ندارد؛ ایقاع همواره با یک اراده است. طرفه یک نکته: 
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 :داریم طرفه یک  یقاعمورد ا پنج

زمین توسط    تملّکاش  خواهد و اثر حقوق احیاء زمین موات یک اراده می  :ق.م.(  143و    141،  27)مواد    موات  یاراض  یایاح  (1)

 .کننده استاحیاء

اثر آن،  :  ق.م.(  147،  146،  27)مواد    مباحات  یازتح  (2) مال مباح است    تملّک حیازت یعنی تصرف در مالی که مالک ندارد و 

 . گیریی مانند شکار و ماه

  خواهد و اثر حقوقی آن ایجاد حقّ تحجیر است، یا به عبارت بهتر، تحجیر ایقاع است و یک اراده می   : ق.م.(  142)ماده    یر تحج  (3)

 . تملّکحقّ تحجیر یعنی حقّ اولویت در  است. یتاولو آن حقّ ی اثر حقوق

 است. یتاولو رفتن حقّ ینآن از ب  ی : اثر حقوقیرتحج  حقّ اسقاط  (4)

اعراض عبارت از اسقاط حقّ مالکیت )اسقاط حقّ عینی( یعنی مالک،    :ق.م.(  178)مادۀ    (کاز مل  اعراض)  یتمالک  حقّ   اسقاط  (5)

اثر آن مباح شدن ملک است. هر کس می حقّ   ایقاع است و  اینطور  خود را ساقط کند. این عمل  تواند آن را حیازت کند. پس 

کننده است  که در دفتر ثبت امالک به نام اعراض   اعراض از ملکی   است.  یت مالک  رفتن حقّ   ین از ب  اعراض   ی اثر حقوق   توان گفت: می 

 شود.سبب سقوط حقّ مالکیت او نمی

 از: اند عبارت  طرفه دو یقاعاتا برای  هامثال بهترینداریم؛   هطرف دو  ایقاعپنج مورد 

ابراء    ؛« ینیع  حقّ  اسقاط »  یعنی اعراض است. اعراض     ابراء،در مقابلِ   ق.م.(:  291تا    289)مواد    « ینید  اسقاط حقّ »  یعنی   ابراء   (1)

  چون   است  طرفهدو    یقاعاست. ا  یقاعفقط به اراده طلبکار است ا  از آنجا که  وطلبکار از طلبش بگذرد    یعنیاسقاط طلب و    یعنی

 . (ق.م 289 ماده )بدهکار است  شدنی بر ، ابراء ی. اثر حقوقرسد ی مو اثرش به بدهکار هم  کند ی م اراده  طلبکار

 . نماید ی م  نظررفِ صَ یارخود به اخت از حقّ  دائن است که  ین ابراء عبارت از ا -289ماده  

تا صاحبش آن را إعمال کند.    فسخ است.  طرفه دو  یقاعِ ا  ین دومق.م.(:    452و    449فسخ )ماده    (2) باشد  باید حقّ فسخی  ابتدا 

کند و اثرش هم به بایع و  ایقاع و فقط به ارادۀ صاحبِ حقّ فسخ نیاز دارد و ایقاعی است دوطرفه مثالً بایع عقد را فسخ می   ،فسخ

  صاحبِ  ی : وقتفسخ. «فسخ» یم دار اصطالح  ک ی و   «فسخ حقّ»  یمدار  اصطالح کی خورد.می  به همرسد زیرا عقد هم به مشتری می 

  یگریبه د  ؛است  معیوب  ینماش   و  خردی م  ماشینی   ی کس  مثالً.  یند گویفسخ م   ینبه ا  کند ی م  (اجرا)عمال  إرا    شحقّ  ،فسخ  حقّ

که معامله را    یی بگو  یبه صورت شفاه  طرف  به  ید و با  یفسخ دار  که حقّ  گوید ی مکه خراب است و او    ام یده خر  ینی ماش   گوید ی م

.  (مق.  449  مادهندارد ) ...    دادخواست و   و   به دادگاه رفتن  یازین   وبفرستد    ینماش   ۀهم به فروشند   اظهارنامه   تواند ی مفسخ کردم و  

  ، «فسخ  حقّ »نه  ،  «فسخ».  کرد  ثابتفسخ کرد که بتوان آن را    یطور  ید اما با  شودی م فسخ گفته    د کنی  هر طور فسخ  ثبوت  مِدر عالَ

 معامله است. ( به هم خوردن یا انحاللرفتن )  ینفسخ از ب حقوقی و اثر استدوطرفه   یقاعا

 .یند گوی و به آن فسخ م شودی مفسخ  آنگاه کرد  عمالإ را آن  ،صاحب حق ی و وقت آید ی مفسخ به وجود  حقّ ابتدا: نتیجه

 .شودی محاصل  ید لت بر آن نماالکه د  یفعل یافسخ به هر لفظ   - 449ماده  
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به شفعه عبارت است از إعمال و اجرای حقّ    اخذ ،  به شفعه است  اخذ   طرفهدو    یقاعا  ینسومق.م.(:    808به شفعه )مادۀ    اخذ   (3)

 رسد.به شفعه ایقاع است و فقط به ارادۀ شفیع نیاز دارد ولی اثر آن به دو طرف یعنی شفیع و مشتری می   اخذ شفعه توسط شفیع.  

شفعه که    حقّ  صاحبِ  یوقت   و  است  شفعه  : اول حقّشفعه  قّ. ح«به شفعه  اخذ »هم    اصطالح   کی  «شفعه  حقّ»  یمدار  اصطالح  کی

  ک ی از دو شر  یکی   که   هستند   یک شر  کمل  ک ی. دو نفر در  یند به شفعه گو  اخذ عمال کند به آن  إ  را   ش حقّ  یند گوی م  یع به آن شف

  و حتی   افتد ینم  ی اتفاق   یچ عمال نکند هإکه اگر    آید ی مشفعه به وجود    حقّ  دیگر   ک یشر  ی . برافروشد ی م  آقای الف سهمش را به  

عمال کند،  إاش را  شفعه   حقّ   یعنی  یرد را پس بگ   ک و مل  بدهد   آقای الف پول را به    ، کیاما اگر شر؛  هم برود  ین ممکن است از ب

به شفعه    اخذ   یاست. اثر حقوق   طرفهدو    یقاعِا  و  است  یع شف  ۀاراد است که فقط به    یقاع ا  ، به شفعه  اخذ .  یند گو   « شفعه  به  اخذ »

 . (ق.م  808 ماده)  شودی م یدارخر ملکِ  مالکِ  ،شفیع یعنی است  تملّک

به شخص    یع خود را به قصد ب   ۀ حص   شریک از دو   یکی و   باشد مشترک    نفردو    ین ب  یمی تقسمنقول قابل یرهر گاه مال غ  -  808ماده  

  حق را حقّ   ینکند. ا   تملّک را    یعه مب   ۀ داده است به او بدهد و حص  یکه مشتر  را   قیمتیحق دارد    یگرد  یکثالث منتقل کند شر

 . یند گویم  یعآن را شف صاحب فعه وش 

وصیتِ عهدی یعنی    است.  (وِصایت)  یعهد   یتوص  طرفهدو    یقاعا  ینچهارمق.م.(:    834و    826)مادۀ    وِصایتصیت عهدی یا  وَ  (4)

که    ی. کسیند گوی م  یرا موص  کند ی م  وصیت  که  یکارها را انجام بدهد. کس  بعضی  فالنیبعد از مرگ من    که  کند ی م   یتوص  یکس

  ی عهد   یتِپس وص  ، نیست  قبول شرط   یعهد   یت در وص  تأکید کرده ق.م    834. ماده  یند گوی م  صی وَ  مأمور به انجام کارها شده را

خبر    تیوصاز  اگر    ی حت  ،جام دهد ان  امور را طبق وصایای موصی  ید با  یوص   یرد،بم  و  کند   یتوص  یموص  که ینهم  یعنی است    یقاعا

 عهدۀ وصی است.  حقوقی وصیت عهدی، ایجاد تعهد بر اثر  نداشته باشد.

را رد کند و اگر قبل از    وِصایت  است  ده زن  یمادام که موص   تواند ی م  یوص  یکنل  یستقبول شرط ن  یعهد   یت در وص  -  834ماده  

 بوده باشد. وِصایتبر   جاهل رد ندارد اگر چه  د نکرد بعد از آن حقّر  یفوت موص

رد    حقّ  یگررد نکرد د  قبل از فوت یرد کند. اگر وص  تواند ی م  زنده است  ی که موص یتا وقت  یرد کند؟ وص  تواند ی م  یوص  یا: آسؤال

 .است طرفه دو عِ یقاا یاست ول یموص یاراده است و فقط به  یقاعا یعهد  وصیتِ  ندارد. پس

ضامن    یعنی؛  ضامن و منعزل است  االعمل کند و    وصیم  یایبر طبق وصا  ید با  یق.م گفته وص  859انجام ندهد؟ ماده    یوص  اگر

 .شودی م و بعد برکنار  است جبران خسارات

 ضامن و منعزل است. االرفتار کند و   یموص  یایبر طبق وصا ید با ی وص - 859ماده  

« نباید ما را گمراه کند که طالقِ توافقی  یتوافق  طالق »  اصطالح   .است  طالق  طرفه دو  یقاع ا  ینپنجمق.م.(:    1133طالق )ماده    (5)

به دادگاه است.    یبرا   توافقبلکه   یستعقد نچراکه    عقد است؛ واقع    طالق رجوع  با  برای  اما  شودی نمدر دادگاه  به دادگاه    ید آن 

نفر    کیدادگاه    نباشد   اما اگر مرد  دهد ی مق  الدر آنجا مرد ط  که  روند یم ق  الط  ۀ دفترخان  . مهم آن است که بعد از دادگاه بهیمبرو

تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران، طالق است که تشریفات آن حضور دو مرد  .  دهد ق  ال از مرد ط  یندگیکه به نما  فرستد ی م

 (. ق.م 1134  ماده) عادل و جاری شدنِ صیغۀ طالق است

 .ید همسرش را بنما قالط یاقانون، با مراجعه به دادگاه تقاض ینمقرر در ا یط شرا یتبا رعا تواند ی ممرد   -1133ماده  
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نتبصره زن  شرا  تواند ی م  یز :  وجود  مواد    یط با  در  )  (1129)   ،( 1119) مقرر  تقاضا  از   انون،ق  ینا  ( 1130و  نماالط  یدادگاه  .  ید ق 

 ( 19/8/1381 یاصالح)

 

 بندی عقود یمتقسفصل دوم: تعریف عقد، 

 ضروری است. های ذیل آن شروع خواهیم نمود و مطالعۀ مواد مربوطه و حاشیه  183از اینجا به بعد همگام با قانون از مادۀ 

 : عقد

با دو اراده انجام    حداقل  عبارت است از عمل حقوقی که  عقد   اینکه  اولدو مشخصه دارد:    عقد قانون مدنی، در تعریف    183ماده  

کنند. پس هر عقدی مبتنی بر تالقی  یعنی این دو یا چند طرف بر امری توافق می ؛  پس هر عقد یک عمل ارادی است  شود.می 

 است.های دو طرف اراده 

 دارند.  ی معن  کی یعنی  ف استعقد با قرارداد متراد( قرارداد است و گاهی معیّن)نا نامی ب( عقد است و معیّننام ) عقد با: نکته

 . ایراداتی متوجّهِ این ماده استکرده اما   یفق.م عقد را تعر 183ماده  

 . حقوقی راث  یجاد چند اراده به منظور ا یاست از توافق دو ا عقد توسط حقوقدانان: عقد عبارت تعریف

اثر    عقدهااز    ی در بعض کند.  یعنی عقد برای طرفین ایجاد التزام می ؛  آثار عقد مورد قبول هر دو طرف است  اینکه   دوم :  یحقوق   اثر

مالک»  ی حقوق ا  « یتانتقال  به  که  عق عقدها  ین است  تملو،  تملگویند ی م   یکید  مالک»  یعنی  کی .    طرف به    طرف  ک یاز    یت انتقال 

 هبه و ...  یع، مثل ب  «،یگرد

آن   یاست که اثر حقوق عقدی ید . عقد عهیند گو ید د عهو عقود، عق ینبه ا( ینید حقّاست ) «تعهد »عقد   یاوقات اثر حقوق گاهی

جعاله    ین به ا  دهمی م اجرت    ک یمن بکند و به او    ی برا  یکار   یم گوی م  آقای الفمن به    اینگونه است:  جعاله   مثل جعاله.   ،تعهد است

 .کند ی ماز او ضمانت  یگری بدهکار است و د یکه شخص یمعن یناست و بد  یعهد  ی عقد  ،ضمانیا مثالً عقد  .گویند ی م

و    ، ودیعهیهمثل عار  ؛ بکند   ی که کار  دهد یم اذن    یگرینفر به د  ک ی  یعنیاست    « اذن»آن    ی است که اثر حقوق  ی: عقد یاذن  عقد 

 وکالت. 

 : یستجامع نجهت  چند از  183عقد در ماده  یف ق.م: تعر 183  ماده

 .شودی نم ی و اذن یکیاست و شامل عقد تمل یعقد عهد  یف فقط تعر  یفتعر ینا .1

  . شودی نم  د معوضوکه شامل عق   مجانی  عقد   شودی م  ینا  ؛قبول کند   یگرد  طرفتعهد کند و    طرف  ک ی  که  گفته اینگونه    ماده   .2

و    تَبَرُّعیفقط در عقود    ؛ و کند حال آنکه در عقود، معموالً هر دو طرف متعهدند زیرا معموالً در مقابل تعهِد طرفِ مقابل تعهد می 

 کند و طرف دیگر فقط برخوردار است. یگان( است که یک طرف تعهد می رامجانی )
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داشته    یقی حق  ص شخ  که  یحقّ اما در قانون تجارت گفته هر    شودینم  ی حقوقص  شامل شخ  یفتعر  ینکه ا  اند گفته   های بعض.  3

دارد.  آنهم    ی حقوق  صباشد، شخ شامل شخص  واقع    در  را  که  است  این  نفر  اشکال  »نفر«،  گفته  یا شخص«  به جای »طرف 

 حقوقی نیست. 

که تعهد، »اثرِ« عقد است نه  درحالی  کرده استطرف دیگر کرده عنوان عقد اطالق به تعهدی که یک طرف در مقابل  گذارقانون . 4

 خود عقد. در واقع اثر را با مؤثر مخلوط کرده است. 

 .باشد  هاآنو مورد قبول  یند نما ی امر بر د تعه دیگرچند نفر   یا یک چند نفر در مقابل  یا یک  ینکهعقد عبارت است از ا - 183ماده  

های دو یا چند طرف )اراده( به منظور ایجاد آثار حقوقی یا یک ماهیّت  درست عقد: عقد عبارت است از توافق اراده حال تعریف  

 حقوقی. 

 عقود  یبندتقسیم 

 . گوییمی مهم اضافه  یگر د یم تقس کی از عقد گفته و  یمدو تا تقس 184  ماده

 . معلق و  مُنَجَّز   ری،یا، خجایززم، ال شوند ی م منقسم  یل ت به اقسام ذالعقود و معام - 184ماده  

 بندی عقود از لحاظ دوام: عقد الزم در مقابل عقد جایز و در بین این دو؛ عقد دو وجهی.تقسیم اول:  تقسیم 

 

 

 . 188تا  185. مواد یاریو خ یززم، جاالعقد 

عقد    ی وقت  یعنی  استثناء دارد  یعنی   شودی مکه گفته    اصوالًقابل فسخ است.    یرغ  اصوالًاست که    یعقد   :(ق.م.  185)ماده    زمال  عقد 

 ، نکاح، اجاره، صلح، معاوضه. یعب مثل  معیّنمگر در موارد   کند آن را فسخ  تواند ینمطرفین از  کیمنعقد شد هر 

 . همعیّندر موارد  مگر باشد ته را نداش  فسخ آن حقّ معامله طرفین  از  یک یچزم آن است که هالعقد  - 185ماده  

هر وقت بخواهد    طرف هر    و  به هم بزند   تواند ی م   طرف هر    یعنیقابل فسخ است    اصوالًاست که    یعقد :  (ق.م.  186  ماده )  زیجا  عقد 

مثل  در واقع فسخ در عقد جایز به ارادۀ یکی از طرفین است بدون اینکه محتاج سببی باشد.    ، را فسخ کند   آن  یل بدون دل  تواند ی م

 ، ودیعه، عاریه، مضاربه، شرکت مدنی، هبه. وکالت

 بخواهد فسخ کند. یبتواند هر وقتطرفین از  یکآن است که هر  جایز عقد  - 186ماده  

 االتباع برای هر دو طرف. الزم در حقیقت یعنی الزم جایز یعنی جایزالفسخ هر زمان و بدون نیاز به سبب. 

ذاتاً  1نکته   فسخی  هر  دوطرفه    طرفه یک (:  فسخ  نیست.  به جلب رضای کسی  نیازی  باشم  داشته  را  فسخ  امکان  اگر من  است؛ 

 )تفاسخ(، اقاله است. 

 کنند و عقد الزم است. توانند هر وقت بخواهند آن را فسخ (: نکاح از عقود جایز نیست یعنی زن و مرد نمی 2نکته 
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  زم ال  یع گفته ب  مثالً .  (عقود  یهمه عقود نه    اکثر ز )یجا  یازم است  ال  مثالً فالن عقد   که   تأکید کرده اکثر عقود  مورد  در    ی مدن  قانون 

 نکاح، قرض و ...  اجاره، نگفته مثل یزیچ یچاز عقود را که مهم هم هستند ه ی بعض ی است. ول یزاست، مضاربه جا

 . این اصل، مشکل فوق را حل نموده است.(219 ماده ) به نام اصل لزوم  یماصل دار  یک

طرفین    یبه رضا  ینکها  است مگر  تباعاالزمال  آنها  مقامقائم و    یناملمتع  ینب  باشد ده  که بر طبق قانون واقع ش   یعقود  -  219ماده  

 فسخ شود.  ی ت قانونبه علّ  یاه الاق

استحکام  .  (بر لزوم است  اصل  یعنی )زم است  الاست که    ین اصل بر ا  ،یزجا   یازم است  ال  ی عقد   یم کرد  ک اصل گفته هر وقت ش   این

 است.  یفال از عقود اخت یچون بعض یستهم ن ی سادگ ینمسأله به هم البته اللزوم است. روابط عقود و معامالت مبتنی بر اصاله 

 

 اند: عقود جایز بر دو دسته 

 جایز اذنی: مثل ودیعه، عاریه، مضاربه، وکالت عقود  (1

 عقود جایز غیر اذنی: مثل وصیت و هبه  (2

شود؛ یعنی در این عقود اهلیّتی که برای  عقود جایز اذنی با موت، جنون و سفه هر یک از طرفین )در امور مالی( منفسخ می  -

 انعقاد الزم بوده برای بقای عقد هم الزم است.

در   جااما  نمی اذن  غیریز  عقود  لطمه  عقد  به  مرگ  می ی،  حیات  زمان  در  واهب  مثال:  عقد  زند.  بمیرد  اگر  اما  کند؛  رجوع  تواند 

 شود.مستحکم می 

؛ در حقیقت بقای عقد مقیّد به بقای  خوردیم به هم ( جنون و سفه یعنیحجر )حجر  یابا فوت   954طبق ماده )اذنی(  یزعقد جا -

زم نه با فوت و نه  ال عقود اما؛ شوددلیلی اذن از بین برود )مرگ( یا فاسد شود )جنون( عقد منفسخ می اذن است پس اگر بنا به هر 

 (. بحث دارد ی نکته باز هم جا ین ا البته) خورد ی معزل هم با فوت به هم الوکالت ب ی. حتخورند ی نمبا حجر به هم 

رود مثل وکالت برای انجام معامله. ولی  باشد با سفه این یا آن طرف هم عقد از بین می   امر مالیدر عقود جایز اگر موضوع عقد    -

نباشد عارض شد   امرِ   ،اگر موضوع عقد    1074و    1073و    1072سفاهت در آن نقشی ندارد. مثل وکالت در نکاح )مواد    نمالی 

 برد. در عقود جایزِ غیر مالی آن عقد را از بین نمی  یعنی سفیه شدن یکی از طرفین،؛ نی( قانون مد 

 قرارداد مقیّد به کتبی بودن نیست، سند قرارداد است نه خودِ قرارداد.  -

 فسخ عقد جایز را از طرف گرفت؟ توان حقّچگونه می : نکته

 است: گرفته شده در نظر در قانون مدنی دو راه حل در این مورد  

  صورت   یندر ا؛  العقد یک عقد الزم قرار بگیرد ضمن  یعنی عقد جایر شرطِ  زم شرط کردالدر ضمن عقد    توانی مرا    یزعقد جا(  1

  انجام   یفروشنده باشد برا  یلِ وک  ، یدارخر  اینکهبه شرط    فروشد ی م  ی را به مبلغ  اش خانه   ی کس  مثالً زد.    هم   را بر   یز عقد جا  توان ینم
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اما  ؛  بر هم زد  توانی نمرا    وکالت  صورت  ینزم است که در االآمده که    یع است ضمن عقد ب  یزعقد جا  ک یوکالت که    یعنی  ی،کار

 .یستزم ن المانند عقد  کامالً   یعنی  خوردی م مرا بر هم زد، با فوت و حجر به ه  آن  توانی نموکالت که  ینا

زم باشند چه جدا باشند. الضمن عقد    چه   خورند ی م در هر حال به هم    خورند ی م که با فوت و حجر به هم    یزیمهم: عقود جا  نکته

عقد   جا  ،الزم اگر  عقد  ماده  افتد ی نم  ی اتفاق  یچه)  شودی نم  یزاج  ،بیاید   یزضمن  داشته    246،  اشعار  را  نکته  این    بعداً که  ق.م. 

 (.خوانیمی م

اقاله    یدر صورت  -  246ماده   و اگر    شودی ماست باطل    شده  من آن که در ض  ی بخورد شرط  به هم فسخ    یاکه معامله به واسطه 

 . یردله بگ ض او را از مشروطٌ وَعِ تواند ی م باشد  که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده یکس

ق.م تعارض ندارد مثالً در ضمن عقد بیع    959فسخِ عقِد جایز ضمن عقد الزم: اسقاط حقّ فسخِ عقد جایز با مادۀ    ( اسقاطِ حق2ِّ

 کنیم.  حقّ فسخ عقد وکالت را اسقاط می 

گوییم. مثل عقد  عقود دو وجهی می   آنهاکه به    یزجا  طرف  کیزم هستند و نسبت به  ال  طرف  کیعقود نسبت به    یسر   کی:  نکته

. این عقود از حیث احکام، مشمول احکام عقود الزم هستند یعنی جنون و مرگ و سفیه بودن  ق.م.(  187)ماده رهن و عقد کفالت  

 زند زیرا اصل بر لزوم است.ای به عقد نمی لطمه 

 .جایز یگرد طرف زم باشد و نسبت به ال طرف  یک عقد ممکن است نسبت به  - 187ماده  

که    ین ا  دلیلش برا  یسر  ک یاست  فقط  برا  کنند ی م حق    یجاد ا  طرف  کی  یعقود  و    یف،تکل   ایجاد  یگرد  طرف   یو    الزام تعهد 

  طبق)خود بگذرد    از حقّ  تواند ی م  یهر صاحب حقّ  زیرا  است  یزحق شده جا  یجاداو ا  یکه برا طرفی  عقود نسبت به    ین. اکنند ی م

 .یستن گذشتقابلملزم   ص شخ طرفالزام از  یرابگذرد ز  خود  از الزام  تواند ی نم ملزم  طرفاما ؛ (قاعده

 یم. یگومی   تکلیفها و الزامات ناشی از قانون را  یم؛ لکن تحمیلیگومی  تعهد شود به آثاری که از عقد ایجاد می 

 الزام: تکلیف ناشی از قانون 

 قرارداد التزام: تعهد ناشی از 

هر وقت بخواهد از    تواند ی م  طلبکار  . (یعبَتَ  ینیِ ع  حقِّ)  کند ی محق    یجاداو ا   ی رهن: رهن به نفع طلبکار است و برا  عقد   (: 1)  مثال

 .( ق.م  787 ماده )است  الزمو نسبت به بدهکار  جایز طلبکار  . پس رهن نسبت به تواند ینمبدهکار  ی خود بگذرد ول حقّ

هر وقت بخواهد آن را بر هم    تواند ی م  رتهنم  یناست و بنابرا  الزمو نسبت به راهن    یزنسبت به مرتهن جاعقد رهن    -  787ماده  

 شود رهن را مسترد دارد.  ی از آن بر ی از انحاء قانون ی به نحو یاو   ید نما ادا  ود راخ ن ید ینکه قبل از ا تواند ی نمراهن  ی زند ول

بدهکار را هر   ،من»  :گوید ی م   طلبکار  به  یشخص  یعنی  شودیمبدهکار    یلِنفر کف  کیاست که    ینکفالت: کفالت ا  عقد   (:2)  مثال

  ین ع  یقاًدقو طلبکار است و به نفع طلبکار است.    یلکف  ینب  کفالت  . پس«دهمی مپولت را    یاوردمو اگر ن   آورمی م  یوقت بخواه

  یل به کف  یعنیخود بگذرد   از حقّ تواند ی م. حال طلبکار گیردی م صشخ ک ی ، و در کفالت گیردی م لما یک ،طلبکار ،رهن، در رهن

(  .4بند    746  ماده )است    جایز   و نسبت به طلبکار  الزم   یل . پس کفالت نسبت به کف«کنمی م  یدامن خودم بدهکار را پ  ! برو»  :بگوید 

 .شودی مله گفته  مکفولٌ  ، طلبکار به
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 : شودی م ی بر یلکف   یلدر موارد ذ - 746ماده  

 که متعهد شده است. یمکفول به نحو   حاضر کردندر صورت  - 1

 حاضر شود. شخصاًکه مکفول در موقع مقرر   یدر صورت  - 2

 شود. ی له بر او دارد برکه مکفولٌ  ی از انحاء از حقّ یمکفول به نحو   ۀکه ذمّ   یدر صورت  - 3

 . ید نما یرا بر  یل کف  ،لهکه مکفولٌ   یدر صورت  - 4

 منتقل شود.  یگریاز انحاء به د  یبه نحو له مکفولٌ که حقّ  یدر صورت  - 5

 در صورت فوت مکفول.  - 6

 عقد جایز را از عقد جدا کرد؟  فسخِ توان حقّنکته: چگونه می 

زل  کند که من را عزل نکنید حاال من چه کار کنم که شما نتوانید مرا عمن از شما وکالتی دارم، نفع من ایجاب می فرض کنید  

 کنید؟

و    کنم مثل بیع یک کبریتت را به صورت شرط ضمن عقد الزم درج کنیم: یعنی من با شما یک عقد الزمی را منعقد می ( وکال1

به این حالت می کنم یعنی می ضمن آن وکالت را بر شما شرط می  وکالت  گویند که  گویم من در فالن مورد وکیل شما هستم 

زیرا عقد پایۀ ما عقد بیع است. حاال چرا گفتیم خارج الزم؟ خارج یعنی واقعی، یعنی واقعاً  ؛  شده استشرط    ضمن عقد خارج الزم 

. در این صورت  شده است)صوری نیست( و ضمن آن این وکالت شرط    شده استزم است واقع  بین من و شما یک بیعی که عقد ال

شرط ضمن عقد محفوظ است این وکالت    کهی مادام آن بیع )عقد اصلی( پابرجاست این وکالت هم محفوظ است یعنی    کهی مادام

شود  رود. حاال آیا می و ... وکالت هم از بین می هم پابرجاست و اگر عقد اصلی یعنی بیع از بین برود مثالً اقاله شود، فسخ شود  

دارد و    مّدتضمن عقد اجاره شرط کرد؟ بله اما باید توجه داشت که عقد اجاره  عقد بیع  برای جلوگیری از عزل، وکالت را به جای  

 ماند. ن پابرجا می اجاره، وکالت هم به تبع آ مّدتِاما تا قبل از انقضای ؛ رود هر زمان تمام بشود، وکالت هم از بین می 

 وکیل را از خود اسقاط کند.  عزلِ  حقّ ، ( عدم عزل وکیل را ضمن عقد الزم شرط کنیم: یعنی موکل ضمن عقد الزم2

 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  موکل می   –  679ماده  

 . شده باشد 

 شود؟ خیر. موارد عقد خارج الزم همیشه واقع می  ۀ سؤال: آیا در هم

که از طرفین پرسیده بود چیزی به  مثال: دادگاهی حکمی صادر کرده مبنی بر عدم احراز وکالت ضمن یک عقد الزم. به این علت  

اند، ولی دیوان عالی کشور رأی را نقض کرد. به این استناد که  اند که چیزی به هم نفروخته هم فروختید و طرفین نیز اظهار کرده 

 کنکاش ندارد.  اند که ضمن عقد خارج الزم این کار را دادگاه حقّطرفین وقتی در سند رسمی اقرار کرده 
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 خیاری و عقد غیر خیاریعقد 

  بدین صورت که کرده    اشتباه  عقود   یم در تقس  گذارقانون   یعنی است    الزمنوع عقد    یک   یاری عقد خ:  (ق.م.  188)ماده    یاری خ  عقد

 عقود.   تقسیم نه در مبحث  کرد ی مذکر   الزم عقودِ ذیلِ را در  یاریعقد خ گذارقانون بایستی م

 . باشد  فسخ  ریااخت یثالث  ی برا یا هاآناز  یکی یا  طرفین ی آن است که برا یاری عقد خ - 188ماده  

را فقط    الزمعقد    ینکها  یعنی  است و  الزمفقط در عقد   یارخ  ؛ به عبارت دیگر،زمالفسخ عقد   حقّ  یعنیفسخ:    یارخ  یا  یار خ  اصطالح

ات اسباب خاص  خیار  (. ق.م  456ماده  )  گویند   ریاخ  ، الزم  عقِد  فسخِ   به حقّ  از این رو است که   پس ،  بر هم زد  توانی م   یاراتبا خ

درحالیکه است  فسخ  قابل  خیارات  از  یکی  استناد  به  الزم  عقد  و  هستند  الزم  عقد  جا  اساساً  فسخ  هر   یزعقد    خواهید ب  وقت  را 

 اثبات شود. اصل، عدم خیار است، زیرا اصل، لزوم عقد است لذا باید وجود یکی از خیارات . د یفسخ کن د توانیی م

 . ( حکم قانون2( حاکمیت اراده، 1منشأ دارند:   2منشأ خیارات: خیارات 

است؛ بقیه خیارات همگی ناشی از حکم    خیار شرطباشد یک مورد است و آن هم    اراده طرفیناز بین خیارات، خیاری که ناشی از  

زمینه  است  فقط کافی  نیست  این خیارات  به شرط کردن  نیازی  یعنی  در معامله وجود  قانون هستند  اگر من  داشتهاش  مثال:   .

ه در ماده  معیّنشود، پس منظور از موارد  ساعتم را به شما بفروشم و معیوب باشد زمینه فسخ )استناد به خیار عیب( حاصل می

 ق.م. وجود یکی از خیارات است.  185

 شرط است. یارخ داریم   کار 3در مدنی   که با آن آنهااز   یکی و   یمدار  یار نوع خ 12 ی در قانون مدن

خ  -  456ماده   انواع  جم  یار تمام  موجود  المعامالت    یع در  است  ممکن  خمگ   باشد زمه  ح  مجلس  ریار  تأخ  یوانو  که    یرو  ثمن 

 است.  یعمخصوص ب

  یگری د  یاررا که در آن خ  عقدی  . پس( باشد شرط  یار خ  فقط )شرط    یاراست که در آن خ  یزمالعقد    یاری عقد خ:  یاریخ  عقد 

 .گویند ی نم  یاریاست، عقد خ

  یاری عقد خ  ینبدهم. ا  پس   را  ینهفته بتوانم ماش   ک یکه تا    بنددی م با فروشنده شرط    خرد ی م  یندستگاه ماش   ک ی  ی : کسمثال

فسخ    حقّ  یگرهفته د  کیاما پس از    کند   فسخ  تواند ی مشد    یمانهفته هر وقت پش  ک ی  بازۀ زمانیدر  بدین صورت که    ،شودی م

 .یستن

 اسباب انحالل عقد الزم

ای قابل  ، حال سؤال این است که عقد الزم به چه وسیله بسته استدانیم وقتی عقد الزم منعقد شد اصوالً دستمان  سؤال ما می 

 شود: های ذیل منحل می پاسخ این است که عقد الزم به طریق انحالل است؟ 

 فسخ به استناد یکی از خیارات (1

 اقاله: انحالل عقد با اراده دو طرف )تفاسخ( (2

 شود( انفساخ: انحاللِ عقد به حکم قانون )عقد منفسخ می  (3
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 شود و آن هم در صورت وجود یکی از خیارات. عقد الزم فسخ می اوالً: 

از: نکاح، وقف، ضمان مبتنی بر    اند عبارت طرفین ممکن است عقد الزم را اقاله کنند البته سه تا عقد قابل اقاله نیستند که  ثانیاً:  

 نافذ است(. نقل ذمّه. )که البتّه اقالۀ این عقد غیر 

 . ندر بعضی از موارد، عقد الزم ممکن است منفسخ شود، انفساخ عقد یعنی انحالل آن به حکم قانوثالثاً: 

 انفساخ حالت است، وضعیت است مانند بطالن. 

 شود.قبل از تسلیم که در این فرض، عقد منفسخ می  معیّن مثل تلف مبیع عین 

تواند مربوط به ارادۀ طرفین هم باشد، آقای دکتر کاتوزیان به  نکته مهم: انفساخ هر چند حکم قانون است ولی از نظر منشأ، می 

ام گوییم. مثال: من آپارتمان خود را به شما فروخته د، ولی ما این مورد را تعلیق انفساخ عقد می گویناین موضوع »شرط فاسخ« می

به هر دلیلی با عدم پرداخت    های طرف در موعد مقرر بنا توانیم در عقد شرط کنیم هر کدام از چک ام. می دو فقره چک گرفته 

 شود عقد منفسخ باشد.مواجه  

شود، اما  خود منحل می یعنی همین که چک برگشت خورد معامله خودبه ؛  قد( انحالل قهری استتوجه: منفسخ شدن )انفساخ ع

ق این مسئله،  حقّالزم است بعد از ت  داشته باشمفسخ    حقّها، من  دن چک ر اگر در مثال قبل شرط کنیم که در صورت برگشت خو

 ارائه بدهم. اقدام به فسخ قرارداد بکنم و اظهارنامه فسخ را به دادگاه 

 

 : (ق.م 189ق )ماده و معلّ مُنَجَّز: عقد دوم تقسیم

 واجد حالتی است به نام تنجیز و عقد معلّق واجد حالتی است به نام تعلیق.  مُنَجَّز عقد 

اثر آن. عقد    :مُنَجَّز  عقد   مُنَجَّز عقدی است که انشاء شده و بالفاصله مُنشَأ )اثر انشاء( آن ایجاد شده است یعنی هم عقد و هم 

  یم گوی مثالً من م  .آید ی اثرش م  گرفت  و قبول( که صورت  یجابتوافق )ا  یعنی  شود،ظاهر می اثرش    ،است که پس از توافق   یعقد 

آثار آن عقد،    ؛ و یند گوی م  مُنَجَّز عقد    ین را آمد و ا  یک تمل  یجه در نت  یدم؛خر   یید گوی م  شمافروختم و   تشکیل آن عقد یا جریانِ 

علّت    ،های طرفین عقدی است که توافق اراده   مُنَجَّز بنابراین عقد  ؛  نیست. مثل بیع، اجاره، نکاح، معاوضه  امر خارجیمتوقف بر یک  

 آثار عقد، معلّق به امر دیگری نیست.ق عقد و یا جریان حقّقِ آن است یعنی ت حقّی تتامّه 

، عقِد معلّق است. عقدی است که انشاء شده اما مُنشَأ )اثر انشاء( موکول به امر دیگری شده  مُنَجَّزی مقابل عقد  نقطه   ق:معلّ  عقد

باشد. عقد معلق باید سه خصوصیت داشته  امر  از توافق  ی عقد   است که آن  او قبول  یجاب ا ( است که پس    یعنی   آید ی ثرش نم( 

و تشکیل آن عقد یا جریانِ    حادثه است  یکو اثرش منوط به    آید یاما اثرش نم  شودی و عقد هم منعقد م   گیردی توافق صورت م

قِ امری در خارج است. مثل اینکه من به شما بگویم:  حقّی طرفین، موکول به تآثار آن عقد، عالوه بر شرایط اساسی خود، در اراده 

علیه  اند معلّقکه طرفین طبق توافق، عقد را به آن معلّق کرده  امر خارج از عقد را به شما فروختم اگر فردا باران بیاید. به آن  امخانه

 گویند.)موکول شده به آن( می 
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در به  است. مثالً پ  معلق   اما اثرش   شودی توافق م  یعنی ؛  اثرش معلق است  یست، بلکهعقد معلق ن  مهم: در عقد معلق، خودِ  نکته

عقد منعقد شده است. حال    از قبول،   پس   کند؛ ی م  قبول   و پسر هم   « مال تو  ینم ماش   ی اگر در کنکور قبول بشو »  گوید:ی فرزندش م 

به عبارت دیگر، اثر بیع که همانا ؛  شودینم  ینو اگر قبول نشد مالک ماش   ین استاگر پسرش در کنکور قبول بشود، مالک ماش 

را که اثر عقد منوط به آن است،    یاحادثه   . در عقد معلق آنیند گوی را عقد معلق م ینا  آید؛ط می ق شرحقّ»تملیک« است بعد از ت

داشته باشد تا عقد معلق باشد،   یتسه خصوص  ید با  یهلعَاست. معلقٌ   «کنکور  ی درقبول»  یهلعَ. در مثال فوق معلقٌ یند گو  یهلعَمعلقٌ

 :شودی را نداشته باشد، معلق محسوب نم  یکی یاگر حت یرا داشت عقد معلق است ول خصوصیت  سه یناگر ا

مانند مثال فوق که  ؛  باشد   یزاز عقد ن   خارج  صحت عقد باشد و  یط خارج از شرا  یعنیباشد    یحادثه خارج  یک   ید با  یهلعَ( معلقٌ 1

  . یست عقد بود، عقد معلق ن  یط جزء شرا  یعنینباشد    یخارج  ۀ حادث   یک  یهلعَمعلقٌ   است. اگر   یخارج  یحادثه   یک در کنکور    ی قبول

روشن    یفمعلق است که تکل  ی عقد،. موقعیست(روشن بود عقد معلق ن  یفروشن است )پس هر وقت تکل  یفتکل  ینکها  به خاطر

یف  تکلینکه  ت و اصحت عقد اس   یط داشتن جزء شرا  یت اهل«؛  داشته باشم  اهلیت  ام را فروختم اگر خانه»  یم:گونباشد. مثالً من می 

خارجی باشد یعنی خارج از    .یستن  ه درست ندارم که معامل  یت اهل  یادارم که معامله درست است    یتاهل  یا است چون من    روشن

 ارادۀ طرفین باشد؛ مربوط به حادثۀ خارجی باشد نه درستی و نفوذ عقد. 

روشن    تکلیف  گذشته باشد چون  یهلعَ. اگر معلقٌیستروشن ن  یفتکل  یندهآ  چرا که همواره درباشد    ینده آ  یه مربوط به لعَ( معلقٌ 2

 است. ینده آ « در کنکور  یقبول ». مثالً  یستاست، عقد معلق ن

 یا باشد    یحتم  یهلعَ. حال اگر معلقٌ نیست  روشن  یفباشد تکل  ینشود( اگر احتمال  یابشود    یاباشد )  یاحتمال  ید با  یهلعَ( معلقٌ   3

چون    شود )واقعۀ غیرممکن(؛ی نم  صد درصد   یعنی   محال   ،شود )یعنی امر یقینی و قطعی( ی م  صد درصد   یعنی   ی حتم.  محال باشد 

ا  یفتکل ن  ینروشن است در  ،  باشد   هممسلط    یلیخفرد  اگر    ی است حت  ی در کنکور احتمال  ی مثالً قبول  .یستصورت عقد معلق 

را فروختم اگر    یامثال: خانه :  (یستن  ه معلق)ک   یحتم  یمثال برا  یک.  قبولی یقینی و قطعی نیست بلکه احتمالی و نامعلوم است

روشن است و تا دو ماه    یفچون تکل  یند را مؤجل گو  ینماه است( که ا  مرداد االن    اینکه  )البته با فرض  یاید ب  پاییز  یگرتا دو ماه د

محال    ، اگر االن مرداد باشد «یاید نوروز ب  یگرتا دو ماه د  اگر   ام را فروختم خانه »محال:    ی .( مثال برا آید ی م  پاییز  صد درصد یگر  د

 . است و عقد کالً باطل یاید نوروز ب یگر است تا دو ماه د

از عقد  عقد به شرایِط صحتِ همان عقد، آن را معلّق نمی   تعلیقِ   :نکته امری خارج  کند زیرا در واقع چیزی عنوان نشده و هیچ 

علیه باید امری خارج از عقد باشد تا بتواند عقد را معلّق کند مثل اینکه  طور که گفته شد معلّق ؛ چرا که هماننشده استعنوان  

کردم اگر همسر مرد دیگری نباشی، این مورد، یعنی تعلیق عقد به شرایط صحت همان عقد، که  بیژن به ماندانا بگوید، با تو ازدواج  

 ق.م.(  700شود. )ماده باعث معلّق شدن عقد نمی 

 نظر مشهور: عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل است ولی عقد معلّق با تعلیق در مُنشأ صحیح است.

را ابراز کردم اما بینِ ابرازِ ارادۀ انشایی با ایجاد شدنِ عقد فاصله وجود دارد و عقد با    انشایی عقد   ۀ تعلیق در انشاء: یعنی من اراد

 گویند این نوع تعلیق درست است. شود حقوقدانان می علیه ایجاد می حصول معلّق 
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برخی،  نظر  هیچ  به  مُنشأ  در  تعلیق  نه  و  انشاء  در  تعلیق  قرار  نه  حکم  مورد  مدنی  قانون  در  اس کدام  صرفاً    تنگرفته  دو  این  و 

که مورد نظر قانون    آنچه های فکری و تئوریک هستند که باید از نظر تحلیلی پاسخ دهیم که آیا صحیح هستند یا باطل.  دیدگاه 

 . مانده استاز دیدگاه حقوقدانان پنهان  استمدنی 

  ی نظر در قانون مدن  یناما ا؛  است  آن  (یزبودن )تنج  مُنَجَّز  ،صحت عقد   یط از شرا  یکی  یعنی؛  عقد معلق باطل است  یند گوی فقها م

یعنی »تأثیر« عقد موکول به حصول  ؛  (ق.م  189)ماده  و نظر قانون مدنی در عقد معلّق، »تعلیق در اثر« است.  نشده است    یرفتهپذ 

 آن.   «آمدنِ  به وجود»آن و یا  « انشای»علیه است نه معلّق

 معلق خواهد بود.  واال نباشد  یگری به امر د فانشاء موقو  آن بر حسب  یرآن است که تأث  مُنَجَّزعقد  - 189ماده  

بنابراین از نظر  ؛  است  یهلعَمعلقٌ   همان  یگرامر د  ینباشد که ا  یگری به امر د  فآن بر حسب انشاء موقو   یرمعلق آن است که تأث   عقد 

انشای   با  از  را جاری نمی   آثار خودشود ولی  ق می حقّم  مُنَجَّزقانون مدنی، عقد معلّق یک عقدی است که  آثار عقد صرفاً  کند و 

های آن  کند مثالً میوه علیه ایجاد شد عقد از آن لحظه اثر خود را جاری می شود، حال اگر معلّق علیه جاری می معلّق   حصولِ ۀ  لحظ

 از آن تاریخ مال شماست.باغ 

علیه کاشفیت ندارد  شود بنابراین ایجاد شدن معلّق علیه ایجاد نشد باید گفت که عقد منفسخ می با این تحلیل که گفتیم، اگر معلّق

لّق را  فهمیم که قانون مدنی صحت عقد معکه قانون مدنی عقد معلّق را یکی از اقسام عقود برشمرده می آنجابلکه ناقلیت دارد و از 

 قبول دارد. 

 ، یعنی تعلیق آنها امکان ندارد: قش باطل استدو تا عقد است که معلّ  ی قانون مدن در

 . من ضامنم برادرم از خارج بازگردد کند که اگر  ید ضامن ق  ینکه ا مثالً ( ق.م 699ضمان )ماده  -1

 .!«گیرمی را هم م شماهر وقت وام گرفتم » :گوید ی ق.م( مثالً مرد م 1068نکاح )ماده   -2

ممکن است   یهالتزام به تأد  یول   است،  نداد من ضامنم باطل  یون کند که اگر مد   ید ضامن ق  ینکهدر ضمان مثل ا  یق تعل - 699ماده  

 معلق باشد.

 ن است. ال موجب بط (نکاح)در عقد    یقتعل  -  1068ماده  

 . (ق.م 1135معلقش باطل است و آن هم طالق است )ماده   یقاعا  یکهم فقط  یقاعاتا ین ب در

 باشد و طالق معلق به شرط باطل است. مُنَجَّز ید طالق با - 1135ماده  

 یه:لعَمعلقٌ ق حقّاثر عقد بعد از ت

 یه چه تأثیری بر عقد معلق دارد؟ آیا ناظر به آینده است یا ناظر به گذشته؟ لعَمعلقٌ ق حقّت

 دارد: دو نظریه وجود 

کند یعنی آثار و منافع عقد از همان ابتدا  یه در گذشته اثر می لعَمعلقٌ قِ  حقّکشف: قائلین به این نظر معتقدند که ت  ۀنظری .1

 شود. ایجاد می 
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آثار و منافع عقد    ق به بعد حقّاز روز تیه ناظر به آینده بوده و  لعَمعلقٌ   قِحقّنقل: قائلین به این نظر معتقدند که ت   ۀنظری .2

 شود. د می ایجا

  یکی   یم: دار  یختار  . دو ماه بعد(  4  یعنی قبول شد )در آزمون کانون  پسر    96/ 30/9  یخ ( عقد معلق بسته شد در تار5/96/ 30)  امروز 

معلقٌ  یخ تار  30/9/96  یگریدو    عقد   یختار  30/5/96 اینگونه گفت: .  یهلعَحصول  عقد   باید  از    یعنی   آید ی م  30/9/96  از   آثار  پسر 

  توانند ی طرفین م  ی . ولشودی پسر مالک م  9/ 30است اما از    مالک   همچنان پدر   30/9تا    30/5. از  شودی م  ینمالک ماش   30/9/96

در این   مالک باشم و پدر هم قبول کند  30/5اگر من قبول شدم از  ید پسر بگو ینکه. مثل ابشود مالک  5/ 30شرط کنند که پسر از 

ثان  یناوالً ماش : »که  گوید ی پدر و م  یشپ  آید ی م  9/ 30  یخ. در تارشودی پسر مالک م  30/5یخ  در تار  صورت و    30/5  از  یاًرا بده 

 . «بدهید چهار ماه را  ینالمثل ابوده است، اجرت شما در دستِ ،من ینِماش 

می :  قاعده هم  ما  بپذیریم.  را  نقل  نظریۀ  که  است  بهتر  باشند،  نکرده  خاصی  توافق  طرفین  اگر  کاتوزیان  مرحوم  نظر  گوییم:  به 

 عقد مالک شود. یخکنند که از تار شرط  خودشانینکه مگر ا  شودی به طرف منتقل م یهلعَحصول معلقٌ  یخ از تار یتمالک

  مُنَجَّز طور ه ب یاست که عقد  ینفاسخ ا شرط .خشرط انفسا یا شرط فاسخ معلق یا شرط فاسخبه نام  یم اصطالح دار یکمهم:  نکته

ن حادثه رخ داد عقد به هم  الف   یخن تارالاگر تا ف  گوید ی که م  آید ی م  ین شرطی. در عقد هم چنآید یاثرش م   یعنی  شودی منعقد م

و اگر حادثه    آمده  اثر   ینجا اما ا  آمد ی تازه اثر م  دادی که حادثه رخ م  ی عکس عقد معلق است. در عقد معلق وقت  یقاً بر دق  ینبخورد. ا

 . رودی م ین رخ دهد از ب

برادرم از سفر برگشت عقد ما به    یگرد  یک ماهاگر تا    گوید ی اما م  دهد یهم م   یدارخر  یلو تحو  فروشد ی اش را مخانه   ی: شخصمثال

عقد به هم    یامد ماه گذشت و برادر ن  یک اما اگر    خوردی هم م   به  ماه آمد عقد   یک  یناگر در ا  آید:پیش میلت  هم بخورد. دو حا

 . خوردینم

 

 :(انداما حقوقدانان گفته یامده که در قانون ن) ینیو ع  یفاتیتشر یی، وم: عقد رضاس  تقسیم

 عقد تشریفاتی و عقد رضایی 

و    شودی بسته م  ید هر جور ببند   شود یعنییو قبول بسته م   یجاب و با ا  خواهدی نم  یفاتی تشر  یچ است که ه  ی عقد   :ییعقد رضا

. اکثر معامالت روزمره  ید بخر  گوشی   یک   ینکهمثل انیست،    تشریفات اضافی ق.م. مستلزم    190انعقادش عالوه بر مندرجات ماده  

 نکاح. حتی ، مانند بیع منقول، اجاره و مضاربه، قرض، ودیعه، است ییرضا

 مثل ابراء.   شود؛می  ید ندارد و هر جور منعقد کن یفات است که تشر یقاعی: اییرضا ایقاع

به عبارت بهتر،    .خواهند ی نمیفات  تشر  یقاعاتاست که عقود و ا  یناصل ا  یعنی ؛  است  یقاعاتبودن عقود و ا  یی : اصل بر رضااصل

 ا تشریفاتی بودن نیاز به تصریح دارد. عینی ی

عقد تشریفاتی عقدی است    است.   باطل  نشود عقد   یت آن رعا  یفات و اگر تشر  خواهد ی م  یفاتاست که تشر  یعقد   : یفاتیعقد تشر

با  که محقق می  ماد   ؛ وتشریفاتو    قبول و    ایجابشود  بر مندرجات  اضافیمستلزم    ق.م  190ه  انعقاد آن عالوه  است.    تشریفات 
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و    فروش با مزایدهها است که مستلزم تشریفات مزایده است )تشریفاتی بیع اموال دولتی، و بیع اموال شهرداری   بهترین مثال عقد 

 ( خرید با مناقصه

است.    قاعده بر رضایی بودن عقوداست که باز هم مستلزم مزایده است. باید توجه داشت که    علیهفروش اموال محکوم مثال دیگر  

 پس تشریفات را باید قانون مقرر کند. 

  یفاتی عقد تشر  یقانون مدن  در  نشود باطل است.  یتآن رعا  یفاتو اگر تشر  خواهد ی م  یفاتاست که تشر  یقاعی: ایفاتیتشر  ایقاع

در سا  یم دار  ییفاتتشر  یقاعا  یکفقط    یمندار نام طالق.  تشر  ین چند قوان  یربه  عقد  در    یمدار  یفاتیتا  نمونه    هجزواین  که  چند 

 : آید می 

 ( ق.ث. 22)ماده  شدهثبتک  ال الف ( نقل و انتقال ام

 ( 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر  19ماده فقط در فرض ) ی ب ( انتقال سرقفل

 ( ق.ت. 103محدود )ماده   یت ولؤ الشرکه در شرکت با مسج ( انتقال سهم

 ی( احکام مدن یبه بعد قانون اجرا  114)مواد   یهلعَد ( فروش اموال محکومٌ 

 است: یی رضا یعقد  دهد نکاحی . دو نکته هست که نشان میستاست اما درست ن یفاتی اند تشرگفته   یمورد نکاح بعض در

. در انعقاد  فقط مجازات دارد  نیست  ر ثبت نشد باطل اگ  یعنی   یست صحت آن ن  یط ثبت آن جزء شرا  ی ثبت شود ول  ید . نکاح با1

لفظ برای شخص  ؛  نکاح لفظ، الزم است اما این امر به معنای تشریفاتی بودن نکاح نیست   انحصاریِ ۀ  ، وسیلالل  یرغزیرا کاربردِ 

 اراده است نه امر اضافی.  بیانِ

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از   انون حمایت از خانواده:ق  49ماده  

ضمن الزام به ثبت  از ثبت آن امتناع کند،    در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا  

 شود.محکوم می به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت   واقعه 

بعض2 نکاح صگفته   ی .  ا  خواهد ی م  یغه اند  بگو  ی معن   ین به    به   یازی ن  گوییم می   ق.م   1062ماده  ولی وفق    « ...  »انکحتُ   ید که زن 

 و قبول است.  یجابگفته نکاح به ا 1062. چون که ماده  یستن صیغه

ق.م در مورد طالق گفته    1134  ماده   .شودی عام غلط به کار برده م  یدر معن  یغهاما اصطالح ص  « یعرب  خاصِ   لفِظ»  یعنی  « صیغه»

 باشد.طالق  یغۀبه ص ید طالق با

 .ید نما ازدواج  ت بر قصد اللد یحاًصر که یو قبول به الفاظ یجاببه ا شودی نکاح واقع م -  1062ماده  

 واقع گردد.   بشنوند  را طالق  اقل دو نفر مرد عادل که الطالق و در حضور  یغهبه ص ید طالق با - 1134ماده  

 

 عقد عینی و غیر عینی 
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و    شودی نم  و قبول واقع   یجاببا ا  یعنیمانند وقف(  ) شرط صحت آن است  ،  مال موضوع معاملهقبض  است که    ی عقد   : ینیع  عقد

 سه رکن دارد: خواهد؛ در واقع  ی قبض هم م

 یجاب . ا1

 . قبول 2

 . قبض 3

 وجود دارد:  ینیپنج عقد ع ی قانون مدن در

 انتفاع  حقّ. عقد موجد 1

 . وقف 2

 ف رصَ یع ب .3

 رهن عقد . 4

 . هبه 5

  یا و    طالبه نقره، نقره به    طال   طال،   به  طالفروش    یعنی؛  نقره است  یا  الو ثمن آن هر دو ط  یع که مب  یعیب  یعنی :  فرصَ  یع ب  توضیح

 شرط صحت است. قبض هم  ف رصَ یع در بیند. گو ف رصَ یع را ب  یننقره به نقره. ا

 نکته: در عقود عینی، فوت یا حجر یکی از طرفین قبل از قبض باعث بطالن عقد است.

اجاره،    : ینیعغیر  عقد بیع،  عقد  مثل  است.  عینی  غیر  عقد  باشد،  نداشته  آن  انعقاد  در  موضوعیّتی  مال،  قبض  که  عقدی  هر 

 معاوضه، صلح.

 اعالم کرده باشد. گذارقانون بنابراین شرطیّتِ قبض را باید ؛ نکته: قاعده این است که عقود، عینی نیستند 

 

 های عقود:بندی سایر تقسیم 

 عقد مطلق و عقد مشروط 

العقد یک توافق فرعی و جنبی است که ضمن یک عقد  ضمن  العقد نباشد عقِد مطلق است. شرطِضمن  ر عقدی که در آن شرطِه

العقد؛ عقد مطلق مثل خریدهای ما  گوییم شرط ضمن، می « عقد اصلی»گیرد. این توافق فرعی را به مناسبتِ آن  اصلی صورت می 

 از سوپرمارکت. 
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خرم و  شود. مثالً من ساعت میالعقد وجود دارد عقد مشروط نامیده می هر عقدی که به همراه آن یک یا چند مورد شرط ضمن 

قراردادهای  شرط می  امالک،  اماکن مسکونی، معامالت  معامالت  نکاح،  عقد  در  امر  کردنِ چند  یا شرط  باشد،  کنم که سوئیسی 

 پیمانکاری، همگی عقود مشروط هستند. 

ارد. عقد معلّق خودش معلّق است.  است و کنارش چند مورد شرط وجود د  مُنَجَّز (: عقد مشروط عقد معلّق نیست. بلکه عقد 1نکته  

 کنیم. آوریم و عقد معلّق را معموالً با لفظ »اگر« منعقد می« می اینکهها را با لفظ، »به شرط معموالً در عقد مشروط، شرط

 من تلفن همراهم را به شما بخشیدم اگر در امتحان کانون قبول شوی، در اینجا عقد معلّق است.

 گیرند سه نوع هستند:عقد قرار می  هایی که ضمن (: شرط 2نکته 

 ره باشد.ساخت کُ  اینکهشرط صفت: تلفن همراه را خریدم به شرط  -1

 ساعت مدنی به من درس بدهی. 10 اینکهشرط فعل: تلفن همراه را از شما خریدم به شرط  -2

ن عقد ملک من  تلفن همراه شما با همی  اینکهگیرم به شرط  تومان می  100دهم ساعتی  شرط نتیجه: به شما درس می -3

 باشد. 

 

 عقد صحیح، باطل و غیر نافذ

ارکانِ صحّت را    ندارد.  ی و مشکل  آید ی هست، آثارش هم م  اش یط است که تمام شرا  ی : عقد یح. عقد صح1 عقدی است که تمامِ 

 درست، نکاح درست، بیع درست. دارد اعم از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مثل هر عقِد

 یچ ه  یاید است که اگر بعداً هم ب  مهم  را ندارد و آن شرط آنقدر  190ماده    یط از شرا  یکیاست که    یفاسد: عقد   یا. عقد باطل  2

شود. یا عقدی  در آن قصد انشاء وجود ندارد، یا عقدی که جهت آن نامشروع است و تصریح می  مثل هر عقدی که  ندارد.  اییدهفا

انگار از روز    یعنی  ی ندارد، اثر  یچ عقد باطل از اول باطل است و ه  نیست و یا در آن قدرت بر تسلیم وجود ندارد.   معیّن که مورد آن  

 ل باطل است. عقد باطل است از روز اوّ ی وقت  یعنی دارد ئیاثر قهقرا بطالن یند گوی م حاًال اول منعقد نشده است. اصط

ماده  )مست است    یااست    یهوش ب  یا  که خواب است  ی قصد ندارند؟ کس  ی که در آن قصد نباشد. چه کسان  ی عقد باطل: عقد   مثال

 . حصری است نه  یلیتمث آمده  ماده   یناخواب، مستی و بیهوشی که در . (ق.م  195

 باطل است. فقدان قصد  واسطه  به آن معامله  ید در خواب معامله نما یا  یهوشیب یا ی در حال مست ی اگر کس - 195ماده  

. مثالً در  شودیدرست م   یاید بعداً ب  اگر   آن شرط  ی صحت را ندارد ول  یط از شرا  یکی است که    ی نافذ عقد یر  نافذ: عقد غیر. عقد غ3

کند معامله درست است اما   یذ نافذ است اگر مالک تنف   یرمعامله غ  ینا  فروشد ی را م  یگری د  ینماش   ،بدون اذن یکس  یفضول   ۀمعامل

 باشد. نافذ  و  یحصح ید با یاباطل شود و  ید با یا ؛نافذ باشد یرتا آخر غ تواند ی نافذ نمیرعقد غ یعنی ؛ است اگر رد کند باطل

؛  افتد ی اتفاق م  یحفقط در عقد صح  و  فقط   انحالل .  یند گو  را انحالل  ینمنحل بشود ا  یمّدتممکن است پس از    یح: عقد صحنکته

 . رودی م  یناز ب یمّدت است اما پس از  یحصح ، عقد  یعنی
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است که    یدر عقد   بطالناما    شودی منحل م  یمّدتپس از    یحعقد صح  یعنی است    یحدر عقد صح  ن: انحاللالبا بط   انحالل  تفاوت

 . یاید ب یاکه مرده به دن یااصالً موجود نبوده مانند بچه 

 منحل شدن عقد:  یلدل سه

 . اقاله 1

 . فسخ 2

 . حکم قانون 3

عقد در بر    طرفینِ  توافقِ  یعنی ؛  بزنند   توافق کنند و عقد را بر هم  یروز   یکاند  که عقد را بسته   ی : همان دو نفر(( اقاله )تفاسخ1

 . یند هم زدن عقد را اقاله گو

 اقاله کنند. توانند ی وراث نم یست و اقاله ممکن ن یگرد  یردطرف بم  یک اگر  یعنیاول: اقاله مربوط به طرفین عقد است  نکته

. اثر  ی(اثر حقوق   یجادبه منظور ا  اراده  چند   یا : )توافق دو  شودی عقد شامل اقاله هم م  یفعقد است. تعر  یکدوم: اقاله خودش    نکته

 است. یاقاله به هم خوردن عقد قبل  ی حقوق

و فقط    یستقابل اقاله ن  یقاعا  است،  اقاله کرد. موضوع اقاله عقد   توانیرا نم   یقاع ا  یعنی سوم: اقاله فقط مربوط به عقد است    نکته

 اقاله کرد.  توانی عقد را م 

  توانند ی را دو طرف م یزعقود جاشود. اساساً بحث اقاله در عقود جایز مطرح نمی است و  چهارم: اقاله فقط مربوط به عقود الزم نکته

 . کنند  فسخ

 . ضمان. 3. وقف  2. نکاح  1اقاله کرد:  توانی را نم زم پنجم: سه تا عقد ال نکته

 است.  یقاعااما فسخ  است عقد اراده. اقاله  یک: فسخ به هم زدن عقد است با (عقد  سبب انحالل ین( فسخ )دوم2

 . جایز است و هم در عقود است اما فسخ هم در عقود الزم  : اقاله فقط در عقود الزم نکته

عقد    به سبب آن حادثه حکم به انحالل   قانون   و   دهد ی رخ م  یاحادثه   یکاوقات    ی : گاه(عقد   سبب انحالل   ین ( حکم قانون )سوم3

است. انفساخ هم    ی که قهر   یند گو  خ انفسا  انحالل  ین عقد منحل شود. به ا  خواهد ی نمی  و کس  یست در آن ن  یااراده   یعنی ؛  دهد ی م

 ق.م 387مثل ماده   حجر نه با فوت و یمدار هم  اخ در عقود الزم. انفسیزافتد و هم در عقود جای اتفاق م الزم عقود  در

مسترد گردد    ی به مشتر   ید و ثمن با  یع منفسخشود بطرف بایع تلف  و اهمال از    یر بدون تقص  یم قبل از تسل  یع اگر مب  -  387ماده  

 خواهد بود.  یتلف از مال مشتر  ین صورت او رجوع نموده باشد که در ا مقامقائم   یابه حاکم  یمتسل  یبرا یعبا ینکه مگر ا

 .شودی منفسخ م  یاو   شودی فسخ م  یا، شودی اقاله م یا  یحیعقد صح هر

 : که نیاز به توضیح دارد اصطالح  چند 

 است.  برده آنها را به کار  گذارقانون  متأسفانهغلط است اما خواهیم اصطالحاتی را بحث کنیم که می 
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  اصطالح درستِ   یعنی)  چیستآن    درستِهر کجا که قانون اینها را به کار برده باید دید  غلط است و    »باطل شدن«شدن:    باطل

 . باید موردی بررسی کرد( ییبتوان در همه جا از آن استفاده نمود و در هر جا که ندارد  یثابت

 .باطل کردن و باطل نمودن نیز نادرست است: (کردن )باطل نمودن باطل

 ( معیّننام )غیر ( و عقد بیمعیّنعقد بانام )

ت عقد، آثار  عقدی است که در قانون نام مشخص و احکام مشخص دارد؛ یعنی تعریف عقد، اوصاف عقد، شرایط صح  عقد بانام:

یا بانام، سازمانِ مشخصی    معیّنبنابراین عقِد  ؛  بینی شده استطور طُرُقِ انحالل عقد در قانون پیش ، همینطرفینعقد نسبت به  

 شود مثل بیع، اجاره، معاوضه، ودیعه، عاریه، صلح، رهن، جعاله و ... . شروع می  338دارد. از ماده  

بی  غیر: عقد بینامعقد  عقد  یا  )قراردادهای    معیّننام  ندارد  قانون  در  احکامی هم  ندارد  نام مشخص  قانون  در  که  است  عقدی 

 خصوصی( 

 خالف قواعد آمره نباشند. اینکهک شرط دارند و آن تنها ی  معیّنعقود غیر

 شوممی . مثالً وکیل  انجام دادن کار هستند همه ناظر به    معیّننام است. عقود  است عقد بی   ترک فعلثال: هر عقدی که ناظر بر  م

؛ در حواله دین را  دهمه می اجار؛ در اجاره مالی را  گذارمدر رهن می ؛ یا در رهن، مالی  دهمانجام می یا کاری    فروشممی مالی را  

در  مثالً    انجام ندهمد که در آن قرار است من کاری را  رهم عقدی وجود دا  ، در مقابل  –  شومضامن می ، در ضمان  کنممنتقل می 

 است.  معیّن، این عقد غیر باز نکنم، سمت خانه شما پنجره باال نبرم، دیوار حیاطم را منَکَمزرعه چاه نَ

شناسند، احکام دارد، قانون دارد  است همه می  معیّناما امروزه عقد ؛ صد سال پیش احکامی نداشت، قانونی نداشتیا مثالً بیمه در 

است. مثال: من متعهدم به موجب یک قرارداد که: ماشین    معیّن کب از چند عقد  دهای ترکیبی، یعنی قرارداد که مریا مثالً قراردا 

ساعت به شما مدنی    10ه به شما بدهم + در مورد قبولی کانون به شما مشاوره بدهم +  ما  6خود را بفروشم + منافع خانه خود را  

 . معیّندرس بدهم + برای شما فرش بخرم = عقد غیر 

ها منطبق با بیع باشد این  یعنی اگر توافق   ی نیست؛معیّن منطبق بر هیچ عقد    قرارداد خصوصییا    نامبییا    معیّن عقد غیر  (:  1نکته  

از مرگم مال تو باشد، این وصیت    بعد منعقد بیع است اگر منطبق بر وصیت باشد عقد وصیت است مثالً اگر حسین بگوید ساعت  

 . معیّناست نه عقد غیر

بی2نکته   عقد  اعتبار  در خصوص  فقها  (:  بین  عده   نظراختالفنام،  است.  بی بوده  عقد  به  نبودهای  قائل  اعتبار  را  نام  اعتبار  و  اند 

 اند )نظریه حصری بودن عقود(. دانسته می  معیّن مخصوص عقود 

قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته؛ از دیدگاه قانون مدنی هر توافقی که خالف قواعد آمره و نظم عمومی و اخالق حسنه نباشد  

قالب یک عقد   توافق در  اگر این  با عقود    ن معیّمعتبر است حال  از عقود است ما  با یکی  انطباق  قابل    سروکار  معیّناست یعنی 

داریم قانون مدنی ما عقود    سروکارنام  و بی   معیّنی نباشد با عقود غیر  معیّن داریم. ولی اگر این توافق قابل تطبیق بر هیچ عقد  

 .(. ق.م 10گذارد )ماده می   قرارداد خصوصیداند و اسم آن را نام را معتبر می بی
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ق.م. البته باید    10گویند طبق ماده  آورند می ق.م. از مواد مظلوم قانون مدنی است، چون هر کجا وکال و قضات کم می   10ماده  

توافق ما قابل    یزن های خصوصی مخالف صریح قانون نباشد و  ق.م. استناد کنیم که توافق   10توانیم به ماده  توجه داشت زمانی می 

 یگر نباشد. د  معیّنتطبیق با عقود 

 عقد خیاری چه نسبتی با عقد مشروط دارد؟ سؤال: 

ایم. این شرط ضمن عقد که خیار شرط در آن  فسخ( در آن شرط کرده   حقّ هر عقد خیاری یک عقد مشروط است چون چیزی را )

 است. شرط نتیجهگنجانده شد، 

 شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله است.

 قرار بگیرد. رفتار )فعل و ترکِ فعل(  شرط فعل باید 

 

 (تَبَرُّعیعقد معوّض )معاوضی( در مقابل عقد بالعوض )

مانند رابطۀ یک  ؛  کنند ی را ایفاء می کنند یا تعهد عقدی است که طرفین به طور متقابل مالی را به هم تملیک می   عقد معوّض: 

آموزشگاهبا  معلم   می   معلم .  یک  عِتعهد  در  و  کند  تدریس  می   آموزشگاه  ،ضوَ کند  اجاره،  تعهد  بیع،  عقد  مثل  بدهد.  پول  کند 

تواند معوّض )یعنی با اجرت( باشد  وکالت می   ، تواند معوّض باشد یا نباشد معاوضه، این عقود ذاتاً معوّض هستند؛ ولی عقد صلح می

 یا نباشد. 

یا   یا تعهد، فقط مربوط به یک طرف است. طرف دوم فقط بهرهدر این عقود، تمل  :تَبَرُّعیعقد بالعوض  شود مند می یک مال 

دهد. مثل هبه، وصیت، وقف، صلح بالعوض، عقدِ  کند یا تعهدی را انجام نمی یعنی در مقابلِ تعهِد طرفِ مقابل، مالی را تملیک نمی 

 :یمجان موجِد حقّ انتفاع، وکالت 

. مثل  حّت است مگر در موارد نادر که علم تفصیلی نیاز نباشد شرطِ ص  ،م تفصیلیِ طرفین: )مهم(: در تمام عقود معوّض، عل 1  نکته

شود و غرر موجب بطالن است. مثالً در پشت کوه دماوند از پدرم مقداری  جعاله و عقد ضمان. نبودِ علمِ تفصیلی موجب غرر می 

 دانیم چقدر است.نمی زمین مانده، هر چه هست فروختم صد میلیون این عقد باطل است چون 

، علم اجمالی هم کافی است یعنی علم تفصیلی الزم نیست. مثالً اگر بگوییم همان زمینی را که مساحت آن را  تَبَرُّعیدر عقود  

 آید.دانم، وقف کردم صحیح است چون غرری به وجود نمینمی

  تَبَرُّعی علم اجمالی هم کافی است. حتی در عقود    ی تَبَرُّع: در عقود معوّض علم تفصیلی طرفین شرط است ولی در عقود  2نکته  

به   مثالً وصیت  است.  آن عقد وصیت  که  نیست  اجمالی هم شرط  علم  که  داریم  به    95های سال  میوه   اینکهعقدی  را  باغ  این 

  یا   دهد ی م  یوه باغ م  ین ا  95سال    یاآ  داند ینم  ، ثالث( لهی موص  ی،کس )موص   یچه  که ی درست است. در حال  بدهید   کالس های  بچه 

اگر م  یرخ اگر م  چقدر  دهد ی م   یوهو  بود. در عمل  بوده است  یتکه وص  شود ی ندهد کشف م  اییوه خواهد  باطل  مانند    ،موضوعاً 

 آن باغ را خراب کند.  یل که س  یزمان
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 عقد تملیکی و عقد عهدی 

 حال چه انجام فعل چه ترک آن.  فعل باشد. یامال  تواند ی موضوع آن م  یعقد عهد  یموضوع آن فقط مال است ول عقد تملیکی: 

  یک خاص دارد    ی معنا  یک   یکی عقد تمل  .آید ی مدر    یّتچون فقط مال است که به ملک  فقط مال است؟  یکی موضوع عقد تمل  چرا

 عام.  یمعنا

زمان    اینکه   از   نظرقطع   آورند.ی م   هم در   یّترا به مالک  ی دو مال  هر   یا  یناز طرف  یکی که    یعقد   یعنی  عام:  ی به معن  یکی تمل  عقد 

  یکه منته  یعقد   یعنی   یکیعقد تمل  یگرعبارت د  به؛  ...  یاو  پس از عقد    یا  ،عقد باشد   ینح  یاآ  مثالً  باشد.  ی چه زمان  یّتملک  یجادا

 . شودی مال م  یک طرف بر  یک  ت یّبه مالک

 ثمن.  مالکِ  یع و با  شودی م یع مالک مب  یمشتر  یعیعام است چون در هر ب یبه معنا یکی تمل ی عقد  ، بیعی هر

و قبول    یجابا  رفِالعقد )به مجرد انعقاد عقد( و به صِین ( حی که طرف مقابل )مشتر  یعقد   یعنی  خاص:  یبه معنا   یکیتمل  عقد 

 به چند نکته توجه نمود:   ید مفهوم با ین به ا یکیدرباره عقد تمل .شودی مال م مالکِ

موضوع   یم تسل  (: 1  نکته عقد   تییّمال  انعقاد  موضوع  ، ندارد  در  عقد  انعقاد  در  هم  ثمن  که    ت یّپرداخت  عقد    آثار  اینهاندارد چرا 

 .ارکان عقد هستند نه 

 قرار دارد.  ی نقطه مقابل عقد عهد  یکیعقد تمل یدر حقوق مدن .شودی و قبول واقع م  یجاببا همان ا یکی عقد تمل (:2 نکته

 خاص است. ی به معنا یکی منظور عقد تمل معموالً گوییم ی سخن م یکیاز عقد تمل یوقت یمدن  در حقوق  توجه:  (:3نکته 

 ...شودی و قبول واقع م یجاببه ا یعآن عقد ب یمت و ق یع در مب  یو مشتر   یعپس از توافق با - 339  ماده

از    یم چرا که تسل  پرداخت نگردد.ثمن    هرچند   . گرددی و قبول واقع م   یجاببا همان ا  یع ب  عقِد  یعنی  « با»  یعنی  «به »  ماده  ینا  در

 شده است. واقععقد  ی است ول یعبا یون ثمن را ندهد مد  ی مشتر اگر نیست؛ کن عقد ر ، آثار عقد است

 آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:  –  362  ماده

 . شودیمالک ثمن م  یعو با  یعمالک مب  یمشتر  یعب وقوعِ  به مجردِ  -1

 شود.می مالک ثمن  یعبا و  یعمالک مب ی مشتر یع، به مجرد وقوع ب : .ق.م 362ماده  1 بند 

 مشخص است. ین طرف ینب که در عالم خارج مصداقاً ینیع  یعنی؛ باشد  معیّن  ینع ید با یکی موضوع عقد تمل (:4 نکته

 چند قسم هستند:  دارند.  یمن ارزش مال  یکه برا  یزهاییچ یعنیاموال من  :بحث

 ۀکه قابل اشار  یاموال  ی، یعنی گوش   ینک،ع  ین،ماش   ،ساختمان  یوانات،مثل ح  اموال من هستند.  نِیااعاز اموال من    یبخش (1

 هستند. یحسّ

 ین.ماش  ی سوار ، سکونت در خانه هستند. منافعاز اموال من  یبخش (2
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کسب و    حقّ ،  کارخانه   یسس أت   یموافقت اصول،  چهار خط تلفن ثابت،  یلموبا  خط   . یکهستند   یازاتحقوق و امتنوع سوم   (3

 دفترخانه.  یس س أت ی موافقت اصول، یشهپ

 من است مثل درس دادن.  رِ کا ، نوع چهارم (4

 ، اموال ینموارد است که گفته شد اما از ا ینمن ا تِ ثبَمُ یهایی دارا  مجموعه

 هستند.  یحسّ ۀقابل اشار  وجود مستقل دارند و یاناع 

 منظور تمام موارد باالست.  کنیم ی صحبت م  تِ ثبَمُ یی از دارا یوقت  : توجه

 .یمدار سروکار  ین ما با ع یکیدر عقود تمل  ه:توج  ( مهمّ 5 نکته

 سه نوع است:  عین

 معیّن  ینع (1

 معیّن در    یکلّ (2

 ه الذمّی ف  یکلّ (3

 مشخص است.  است که مصداقاً یمال :معیّن  ین( ع1

 مستقل دارد.  یوجود خارج یعنی  ،است ینع :اوالً

 مشخص است(  مصداقِ یک مشخص است و ناظر بر  یعنی ندارد )  ی دوم  یعنیاست  معیّن :ثانیاً

  ین مورد نظر طرف   ،ن مالآ  یگرد  یهامصداق  یعنی   ، ندارد  ی دوم  ی معیّن  ینِ ع  یلو برنج، هیچصد ک  ینا ،  مانتو  ینا،  ساعت  ینا  مانند 

 .یستند ن

 است که:  یمال  :معیّندر    ی( کلّ 2

 دارد.  یاست پس وجود خارج ینع اوالً:

  ، منطق  در  -  است  معیّن  ینِع  مقابلِ  ۀ نقط  ی)کلّ   است  ی کلّ  گوییم ی م  یستمشخص ن  اینکه به علت    یست مصداق مشخص ن  :ثانیاً

 . است( یجزئ  مقابلِ  یکلّ

)مصداق  یامجموعه   یک از    ، نامشخص  یهامصداق   :ثالثاً است  مشخص  خودش  مجموعه  آن  که  هستند  تعهد    خودش   موضوع 

 .اما مجموعه مشخص است( یستمشخص ن

 ن برنج. صد تُ ینبرنج از ا یلوصد ک؛ فالن کالس  یها ی از صندل یدوتا صندل  مثل

 .معیّندر   یکلّ  گویند ی م ینهم  یبرا  اما مجموعه مشخص است. یستمشخص ن مصداق

 الذمّه فی   ی( کل 3

 مستقل داشته باشد.  یباشد و وجود خارج یانجزء اع تواند ی م :اوالً
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 . (یستن معیّن ین)پس عیست مصداقش مشخص ن :ثانیاً

 .(یستن معیّن در  ی )پس کلّیست مجموعه هم مشخص ن :ثالثاً

 تن برنج شمال  یک مانند 

 متعهد است.ه در زمان معامله فقط در عهده  الذمّی ف  یلذا مال کلّ :رابعاً

 .ینماش   ینا ،خانه  ینا مثل است.  معیّن  ینع یک همواره  یکی،مال موضوع عقد تمل : (6  نکته

اگر من مالی را به صورت کلّی در   یا به شکل کلّی فی   معیّنحاال  الذمّه بفروشم عقد من به معنای خاص کلمه  به شما بفروشم 

صندلی از این کالس مشخص کنم و تسلیم کنم و در    10من تعهد دارم    معیّنتملیکی نیست بلکه عهدی است یعنی در کلّی در  

( تهیه کنم و به خریدار تسلیم  یلوک  100قدار )الذمّه تعهد دارم مالی مطابق آن جنس )برنج( با آن وصف )طارم( و با آن مکلّی فی 

 الذمّه سه خصوصیّت باید ذکر شود: جنس، وصف، مقدار.ی ف ی کلّکنم. پس در 

شود؟ آیا تملیک با  الذمّه است مشتری چه زمانی مالک می ی ف  ی کلّاست یا    معیّن (: سؤال: در بیعی که موضوع آن کلّی در  7نکته  

کند تسلیم هم  است یعنی وقتی طرف تعیین مصداق می   زمان هم تعیین مصداق است یا با تسلیم؟ معموالً تعیین مصداق با تسلیم  

را    معیّن  عینِ  شود حکمِمی اما اگر فاصله به وجود بیاید تعیین مصداق مالک است. چرا؟ زیرا وقتی مالی تعیین مصداق  ؛  کند می 

 کند زیرا مصداقِ آن مشخص است.پیدا می

  10من    اینکه را دارد یعنی مشتری به صرف انعقاد عقد مالک شده است مانند    معیّن ، حکمِ مال  معیّن(: گاهی مال کلّی در  8نکته  

 تا صندلی وجود دارد.  10بینیم فقط کنیم می فروشم، وقتی درِ کالس را باز می های فالن کالس را به شما می صندلی از صندلی 

و مثل اموال    این گوسفند تواند قیمی باشد مثل  تواند مثلی باشد مثل این تلویزیون نو؛ و می می   معیّن(: مال موضوع عین  9نکته  

 اند. ه مثلی که دست دوم شد 

الذمّه  ی ف  ی کلّ و    معیّنالذمّه لزوماً باید مثلی باشد. معاملۀ مال قیمی به شکل کلّی در  ی ف   ی کلّو    معیّن(: هر مال کلّی در  10نکته  

 شوند.معامله می  معیّنموجب غرر است و غرر موجب بطالن است. بنابراین اموال قیمی فقط به شکل عین  

بر عهد عقدی است که به موجب آن  عقد عهدی: باشد مثل  گیرد. موضوع تعهد می طرفین قرار می   ۀ، تعهدی  انجام فعل  تواند 

تواند انتقال مال باشد، مانند انتقال سند متر، یا می   10تواند ترک فعل باشد. مثل تعهد به عدم حفر چاه بیش از  احداث بنا، یا می

 خودرو. 

 دینی است.  حقّعینی است. عقد عهدی موجد  حقّ(: عقد تملیکی موجد 11نکته 

نیست، بلکه حق    معیّن دینی حق بر مال    حقّاست ولی    معیّن عینی حق بر مال    حقّ تر است  دینی کامل   حقّ عینی نسبت به    حقّ

تواند مال را در دست هر کسی ببیند او را  کند یعنی صاحب حق می تعقیب ایجاد می  حقّعینی    حقّبر ذمّه یک شخص است.  

 خود را مطالبه کند.  حقّ طرف دعوا قرار دهد و 
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عینی این است که با دست به دست    حقّکند چون ناظر بر عین مشخص نیست. خصوصیّتِ  تعقیب ایجاد نمی   حقّدینی    حقّ ولی  

 مردم، قابل استناد است.  ۀو در مقابل هم  رودی نم ین مالک از ب ییرتغ شدن مال و حتی با

 

 (218تا   190 مواد)معامالت صحت  یاساس یطشرا

عمومی یعنی چه؟ معامله   یط و شرااساسی یعنی چه؟   یط شرا نخست باید بدانیم که شرایط یعنی چه؟ و فرق آن با شروط چیست؟

 یعنی چه؟ 

 شود شروط. شرایط جمع شرط است؛ شروط هم جمع شرط است. اگر شرط به مفهوم منطقی و فلسفی به کار رود جمع آن می 

برای    مثالً  که وجود آن برای پیدایش یک ماهیّت الزم است اما کافی نیست.شرایط: شرط به مفهوم فلسفی و منطقی یعنی چیزی 

گوییم سبب )مثالً برای رویش  گویند شرایط و به مجموع این شرایط میرا می   آنهاجمع    است کهایجاد عقد بیع چند شرط الزم  

تواند گل را ایجاد کند که آن عوامل شامل آب، خاک، نور و ...( مثالً در  نمی  ییتنهابه کدام    یک گل به چند عامل نیاز است که هر 

ای  به عنوان شرایط آن ماهیّت الزم ایست. به گونه   آنها  ۀ عقد بیع قصد و رضا الزم است اما شرایط دیگر نیز الزم است که جمع هم

 کند. قانون تعیین می که هرکدام نباشد آن ماهیّت هم نخواهد بود. شرایط را 

توافق فرعی  گیرد  و جنبی است که ضمن یک عقد اصلی قرار می   شروط: شروط مفهوم حقوقی است. شرط در این مفهوم یک 

توافق درب توافق می   اره یعنی طرفین به مناسبت  با هم  به  اصل عقد، در این مورد هم  توافق طرفین ضمن عقد نکاح  کنند. مثل 

های فرعی وقتی جمع  سکه باشد، این توافق   110تعیین مسکن با زوجه باشد، یا زوجه وکالت در طالق داشته باشد، یا مهر    اینکه

 کنند.شود. شروط را طرفین عقد تعیین می بسته شود شروط نامیده می 

 شرایط اساسی 

معامله است. به استثنای عنصر رضا. نبودن   هایی است که مهم، اساسی و رکن هستند؛ نبودن این شرایط اصوالً موجب بطالنشرط

تواند موجب بطالن  رضای معتبر به خودی خود موجب بطالن نیست بلکه موجب عدم نفوذ است که آن هم بر حسب مورد می 

 شود.

 گوییم باطل است. : بطالن یک حالت است هر عقدی دچار بطالن شود می 1نکته 

 گوییم غیر نافذ است.وضعیت عدم نفوذ شود می  حالت است هر عقد دچار هم  نفوذ: عدم 2نکته 

 شرایط عمومی و اختصاصی

مربوط به شرایط عمومی صحّتِ عقود است. علت این است که ناظر بر یک یا چند عقد نیستند بلکه ناظر بر    190مندرجات ماده  

 را داشته باشند. آنهاهمه عقود هستند و همه عقود باید 

بودن در    مُنَجَّز ایط اختصاصی، شرایط عام نیستند بلکه مختص یک یا چند عقد هستند )مختص بعضی عقود هستند( مثل  راما ش 

 بودن در عقد ضمانِ نقلِ ذمّه.  مُنَجَّز. )قبض در عقود عینی)به طور کلّی رف صَ عقد نکاح. قبض در بیعِ 
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بینی  آن عقد، شرایط اختصاصی هم پیش  شرایط عمومی را داشته باشد و اگر قانون برای ۀ پس یک عقد زمانی صحیح است که کلی

باید آن شرایط را هم داشته باشد و وقتی یک عقد یکی از شرایط عمومی را ندارد یا اگر شرایط اختصاصی را که قانون  کرده باشد،  

 بینی کرده آن را نداشته باشد آن عقد باطل است.پیش

 ناظره. رساند مثل ممعامله: صدر باب مفاعله است و عمل حقوقی را می 

 معنا دارد:  3از لحاظ حقوقی معامله 

اَ؛  ترین معنی آن استمعامله در معنای عام که گسترده  ایقاعات. این معنی  عمالِ حقوقی یعنی مطلق  از عقود و  در فقه در    اعم 

 رود. نقطه مقابل عبادات به کار می

مورد نظر است   برد این معنی هرگاه قانون مدنی کلمۀ معامله را به کار می   معموالً معنای دوم معامله: یعنی مطلق عقود نه ایقاعات،  

 و این عقود اعم از عقود مالی و غیر مالی است.

در عرف مورد نظر    ی ولمعنای سوم معامله: صرفاً به معنی عقود مالی است. این معنی در قانون مدنی چندان مورد نظر نیست،  

 گر است. گویند فالنی معامله است. مثالً در عرف می 

  یا است،    یحصح  یا دارد    حالت   سه  ،چهار تا شرط   ینبر اساس ا  ی گفته که هر عقد معامالت  صحت    یچهار تا شرط برا   190  ماده 

 است. باطل یااست و  نافذ  یرغ

 است: یاساس  یلذ  یط صحت هر معامله شرا ی برا - 190ماده  

 هاآن ی و رضاطرفین  قصد   (1

 ین طرف یتاهل (2

 که مورد معامله باشد  معیّن موضوع  (3

 جهت معامله  یتمشروع (4

 شرایط طرفین 

 : (ق.م  190 مادهاست )صحت معامله چهار شرط  یاساس  شرایط 

 و رضا  قصداولین شرط: 

 ( ق.م 209تا   191 مواد )

 :قصد و رضا

که در حقوق ما دو مفهوم جداگانه هستند. قصد  حقوقی اعم از عقد و ایقاع هم محتاج قصد است و هم محتاج رضا،    قصد: هر عمل

 یعنی اراده انجام معامله و اجرای آن اراده، اما رضا یعنی میل باطنی به انجام معامله از روی اختیار. 
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اد، ایجاد یک عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع است. در نتیجه قصد  یعنی ایجاد، منظور از ایج انشاء منظور از قصد، قصد انشاء است.

انشاء، یعنی قصِد ایجادِ یک عمل حقوقی. معامله اگر از روی میل باطنی انجام شود رضا وجود دارد اما اگر از روی رضا نباشد مثل  

یعنی رضایش مخدوش است. رضایت در امور  ؛  بر مبنای اختیار ندارد  اکراه است. در اکراه، طرف قصد انشاء دارد اما میل باطنی

 کیفری همان اعالم گذشت است و رضا در امور مدنی، میل باطنی است به انجامِ یک عمل حقوقی. 

 مراحل روانی تفکیک قصد از رضا:

 و اراده چهار مرحله دارد.  شودی م عقد با اراده بسته 

 اراده چهار مرحله دارد: ینبا اراده بخرم حال ا ید بخرم که با تاپلپ   کی خواهمی م: من  مثال

این فکر به ذهن من خطور    یلی به چه دل  یستحال مهم ن  ؛آن معامله به ذهن من وارد شود  ابتدا  یعنی:  یا تصوّر  خطور( مرحله  1

 کند یک ماشین بخرم مثالً در روزنامه دیدم. در ذهن من خطور می کند.می 

است که    ی منف یا  :است  سنجش دو حالت  یجۀنتکه    کنمپیشِ خودم بررسی می   ید که به ذهنم رس   اال: حیا تدبّر  سنجش   ۀمرحل   (2

به نام    سوم  ۀمرحل وارد    که  بخرم   را  تاپلپکه   گیرمی م  یمت باشد تصماما اگر مثبَ   شودپرونده بسته می و    کنممی  در ذهنمبایگانی  

 سنجم که آیا صالح است این کار را بکنم یا خیر.یعنی بعد از اینکه به ذهنم خطور کرد وضع مالی خود را می ؛ شویمی م رضا

انجام   : رضا  مرحله   (3 به  یا تصمیم  باطنی  گرفتم    یم من تصم  یعنی ؛  واقع شود. این همان »رضا« است  معامله در ذهن من میل 

.  رضاست قصد، اوجِ یعنی ؛شودی مقصد  به  تبدیل برسد  %100 یعنی خودش  به اوج یرضا وقت  ؛گاه نخرم  یچممکن است ه امابخرم 

 .شود ی مکه آمد عقد واقع  قصد  و اند ی درونچهار مرحله  ینا

انشاء همیشه با اجرای اراده توأم است. در قصد، همیشه اجرای اراده مورد نظر است.   قصِد:  انشاء  قصد   مرحله اجرای تصمیم یا  (4

به مغازۀ مربوطه  کردم و    یدا را پ  تاپلپ من    یعنی ؛  مادامی که تصمیم به مرحله اجرا نرسیده رضا وجود دارد ولی قصد وجود ندارد 

. قصد  شودی مقصد گفته    کارت بکشم،من    شودیمکه باعث    یزیچبه  کارت را هم کشیدم؛  و  خواهم  مدل را می   نرفتم، گفتم فال

و خطور   هستهم  هست، سنجشهم ا قبلش رض یاید اگر قصد ب بدانید  قصد دارم.  یعنی کشمی م کارتکه    یو وقت بشود مالاع ید با

 هم هست.

(  ق.م  191  ماده )  شود   م الاع  ینکه ا  شرط   به هم هست اما    رضا و    سنجش،  خطور  ، که قبل از قصد   قصد به    شودی م عقد واقع    پس

 شود و گاهی هم مثل مثال فوق با کارت کشیدن.نامه، قصد اعالم می شود و با امضاء مبایعه حال یک موقع ماشین خریده می 

 : مقایسه قصد و رضا

ام؛ اول تصمیم و میل باطنی است اراده را اجرا کنم میل باطنی پیدا کرده  اینکهاست زیرا قبل از  مقّدماز لحاظ زمانی، رضا بر قصد 

 شود.که بعد مُنجر به قصد می 

اهمیّت، قصد   لحاظ جایگاهِ حقوقی و  از  به گونه   مقّدم اما  ولی    فقدان قصد ای که  بر رضاست  فقدان  همواره موجب بطالن است 

ق.م.( است که نبودِ آن در    191موجب بطالن عقد نیست و موجب عدم نفوذ است. رکن اصلی عقد، قصد انشاء )ماده   رضای معتبر

 ق.م.(.  195صد در صد موجب بطالن است )ماده عقود و ایقاعات 

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


Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 ها ارسال کنید!رسانیامپیامک کنید یا از طریق پ 09352213175تان را به  های حقوقی، درخواستآزمون  اتجزو ؛ جهت دریافت دکتر امید مالکریمی  3جزوه حقوق مدنی  31

)نه به شرط مقرون بودن به    . کند   قصد   بر   داللت  که   یزیدن به چقصد انشاء به شرط مقرون بوبه    شود ی ق محقّعقد م  -  191ماده  

 لفظ.( 

 : م اراده الاع  یلوسا

ی »چیزی« ابراز شود؛ زیرا اراده به خودی خود امر باطنی است. سؤال این  عقدی منعقد شود، باید ارادۀ ما به وسیله   اینکه برای  

 خارجیِ بیان اراده چیست؟ در این مورد طُرُق ذیل وجود دارند: ۀ است که وسیل

 ( عمل.4( اشاره 3( نوشته  2( لفظ 1

اراده، لفظ موضوعیّت دارد و آنان شرایطی را برای ایجاب و قبول در نظر داشتند که  نکته: فقهای قدیم معتقد بودند برای بیان  

زیرا در لفِظ ماضی قطعیّت وجود دارد اما در لفظ مضارع  ؛ عبارت بودند از: اوالً لفظ باشد، ثانیاً آن لفظ عربی باشد، ثالثاً ماضی باشد 

ن دیدگاه را نپذیرفت، قاعده این است که برای انعقاد عقود یا ایقاعات، لفظ  و آینده قطعیّت وجود ندارد مثالً خریدم. قانون مدنی ای

 منحصر نیست.  ها است اما راهِ ندارد بلکه طریقیّت دارد یعنی یکی از راه  موضوعیّت

 است.  داشتهمقرر را  اراده  مالاع یلوساق.م   194ق.م تا ماده  192اده م بشود. از مالاع یاگونه به   ید است با ی درون قصد چون 

)در    خواهد بود.  یو رضا باشد کاف  قصد   نِیِّبَمُ   کهاز آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره    یکی  یاطرفین    یکه برا  ی در موارد  -  192ماده  

 تواند عمل حقوقی واقع کند.( این ماده تصریح شده است اشاره هم می 

  ی حاصل گردد مگر در موارد   اقباض   قبض و  مثل قصد و رضا باشد    ینکه مب  ی عمل  ۀیل انشاء معامله ممکن است بوس   -  193ماده  

 که قانون استثناء کرده باشد.

و    -  194ماده   اشارات  و  دأالفاظ  متعامل  یگر عمال  انشاءِ  یله بوس   ین که  نحو  باید   نمایند ی ممعامله    آن  به  باشد  احد    ی موافق  که 

 معامله باطل خواهد بود.  االرا داشته است و  آن انشاء قصد  دیگر  فرا قبول کند که طر  یهمان عقد طرفین 

 اجاره کردم و ...  یدم،مثل فروختم، خر ؛است «لفظ »م اراده الاع یلۀ وس   اولین

ق.م    192  ماده این مورد را  کند.    یانرا ب  اش اراده با اشاره    تواند ی م  صشخ  یعنی؛  است  «اشاره»ایماء و  م اراده  الاع  ۀیل وس   دومین 

هم از طریق  تجویز کرده که ایجاد معامله    گذارقانون ق.م.    194طبق ماده    یک جوری گفته که انگار مفهومِ مخالف دارد. گفته اما  

  194و    193،  191با توجه به مواد    ممکن است.  هم از طریق عمل و    هم از طریق اشاره)البته مکتوب( و    هم از طریق نوشته   الفاظ 

  نه   یا  باشند   اللطرفین  ماده مفهوم مخالف ندارد. چه    ینانیست و در واقع    گذارقانون مورد نظر    192  ق.م. مفهوم مخالف ماده

 اشاره کنند.  توانند ی م

  نوع عمل است   ک ی  خود اشاره    ی که در این بین وجود دارد این است که یراد است. ا  « فعل »  یا   «عمل»م اراده  الاع  یلۀ وس   سومین

 . (و اقباض  قبض)مثال هم زده  کی را گفته و  ارادهسومین وسیلۀ اعالم  . ق.م 193را جدا کرده است. ماده   این دوقانون  اما

  یز چ  یچ و ه  داردی م   بر   روزنامه  کی   رودی م  ی فروش روزنامه   به دکۀ   یندارد. کس  یغه چون ص  یند گو  یقبض و اقباض را معاطات:  مثال

  یزی که چ  یستن  ی معن  ین است. معاطات به ا  معاطات  ین . ارودی مو    گذاردی متومان است پول را    1000  روزنامه   یمت. قگوید ینم

 . )معاطات یعنی داد و ستد( نداشته باشد  صیغه ت که اس  یمعن  نیبلکه به ا یینگو
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اما    ؛ یاجاره معاطات  ی، معاطات  بیع  .شودینمگفته    یغه هستند چون ص  یمعاطات  یباًتقرمعامالت    ۀهم  یست، ن  یعفقط در ب  معاطات

بر  . در حقوق ایران قصد انشاء اصوالً باید بر اثر عملی باشد که داللت  ( ق.م  1062  ماده)  یم ندار  ینکاح معاطاتباید توجه داشت  

 . قصد کند مگر در نکاح که صریحاً باید لفظ به کار برود

حرف از عمل و اشاره به میان آورد، منظور، اشاره و عملی است که مبیّن قصد و رضا باشد و الّا اشاره و   گذارقانون (: هر کجا 1نکته 

 عمل ارزشی ندارد. 

یعنی  ؛  ربرد الفاظ برای اعمال حقوقی موضوعیّت داردکاوجود دارد که در این دو مورد    استثنائاً(: دو مورد در قانون مدنی  2نکته  

  نکاح   ،عقود   شوند یک مورد در عقود و یک مورد در ایقاعات است. موردِلفظ منعقد می   ۀ قط به وسیلآن دو عمل حقوقی فقط و ف 

باید    1134)ماده    طالق   ،ایقاعات  ق.م.( و موردِ   1062)ماده   باید خوانده شود چون در آخر ماده گفته  ق.م.( است، صیغه طالق 

 به »لفظ« است. شهود، صیغۀ طالق را »بشنوند«. بدیهی است که »شنیدن« ناظر

 .ید نما ازدواج  بر قصد  داللت  یحاًصر که یو قبول به الفاظ یجاببه ا شودی منکاح واقع   -  1062ماده  

 طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طالق را »بشنوند« واقع گردد.  ۀطالق باید به صیغ –  1134ماده  

 است: یزق.م دو چ 193ماده  استثنائات

 ؛ در نکاح معاطات راه ندارد. خواهد ی مبلکه لفظ  شودی نمو با عمل هم واقع  یست ن یفاتینکاح تشر: (ق.م 1062  ماده) نکاح  (1)

 شود.  یتخود آن رعا تشریفات ید و با شودی نم واقع  ی با هر عمل یفاتی عقود تشر: یفاتیتشر عقود  (2)

 

 های طرفین: موارد ضروریِ تالقی اراده 

  یرش پذ   از  ید حاکیاست که با  ییاراده انشا  ینقبول دوم  و   ییاراده انشا  یناول  یجابا  است.  قبولو    یجابااز    دانیم عقد، مرکبمی 

  ی تالق   باهم در امر واحد   ید با  یعنی ؛  باشند   مورد موافق و متحد   چند   در   ید و قبول با  یجاب ا  در  ینطرف  یهااراده   باشد.  یجابا  مفاد 

 است:  قرار ین ا از موارد  ینباشند ا داشته

 نوع عقد  در (1

 معامله  مورد  یءش  یت ماه در (2

 است  معیّن ینبر ع که معامله ناظر ی در موارد  یتصداق مشخص آن ماهم (3

 .(یاساس  یا اوصاف)  ذات یناوصاف جانش (4

 کجاست؟  موارد   ینا ینیمبب خواهیمی م حاال داشته باشند. یخوانهم هم  با ین طرف یهاید اراده با شود  منعقد  عقد  اینکه برای 

عقد    ،طرف   یک اراده من به عنوان    اگر   است.   ینطرف   یهااراده   یتالق   ی مورد الزم برا  ین اول  مورد نظر  نوع عقد   نوع عقد:  در  (1

 .شودی واال عقد منعقد نم باشد  یع ب یز باید ن )قابل( شما اراده  ب(ست )موجِا یعب
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بگو  مثالً بگو  فروشم«ی م»  یماگر من  را شما  ا  «کنمی ماجاره  »  یید خانه  تالق  یندر  وجود  اراده   ی صورت  عقد  نوع  در  ها 

 ندارد.

قبول  ایجاب نم  عقد   ، بدون  واقع  ا  کند،ی را  بدون  حق  یجابا  یک خود    یزن  یجابقبول  در  است  کدام    یچه  یقتمستقل 

 .شودی به عقد نم یمنته

ب  یعقود مال   مورد عقد:  یتماه (2 معاوضه رو  یعمثل  م  «اموال»  ی و  تالق  ی در وم  دومین  .شوند ی منعقد    یهااراده   یکه در 

ماه  یضرور   ینطرف نم  تیّ است  منعقد  عقد  هم  باز  واال  است  معامله  بگو  اینکهمثل    شودی مورد  را    «فرش »  یم من 

  یک   ید را اراده کردم شما خر  تیّماه  یک من فروش   اینجا  در   .خرمی را م« یزیونتلو»  یید بگو  در جواب  شماولی    فروشمی م

 شود. ی واقع نم  یعقد  یجهدر نت .کنید ی م  قبولرا  یگرد تیّماه

  یم مال مورد معامله هم اتحاد نظر دار  ت ماهیّ  در   یم،در نوع عقد اتحاد نظر دار  ید فرض کن   :تیّآن ماه  مشخصِ  مصداقِ (3

آن  تاس   یعب  ،معامله  مثالً مورد  است  ، و  اسؤاما    ،فرش  است؟  ینال  دستباف  فرش  کدام  که    استدستباف    اگر  است 

 موارد مبهم بماند معامله مشکل دارد؟  این اگر  یا آ است متعلق به کدام کارخانه است؟ ینیاگر ماش  کجاست؟ دستباف

 است:  ینقاعده ا اینجا  در

وصف و مقدار  ،  سه عنصر جنس  صرفاً  است مال مورد معامله مصداق مشخص ندارد و  هالذمّی ف  ی کلّمورد معامله    مال   اگر

 برنج طارم. صد کیلو عقد ذکر شود مثل  در ید با

فرش    ینا  مثالً   اراده داشته باشند   مصداق مشخص هم تطابقِ  یرو   ید با  ینطرف   ،است  معیّن   ین عمال مورد معامله    اگر   اما

  ی غرر  یرا ز  ؛معامله باطل است  ،تومان  صد هزار   یدر ازا   یاورب  یمفرش دستباف برا  یک  مالکریمی  یید بگو  شما  اگر  خاص.

اگر مال    اینکه   نتیجه   است.  یح صد هزار تومان معامله صح  ی در ازا  فروشم ی فرش دستباف را م  ینا  یید است اما اگر بگو

  اینکه تعهد موجود باشد مانند    یزمان اجرا  ست ا  یکاف   ؛ یستالعقد الزم نین آن ح  ه است وجود الذمّی ف  ی کلّ  ، مورد معامله

عقد در  لاین ح  د یباشد با  معیّن   یندهم اما اگر مال مورد معامله ع   یل قند تحوتن چغندر   من تعهد کنم آخر بهمن ماه دو

 مشخص.  مشخص، دوربینِ   فرِش  ن روی آن مصداق خاص توافق کنند مثل فروِشیعالم خارج موجود باشد و طرف

  یزان حداقل به اندازه م  و   خارج موجود باشد   مِ العقد در عالَین ح  ید آن مجموعه با  ،هم باشد   معیّندر    ی اگر مورد معامله کلّ

 در آن مصداق وجود داشته باشد. ،تعهد 

موجود نبوده است معامله باطل است )ماده    العقد ین کشف شود که مورد معامله ح  معیّن  ینع  : اگر در مورد معامله نکته

 . ق.م( 361

 باطل است. یع وجود نداشته ب  یعمعلوم شود که مب معیّن  ینع یع ب اگر در  - 361  ماده

اساس یا  )  ذات  ینصفت جانش (4 اراده   ین (: چهارمیاوصاف  تطابق  اساس   ین طرف  یهامورد که  اوصاف  است  صفت    یا   یالزم 

 ین خاطر آن صفت است و صفت جانشه  ب  یء آن ش   ۀ به معامل  ینطرف   ۀ رغبت عمد   یعنی   یوصف اساس   ذات است.  ینجانش

معامله   موردِ  ارزِش   یّتِ تمام  یگر ارزش مال مورد معامله است به عبارت د  یت تمام  که وجود آن در معامله   ی صفت  یعنیذات  

در    یانداشته باشد    یق طرف تطب  دو ۀمورد هم اگر اراد   ین ا  کاسه. در  ی بودن برا  یقهاست مثل صفت عت  صفت  ین به لحاظ ا

بدهم بعد معلوم شود که کاسه    یقه کاسه را به عنوان عت  یک من    اینکه معامله باطل است مثل    یرد صورت بگ   ی آن اشتباه

 عکس آن. یااست  ودهب  یمعمول
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معامله است و    موردِ   یءِش   یتعدم تطابق اراده در ماه  ی ذات به معن ینِجانش  عدم تطابق در اراده در صفاتِ  یا : اشتباه  نکته

 موجب بطالن است. 

 . (..مق 194با قبول تطابق داشته باشد )ماده   ید با یجابچهار مورد ا ینا در

که    یموافق باشد به نحو   ید با  نمایند ی آن انشاء معامله م   ۀیلبه وس   ینکه متعامل  یگرالفاظ و اشارات و اعمال د  -  194  ماده

 قصد انشاء آن را داشته است واال معامله باطل خواهد بود.  یگررا قبول کند که طرف د یهمان عقد  یناحد طرف

  یح آن را تصر  خالف در موقع عقد    اینکه   ت مگروب اس خود آن شخص محس  ی آن معامله برا  کند ی مکه معامله    ی کس  -  196ماده  

هم به نفع شخص    یتعهد   کند ی م خود    یدر ضمن معامله که شخص برا   است  لک ممکنذ آن ثابت شود مع  خالفبعد    یا  ید نما

 . ید بنما یثالث

 به هم ربط ندارند:  یلیدارد که خ  قسمت 2ماده  این

 است یندهو نما یل اول: راجع به اص قسمت

 است دوم: راجع به تعهد به نفع ثالث قسمت

  ی دادرس   یین. در آ(فروشد ی مخودش    برای ،  خرد ی مخودش    یبرا )  کند یم خودش معامله    ی است که برا  ی کس  یل اول: اص  قسمت

 .کند ی مبه دادگاه مراجعه  برای منافع خودش که   یکس  :یمدار یلهم اص یمدن

 چهار قسم دارد:  نماینده  .کند ی ممعامله   یلاص یاست که برا  ی نائب کس یا نماینده

 .شودی م  یندهنما « عقد وکالت»  با که یلمانند وک ؛شده است یندهاست که به موجب قرارداد نما ی : کسیقرارداد یینده نما .1

  ی مانند پدر و جد پدر  ؛بخواهد   خودش ینکه  ون اشده است بد   ینده است که به حکم قانون نما  ی : کسیقهر  یا   یقانون   یینده نما  .2

 هستند. یگردو در عرض همد  هر چون نیست   مقّدمبر دیگری  کدامیچ ه. بین این دو (ی قهر ی ول)

  قیم   خودو البته    کند ی م  یینکه او را دادگاه تع  یممثل ق  ؛شده است  یندهاست که به حکم دادگاه نما  ی : کسییقضا  ییندهنما  .3

 ؛ مثل امین برای اموال غایب مفقوداالثر. قبول کند  ید هم با

  ی موص   یاراده که به    ی ندارد مثل وص  اراده   شده است و خودش   اش یندهنما  یگری د  ۀ اراداست که به    ی: کسیقاعیا  یینده نما  .4

 ( قانون مدنی 76ماده   طبق)است  ایقاعی ییندهنماکه  یشده است و مثل متول یندهنما

و    ید رد نما  تواند ی نم  یگرقبول کرد د  اگر   رد کند و  یارا قبول    یتتول  بدواً  تواند ی م قرار داده    ی که واقف او را متول  یکس  -  76ماده  

 داده نشده باشد.   قرار ی متول اصلاز  که ستا ی اگر رد کرد مثل صورت

 سه مطلب را گفته است:  196 ۀ ماد  اولِ قسمتِ

 است. یلاست که اص ینظاهر ا  کند ی مکه معامله    ی( کس 1

 .امبوده  ینده که نما ید موقع معامله بگو ینکه ا مگر ... (  2
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برداشت می (    3 ماده  این  از  نادرست استمطلب سوم که  اشعار  .  شود  اینگونه  ثابت   اش یندگی نما  بعداً  یا...  داشته است: »ماده 

  یاورم ب  ی دلیلماه    دو هستم بعد از    یل من اص  د کنیی مفکر   شما  ؛ گویمینم  چیزی   یچ ه  کنم ی ممن با شما معامله  فرض کنید   «. بشود

با    ید نخواه  شماو    ندارید قبول    شماکه    باشد   ی آدم  آقای الفممکن است    یراز  یست درست ن. این  امبوده  آقای الف   ۀ یند نما  من  که 

 .ید شراکت داشته باش  یا ید معامله کن اومانند  یکس

نما  ( 1)  نکته  نگو  ینده هرگاه  را  خود  سِمَتِ  عقد،  ماد   ید هنگام  اساس  ب  196  ۀ بر  اص  کنندۀ یانکه  است،    ینمتعاقد   بودنِ یلاصلِ 

  ی مسؤول اجرا   ینده، نما  ین همچن  شود؛ی منعقد م  یل اص  ی محسوب است اما در واقع معامله برا  یندهخود نما  ی معامله در ظاهر برا

 است. یرگ  یشهم پا یندهنما یعنی ین( و ایندهمراجعه کند و هم به نما صیلهم به ا تواند یطرف م  یعنیتعهدات است )

  ینماش   من  .«بخر   ینبرام ماش به نیابت از من  برو  »  :به من وکالت داده گفته  الف  ینکهمثل ا  :یلو اص  یندهنما  الفاخت  ( 2)  نکته

  یا ؛  بوده  من  یبرا   گوید ی م  آقای الف خودم بوده و    یبرا که معامله    یمگوی من م   :شودی م  یماندعواسپس بدین شکل  و    خرمی م

  خودت   ی برا  ینماش   ین ا  ! نه»  :ید بگو  الفو  »آقای الف این ماشین را برای شما خریدم«    : یمبخرم بگو  ینماش   ک یممکن است من  

ا؛  «است ا  ینجادر  کار  یناصل  که  نما  یاست  برا   یندهکه  است    یکرده  اول    الفِاخت  مدلِ  در  .(196  ماده  1بند    طبق)خودش 

می ) یک  هر  که  اص«من»برای  گویند:  اختالفی  در    یمدع ،  یل(  و  )  الف اختمدل  است  میدوم  یک  هر  که  (  توگویند:  اختالفی 

 ثابت کند.  ید باشد خودش با یو هر کدامشان مدع است یمدع ،یندهنما

  گوید ی ماصل    ینا.  قرارداد  سبی نِ  اثرِ  اصلِ  یا   قراردادها   بودنِ   ی سبنِ  به نام اصلِ   یم اصل دار  ک یبه نفع ثالث،    تعهد   : 196ماده    2  بند 

منعقد    یقرارداد  ب  شودی مکه  قاطرفین    ین فقط  مقابلِ  مؤثر  شانمقامم ئو  در  و  اثر  ص شخ  است    ی برا  ی حقّ  نه )ندارد    ی ثالث 

 . یند بودن قراردادها گو یرا اصل نسب  ین. ا(تعهدی و نه  کند ی م  یجاداشخاص ثالث ا

 تفاوت دارد.  ی باشند اما در مدن یکیفرق دارد و ممکن است در فقه  ینده مقام: که با نماقائم

که اثر عقد به    شودی م مقام  قائم   و   آید ی ماو    ی به جا  ی کس  رود ی معقد    طرف   ی وقتعقد.    طرف   ینمقام عبارت است از جانشمئقا

 .رسد ی ممقام قائم

 خاص مقام قائم   .2عام مقام قائم . 1 بر دو نوع است: مقام قائم

 : قانونی(مقام )قائم  عام مقام قائم  .1

وراث    عبارت از  اطرفین  است  شرط  به  ب  ینکه عقد  از  فوت  با  جا  یعنی )نرود    ین عقد  اشعار    که   497ماده    مانند (  نباشد   یزعقد 

اجاره با وراث    ۀ که ادام  یردمستأجر بم  یاو    است  اجاره با وراث  ۀادام   یردمؤجر بم   یوقت  یعنی  رودینم  یناجاره با فوت از ب  دارد:می 

 است. 

  ینخود مالک منافع ع  عمرِ  مّدتِ   برای   اگر مؤجر فقط   یکن ل  و  شودی نممستأجر باطل    یا عقد اجاره بواسطه فوت مؤجر    -  497ماده  

 . گرددیم اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل  شودی مباطل   ؤجرفوت م ه  مستأجره بوده است اجاره ب

 :مقام قراردادی()قائم  خاصمقام قائم  .2
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  ک مال قانون مدنی،    53ماده  در    مثال   ن ا( بعنویهلإمنتقلٌ )به او منتقل شده    ی مالطرفین  از    یکی   ی که از سو  ی است از کس  عبارت

  خاص   مقامِ قائم  ، یدارخر  در این صورت،  فروشد ی م مال را    ،مّدتواگذار کرده؛ سپس در همان    ی مّدتبعد از  از ملکش را  انتفاع    حقّ

 .استمال   انتقال فرق عام و خاص در سبب و شوند ی معام مقام قائم  فوت کند وراثش   کو اگر مال شودی م

ب  طرفاز    ینانتقال ع  -  53ماده   بط   یر غه  مالک  باشد که حقّ   یهلإاگر منتقلٌ   یول   شودی نمانتفاع    ن حقّالموجب  انتفاع    جاهل 

 .داشت  را خواهد  معامله فسخ ر یات اختاس  یدیگرمتعلق به  

فروشد  میلیون تومان. بعد آقای الف باغ خود را به ج می   20در مقابل    سالهیک فرض کنید آقای الف باغ خود را به ب اجاره داده،  

یا مشتری(لإمنتقلٌ )ج یعنی   الف فوت می الف می   خاصِ   مقامِقائم   « ج»  ؛یه  یا مثالً  به ورّاث منتقل می کند دارایی شود    ؛ شوداش 

هستند مقام  قائم   ،ورّاث یا  قائم  . عام  خاص  قبلی  لإمنتقلٌ مقام  مالکِ  جانشینِ  شده  منتقل  او  به  که  خاص  مورد  یک  در  فقط  یه 

عقود جایز    -1شوند مگر در دو مورد:  د جانشین می مقام عام یعنی وراث اصوالً در تمام امور مُوَرِّثِ خو شود ولی قائم محسوب می 

عقودی که شخصیت، علتِ عمدۀ عقد است و    -2شوند مثل ودیعه، مضاربه، عاریه، وکالت، شرکت.  اذنی چون با فوت منحل می 

 بارزترین آنها عقد نکاح است. 

 . 196در مورد ماده  مگر است مؤثر هاآن یِ قانون مقامِ و قائم   ینمتعامل  طرفینِ ۀ و عقود فقط دربارمعامالت  - 231ماده  

 بودن قراردادها سه استثناء دارد:  ینسب اصل

 قانون مدنی(  196)ذیل مادۀ   به نفع ثالث  تعهد  .1

 قانون مدنی(   247)مادۀ  یفضول   ۀمعامل  .2

 ( ق.ت  489  ماده )  یجمع ی قراردادها .3

ارفاق  ینهم  : ق.ت  489  ماده  از تار  ف در ظر  یا  اند بوده   اکثریت  در  که   ییهارطلبکا  بهد نسبت  ش   یق تصد   ی که قرارداد    یخ ده روز 

  توانند ی م  اند نکرده نبوده و قرارداد را هم امضاء    یت که جزو اکثر  ییطلبکارها  ی ول  بود   خواهد   ی قطع  اند نموده آن را امضاء    ،یقتصد 

ۀ  یتاجر ورشکسته بق  یاز دارائ یهآت در ندارند  حق یکنل یند نما یافتدر رسد ی مکارها تاجر به طلب یخود را موافق آنچه از دارائ سهم

  ده روز مزبور   ظرفآن را در    یاشرکت داشته    یکه در قرارداد ارفاق  یطلب کسان  تمام  یهطلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأد

 .اند نموده  امضاء

 به نفع ثالث: که به دو شکل وجود دارد: تعهد  .1

 صورت شرط ضمن عقد  ( بهالف

 از دو عوض  یکیصورت  ( به ب

قاعده این است که عقود نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد از این قاعده کلّی در قانون مدنی، فقط تعهد به نفع ثالث استثناء شده  

 ق.م.(.  231است )ماده 
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به  تعهد را تعهد به نفع ثالث    این  متعهد باشد.در مقابل ثالث طرفین  از    یکیشرط کرد که    توانی مضمن عقد: در عقود   ( شرط الف

  آقای الف تومان به    میلیون  05  ینکهبه شرط ا  میلیون   005فروختم    شمارا به    ینممن ماش   مثالً.  یند گو  ضمن عقد شرط  صورت  

 . (ق.م. 196ماده    2 بند ) یند گو شرط ضمن عقد  صورت  بهبه نفع شخص ثالث  تعهد  تعهد را یناد. یبده

  یح آن را تصر  خالف در موقع عقد    اینکه   خود آن شخص محسوب است مگر  ی آن معامله برا  کند ی مکه معامله    ی کس  -  196ماده  

هم به نفع شخص    ی تعهد   کند ی مخود    یدر ضمن معامله که شخص برا   است  لک ممکنذمع آن ثابت شود    خالفبعد    یا  ید نما

 . ید بنما یثالث

را تعهد به نفع    ینثالث باشد. ا  ص شخ  از دو عوض تعهد به نفع  یکیاز دو عوض: در عقود معوض ممکن است    یکیصورت    ( بهب

،  در مقابل  ید با  یز ن  شمااما    کنم ی مصلح    شمارا به    امخانه   مثالً .  (.مق  768  ماده)  یند از دو عوض گو  یکی ثالث به صورت    صشخ

 دارد.  تفاوتضمن عقد   شرط  که با د یبده  آقای الفبه  یلیونم  500

همه    یاهمه ساله    ی معیّن شود که نفقه    متعهد  گیرد ی م  که   ی الصلحدر عوض مال طرفین  در عقد صلح ممکن است احد   -  768ماده  

 واقع شود.  اشخاص ثالث  یاشخص به نفع   یا مصالحهطرفین  است به نفع  ممکن د تعه نید اکن یه أدت معیّن  مّدتماهه تا  

شمایِ  من به    گوید ی مدهد  ای که می در مقابلِ حقّ بیمه و    رودی م  یمهبه شرکت ب   گذاربیمه   ،عمر  یمه: در بب  حالتِ   یگرِد  مثالِ

 .ید پول بده آقای الفبه   نامه فالن مبلغبر اساس بیمه شما  مردَمُ یوقت   دهمی مپول   شرکتِ بیمه 

  یجاد عقد ا  که  ین. همخواهد ی نم  بودن است و چون استثناء است قبول ثالث را  یبه نفع ثالث استثناء بر اصل نسب  تعهد   ( 1)  نکته

  شرطِ   لیآن است و  لزومِ   شرطِ   ، ثالث  قبولِ   یعنی رد کند    تواند ی نم  یگراما اگر ثالث قبول کند د  شودی مثالث طلبکار    صشد شخ

  ین اگر ثالث رد کرد تعهد از ب  ی، رد کند مانند متول  تواند ی مکه ثالث قبل از قبول    شود ی مگرفته    یجهنت  ین . از ایستآن ن  یجادِا

به سود وراثش    بود   و اگر فوت کرده   ( که به سود ثالث شرط کرده طرفی    یعنی )  شود   اجرا عقد    یگرِد  طرفِ   به سودِ   باید   و  رود ینم

 . گرددی ماجرا 

ثالث امکان    سود  بهاجرای تعهد  اگر    یعنیرد کرد    یافوت کرد و    یانشد    صاگر ثالث مشخ  یشه: در تعهد به نفع ثالث همقاعده

با نفع    ید نداشت  نفع کس  یعنی)اجرا شود    یگرد  طرفبه  گذاشته  یبه  را  واست  که شرط  را    یکس   یعنی  طرفاگر    (  که شرط 

 .رسد ی مگذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او 

با  تعهد   (2)  نکته استثناء است  ثالث چون  نفع  به  آن   یعنیبشود    یقمض  یرتفس   ید به    مثالًداد.    یتسرا  توانی نممشابه    موارد  را 

. خواهد ی نمفقط تعهد به سود ثالث قبول   ( ویمخواهی م را  ثالث  قبول    هر کجا که ثالث باشد خواهد )یم به سود ثالث قبول    کیتمل

به    ینممن ماش   مثالً  به   یلیون م   50را    انتقال )بشود    آقای الفن مال  اال  ین( هممعیّن  ین ع)  شما  گوشی آن    ینکها  شرط   فروختم 

و    شودی م  کقبول کند مال  آقای الفاگر    و  ایجاد شود  ینیع  حقّخواهد  در واقع میچون    خواهد ی مقبول    مالکیت  انتقال  ؛(یتمالک

من  در این صورت،    ( وق.م  240 ماده )  شودیم شرط ممتنع  یعنی گرددینم بر  به سودم شده  طی که شر به من یگرد  نکند  اگر قبول

 فسخ دارم.  حقّ

  حقّ   ،و طلبکار  دارد  ینیع  حقّ  ، مالک  یگرو به عبارت د  ینی ع  حقّ  «معیّن  ین ع»اما    کند ی م  یجادا  ینیحق د  «کلی دانیم که »می 

 دارد.   ینید
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به زوجیت آقای الف دربیایید؛ فرض کنید خانم  ن  االشما    ینکه به شرط ا  یلیونم  50را فروختم    ینمازدواج با ثالث: ماش   ی برا  مثال

 قبول کند. ید با آقای الف نیز و  دهد ت میبه این ایجاب، پاسخ مثبَ

که شرط بر نفع او شده    یکس  است  ودهالعقد ممتنع بین معلوم شود که ح  یااگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود    -  240ماده  

 له باشد. مستند به فعل مشروطهٌ  امتناع  اینکهفسخ معامله را خواهد داشت مگر  یاراست اخت

ثالث    تعهد   ( 3)  نکته نفع  عقد   یناش   یشه همبه  ول  از  را    ی است  ثالث  قبول  ا  مقابل  در   خواهد ی نمچون  مانند  و    است   یقاعثالث 

 دوگانه دارد.   یتماه ک ی شود گفت می 

تعهدی بر  ( تفاوت تعهد به نفع شخص ثالث و تملیک به نفع شخص ثالث این است که در تعهد به نفع شخص ثالث،  4نکته  )

، اما در تملیک به نفع شخص ثالث، تعهدی به نفع ثالث ایجاد نشده بلکه  شودعهدۀ یکی از طرفین به نفع شخص ثالث ایجاد می 

است، اما تملیک به نفع    ایقاع با حق رد . همچنین تعهد به نفع شخص ثالث نسبت به شخص ثالث  آید مالی به ملکیت او درمی 

آن که شخص ثالث این تملیک را  دارد؛ بنابراین  اگر قبل از    قبول است و نیاز به    ایجابشخص ثالث نسبت به شخص ثالث یک  

 شود.قبول کند، فوت کند، ایجاب تملیک به ثالث زایل می 

  ( و هستند   صم به شخ ئقا  همیشه  ی مجان  عقود)است    صم به شخئاست قا  ی است و چون مجان  یمجانبه نفع ثالث    تعهد   (5نکته )

به    شرط کرد که تعهد   توانی م این ماده اشعار داشته است  .  (.م ق  769  ماده باشد )شرط شده    ینکهمگر ا  رسد ی نمبه ارث    ینبنابرا

 برسد.  ورثه

نفقه    ،منتفع  نمود که بعد از فوتِ   شرط  تممکن اس   باشد قبل به نفع هر کس که واقع شده    ۀدر تعهد مذکوره در ماد   -  769ماده  

 به وراث او داده شود. 

  ید و با  رود ینم  ین از ب  ثالث  تعهد به نفع  ،با اقاله آن عقد   ی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ول  ی عقود  ( 6نکته )

به    ینممن ماش »   مثالً گردد.    اجرا ا  یلیونم  50را  به شرط  بدهمیلیون    10  ینکه فروختم    10  فرض کنید   حال  الف« به    د یتومان 

  ی اصل طرف تعهد را به نفع ثالث انجام دهد بعد از   ،صشخ باید  یز پس از اقاله ن یعنی  ؛شودی م ما اقاله  یع و ب د یتومان را نداد میلیون 

اقاله شد ب  بدهد   را به ثالث  میلیون تومان  10  به عبارت دیگر؛  یردبگ  اقاله    یحت   یا.  یردبگ   شطرفاز    یاید بعد اگر    10اگر قبل از 

  را از   غمبل  تواند ی م  بعداًثالث را انجام دهد اما    صتعهد به نفع شخ  ید با  یزاقاله شد بعد از اقاله ن  بیع  نداد و  الف تومان را به  میلیون  

 . یردکه شرط را گذاشته بگ  کسی

توان  ( در همۀ قراردادها درج تعهد به نفع شخص ثالث ممکن است؛ مگر عقد وقف. زیرا وقف تنها عقد مجانی است که نمی 7نکته )

در آن شرط عوض درج کرد و درج کردن تعهد به نفع ثالث یک شرط عوض است. البته در عقد وقف نیز درج  تعهد به نفع ثالث  

ابر عهدۀ موقوفٌ  نیست؛  واقف  علیهم مجاز  به عبارت دیگر  واقف مجاز است؛  بر عهدۀ  بر عهدۀ    تواند نمی ما  را  ثالث  نفع  به  تعهد 

 تعهد  به نفع ثالث را بر واقف قرار دهند. توانند می علیهم علیهم قرار دهد، اما موقوفٌ موقوفٌ 
 مگر در بیمۀ عمر. نفع تعیین شود و در غیر این صورت باطل است؛ ( در تعهد  به نفع ثالث باید ذی 8نکته ) 
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)طرف دیگر قرارداد(   له مشروطٌ ( در  صورتی که شخص متعهد از انجام تعهدات قراردادی خود به نفع ثالث امتناع کند، هم  9نکته ) 

انجام تعهد را به خرج او توسط شخص  دیگری درخواست  یا    الزام به انجام تعهد نمایند توانند او  را  )منتفع( می ثالثو هم شخص  

  لَه طٌ فقط مشرو علیه نیز ممکن نباشد،  . در صورتی که الزام متعهد ممکن نباشد یا اجرای تعهد توسط ثالث به خرج مشروطٌ د نماین

 . تواند عقد را فسخ کند می 

 ( اگر تعهد به نفع ثالث، به صورت یکی از دو  عوض باشد، متعهٌدله نسبت به اجرای تعهد، حق حبس خواهد داشت.10نکته ) 

شود؛ اما  می   منفسخباشد قرارداد    یکی از  دو عوض، اگر به صورت  غیرقابل انجام شوددر صورتی که تعهد به نفع ثالث  (  11نکته ) 

 کند.  فسخ  تواند قرارداد رافقط می  له مشروطٌ شود بلکه  باشد قرارداد منفسخ نمی  شرط ضمن عقد اگر به صورت 

شود؛  ده، قابل فسخ است و فسخ موجب زایل شدن تعهد به نفع ثالث می ای که در آن تعهد به نفع ثالث درج ش ( معامله 12نکته ) 

 زیرا این تعهد از ابتدا با لحاظ حق فسخ ایجاد شده است. 

زایل شدن تعهد به نفع ثالث    شده، منفسخ شود، این انفساخ موجبای که در آن تعهد به نفع ثالث درج  ( اگر معامله 13)   نکته

 شود.می 

 

 .است عین متعلق به غیر  دربارۀ معاملۀ  ،؛ یا به عبارت دیگراست ی فضول یمعامله راجع به  197  ماده

 خواهد بود.  ینع صاحب یرا ب معاملهآن  باشد  ریمتعلق به غ ینثمن معامله عمُ یاکه ثمن   یدر صورت  - 197ماده  

 دو قسم است: ی فضول یمعامله 

 ( مالک) یر غ یبرا  معامله .1

 ( فضول خود )  یبرا  معامله .2

را هم که    یضوَعِ  خواهد ی مو    کند ی م  کمال  یبراواقعاً  ندارد، معامله را    یتناست که فضول سوء   ین: ا(مالک)   یرغ  ی برا  معامله  .1

را   ینتانکه من بدون اذن شما ماش   کنید ینم  یداپ  ی و مشتر  ید را بفروش   ماشینتان  خواهید یمشما    مثالً بدهد    کبه مال  گیردی م

 . د کنیی م رد  یا د کنیی م یذ معامله را تنف شما یا  در این صورت( ندارم یتنسوء)است  ی معامله فضول ین. افروشمی م

داشته باشد و    یتنسوء  تواند ی مهم    که  کند ی ممعامله    خودش   یبرا  یرمال غ  ی فضول رو  ینکه: مثل ا(فضول)خود    یبرا  معامله  .2

باشد.    یتنسوء  تواند ی مهم   برا  غیر  مال  ، دزد  مثالًنداشته  این صورت مسلّماًخودش فروخته    یرا  مثال د  یتنسوء  در    یگر دارد. 

معامله    اند گفته   یمال خودش است. بعض  کند ی مو فکر    فروشد ی مخودش    یرا برا   یر مال غ  اشتباه  و به   کند ی مکه اشتباه    یکس

خود    ی که معامله برا  ید خواسته است بگو  یعنی  کرده   نظر را رد   ینا  197  ۀماد اما  ؛  نافذ است  یرغ  یرغ  یخود باطل است و برا  یبرا

 نافذ است. یر غ یر، غ ی چه برا و  خود یچه برا یعنینافذ است   یرهم غ

 است: 196ماده    1تکرار بند  198 ماده  2بند 

  یح را تصر  آن   خالف در موقع عقد    اینکه   رت مگ خود آن شخص محسوب اس   ی آن معامله برا  کند ی مکه معامله    ی کس  -  196ماده  

هم به نفع شخص    یتعهد   کند ی مخود    یدر ضمن معامله که شخص برا   است  نود معذالک ممکآن ثابت ش   خالف بعد    یا  ید نما

 . ید بنما یثالث
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از غ  یکی   یاطرفین  ممکن است    -  198ماده   آنها به وکالت  ن  د یدام بنمااق  یراز  از    یککه    است  نممک  زیو    طرفنفر به وکالت 

 . اقدام را به عمل آورد ینا ینمتعامل

 از حقوق فرانسه است و دو نوع است: اصطالح ک یبا خود که  معامله

 ق.م  198ماده  2  قسمت( 1

 ق.م  1240  ( ماده2

را به خود منتقل    یهعلی مول مال    اینکه  م ازکند اع   معامله با خود    یهعلیمول   طرفاز    یومتبه سمت ق  تواند ی نم  یم ق  -  1240ماده  

 مال خود را به او انتقال دهد.  یاکند 

  دهم ی م من به شما وکالت    مثالً .  بنددی م، عقد را  طرفاز دو    یندگیعقد است و به نما  طرف دو    ی یندهنمانفر    ک یاول:    سم( قِ  1

بفروش   ینمماش  د   ید را  وکالت    یگریو  شما  ماش   یبرا  که  دهد ی مبه  واقع   ید بخر  یناو  از    فروشید ی ممن    طرفاز    در  او    طرفو 

در این  )  کند یم   است و عقد را منعقد   یل هر دو وک  طرف از    ص که آن شخ  دهند ی منفر وکالت    ک یبه    طرف   دو   ، . در نکاحخرید ی م

 .(شودی م عقد گفته طرفین عاقد به  . یلگفت وک ید اشتباه است با عاقد فرض، واژۀ 

  دهم یم  شمارا به    ینممن ماش   مثالً.  است  عقد   یگر د  طرف   یلاست و خودش به عنوان اص  یگری د  ی یندهنمانفر    ک یدوم:    سم ( قِ  2

 معامله با خود چند نکته دارد:  نوع ین. اد فروشیی م  انبه خودت  و شما نیزبفروش  یمگوی و م 

  ( رادوم  سمقِ) معامله با خود    نوع   ینا  توانند ی( م یند گو  «خاص   یّول »به هر دو    که )   یوص   ( و یپدرو جد    پدر )  یقهر   یّ ول  (1نکته ) 

به    یازانجام بدهد ن  یبخواهد کار   ی کس  اگر  یعنی  د نخواهی م  تصریح قانون را  را انجام دهند   ید کارناگر نتوان  اشخاصانجام دهند.  

 کرده باشد. یرا نه قانون آن ینکهانجام دهد مگر ا یهر کار تواند ی م است که انسان  ینقانون و ماده ندارد پس اصل بر ا

  یم ق  گفته   ( که که در باال ذکر گردید   ق.م   1240  مادهبه موجب  )را انجام دهد    ( قسم دوم)معامله با خود    تواند ی نم  یم ق  ( 2)   نکته

بر بطالن دارد ها  تواند ی نماز    ی بعض  دانید همانطور که می   و   تواند ینم بر  ها  تواند ی نم  ی و بعض  داللت  داردنافذ    یرغداللت    . بودن 

 باطل است. یعنی ماده  یندر ا تواند ینم

  ، . پس در نکاح(ق.م  1072  مادهتواند )ی مو در قانون تجارت گفته    تواند ی نمگفته    یکه در قانون مدن  یمماده دار  یک  (3)  نکته

برا   تواند ی نم  یل وک تزو  یموکله را  بحقّ .ت. گفته  ق  373. ماده  ید نما  یجخود  کار در  اتواند ی م   یعالعمل  فرقش  در    ین.  است که 

در    ( اما دوم  با خود قسم  معامله کند ) با خودش معامله    تواند ی نم  یل ( وکی مجاننکاح و عقود    مثل )  است  مهم   یت که شخص  یعقود 

 . یعبا خود معامله کند مثل ب تواند ی م یل وک یستمهم ن  یتکه شخص یعقود 

ا  تزویج  ود خ  یموکله را برا  تواند ی نم  یلداده شود وک  طالقا  طوربه وکالت    که   یدر صورت  -  1072ماده   اذن    ینا  ینکهکند مگر 

 به او داده شده باشد. یحاًصر

  یا  یباشد که مظنه بورس  یاوراق بهادار سایر  یا یارتناد تجاس  یاالتجاره فروش مال یا ید به خر  مأمور العمل کار حقّ  اگر  –  373 ماده

  به   مأمور   که را    زی یچ  یا بکند و    یم به عنوان فروشنده تسل  شخصاًآن بوده خود    خرید   به   مأمور   که را    یزی چ  تواند ی مدارد    یبازار

 داده باشد. ی آمر دستور مخالف ینکهنگاه دارد مگر ا یداربعنوان خر شخصاًآن بوده  فروش 
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 عیوب اراده 

 اکراه.  -2اشتباه،  -1اند از: کنیم که عبارتدر حقوق مدنی دو مورد را به عنوان عیوب اراده بحث می 

 اشتباه  -1

 (ق.م  201و  200، 199 مواد )

 . یستاکراه موجب نفوذ معامله ن یااشتباه  یجهحاصل در نت یرضا - 199ماده  

 .باشد  معاملهوع به خود موض موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط  ی اشتباه وقت - 200ماده  

عقد بوده   ۀعمد  علتِ  ،طرف شخصیتِ که   یمگر در موارد آورد ی نموارد  یبه صحت معامله خلل طرفاشتباه در شخص  - 201ماده  

 باشد. 

اثرِ  مطرح می در این خصوص سه سؤال   ثالثاً  ثانیاً در چه مواردی ممکن است اشتباه رخ دهد؟  شود: اوالً مفهوم اشتباه چیست؟ 

 اشتباه چیست؟

بوده.   یده د  بعداً داشته    ی تصور   کی نفر    ک ی   یعنی ؛  واقع  الفِ خ  صورِ ت  یعنی :  اشتباه مفهوم   در    غلط  ما  با    % 98تصورهای  موارد 

فکر کردم    یست،ن  طال   ی ول  طال است  فکر کردم دانیم زرد است یا این لیوان شیشه است،  رنگ زرد را می   مثالً   واقعیت مطابق است

 .ایماما در معدودی از موارد، تصور ما خالف واقع است که در این صورت اشتباه کرده  یستن گلزار  ی است ول گلزار

تأثیری ندارد مگر در    ،؛ به عبارت بهتر ن عقد استالدر چهار مورد باعث بط  اشتباه  موارد اشتباه: اشتباه اصوالً در صحت عقد 

 موارد ذیل که فقط و فقط باعث بطالن عقد است: 

عنی نه اجاره شکل  ی  دو باطل است   هر   اجاره کردم   د ییگوی م  شمافروختم و    یم گوی من م  عقد:  یتماهیا  عقد  در نوع    اشتباه   . 1

ارتباط  مبحث اشتباه    باهم    مورد  این  دهد.دهد، ب قبولی برای عقد هبه میبیع می   گرفته و نه بیع؛ یا مثالً الف به ب ایجابِ عقِد

 ( ق.م 194 ماده )  و قبول. یجابا مبحث  باو هم   دارد

د  -  194ماده   اعمال  و  اشارات  و  متعامل  یگر الفاظ  معامله    یله بوس   ین که  انشاء  نحو  باید   نمایند ی مآن  به  باشد  احد    ی موافق  که 

 معامله باطل خواهد بود.  االو  او را داشته است انشاء د قص دیگر  فرا قبول کند که طر  یهمان عقد طرفین 

و    یجابا  ،هم  ینجاا؛ در  یدمرا خر  صندلی  د یی گوی م  شمارا فروختم    یزم  یم گوی من م  :مورد معامله  یا در مورد عقد    اشتباه   . 2

 .(ق.م 194 مادهوحدت مالک از )   یستن یگرقبول مطابق همد 

اشتباه در ماهیّت    :)اشتباه در ماهیّت شیء مورد معامله(  در خود موضوع معامله  اشتباه   . 3 راحتی مشخص است که  به 

 ق.م.(  353. )ماده موجب بطالن استمورد معامله 

 است. در خود موضوع معامله هم موجب بطالن است زیرا به منزلۀ اشتباه ذات؛  اشتباه در صفت جانشین: 1نکته 
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  آن وصف   طربه خا  طرفمورد معامله که    یوصف اساس ست از  ا  عبارت« یا ماهیّت شیء مورد معامله  موضوع معامله  خود »  :2نکته  

دارد که در    یگرید  یهااسم   معامله   . خود موضوع کردی نمآن وصف وجود ندارد هرگز معامله    دانستی م   طرف . اگر  کند ی م  معامله 

  -ماده سازنده کاالخود موضوع معامله:    1)مفهوم    بودن   الطکه    خرید ی م  طال   یالنگو  روید ی مشما    مثالًآمده است.  ب مختلف  کت

  ، یستن  «جنس»   یشهخود موضوع معامله است. خود موضوع معامله هممثالً آیا این چکش فلزی است، یا پالستیکی، یا چوبی.(  

موضوع معامله است.    خود  بودن  یقهعتکه    خرید ی م  یقهگلدان عت  کی  روید یمشما    مثالً  غیر از جنس باشد   یگریوصف د  تواند ی م

سازنده کاال کاری ندارم بلکه با ماهیّت  ۀ  من )خریدار( در این مورد با ماد  -  ماهیّت عُرفی یک کاالخود موضوع معامله:    2)مفهوم  

آیا این وسیله  و  یستچعرفی کاال کار دارم. ماهیّت عُرفی یعنی کاربرد کاال در عرف   تلویزیون  ای که من خریده مثالً  ام ریموت 

 . (.م ق 335و   200)مواد   خودِ موضوعِ معامله حاصل نیست. اینجا در   ؛ کهاست، ریموت کولرگازی یا ریموت دستگاه دیگری است

  نافذ   یرغ  باعث  اشتباه در خود موضوع معامله  اشعار داشته است  200ماده    مواد مبحث اشتباه است.  ین ق.م که در ب  200  یماده 

ق.م. عدم نفوذ به معنای عام است که به معنای بطالن خواهد بود و نیز ماده    200در ماده  غلط است.  این    اما  تاس   شدن معامله

نفوذ به معنای خاص و در معنای    837 نفوذ در معنای عام یعنی بطالن و عدم  نفوذ به معنای بطالن است. عدم  نیز عدم  ق.م. 

 است. باعث بطالن موضوع معامله  اشتباه در خودخاص، یعنی وصفِ عقد غیر نافذ که قابلیّت تنفیذ دارد. 

شوید، قصدتان این است که طال و جواهر بخرید. اگر گردنبند، طال نبود یعنی مورد  می   ی جواهرفروش برای مثال وقتی شما وارد  

است. باطل  گفتیم  که  هم  قصد  بدون  معاملۀ  و  نداریم  معامله  آن  برای  قصدی  ما  و  نیست  ما  نظر  مورد  از جنس  پس   معامله 

 له است.پذیرفتیم که جنس مورد معامله یکی از مصادیق اوصاف اساسی یا خود موضوع معام

اس  یتشخص  یکهجائدر    طرفدر شخص    اشتباه .  4 در  تمهم  مجان)  تَبَرُّعی  عقود  کلیه:  هبه، صلح  عقود  وصیّت،  مثل  ی( 

.  ت اس   باطل  رخ بدهد عقد   طرف   ص در شخ  یعقود اگر اشتباه  یندر ا  .است  مهم  یت شخص  ، نکاحانتفاع، عقد    حقّبالعوض، وقف،  

خلل اصطالح حقوقی    رساند ی م  خلل به صحت معامله    طرف  صاست اشتباه در شخ  مهم   یت که شخص  یگفته در موارد   201ماده  

اِ یعنی صدمه، خدشه،  لحاظ حقوقی  از  ادبی است. خلل  بلکه اصطالح  نگارش  که    شکالنیست  این مدل  نبا    معامله   یستمعلوم 

باطل    ، معامله  شکلو مقرر داشته این    مشابهِ این بحث را مطرح نموده استم  ق.   762  ماده.  یا قابل فسخ  نافذ   یرغ  یااست    باطل

 است. 

 .است لصلح باط باشد واقع شده  یدر مورد صلح اشتباه یامصالحه و  طرف اگر در  - 762ماده  

  ی فسخ دارد و در بعض   حقّ  طرف   ، مورد  5  یناز ا  یاست. در بعض   یحعقد صح  یعنی ؛  یستن نال مورد باعث بط  5: اشتباه در  نکته

 ندارد:  را هم فسخ حقّ همان

است    خود موضوع معاملههمان    اساسی  وصففرق دارد.    یف اساس اوصا مهم با    ف: اوصامهم مورد معامله  فدر اوصا  اشتباه   . 1

در    ی. اگر اشتباهیستن  یاساس   ی مهم است ول طرف  یکه برا  اند اوصاف   سایر  مهم   فاما اوصا  شودی من  ال باعث بط  در آن که اشتباه

  ینماش   کی  مثالًتخلف از وصف است.    تواند بر اساس آن فسخ کند یاری هم که می فسخ دارد و خ  حقّ  طرف بدهد    رخ  مهم   فاوصا

 . یستکه صفر ن  شودی م است بعد معلوم  یلومترصفر ک  مکنی م و فکر  مخری م
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  قدر فالن ارزش مال  کند ی مفکر   یعنی  کند ی مدر ارزش مورد معامله اشتباه  طرف اوقات  ی: گاهدر ارزش مورد معامله اشتباه  . 2

اما     ی برا  ؟د یداد  یلیون م  صد . چرا  خرید ی م   تومان  یلیون م  صد   یمتبه قرا  است    سالم   که  ینی ماش   مثالً .  ارزدی نم  قدر فالن  است 

  دچار   چون  د یفسخ دار  حقّ  در اینجا شما  که  ارزدی م  یلیون م   80که    شودی ممعلوم    متعاقباً.  ارزدی م  میلیون   صد   د یفکر کرد  ینکها

پس اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله تأثیری در صحت آن ندارد و معامله    . توانید به خیار غبن استناد کنید د و می یغبن شد 

 صحیح است فقط شاید باعث ایجاد حقّ فسخ به استناد خیار غبن شود. 

  یرد قرار گ  یدر قلمرو تراض  شده  که در آن اشتباه  یمؤثر است که وصف اساس   ی اشتباه وقت  الً: کیو داع  یزه در انگ  اشتباه   . 3

که   یو داع یزهاشتباه در انگ   شودی ماگر وارد عقد نشود   ؛ ونباشد   طرف  دو از  یکی   یو پنهان  ی خصوص  ۀ یز انگ وارد عقد بشود و   یعنی

است   ال ط  کنید ی م  فکر  که  خرید ی منوع فلز    ک یفروش  دست  کیشما از    مثالً .  یستقابل فسخ هم ن  بلکه   یستن  باطل  نه تنها عقد 

فسخ    و حقّ  یستعقد باطل ن  ، در اینجایستنطال    فهمید ی م  بعداً  وبودن وارد عقد نشده    الط   در واقع  ،است  النگفته ط  طرفاما  

آن   (ق.م.  353ماده  ) ندارد  وجود  هم   اگر  ن  طرف  یزۀانگ در عقد ذکر نشود و    وصف   پس  باطل  قابل فسخ هم    یستباشد عقد  و 

 .یستن

از آن   یباطل است و اگر بعض  یعب نباشد  نسع از آن جفروخته شود و در واق یبه عنوان جنس خاص معیّن یز هر گاه چ - 353ماده  

 فسخ دارد.  حقّ ی مشتر  یبه مابق نسبت ت و جنس باشد نسبت به آن بعض باطل اس  یراز غ

 :(معامله فهدمعامله )در جهت  اشتباه  . 4

خانه نه    ۀ معامل،  دهند ی نم  یزابه او و  ولی  رود ی مبعد به سفارت    فروشد یم را    اش خانه ،  به خارج کشور برود   خواهد ی منفر    ک ی:  مثال

ا قابل فسخ.  نه  و  است  اشتباه در جهت  ینباطل  به    کند ی ممعامله    ی. شخصیند گوی م   معامله  را  بعد   یهدف  ک یکه  و    به   برسد 

 .یستکه معامله باطل ن رسد ی نمهدفش 

  ین که اشتباه در ا یستمهم ن  شخصیت یعاز عقود مثل ب ی: در بعضیستمهم ن یتکه شخص ییجا طرفدر شخص  اشتباه  . 5

 . (ق.م 201 مادهفسخ ) قابل  نه عقد باطل است و نه  یعنی ندارد  یرادی مورد ا

عقد بوده   ۀعمد  علتِ  ،طرف شخصیتِ که   یمگر در موارد آورد ی نموارد  یبه صحت معامله خلل طرفاشتباه در شخص  - 201ماده  

 باشد. 

در هر عقد نکاحی شخصِ    .نیستباطل    حالت  ک یدر نکاح که سه حالت دارد در دو حالت عقد باطل است و در    اشتباه   (1)   نکته

 کنیم بلکه فرد خاصی برای ما موضوعیّت دارد. طرفِ مقابل لزوماً موضوعیّت دارد؛ چون ما با هر کسی ازدواج نمی 

 :(ی یزیکف یت هو ی، ماد  یتهو ی،جسمان یت در هو اشتباه) طرف یتدر شخص اشتباه  . 1

.  هستند   یبودن با هم مساو  ص در شخ  یاتمام افراد دن   جسمانی.، اشتباه در شخص یعنی اشتباه در تمامیت  جسم  یعنی   صشخ

الف به    را   نکاح   یجاب ا  ی مرد  مثالً  الف خواهر    سپس   و   دهد ی م   خانم    شخص   به جهت اشتباه در   عقد ؛ مسلّماً  کند ی م قبول    خانم 

 به عبارت بهتر، در این صورت به دلیل فقدان قصد عقد نکاح باطل است. .( ق.م 1067 ماده ) باطل است

 نباشد شرط صحت نکاح است.  ههشب دیگر  فِر ط در شخصِ طرفین از  یک یچه ی که برا  یزن و شوهر به نحو یینتع  -  1067ماده  
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 :یمدن یتوضع  یا یمدن یتهو یا یتدر شخص اشتباه  . 2

  شخصیت   . اشتباه در سازدی مجدا    یگرانرا از د  صاست که هر شخ  یاتیمجموعه خصوص   شخصیت  تفاوت دارد.  صبا شخ  یتشخص

او   شودی ممعلوم  بعداًکه  آوردی م در   یمعروف آدمِ ینفر خود را جا کی مثالًقرار دهد.   یگرید ینفر خودش را جا کیاست که  ینا

زمانی که شما در شخصیت یک نفر اشتباه کردید؛ مثالً خانمی،    .(ق.م  1067  ماده است )  مورد هم عقد باطل  ینکه در ا  یستن

آقای الف را به خاطر تشابه صورت با فالن هنرمند معروف اشتباه گرفته است. حال که با وی ازدواج کرده فهمیده که دچار اشتباه  

عاً این عقد بنابر وحدت مالک از  در شخصیت شده است. آیا واقعاً آن خانم قصدی برای نکاح با آقای الف داشته است؟ خیر، قط

 باطل است.  1067مادۀ  

 : فدر اوصا اشتباه  . 3

آن وصف را ندارد که در   شودی ممعلوم    بعداًدارم که   وصفی  ک یگفته  مثالً هم همان است اما    یت همان است و شخص  ص شخ   یعنی

 باشد   آن وصف وارد عقد شده   ید با  ؛ که فسخ دارد  فقط حقّ   طرف دارم که ندارد و    یسانسل  فوق   گفته   ؛ مثالً یستعقد باطل ن   ینجاا

ا  یخصوص   ۀیزانگ و   مانند  است    کردمی م فکر    ید بگو  ینکهنباشد  همسر،   .(.مق  1128  ماده )دکتر  اساسیِ  اوصافِ  در  اشتباه  در 

  شخص، همسر خود را با دیگری اشتباه نگرفته است؛ اساساً اینجا بحث اشتباه مطرح نیست بلکه بحث تخلف از شرط صفت است.

 اند یا ضمنی. شروط ضمنی همان شروط تبانی هستند.الزم به ذکر است این شروط یا صریح

اگر    ینجاای!« در  من بشوم چهارمدارید  سه تا زن شما  آقا  »  پرسند:ی نمازش    قاعدتاً  رود ی م  یبه خواستگار  ی که مثال کس  به عنوان

معلوم    اگر بعداً   یعنی   آید مجرد باشد:می   یکند کسی که خواستگارایجاب می   گونه ین ابنای عقلی    ید؛نگو  سه تا زن داشته باشد و 

را شرط    ینابایست این حالت باشد.  عنی انگار شرطِ ضمنی وجود داشته که نمی ی؛  فسخ دارد   شود که سه تا زن داشته، زن حقّ

 . (ق.م 1128)ماده  یند گوی م  ییشرط بنا یا ینبات

مذکور فاقد وصف مقصود بود    طرفه  رط شده و بعد از عقد معلوم شود ک ش   یصفت خاصطرفین  از    یکی گاه در  هر  -  1128ماده  

 بر آن واقع شده باشد. یاًتبانعقد مُ یاشده  یحدر عقد تصر مذکور   فود خواه وصفسخ خواهد ب مقابل حقّ  طرف  یبرا

: هر اشتباهی مبتنی بر جهل به واقعیت است. اگر در ارزش واقعی کاال اشتباه صورت بگیرد یعنی  اشتباه در ارزش مال:  1  نکته

 .خیار غبن شودبفروشد، خیار فسخ ایجاد می خریدار جاهالً گران بخرد، یا فروشنده جاهالً ارزان 

 پس اثر اشتباه در ارزش، قابلیت فسخ است به استناد خیار غبن.

اگر در اثر تدلیسِ شما، من اشتباه کنم مثالً جنس چینی را تصور کنم ژاپنی است من خیار فسخ    اشتباه ناشی از تدلیس::  2نکته  

 شود. )خیار تدلیس( اشتباه ناشی از تدلیس هم منجر به قابلیّت فسخ می یعنی ؛  دارم به استناد خیار تدلیس

است.    باطلای باشد که طرفِ مقابل، در ماهیّت مال مورد معامله اشتباه کند نه در اوصاف، آن معامله  : اگر تدلیس به گونه 3  نکته

 وجود ندارد.   ها در موضوع واحد مثالً ماشین حساب را تصور کنم گوشی است زیرا انطباق اراده 

.  (است  ی اول  مدل، منظور چهار  «اشتباه »  گوییمی مطلق م  یوقت)ن است  الاشتباه بط   ی: ضمانت اجراغبنو    یستدلبا    اشتباه  ۀرابط

عقد    کیدر    هاوقت  ی اما بعض؛  فسخ دارد  حقّصرفاً    طرف است و    یحعقد صح  یعنی  فسخ است  و غبن حقّ  یستدل  یضمانت اجرا
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این    غبن  و  یستدل  ین است و ضمانت اجراال اشتباه بط  یو هم غبن، ضمانت اجرا  یمهم اشتباه دار  تدلیس،   هم  یمهم اشتباه دار

. رسد ی نمو غبن  تدلیس   نوبت به   اساساً  عقد باطل است و   یمچکار کرد؟ هر جا اشتباه را داشت  ید است، حال با  یح عقد صح  است که 

که    یدهاست و او هم خر  الگفته ط  طرفاست و به    تدلیس  کار  ینکه ا  کنند ی مدرست    طال  ینرا ع  ی آهن   یالنگو  ک ی  یکس  مثالً

 است. مقّدم گفت اشتباه  باید  هم اشتباه در موضوع معامله است که  ینا

عبارت دیگر،  به  ؛  رسد ی منو غبن    تدلیس   بهت  ت و نوبل اس اطعقد ب  یعنیاست    مقّدم و غبن، اشتباه    یستعارض اشتباه با تدل  در

اگر تدلیس روی علت عمدۀ عقد، شخصیت طرفین، خود موضوع معامله با نوع عقد صورت گیرد، این تدلیس موجب بطالن عقد  

 است )مثل فروش تابلوی نو به جای تابلوی عتیقه همراه با تدلیس(. 

 

 اکراه  -2

 ( 209تا   202 مواد )

 کند. پس:که شخص را به انجام یک عمل حقوقی وادار می  استاکراه یک فشارِ )تحمیل( نامشروعِ مادی یا معنوی 

شود مورد رضای شخص  شود و عمل حقوقی از او خواسته می که علیه شخص اجرا میاکراه یک تحمیل است یعنی چیزی  (1

 و باب میل او نیست. 

نامشروع،   (2 تهدید  اثر یک  در  اکراه شخص همیشه  می در  تأثی وادار  تحت  او  آزاد  ارادۀ  یعنی  می شود  قرار  ناچار ر  و  گیرد 

 شود.می 

 اکراه همیشه تهدید است یعنی رضای فرد تحتِ اکراه، به آن معامله مخدوش است.  (3

 بر دو قسم است:  اکراه

 برم.بگوید آبرویت را می  اینکهمثل  ؛معنوی ( اکراه  1

 زنم. کشمت، ماشینت را آتش می تهدید کند می  اینکه؛ مثل ( اکراه مادی )اجبار(2

اگر اکراه به صورت مطلق بیاید و معلوم نباشد منظور از آن، اکراه معنوی یا مادی است اصل بر اکراه معنوی  :  یمعنو  اکراه .1

  ی است. اکراه معنو  ی اکراه معنو  اصل  پس در امتحان اگر اکراه را دادند   شودی م هم گفته    «اکراه »  یبه اکراه معنو است.  

د  ک یکه    ستا  ینا تهد   یگرینفر  انعقاد  کند ی م  ید را  مثالً  معامله  به  ا»  :گوید ی م؛  نده  ین اگر  انجام  را   د یمعامله 

  یح دارد، رضا و قصد هم دارد. چرا عقد صح  یمکردن دارد، فرصت تصم  فکر  ه فرصتمکر   ی. در اکراه معنو ان«کشمتی م

عقد باطل است.   و  یستنباشد قصد هم ن  رضابودن رضا با نبودن رضا فرق دارد.    یوبمع؛  است  یوبمع  رضا  چون  یست؟ن

  یوب رضا و قصد وجود دارد اما چون رضا مع  معنوی  نافذ است. پس در اکراه  یرباشد قصد وجود دارد و عقد غ  یوبرضا مع

 . (ثالث  صشخ یا  معامله طرف) باشد  یچه کس یاکراه از سو یست . مهم ن(م.ق  203 مادهاست )نافذ  یراست، عقد غ

اکراهی است که طرف در آن فرصت فکر کردن و تصمیم گرفتن دارد؛ قصد دارد، رضا هم دارد ولی رضا   اکراه معنوی 

 ای هم معتقدند فاقد رضا است( معیوب است. )البته عده 
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 واقع شود.  متعاملین  از  ریغ یارجشخص خ فروذ معامله است اگر چه از طاکراه موجب عدم نف - 203ماده  

 ترساند ی منوع مردم را    یدهاتهد   از   یه بترسد نه نوع مردم. بعض است که مکر  ینمهم ا  یعنی است    یشخص   ک الم   ، : در اکراهنکته

اراده است مهم    یبِ ع  ،بترسد. اکراه    خاص نفرِ  کی ممکن است که    اما  ترسند ی نمنوع مردم    یدهاتهد   ی به قتل، در بعض  ید مثل تهد 

که    ینا مدن  معیوب  طرف   ی اراده است  قانون  که  م   202ماده  ابتدای  در    ی باشد  و    ی نوع  ک الگفته  ماده است  م  ذیل    ک الگفته 

 است. شخصی

  ید خود تهد   یآبرو   یا مال    یاجان    به   بترا نس  بوده و او   ی که مؤثر در شخص با شعور  شودی محاصل    یعمالأاکراه به    -  202ماده  

در نظر    باید خص  زن بودن ش  یاو مرد   اخالقو    یت سن و شخص  یز آماکراه   عمالِأ  ورد ل تحمل نباشد. در مقاب  عادتاً که    ی کند به نحو 

 . شود گرفته

معامله هم مؤثر    طرفِ   مؤثر است در شخصِ   هاناانس  در نوعِ   اینکه عالوه بر  )یعنی    ی شخص  یست؟ چ  ک ال سؤال آمد در اکراه م  اگر

است که اول    ینآن هم ا   یب . ترتیاست و هم شخص  یهم نوع  چیست؟  کال در اکراه م  ی است اما اگر گفت طبق قانون مدن  (باشد 

 . یشخص بعداًاست و  ینوع

هر  یعنی باید دید آیا  ؛  کنیمکنیم نوعی قضاوت می دو مالک است یعنی، شرایط آن شخص را نگاه می  ای از هربه طور کلی آمیخته 

 گیرد یا نه؟ ، در چنان شرایطی، تحت تأثیر قرار می با اوصاف آن شخص انسان متعارف

تهدید این    اگر   ، (جان)  !کشمتی م  تهدید این بود:جان، مال و آبرو. اگر    باشد:  است   یز ق.م گفته اکراه در سه چ  202: ماده  نکته

  مورد   در   204ماده  رسد  به نظر می .  (آبرو)  !ی برداراله ک  یمگوی م به همه    تهدید این بود: اگر    و  (مال)  !زنمی مرا آتش    اتخانه   بود:

اما اگر    محسوب شوداکراه    اقوام هم   نسبت به مالید  تهد   یا خویشاوندان، کلمۀ »مال« را جا انداخته است و منطقی است که  اقوام

را نگفته است. ماده   «مالق.م. » 204چون ماده   یستن اکراه مال اقوامبه نسبت  ید تهد  پاسخ دهید: طبق قانونکه  جایی خواستند 

  تهدید   یااست که آ  ینمهم در اکراه ا اما باید گفت  ؛نگفته است  را  امزد و ...ن  ،دوستان  والغیر. اقوام  تهدید نسبت به فقط گفته 204

 .یستو اگر نبود اکراه ن  است  نه. اگر مؤثر بود اکراه یامؤثر هست  ۀ تهدیدشوندهاراد در 

موجب اکراه است. در   اوالد و آباء و   زوجه  زوج و  قبیل او از    ک یوام نزداق  ی روآب  یا  1جان   یا معامله در نفس    طرف   ید تهد   -  204ماده  

 است. ف اکراه بسته به نظر عر بودن مؤثر  یدرجه برا  یکینزد  یصماده تشخ ینمورد ا

نظر از لحاظ وضع سیاسی یا  شود اما شخص مورداکراه محسوب می ؛ یعنی ممکن است تهدیدی از لحاظ نوعی  205و    202مواد  

 این تهدید، اکراه نیست. صورت ین اتواند عملی باشد در اجتماعی در شرایطی است که تهدید درباره او نمی 

 شود. زمان تهدید، مکان تهدید و غیره در نظر گرفته می ، جنسیت، سن، پیر، جوان بودن، یدشوندهتهد لذا درباره شخص  

 نکته: 

 : (ق.م 206  ماده) ارطراض

 
 قلم افتاده است.خواسته واژۀ »مال« را بیاورد که متأسفانه از رسد بعد از واژۀ »نفس« می»نفس« مترادف با »جان« است و به نظر می 1
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 معتبر خواهد بود. اری طراض معاملهده و دام به معامله کند مکره محسوب نشار اقطراض یجهدر نت ی اگر کس - 206ماده  

 :خواهیمی مبا اکراه فرق دارد. در اکراه دو شرط   ارطراض

 از خارج باشد  ید تهد  .1

 انعقاد معامله باشد  ،ید از تهد  فهد  .2

  یا ار دو حالت دارد  طر. اضاست  ارطردو شرط را نداشته باشد اض  ین از ا  یکیاگر    یعنیدو شرط را ندارد    ین از ا  یکی ار  طردر اض  اما

 شرط دوم وجود ندارد.  یاشرط اول وجود ندارد 

،  شودی م  یمارنفر ب  کی. گرسنگی  و   یماریاست مثل ب  ی . شرط درون(شرط اول وجود ندارد  یعنی)  یستاز خارج ن  ید اول: تهد   حالت

 ار است. طراض این حالت که فروشد ی ممالش را  

و    کند یم  ید را تهد   یگری د  نفر   ک ی  مثالً .  (دوم وجود ندارد  شرط)  یستن انعقاد معامله    ف از خارج است اما هد   ید دوم: تهد   حالت

  ف از خارج است اما هد   ید حالت تهد   ین . در افروشد ی مرا    ماشینش   رود ی م   ص شخ  و   کشمتی م   ینده   یلیون م  ک یاگر    گوید ی م

 . (ق.م  206  مادهاست ) ارطراض که باز  یستانعقاد معامله ن

 است. ی ارطرمردم اضمعامالت اکثر 

ه در  . معامل نامشروعی نکرده است  کس کارِزیرا در بحث اضطرار، هیچ   معاملۀ اضطراری مطلقاً صحیح است و هیچ استثنائی ندارد

نتیجۀ سوء  نیست. معامله در  استثنای معاملۀ اضطراری  از اضطرار،  اصالً معاملۀ اضطراری  نتیجۀ سوءاستفاده  از اضطرار،  استفاده 

 است. نافذ  یرغنیست بلکه معاملۀ در حکم اکراهی بوده و 

است.    نافذ   یرغو معامله    شود ی مدر حکم اکراه  کند    یل را بر او تحم  یامعامله ه کند و  استفاد سوء  یگریار دطراز اض  ی : اگر کسنکته

مال را    ،یمتق  و به نصفِ   کند ی ماستفاده  ر او سوءاطرو از اض  آید ی م  یکس  بفروشد   را  اش خانه  خواهد ی م است و    یض مر  ی کس  مثالً

 .خردی م

من است. مثالً    حقّ  یرا ز  ؛ یستکنم عمل من اکراه ن  ید تهد   یامر قانون   یک  ی نامشروع باشد: پس اگر من شما را به اجرا  ید با  ید تهد 

  ی مقامات قانون یق ملزم شدن شخص از طر طورین هم. یستاکراه ن «زنمیچکت را برگشت م  ،یرا نده اتی بده» :ید طلبکار بگواگر 

کار را نکند از طرف دادگاه    ین بزند حاال اگر او ا  X ی شده است سند ملک خود را به نام آقا  ملزم که    یکس   اینکه مانند    یست؛اکراه ن 

 ق.م.(.  207)ماده   یستاکراه ن یالزام ینچن شودی ملزم م

 شود.قانونی اکراه محسوب نمی  ۀ ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالح – 207  ماده

  ، اکراه  ی برا  ید . باترسد ی م و    برد ی محساب    پدرش   از   ی اگر کس  مثالً   ؛یستن  ( اکراه فخو)ترس    فِرق.م صِ  208: طبق ماده  نکته

 عنصرِ مادیِ تهدید، همان أعمالِ تهدیدآمیز یا فعل تهدیدآمیز است. . یردصورت بگ  ید تهد 

 . شودی نم محسوب  راهاک باشد ده ش  دییآن کس تهد  طرفاز  آنکه بدون  یاز کس فِخو  مجردِ - 208ماده  
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  زایلقصدش هم    یعنی   ندارد   قصد هم  طرف است که    ید قدر شد   و فشار آن   ید است که تهد   یی اجبار: جا  یا  ی ماد  اکراه .2

اکراه    منظورش   یکجااست فقط    معنوی  اکراهمقصودش  گفته اکراه،  قانون  . هر جا  ، خواب مصنوعی. مثل شکنجهشودی م

 763،1070  ، 346 ، 202،209است:   یمواد اکراه معنو ین . ااست یماد

  ید خود تهد   یآبرو   یا مال    یاجان    به   بتبوده و او را نس  ی با شعور  در شخصِ  مؤثر که    شودی محاصل    یعمالأاکراه به    -  202ماده  

در    ید زن بودن شخص با  یاو مرد    اخالقو    یت سن و شخص  یز آماکراه   عمالأ  ورد قابل تحمل نباشد. در م   عادتاً که    ی کند به نحو

 گرفته شود. 

 معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.  امضاءِ - 209ماده  

 . یستباشد و عقد مکره نافذ نطرفین  یمقرون به رضا ید با یع عقد ب - 346ماده  

 .یستصلح به اکراه نافذ ن - 763ماده  

اکراه به    ینکهکند نافذ است مگر ا  اجازه  را  عقد ره  د از زوال کُت و هرگاه مکره بعشرط نفوذ عقد اس   ین زوج  ی رضا  -  1070ماده  

 بوده که عاقد فاقد قصد باشد.  یادرجه 

 .استق.م  1070ر ماده  یخ)اجبار(، منظورِ قانون است، قسمتِ ا ی که اکراه ماد ییجا تنها

 

 ت یّ اهلدومین شرط: 

 (ق.م 213تا  210مواد )

 . ...4. ... 3 ینطرف  یتاهل .2و رضا    قصد   .1صحت معامله:  یاساس  شرایط 

 اهلیت یعنی: 

حقوقی داشته باشد یا حقوقی را    اینکه اهلیّت از لحاظ معنای لغوی یعنی »شایستگی«. از لحاظ اصطالحی یعنی شایستگی فرد به  

 شود ما دو نوع اهلیّت داریم: که دارد اجرا کند. از این تعریف معلوم می 

 ( تملّک یا  تمتّع صالحیت دارا شدن حق و تکلیف )اهلیت   (1

 و
 صالحیت اجرای حق و تکلیف )اهلیت استیفاء یا تصرف(  (2

 گویند اهلیّت تصرف. و به جای اهلیّت استیفاء می  تملّک گویند اهلیّت می  تمتّع دکتر کاتوزیان به جای اهلیّت 

یعنی اگر من بخواهم فالن حق را به اجرا بگذارم الزمه آن این است که اصلِ حق را  ؛  است  تمتّعهر اهلیّت استیفایی فرع بر اهلیّت  

اهلیّت   موردی من  در  اگر  باشم.  اهلیّ  تمتّعداشته  از  باشم، صحبت  ندارد.  نداشته  زمینه  یعنی  است  منتفی  موضوعاً  استیفاء،  ت 

 )سالبه به انتفای موضوع است(
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های مختلف بگذارم  تمَرا دارم که کاندید ریاست جمهوری شوم و افرادی را در ِس  تمتّع مثالً: من به عنوان یک ایرانی این اهلیّت  

 یّت اجرای ریاست جمهوری را ندارد. ولی وقتی یک آلمانی اهلیّت کاندید شدن را ندارد به طریق اولی اهل

از مذهب، رنگ، نژاد و ... . اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد    نظرقطع انسان بودن کافی است    رفِ، صِتمتّع برای اهلیّت  

 .ق.م( 959شود )ماده شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می 

 زنده متولد شود.  اینکه گردد به شرط برخوردار می  تمتّع تر برده و گفته حمل از اهلیّت  عقب  957را ماده  تمتّعشروعِ اهلیّت 

 زنده متولد شود.   اینکهگردد، مشروط بر می  تمتّع حمل از حقوق مدنی م – 957ماده  

زنده متولد شدن وجود دارد؛ زنده ماندن پس از تولد مورد نظر    فقط در مورد حقوقی که مربوط به زمان حمل بودن است شرطِ 

  تمتّعانسان است از اهلیّت    اینکه   رفِ از حقوق مدنی خواهد بود یعنی هر انسان به صِ  تمتّع گوید هر انسانی ممی   958نیست. ماده  

این  ماده  این  معانی  از جمله  ما صاح  کسیچهاست که    برخوردار است.  نیست.  برده  برده  زیرا  نیستیم  برده  ب حق هستیم پس 

اجرا بگذارند مگر با داشتن   توانند حقوق خود را بهدارند نمی  تمتّعموضوع حق بوده است نه صاحب حق. تمام افرادی که اهلیّت  

 ت قانونی )استیفاء(. اهلیّ

برخوردار نباشد مثل شخص غیر    تمتّعرد که شخص از حقّ  قاعده است و موارد استثنایی وجود دا  تمتّعدر حقوق داشتن اهلیّت  

 . داشتن زمین زراعیایرانی برای ریاست جمهوری. یا شخص غیر ایرانی برای 

آید و با مرگ )موت فرضی و  از حقوق مدنی، الزمۀ داشتن شخصیت است و با زنده به دنیا آمدن بوجود می   تمتّع : اوالً  تمتّعاهلیت  

را به صورت عام و کلّی سلب نمود چون    تمتّعتوان اهلیت  بنابراین هیچگاه نمی ؛  ق.م(  956رود )ماده  می یا موت حقیقی( از بین  

به صورت خاص و جزئی اصوالً    تمتّع ق.م( اما سلب حق یا سلب اهلیت    959مالزمه با مرگ و از بین رفتن شخصیت دارد )ماده  

 بیگانگان برای داراشدن امالک مزروعی.  تمتّع إشکالی ندارد مثل سلب اهلیت 

در مورد هرگونه عمل حقوقی، فرد باید اهلیت استیفاء داشته باشد )چه عقد،    یف. اهلیت استیفاء: یعنی صالحیت اجرای حق و تکل

اهلیت   اگرچه  یعنی  ایقاع(  اهلیتِ    تمتّعچه  قوانین،  و  متون  برخی  در  باشد.  را هم داشته  استیفاء  اهلیت  ارکان  باید  اما  دارد  را 

 در مرحله اجرای حقوق کارایی دارند.  اینهازیرا همه  نامند می   اهلیت یا قانونی برای معاملهاستیفاء را اهلیت معامالتی یا  

 قانون مدنی(  211و    210)مواد   .عقلو   رشد ، بلوغ شرایط اهلیت استیفاء چیست؟ 

 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. -210ماده  

 متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.  اینکهبرای  -211ماده  

 د.نکنار گذاشته شو شود که این دو ماده با هم تعارض دارد و توصیه می  213و  212  مواد

محجور از حَجر است. حَجر یعنی    .یند ندارد محجور گو)کالً یا جزئاً(    یتکه اهل  ی و کس  یند دارد به آن اهل گو  یتکه اهل  کسی

 ا محجور یعنی ممنوع از اجرای حقوقی که فرد دارد.منع؛ لذ 

 :متفاوت استفقه   این مقوله در سه نوع است که 1207طبق ماده  محجور 
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 )متضادِ »بلوغ« صِغَر است. غیر بالغ، صغیر نام دارد.(   یرصغ .1

 است. غیر عاقل، مجنون نام دارد.(  جنون« عقل)متضادِ » مجنون  .2

 ، سفیه نام دارد.( رشید است. غیر  سِفَه « رشد )متضادِ » یهسف .3

 البته ورشکسته هم در حقوق تجارت از تصرف در اموال ممنوع است و یک نوع محجور است. ولی بحث ما در حقوق مدنی است.

سه مورد باال، ممنوعیت او    نیست، بالعکسِ  « غزیعدمِ رشد قوای مَ »  ،نیست یعنی مشکل  «حجر دِماغی»  ،نکته: حجرِ ورشکسته

 ضی است.جهت جلوگیری از تضررِ طلبکارها است. پس حجرِ عارِ

گوید اجماع هر سه رکن الزم است، این قاعده است اما در موارد استثنایی ممکن است رشد الزم نباشد مثالً در  ق.م. می  211ماده  

 طور در هر امر حقوقی غیرمالی، مثل وکالت برای اصل نکاح. شد الزم نیست. همیننکاح ر

سن بلوغ در قانون مدنی قبل از اصالحات برای دختر  . صغیر است ( 1210 ۀماد  یک  ۀتبصر است ) سن بلوغ  یر که ز  ی: کسیرصغ (1)

سال تمام    9  سن بلوغ در دخترق.م.    1210سال شمسی بود ولی در اصالحات بعد از انقالب مطابق تبصره یک ماده    18و پسر  

سن بلوغ از لحاظ طبیعی یعنی    .یند گو  صغیر  سن است را  ینا  یر که ز  یحال کس  2. است  یسال تمام قمر  15و در پسر    یقمر

 شود. در این مورد آب و هوا، نوع تغذیه و ... تأثیر دارد. یک نوجوان و جوان و شخص تازه بالغ، قادر به تولید مثل می  سنی که

شود ولی در تبصره  سن بلوغ، اماره رشد است یعنی کسی که به سن بلوغ رسیده باشد رشید هم محسوب می   1210در متن ماده  

 شود.مین ماده رشید محسوب نمی ه 2

 شود آن را با متن ماده جمع کرد. اصالحیِ بعد از انقالب است که به هیچ نحوی نمی  1210ماده  2تبصره 

شود اما در تبصره  ا متن ماده حاکی از این است که سن بلوغ اماره رشد هم محسوب می رم دارد زیلَّسَتبصره با ماده تعارضِ مُ :  اوالً

 شود. یعنی صغیر تازه بالغ، رشید محسوب نمی ؛ چنین نیست

باید برای اعمال حقوقی خود، رشد را هم ثابت کند. در این    ثانیاً: اشکال عملی دارد و آن این است که اگر صغیر به بلوغ برسد 

 تمام نوجوانان باید به دستگاه قضایی بیایند تا حکم رشد بگیرند.صورت 

  هایی است که اموالِ ناظر بر صورت   2در مورد این تبصره، دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه دارد: بیان کرده است تبصره  

خواهد بگیرد رشد الزم است ی که می خواهیم به او تحویل دهیم یعنی برای اموالشده در اختیارش نیست و ما می تازه بالغ   صغیرِ

ولی برای اموالی که در اختیارش است دیگر اثبات رشد الزم نیست. در خصوص این رأی وحدت رویه این انتقاد وارد است که  

ن  خواهد بگیرد رشید نیست!! به عالوه، قاعده ایچگونه صغیر برای اموالی که در اختیار دارد رشید است ولی برای اموالی که می 

 تبصره از ماده برداشته شود.  اینکه شود مگر است که اموالِ صغیر، در اختیارِ خود او نباشد. این تعارض حل نمی 

 
اصالحی قانون   1041سال تمام شمسی است )مادۀ    15  برای نکاح   سال تمام شمسی و سن قانونی پسر  13سن قانونی دختر برای نکاح    : مگر در نکاح  2

 مدنی(. 
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  یا نمود مگر آنکه عدم رشد    محجور  د عدم رش   یابه سن بلوغ به عنوان جنون    یدن بعد از رس   توانینمکس را    یچ ه  -  1210ماده  

 جنون او ثابت شده باشد.

 است. یه سال تمام قمر و در دختر نُ  یسن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر  - 1تبصره 

 شده باشد. ثابت د اوش ر کهاو داد  به  توان یم  ی را که بالغ شده است در صورت یری اموال صغ - 2تبصره 

 یز مم یرغ  یر. صغ2 یز مم یر صغ .1دو نوع است:  یر صغ انواع صغار:

سن  ممیز بودن یا نبودن،  و پول.    سود   یان،معامله، ز   یِمثل معن  دهد ی م  ص یرا تشخ  یزهااز چ  یبعض  یکه معن   ی : کسیزمم  صغیر

 سالگی به باال سن تمیز است. تمیز یعنی تشخیص.  7اند سن فقها گفته  سن آن با دادگاه است. ص یندارد و تشخ

 .داند ینمپول را  یو معن فهمد ی نمرا  ی ل حقوقئکه مسا یری صغصغیری که فاقد قدرت تشخیص است یعنی : یزمم یرغ صغیر

ممیز اهلیت استیفای نسبی دارد  یعنی صغیر  ؛  از نظر قانون، حدود حجر صغیر غیر ممیز با حدود حجر صغیر ممیز متفاوت است

صغیر غیر ممیز نه قصد انشاء دارد و نه رضا. ولی صغیر ممیز قصد انشاء دارد    یرا ز؛  ولی صغیر غیر ممیز حجرش عام و مطلق است

 اما رضایش معتبر نیست. 

دوره عاقل است    ک یکه    ی ادوار  مجنون  و   یوانهمثل د  میمجنون دائاست که عقل ندارد. مجنون دو دسته است    ی: کسمجنون  (2)

 دوره مجنون.  ک یو 

مجنون از لفظ جن یعنی پوشیدگی عقل گرفته شده است. مجنون کسی است که رفتارها و اقدامات او عقالنی نیست؛ به بیان  

 های شعور و تشخیص. تر جنون یعنی اختالل مشاعر؛ مشاعر یعنی قدرت ساده

مختلف متعارف ما سه ویژگی داریم: غریزه، عاطفه، عقل. رفتارهایی داریم که مبتنی بر    ینهااگویند در انسشناسی می از نظر روان 

 غریزه است ما در این رفتارها با حیوانات مشترکیم )خور و خوراک و خشم و شهوت(. 

 کنیم و ... . ورزیم، ایثار می رفتارهایی داریم که مبتنی بر عاطفه است مثالً محبت می 

دهیم کجا غریزی  ست. عقل مُدرکِ کلّیات است با عقل تشخیص می اینهابتنی بر عقل است که مافوق همه  رفتارهایی داریم که م

 رفتار کنیم، کجا خشم بگیریم و کجا عاطفه بورزیم و ... 

کند که موضوعی انجام دهد یا خیر؟! اما در  متعارف، عاطفه بر غریزه حاکم است و عقل بر هر دو. عقل ایجاب می   یهاانساندر  

 مجنون، غریزه بر عاطفه حاکم است و عقل هم مرخّص است.

 جنون درجات دارد، جنون شدت و ضعف دارد: 

 ق.م.(.  1211از نظر حقوقی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است )ماده 

 .جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است - 1211ماده  

 معیار تشخیص جنون پزشکی قانونی است.
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 .دهد ی نم  صیرا تشخ  یامور مال   ولی  هست و عاقل هم هست  غاست که بال   یکس  یه: سف(ق.م  1208ماده    ید،رش   یر غ)  یهسف  (3)

 نیستند.رشد اشخاصِ غیر رشید یعنی کسانی که دارای رکن 

 .نباشد  یئ الود عقخ یالم  یوقاست که تصرفات او در اموال و حق یکس  ید رش   یرغ - 1208ماده  

یرمالی غیر رشید صحیح است مثل  قط در امور مالی است. تمام امور غزند آن هم ف نگ می ر یک بُعد لَد  غیر رشید فقط بنابراین  

 هر(.نکاح )نه مَاصل 

دهد  ای است مربوط به قدرت فکر و اندیشه که به موجب آن، شخص مصلحتِ مالی خود را تشخیص می رشد چیست؟ رشد، ملکه 

راه  در  مال خود  کردنِ  تباه  از  امتناع میو  ناشایسته  یعنی خصوصیتِ  های  مَلَکه،  است.  عُقالی هر جامعه  رفتار  آن  معیار  و  کند 

 خصوصیتی که در وجودِ ما نفوذ کرده باشد.شخصیتیِ ثابت و هر 

 : ینمحجورمعامالت  وضعیت

)احکام    با هم ندارند   ی هستند و فرق  همدیگر  با  یشهدو هم  ینباطل است و ا  ز یمم  یر غ  یرو صغ  یمجنون دائممعامالت    یۀ کل  .1

جنبۀ حمایتی دارد و   اینهاحجرِ  (ق.م 1213و    1212 مواد) ندارند د باطل است چون هر دو قص هاآنمعامالت  یۀکل.  مشترک دارند(

 بالعِوَض و ...  تملّکِگوییم کلیۀ أعمال حقوقیِ اینها باطل است، اعم از مالی، غیرمالی،  اساساً برای همین است که می

اقوال صغأ  -  1212ماده   و  اموال و حقوق مال  یتا حد   یرعمال  به  وباط  باشد او    یکه مربوط    یز مم  یراثر است معذالک صغبال  ل 

 مباحات.  یازتو ح  بالعوض لح و ص به ول هقب  مثلکند   بالعوض  تملّک تواند ی م

ولو    ید خود بنما  ی و حقوق مال  اموال   در   یتصرف  یچ ه  تواند ی نمدر حال جنون    ی و مجنون ادوار  مطلقاً   ی مجنون دائم  -  1213ماده  

افاقه او مُ  نماید ی م در حال افاقه    ادواری   مجنون که    ی عمال حقوقأخود لکن    یم ق  یا  ی با اجازه ول  م  لَّسَنافذ است مشروط بر آنکه 

 باشد. 

یا سرپرست استنافذ است و    یر غاصوالً    یزمم  یر معامالت صغ:  یزمم  یرصغ  معامالت   .2 به اجازۀ ولی   اندگفته . حقوقدانان  منوط 

 اما دو استثناء وجود دارد: ؛ قصد دارد  یزمم  یر است که صغ ینا علتش

زیرا مستلزم    و مستلزم تنفیذ ولی یا قیم هم نیست  است  و نافذ   یحصح  یز مم  یرِصغو مجانیِ    ضوَبالعِ  اتِتملّکبالعوض:    تملّک  (1)

ممیز   بالعوض از این جهت درست است که صغیرِ  تملّکِ.  است  به سودشان  کامالًکه    یزهاییچ  یعنیخوف ضرر برای صغیر نیست:  

 . د نکن یازترا ح ی مباح ینکه ا یاو  یقبول هبه، صلح مجان ( مثلق.م  1212  ماده) قصد انشاء دارد 

طور بالعوض خارج شود مثل هبه کردن مال خود، صلح بالعوض کردن  : یعنی مالی از دارایی صغیر ممیز به ضوَ بالعِ  یکاتتمل  ( 2) 

و   باطل است  یز مم  یرِ صغو مجانیِ    ضوَبالعِ  یکاتتمل  انتفاع بر روی مال خود قرار دادن.  مال خود، وقف کردن، ابراء کردن، حقّ

 است. یحقبول کند صح  هبه  اگر هبه کند باطل است اما اگر  یعنی: تواند در آن مؤثر باشد تنفیذ ولی و قیم هم نمی 

 نکته: تملیک بالعوض از ناحیۀ همۀ محجورین باطل است.

اش اعم از مالی و غیرمالی اصوالً غیرنافذ است و منوط  قصد دارد ولی فاقد قوۀ تمییز است لذا کالً أعمالِ حقوقی نکته: صغیر ممیّز  

 ساله غیرنافذ است. 8به تنفیذ ولی یا سرپرست است. برای مثال خرید دوچرخه توسط یک دختر 
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دهم و اگر تملیک کردم  ض می وَکردم در ازایش عِ  تملّکو تملیک معاوضی )اعمال حقوقی معاوضی(: در این مورد اگر    تملّک (  3)

عِ ازایش  از دارایی خارج می ض می وَ در  پُگیرم. پس جای چیزی که  از  ر می شود  این دسته  مالی معاوضی(  )اعمال حقوقی  شود 

حقوقی مالی معاوضی را مشمولِ استثناء قرار نداده است و آن را    الِعماَ  1212اعمال برای صغیر ممیز غیرنافذ هستند. البته ماده  

متضمن احکامی    86و    85در مواد    1319ه داشته است؛ ولی قانون امور حسبی مصوب  گ هم تحت شمول حکم عام )بطالن( منع ن

رست است زیرا صغیر ممیّز  دهد اعمال مالی معاوضی صغیر ممیّز غیرنافذ است. از نظر تحلیلی هم این دیدگاه داست که نشان می 

کند یعنی ولی  قصد انشاء دارد ولی در مقام معاوضه و معامله ممکن است متضرر شود که تنفیذ ولی یا قیم این نقص را جبران می 

 کند.یا قیم با صالحدید تنفیذ و یا رد می 

ه ما، یک قانون متروک است. ما قانونی داریم  جامع   ی، از نظرسال به عنوان سن بلوغ قانون  15سال و    9سن   اینکهنکته: با توجه به  

سال    18. آن قانون هم برای بلوغ و هم برای رشد، سن  1312که قانون خاص است به نام قانون مربوط به رشد متعاملین مصوب  

امالت به آن  توان در معنیست در نتیجه، آن قانون معتبر است و می   مقّدمرا قرار داده است. از نظر اصولی عام مؤخر ناسخ خاص  

 سال مورد نظر است(. در عمل هم همین رویه جاری است. 18استناد کرد )

؛  (ق.م  1214  ماده)قصد دارد   چون  ،نافذ است  یردارد اما غ یاشکال فن  ینکها  بااست  نافذ    یرغاصوالً    ،یهسف  یِمال  معامالتِ :  یهسف  .3

 تملیکاتِ مجانی )باطل(. ات بالعِوَض و مجانی )صحیح( و تملّکمگر دو مورد: 

ل داده  اجازه قب   ین ا  آنکه او اعم از    قیم  یا   یول   ۀ ازمگر با اج  یست در اموال خود نافذ ن  ید رش   یر و تصرفات غمعامالت    -  1214ماده  

 که باشد بدون اجازه هم نافذ است. یل از هر قب بالعوض  اتتملّکبعد از انجام عمل و معذلک  یاشده باشد 

 .(ق.م 1136و  1064 ماده است ) یح، صح(شودی نم یهشامل مهر نکاح) طالقمانند نکاح و  یه سف  یمال یرغمعامالت : نکته

 عاقل و بالغ و قاصد باشد. ید عاقد با -  1064ماده  

 و قاصد و مختار باشد. عاقل بالغ و  ید دهنده باطالق  –  1136ماده  

 .(ق.م 1214 ماده)است  یحصح  یهسف ضِ وَبالعِ اتِتملّک: نکته

 باطل است. یه سف ضِ وَبالعِ یکاتِ: تملنکته

محج  ضِ وَ بالعِ  یکاتِ تمل:  نتیجه اس   ین ورتمام  صغباطل  سف  یز مم  یرت.  و   یه و  دارند  تمل  یر غ  تشان معامال  قصد  است.    یکات نافذ 

 شان باطل است.بالعوض

بوده است،    یمعامله چه زمان  نفهمیم  است. اگر  یح تش در حال جنون باطل است اما در حال افاقه صحالمعام   ی : مجنون ادوارنکته

است که معامله باطل    ین که در حال جنون بوده است و اصل ا  است  نیدر حال افاقه، اصل بر ا  یا در حال جنون بوده    یم ندان  یعنی

 . (ق.م 1213 ماده کند )ثابت  ید معامله در حال افاقه بوده و با  گوید ی مکه  است ی آن کس یدعم پساست. 

ولو    ید خود بنما  ی و حقوق مال  اموال   در   یتصرف  یچ ه  تواند ی نمدر حال جنون    ی و مجنون ادوار  مطلقاً   ی مجنون دائم  -  1213ماده  

افاقه او مسلّ  نماید ی م در حال افاقه    ادواری   مجنون که    ی عمال حقوقأخود لکن    یم ق  یا  ی با اجازه ول  م  نافذ است مشروط بر آنکه 

 باشد. 
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غیرِ قراردادی،    ولیت مدنیِؤ مس ظشکال است اما از لحااِ محلِّ آنها معامالتنکته: محجورین چون اختالل در اراده دارند قراردادها و 

  ۀ خان   ۀفعال یا رفتارهایی انجام دهند که موجب ضرر به دیگران باشد مانند شکستن شیشبا ما فرقی ندارند یعنی اگر هر سه نفر اَ

غیر    مسؤولیتِهمسایه، تلف کردن حیوانی و یا از بین بردن مالی و از این قبیل موارد، فرقی با دیگران ندارند بنابراین حجر در  

 ادی تأثیری ندارد. قرارد

 هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است. –  1216ماده  

 . تعارض دارد اش تبصره با  ق.م  1210  ۀماد : نکته

  یا نمود مگر آنکه عدم رشد    محجور   د عدم رش   یابه سن بلوغ به عنوان جنون    یدنبعد از رس   توانینمرا    یچکسه  -  1210ماده  

 جنون او ثابت شده باشد.

 است. یو در دختر نه سال تمام قمر  یسن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر  - 1تبصره 

 شده باشد. ثابت د اوکه رش او داد  به  توان یم  ی را که بالغ شده است در صورت یری اموال صغ - 2تبصره 

رشدش    عدم   ینکهمگر ا  شودی م فرض    ید رش   سال تمام قمری(  15و پسر    9  دختر)  رسد ی م که به سن بلوغ    ی ماده گفته کس  خود

اموال صغ  ینا  2  ۀتبصر ثابت بشود.   بال  یرماده گفته  او داد  توانی نمشده    غرا که  ثابت بشود.    ینکها  مگر  به   اینهامسلّماً  رشدش 

 . یستن ید گفته رش  تبصره هست و  ید گفته رش   مادهدر واقع د. نتعارض دار

ماده مال امور    اشعار داشته اینغلط    استدالل  ک یبا  و    آمده این موضوع را درست کند   یهرووحدت    یرأ   ک یکشور در    ی عال  دیوان 

مال  و  است  یرمالیغ امور  مورد  در  امور  است  یتبصره  باید  نماساساً    یمالیرغ  اما  غخواهد یرشد  امور  نکاح  یرمالی.  رشد    ،مثل 

 هم مسخره است. ین که ا یم دار یی قضا  یۀرو کی مورد  یناما در ا خواهد ینم

 ثابت شود.   خالفش هینکر امگ  شوند ی ممحسوب   ید رش  ند که گذشتسال  18از   کنیم: افراد بندی می اما اینگونه جمع 

 

 ین شرط: مورد معامله مسو

 (ق.م 216تا  214)مواد 

 داشته باشد. هر معامله اگر موضوع یا مورد معامله نداشته باشد به همان دلیل باطل است. مورد معامله و   موضوعیهر معامله باید 

 گردد و ایفا به عمل.ق.م. تسلیم به مال برمی   214مورد معامله یا مال است یا عمل، در ماده 

 .کنند ی را م آن  ءِیفاا یا یمتسل  تعهِد یناز متعامل یکباشد که هر  ی عمل یا مال ید مورد معامله با - 214ماده  

 باشد.  انجام یک عملو یا   انتقال مالمورد معامله ممکن است 

 اگر مورد معامله مال باشد باید دارای این شرایط باشد:

 مالیّت داشته باشد. (1
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 متضمن منفعت عقالیی و مشروع باشد. (2

 مقدورالتّسلیم باشد. (3

 قابل نقل و انتقال قانونی باشد. (4

 معلوم باشد. (5

 باشد. معیّن ( 6

 در تملیک این مال را داشته باشد.  فروشنده باشد و یا فروشنده اذن  لکِیا مِ (7

 و اینک شرح هر یک: موجود بودن مورد معامله،   (8

 مشروع باشد. عقالیی متضمن منفعت   وداشته   یتمال ید مورد معامله با - 215ماده  

داشته باشد؛ زیرا فقط مال را    مالیّت ای اگر بحث تملیک مطرح باشد، شیءِ مورد معامله باید  در هر معامله ( مالیّت داشته باشد:  1

 توان تملیک نمود و مالک شد و اگر چیزی مالیّت نداشته باشد قابلیت مالکیّت ندارد، مثل مگس.می 

 دارای ارزش مالی باشد.  در رابطه دو طرف کافی است آن شیء  

 گویند مال.دهند( است که به آن می مالیّت یعنی: شیء در عرف دارای ارزش معاوضی )چیزی که به ازای آن پول می 

عام دارای ارزش نیست و در    اما اگر چیزی در عرفِ ؛  مسلماً مالیّت دارد مثل سکۀ طالاگر چیزی در عرف عام دارای ارزش است  

 های خانوادگی. ارزش است باز هم مالیّت دارد مثل عکسطرفین دارای  ۀرابط

: هر مال لزوماً باید در رفع یکی از نیازهای ما به درد بخورد مثل خوراکی، پوشاک و ... . اگر در رفع هیچ نیازی به درد  1نکته  

 نخورد مالیّت ندارد. 

 که ما نسبت به آن میل داریم.  اند گفته : به مال از آن جهت مال 2نکته 

: ممکن است بخشی از شیء مورد معامله مالیّت داشته باشد و بخشی از آن مالیّت نداشته باشد. مثالً من یک شانه تخم  3کته  ن

ای مواجه  فاسد است. پس بخشی مالیّت دارد بخشی مالیّت ندارد. در این مورد با قاعده  آنهاتا از    15( که  معیّنمرغ خریدم )عین  

عدد تخم مرغ    30واحد به عقود متعدد. انحالل یعنی تقسیم، تقسیمِ آن عقدِ کلّی که موضوع آن    عقِد  هستیم به نام قاعدۀ انحاللِ 

که این عقد در این محدوده صحیح است؛ زیرا مورد معامله    عدد تخم مرغ سالم  15تر، یک عقد با موضوع  است به دو عقد کوچک 

( االن خریدار دو  معیّنتخم مرغ فاسد این عقد در محدوده خودش باطل است )به نحو عین    15م با موضوع  ومالیّت دارد. عقد د

است:   خودش  با  انتخاب  که  دارد  می 1حق  هم  کند (  تقسیط  را  ثمن  و  بپذیرد  صحیح  قسمت  در  را  عقد    = )تقسیط    تواند 

 تواند عقد صحیح را به استناد خیار تبعّض صفقه فسخ کند.( می 2موجود(؛    مبیعِ ثمن به نسبتِ یِسازمعادل 

 ( متضمن منفعت عقالیی و مشروع باشد: 2

 شیء مورد معامله: 

اگر چیزی بخرم که هیچ منف به کار رود.  نیازهای ما  از  باشد یعنی در رفع یکی  باید دارای منفعت  باطل  اوالً:  عتی ندارد معامله 

 است. 
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 عقالیی نیست. ۀ مواد مخدر بین اشخاص باطل است زیرا استفاده معتادین استفاد ۀثانیاً: آن منفعت باید عقالیی باشد؛ معامل

 ثالثاً: مورد معامله باید مشروع هم باشد یعنی از نظر قانونی ممنوع نباشد.

 کرده باشد اصل بر جواز است کافی است که قانون آن را منع نکرده باشد.مشروع باشد؛ الزم نیست قانون آن را تجویز 

در هر عقدی که تملیک مال مطرح است )چه عقد معوّض و چه عقد بالعوض( مال مورد معامله باید    ( مقدورالتّسلیم باشد:3

گوشی تلفن همراهم را که    اینکه . مثل  مقدورالتّسلیم باشد یعنی مالک قدرت بر تسلیمِ آن را داشته باشد وگرنه معامله باطل است

 دو سالِ پیش در یک سفرِ دریایی به آب افتاد را بفروشم. 

 چرا در عقدی که مال، مقدورالتّسلیم نیست عقد باطل است؟سؤال: 

 موضوع است. در حکم معاملۀ بی ای اند زیرا غرری است و چنین معامله فقها گفته 

اگر مالی وجود داشته باشد که   انتقال   یدهندهتقال اننکته:  اما  باشد  بتواند مال را    ،گیرندهآن مال، قدرت بر تسلیم نداشته  خود 

قبض کند معامله صحیح است. پس قدرت بر تسلیم از شرایط طرفین نیست بلکه از شرایط مال است. مال باید مقدورالتّسلیم باشد 

 درت بر تسلیم بایع موضوعیّت ندارد بلکه طریقیّت دارد. نماید. قحاال چه من تحویل بدهم چه طرف خود بردارد تفاوتی نمی

بنابراین اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد اما مشتری قدرت بر تسلّم داشته باشد، معامله صحیح است زیرا مال مقدورالتّسلیم  

 ق.م.(.  348است )ماده 

که مالیّت و یا منفعت عقالئی ندارد یا چیزی که بایع    ش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه خرید و فروبیع چیزی   -348ماده  

 مشتری خود قادر به تسلّم باشد.  اینکهمگر  ؛قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است

 مشتری است.  فعلِ  «ملُّسَتَ »بایع است و   فعلِ  « تسلیم»

ممکن است من چیزی داشته باشم که مالیّت دارد، منفعت عقالیی هم دارد، قابل تسلیم    ( قابل نقل و انتقال قانونی باشد:4

نیست باز هم معامله باطل است مثل تفنگ    تملّک مادی هم است اما قانوناً قابل نقل و انتقال نیست یعنی قانوناً قابل تملیک و  

 .)در جایی که خواصِ درمانی دارد( جنگی، کُلت، مواد مخدر

در جایی که    کاالی قاچاق  ۀ . مثل معامل مالکیّت اشخاص در معامالت، باید مورد تصدیق قانون باشد و اال مالکیّت نیست:  1نکته  

کرده    ، دولت اعالم  ممنوع  را  اجناس  این  فروش  و  مالکیّتِ    .باشد خرید  ادعای  نباشد،  انتقال  و  نقل  قابل  قانون  نظر  از  مالی  اگر 

 شخص بر آن مال، محترم نیست.

ها ، پلهاجنگلمانند معامالت موقوفات،  ؛ ، معامله باطل استآور نیست: هر چیزی که قانوناً قابل نقل و انتقال نباشد مالکیّت2نکته 

 و ... . 

معاملۀ کُلت باطل است چون قابل    فروشم، مریخ را می  ۀفروشم و در معامله دوم کُر : من به شما در یک معامله یک کُلت می 3نکته  

گویند: الممنوع شرعاً کالممنوع  معاملۀ کرۀ مریخ باطل است چون قانوناً قابل تسلیم نیست. فقها می   و   نتقال قانونی نیست نقل و ا

 عقالً. اگر مالی قانوناً قابل نقل و انتقال نباشد، معامله کردنش مانند چیزی است که عقالً قابل نقل و انتقال نیست.
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)مثل فروش عکس یادگاری کودکی که از بیست سال پیش گم    قط بین متعاملین استمعیار شخصی دارد و ف  مالیت داشتن پس  

 معیار عرفی دارد یعنی عرف باید برای آن منفعت قائل باشد.  منفعت عقالیی داشتناما  شده است(

 . ی استبه آن کاف یمبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال ید مورد معامله با - 216ماده  

که با    معیّنباشد و هم    معلوم  هم  معاملهاست که مورد    ینمبهم نباشد. منظور از مبهم نبودن ا  ید مورد معامله با  216ماده    طبق

 که:  یستمبهم ن ی مال ینبنابرا؛ یستمبهم ن یگردو شرط د ینا

 باشد  معلوم .1

 باشد  معیّن  .2

 مردد قرار دارد.  ، معیّنمقابل معلوم، مجهول قرار دارد و در مقابل  در

. پس اگر من  فروشند خرند و چه می یعنی مجهول نباشد و طرفین نسبت به آن علم داشته باشند، بدانند چه می   : باشد  معلوم(  5

آید ندانم،  دارایی من می   ۀ را که به کیس  آنچه رود دقیقاً ندانم یا  دارایی من می   ۀ از کیس  آنچهفروشم و  خرم و چه می ندانم چه می 

 معامله صحیح نیست و باطل است. 

 ما دو نوع علم داریم: 

 علم تفصیلی: آگاهی مفصّل  .1

 علم اجمالی: آگاهی تقریبی  .2

بر   تفصیلی استقاعده در عقود معوض  برای  (ق.م  216)ماده  و علم اجمالی در »موارد خاص« کافی است    علم  طرفین    اینکه. 

 داشته باشند باید سه عنصر مشخص شده باشد:  علم تفصیلینسبت به مورد معامله 

شما بدانید چه برنج آستانه.   یلو صد ک  مثالً   ؛است  ( ق.م  472و    342 مواد) وصف و  جنس ،  مقدار  ،منظور از معلوم بودن مورد معامله

 کیلو(.  100) مقدار خرید )مثالً برنج( با وصف )آستانه( با جنسی می 

 مجهول باطل است.  ۀمعلوم است. معامل معامله،  بود مورد ص سه مورد مشخ یناگر ا

مشاهده    یامساحت    یا رع  ذَ   یاعدد    یل یا کِ  یا مقدار آن به وزن    یینمعلوم باشد و تع   ید با  یع مقدار و جنس و وصف مب  -  342ماده  

 بلد است.  فِ عر تابعِ

 مردد باطل است.  یامجهول   ینِع ۀمعیّن باشد و اجار ید مستأجره با  ینع - 472ماده  

رری  غ  ۀ وجود نداشته باشد معامله غرری است و معامل  « علم تفصیلی»الزم است اگر    « علم تفصیلی»جایی که  آن بر مبنای قاعده  

 باطل است.

 جنس مجهول است طبیعتاً وصف هم مجهول است. ؛ دهمکیلو »چیزی« می  10 ، مثال: صد هزار تومان بده

 و البته وصف نیز مجهول است. مقدار مجهول است ؛دهممقداری برنج می  ، مثال: صد هزار تومان بده
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 وصف معلوم نیست.   ؛دهمده کیلو برنج می  ، هصد هزار تومان بد مثال: 

 هر معامله غرری مبتنی بر نوعی جهل است به مورد معامله یا عوض آن. 

،  694،  564نیستند علم اجمالی کافی است. مثل جعاله و عقد ضمان. )مواد    تَبَرُّعیدر برخی عقود که    در موارد استثنایی :  1نکته  

 ق.م.(  695

عقود  2نکته   کلیۀ  مورد  در  است،  تَبَرُّعی:  کافی  اجمالی  عقود    ؛علم  که می   تَبَرُّعیزیرا در  ندارد چون کسی  راه  نگاه غرر  بخشد 

 مند است.بهره  احسانی و عاطفی دارد، از طرف مقابل هم غرر وجود ندارد زیرا او فقط 

 غرری راه ندارد.  تَبَرُّعی : در عقد 3نکته 

( نباشد آن    یا  ین ا  یا  معامله   مورد )باشد    صمشخ   یقاً دق است که مصداق آن    ین بودن مورد معامله ا  معیّنمنظور از    : بودن  معیّن(  6

چیز اگر   بین چند  نمودنمی  باشد   مردّد  مستقر  را  اراده  ا  یزم   ینا  مثالً .  توان  است،  من    معلوم   هم  یصندل   ینمعلوم  است. حال 

توانم بگویم که شما ماهانه  مثالً من نمی   است  معامله باطلاین    «یدمخر»   د:ییگوی هم م   شما  « را فروختم  هاینااز    یکی »  :یمگوی م

 . (ق.م  694و   472 مواد)  دهماالجاره بدهید و من به شما یا خانه یا ماشین را اجاره می تومان مال   یک میلیون

 باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.  معیّنعین مستأجره باید  - 472ماده  

اگر مورد معامله مجهول باشد غرری و باطل است، مردد هم باشد غرری    همچنان کهنبودن هم بطالن است    معیّن ضمانت اجرای  

 و باطل است. 

 اموال دو نوع هستند:

 ها از یک خط تولید مشخص. مانند حبوبات، تولیدات کارخانه  مثلی:

 شوند.مانند حیوانات، تمامی کاالهای مثلی که دست دوم می  قیمی:

اما اموال قیمی  ؛  الّذمهبه شکل کلّی فی و هم    معیّنبه شکل کلی در  قابل معامله است هم    معیّنبه شکل عین  اموال مثلی، هم  

کند.  الّذمه معامله را غرری می یا کلّی فی   معیّنعامله هستند و معاملۀ اموال قیمی به شکل کلّی در قابل م معیّنفقط به شکل عین  

توانند با تأکید بر برخی از اوصاف و  طرفین قرارداد می   ، که در موارد استثنایی  بودند   البته استاد مرحوم دکتر کاتوزیان بر این نظر 

کیلویی. با این    50پوشی از سایر اوصاف، مال قیمی را در رابطه خود، در حکم مال مثلی قرار دهند، مثل قرض یک گوسفند  چشم

 دانیم حیوانات قیمی هستند ولی مال موضوع قرض، باید مال مثلی باشد.توضیح که می 

  ین ضامن د  یاگر کس  ینبنابرا  نیست  رطش   نماید ی مکه ضمانت آن را    ینید  یط و شرا  فضامن به مقدار و اوصا  علم  -  694ماده  

باطل    ید به نحو ترد  ین از چند د  یکیضمانت    یکن است ل  یحضمان صح  است  دار چه مق  ن ید آن دبدان  ینکه شخص بشود بدون ا

 است. 
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  کامالً مورد معامله    یست ن  الزم  عقود   از   یاست. در بعض  یبه آن کاف   یدر موارد خاصه که علم اجمال  مگر  : ق.م گفته  216ماده    ذیل

است    یلیدر مقابل علم تفص  یاست. علم اجمال  یکاف   ی اجمال  علم  از عقود   ی بعض  ( در لعلم مفصّ  یا   یلیعلم تفص  یعنی )معلوم باشد  

 . علم کلّی به اوصاف مورد معاملهو علم اجمالی یعنی   معاملهعلم به اوصاف علم تفصیلی یعنی  . یحدود یعنی یاجمال

  761  ماده)  یند گو  ایمسامحه   هاآنبه    یم عقود دار  ی سر  ک یاست.    ی کاف  ی علم اجمال  یاما در موارد   یلیعلم تفص  یعنی   بودن   معلوم 

 . (ق.م

آن را فسخ کند اگر چه   تواند ی نم یک یچاست و هطرفین  ینبه تسامح باشد قاطع ب یمبن یاکه در مورد تنازع   یصلح - 761ماده 

 .یارخ  اشتراط  یارط ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف ش  به

را عقودِ   ییقصد سودجوطرفین  که    یمسامحه: عقود   عقود م  ندارند  علم  در عقود مسامحه    مجانی،  . مثل عقودیند گوی مسامحه 

بخواهخواهیمی نم  یلیتفص آنکه  مثل  ببخش   یزیچ  یم .  مهم  یمرا  بیشتر  یاباشد    یلو ک   10  نیست  که  یا  مقابلِکمتر  در    عقودِ   . 

 .آید ی مغبن  ۀ یشرمغابنه است که از  عقودِ ، مسامحه

علم  مغابنه    . در عقودِیردبگ   بیشتر   متر بدهد و ک  خواهد ی م  طرف دارند. هر    ییقصد سودجوطرفین  هستند که    یمغابنه: عقود   عقود 

است اما ما    یکاف   یاست. قانون در سه عقد گفته علم اجمال  یکاف  اجمالی  علممسامحه    اما در عقودِ   یع، ت مثل باس   الزم   یلیتفص

 است. ی کاف  یعلم اجمال مسامحه،  عقودِ  ۀهم در   گوییمی م

مردد نباشد. فقط    به عبارت دیگر،  نباشد   «آن  یا  ین ا  یا»باشد    معیّن  ید : در تمام عقود چه مغابنه و چه مسامحه مورد معامله بانکته

 .(ق.م  564 ماده)مردد باشد  تواند ی م در جُعاله مورد معامله 

 آن نامعلوم باشد.  کیفیات  ردد و م مه عملت عامل ممکن اس  یین گذشته از عدم لزوم تع ، در جعاله - 564ماده  

 :بندیجمع

معامله،   کلّی )مقدار، جنس، وصف( حتماً در    ه الذمّکلّی فی در صورتی که مورد  اوصاف  باشد، آن معامله زمانی صحیح است که 

 . ق.م(  351)ماده   معامله ذکر شود 

باشد، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد،   معیّن عین    ، در صورتی که مورد معامله یا موضوع معامله

 ق.م(. 342نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست )ماده 

 است. معیّنق.م فقط مخصوص عین  342مادۀ  و  ق.م فقط مخصوص کلّی  351مادۀ  نکته: 

ملک7ِ یا  معامله  مورد  مال  باش  (  انتقال  در  مأذون  او  یا  باشد  بایع  تلویزیونی    د:خودِ  می   کهاگر  ملک خود  شما  فروشید 

اگر مالک تنفیذ کرد صحیح است    فروشنده است، مشکلی وجود ندارد. اگر ملک فروشنده نیست، معامله فضولی است و غیرنافذ؛

 وگرنه باطل است. 

ن و یا کلّی در معین معامله شود، باید وجود داشته باشد و اال  اگر معامله به صورت عین معی  361طبق مادۀ    ( موجود بودن:8

 معامله باطل خواهد بود. 
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 جهت معاملهمشروعیتِ : چهارم شرط

 ( ق.م  217 ماده )

یا انگیزۀ عقد    معامله   جهت  به آن برسد.  خواهد ی مبعد از معامله    طرفاست که هر    یمیمستق   فهد   یا انگیزۀ عقد   معامله   جهت

جهت عقد، امری درونی است و    اند.ای که به خاطر آن، هر یک از دو طرف راضی به انعقاد عقد شدهعبارت است از علت و انگیزه 

  ی نوع  ۀ جنب  یعنیفرق دارد    یدارد و در هر معامله نسبت به هر کس  یشخص  ۀجنب   جهت معامله  نیاز به تصریح آن در عقد نیست.

انگیزه دارد.    ندارند   فهد   کی  خرند ی مکه خانه    یکسان  تمام  مثالًندارد.   از معامله کردن یک    دادن   اجاره  یبرا   یکیو هر کس 

خرم ممکن است به این  مثالً وقتی من یک قوطی کبریت می   .شناسکونت فرزند   ی برا  یکی  قمارخانه و  تأسیس یبرا  یکی،  خردی م

 انگیزه بخرم که در خانه یا ماشین یا محلی دیگر از آن استفاده کنم. 

واقع  علت تعهد   یا   سبب تعهد   یا  تعهد   جهت   ۀ جنب   یعنی  هستند معامله    جهتِ  بر عکسِ  اینها  با جهت معامله متفاوت است؛ در 

 .هستند  یکسان ، مشابه معامالتِ  و در تمامِ  دارند  ینوع

برادهد ی مچه پول    ی برا  یدار : خرمثال بگ   یع مب  ینکه ا  ی ؟  را    ینا  یرند را بگ   یع که مب  دهند ی مرا    ثمن  یا دن  یداران خرتمام    ؛ یرد را 

گو تعهد  تعهد یند جهت  رایگان،  . جهت  عقود  در  تعهد  است. جهت  عوضین  تحصیل  معوض،  عقود  در  تعهد  است: جهت  ثابت   ،

 احسان و گذشت است. 

 معامله باطل است.  اال باشد و  مشروع باید شده باشد  یح اگر تصر ی شود ول یحآن تصر جهتِ که  یستن  الزم  معاملهدر  - 217ماده  

  آن را مدنظر دارد(   ، معاملهآن )امور شخصی و درونی که هر کس در    جهت  یست ن  الزم در معامله    217معامله: طبق ماده    جهت

اماد خواهیی مچه    یبرا  پرسند ی نم  رفت خانه بخرد  ی کس  اگر )ذکر شود   باشد و  ید با  ی اگر جهت را ذکر کن  (  معامله    اال   مشروع 

 . )خرید خانه برای پناه دادن مجرمِ فراری( است باطل

 جهت نامشروع سه حالت دارد:

  217  ۀ ماد   نصّ  معامله مطابق   ین اوجود انگیزه نامشروع در روان یکی از طرفین.  شده است:    یان نامشروع است و در عقد ب  جهت  .1

 است. باطلق.م. 

 اگر انگیزه را قبل از معامله یا حین معامله ابراز کنم و انگیزه نامشروع باشد. سه نتیجه خواهد داشت:

سال بعد مجدداً    6 ،ولی نخرم کنمرا خوب پاره     انسانخواهم که شکمِبگویم یک چاقو میالف( اگر من به چاقو فروشی سر بزنم و  

زیرا بین ابراز انگیزه و  ؛  خریدم معامله باطل نیست حتی اگر به همان انگیزه خریده باشم  آن مغازه سرکشی کردم و آن چاقو رابه  

 طوالنی وجود دارد.  ۀ تاریخ انعقاد معامله فاصل

هم معامله باطل نیست زیرا انگیزۀ    انگیزه خود را ابراز کنم باز   مله بعد از اتمام معاه نامشروع، اما  ب( اگر معامله کنم ولو با انگیز

 نامشروع »حین معامله« ابراز نشده است.
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ندارد   نامشروع موضوعیت  انگیزۀ  ابرازِ  علمِ   آنچهج( خودِ  راه    که موضوعیت دارد حصولِ  ابراز،  و  انگیزه است  این  به  طرفِ مقابل 

  ل طبیعیِ آن است، بنابراین اگر از طریق قرائن یا امارات نیز شخصِ طرفِ معامله متوجه انگیزۀ نامشروع بشود باز هم معامله باط

 است. 

ب  جهت   .2   شمابه قمارخانه کنم و    یل را بخرم و تبد   شما   ۀ خان  امآمده : من  داند یم معامله    طرف   ی نشده ول  یاننامشروع است و 

قانون  » کتابِدر   217مادۀ  ذیل   1 ۀحاشیۀ شمار است. طرفمهم دانستن  یستمهم ن  کردن نیامعامله باطل است. ب ینا؛ د یدانی م

ت و جهت نامشروع ضمن عقد  مرحوم کاتوزیان به این مورد اشاره نموده است: یعنی جایی که علّ  «مدنی در نظم حقوقی کنونی 

 تصریح نشود ولی مشترک بین طرفین باشد. در واقع علم طرفین به جهت نامشروع، به منزلۀ تصریح آن در عقد است.

شما را بخرم و    ۀ خان  امآمده است. من    صحیح  معاملهن  یا:  داند ی نممعامله هم    طرف نشده است و    یاننامشروع است و ب  جهت  .3

 .خواهمی مچه   یبرا د دانیینم شما

  ؛ خرمپول خانه می کنم با آن با قصّابی پول جمع می   خرم که قصّابی کنمنکته: انگیزۀ نامشروع نباید متسلسل باشد. مثالً چاقو می 

 کنم تا در آن محل قمارخانه دایر کنم. یک محل دیگری اجاره می   ۀ آناالجاردهم با مالآن خانه را اجاره می 

انگیزۀ خرید چاقو نامشروع نیست زیرا بین انعقاد این معامله )خرید چاقو( با حصول آن نتیجه )تأسیس قمارخانه(    اینجاپس در  

برامالزمه  معامالت  استحکام  چون  و  نیست  استای  اصل  یک  ما  معامله   ی  می صرفاً  باطل  را  آن  ای  نامشروع  انگیزه  که  دانیم 

 باشد. واسطه و مستقیمبی

  ۀ توانند قواعد آمر خواهد بگوید طرفین با هیچ توافقی نمی یعنی قانون می ؛  علت بطالن معامله، اخالل معامله در نظم عمومی است

 اجتماع را نادیده بگیرند.

 مشروعیتِ جهتِ، دو مطلب وجود دارد: ذیلِ بحثِ 

 معاملة صوری  -1

 ین به قصد فرار از د معامله -2

 : (ق.م 218ماده ) ین به قصد فرار از د معامله

مطابق    یحالاص)باطل است.    معامله   ده آن انجام ش   یبه طور صور   ینهر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از د  -  218  ماده 

معامله صوری را با معامله به قصد فرار از دین در هم آمیخته    اینجا. قانون در  (1370مصوب    یاز قانون مدن  ی ح مواد ال قانون اص

 است که اشتباه است.

قصد فروش اموال خود را   ین فرار از د  برای   یوند م که  د یاقامه نما  یل دالگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده هر   -مکرر    218  ماده 

وال  فروش ام  اه حقّصورت بدون اجازه دادگ  ین که در ا  ید او صادر نما  یبده  یزانم  به   را  یوال و ام  یفقرار توق   تواند ی مدارد، دادگاه 

 ( 1370مصوب  ی از قانون مدن یح مواد ال مطابق قانون اص ی الحاق)داشت.   نخواهد  را

کنند یعنی  و در آن طرفین صورتاً معامله می  قصد معامله ندارند طرفین    یکه ظاهرش معامله است ول  یامعامله :  یصور  ةمعامل

می  ارائه  را  معامله  یک  شکل  و  ولی  فُرم  واقعیدهند  واقع  ارادۀ  در  ندارند.  معامله  انجام  صوری    ،برای  است،   یسندسازمعاملۀ 
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در   ای کهبه انجام معامله  ارادۀ واقعیای، است. در هر معامله سازی به منظور تظاهر به یک معامله برای رسیدن به یک هدف مدرک 

باطنی تطابق    ۀ شود باید با آن ارادظاهری ابراز می   ۀ اراد  ۀ که به واسط  آنچه کند شرطِ صحت است و  قالبِ قصِد انشاء خودنمایی می

اراد  معاملۀ صوری، صرفاً یک  در یک  لیکن  باشد.  ابراز می   ۀداشته  معامله  انجام  بر  دایر  اراد ظاهری  از  اما  واقعی    ۀ شود  و  باطنی 

سکه طال به عنوان مهریه،    300فرض کنید آقای الف به میزان    به قانون وجود دارد.   ک کل  ی صور   ۀ معامل  در   یشه هم  خبری نیست.

 فروشد.می  به صورت صوری  اموال خود را به یکی از بستگانش ، کار است و برای فرار از این دیناش بدهبه زوجه 

که باشد   یزه به هر انگ   یصور   ۀ ( معامل ق.م.  195 ماده )   یستن  انشاء   است چون در آن قصد   باطل  ی صور ۀ معامل  از نظر حقوقی   :مثال

.  صوری بودن یک معامله مفروض نیستاما از لحاظ عملی و قضایی یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که  ؛  است  باطل

  اثبات مارات  زیرا اصل، بر صحت معامالت است بنابراین صوری بودن باید با قرائن و اَ؛  ای مفروض نیستصوری بودن هیچ معامله 

اتفاقاً کسی که در معامل   خود ی خودبه ای  شود و اال هیچ معامله  کند باید بسیار مواظب باشد  صوری شرکت می   ۀ صوری نیست و 

اصلِ است.  معامالت  صحت  اصل،  درستیِ   ، صحت  چون  از  بودن    حاکی  صوری  اگر  لذا  است  معامله  اثباتقابل معامله  ،  نباشد 

 خدشه نخواهد بود. قابل

  قصد فروشد؛ در این فرض، مدیون،  ی ماموالش را    ینفرار از د  ی برا  یوناست که مد   یامعامله : آن  ینار از دبه قصد فر  معامله

مصوب  )  یمرا قانون قد   مورد  این  آگاه است. حکم  یونکه از قصد مد   فروشد ی م یاما به کس  یستن  ی صور  معامله   یعنی   د، معامله دار 

ممکن است    .ندارد  یدر قانون مدن  یحکم  و واقعی است  نیست   ی که صور  ین از دمعامله به قصد فرار  متأسفانه  .  گفتی م(  1307

معامله به قصد  گوییم  صوری به آن دیگری می   ۀگوییم معامل صورت بگیرد اما به یکی می معامله صوری هم به قصد فرار از دین  

یعنی  ؛  واقعی است  انشاییِ  ۀانشایی نیست ولی معامله به قصد فرار از دین مبتنی بر اراد   ۀصوری مبتنی بر اراد  ۀ. معامل فرار از دین

کنم  کند اما هدف او اضرار به طلبکار است. مثالً من مال خود را وقف می اگر کسی به قصد فرار از دین معامله کند واقعاً معامله می 

ین است که  صوری قصد بر ا  ۀل در ملکیت خودم را ندارم اما در معامل ما  ماندنِ  قصِد  ؛طلبکار به طلب خود نرسد   اینکهبه خاطر  

آن معامله را    ابطالِ  توانند دادخواستِبماند، معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است یعنی طلبکاران می   مال به ملکیت خودم باقی

 نباشد این معامله هیچ اشکالی ندارد. اضرار به طلبکاران در این معامله  بنابراین اگر بحثِ؛ کنند   یمتقد به دادگاه 

 شرایط معامله به قصد فرار از دین: 

 باید مدیون باشد. کنندهمعامله  اوالً:

 اجلِ دین نزدیک یا رسیده باشد. ثانیاً:

 ماندۀ اموال بدهکار کفافِ ادای دین او را ندهد تا فرار معنی داشته باشد.باقی  ثالثاً:

  تواند ی اثبات شود طلبکار م  یم که گفت  ی قرائن و امارات  ین با ا  یناگر قصد فرار از د   مورد معامله به قصد فرار از دین،   : در 1  نکته 

فوق( به درخواست خواهان آن معامله را ابطال   شرط  3)  یط ز شرااحرا  صورت دادگاه با  یندادخواست ابطال آن معامله را بدهد در ا

و    گیردی خواسته م ینو قرار تأم دهد ی او دادخواست م یه. طلبکار علگرددیبدهکار سابق بر م یتصورت مال به ملک یندر ا کند ی م

 .کند ی شدن حکم، طلب خود را از آن محل وصول م یو پس از قطع   کند ی م یف مال را توق
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  ( 23/3/1394)مصوب   های مالیاجرای محکومیت   ۀقانون نحو   21ماده  کیفری هم دارد.    ۀمعامله به قصد فرار از دین، جنب :  2  نکته

اموال    ۀبه نحوی که باقیماند   با انگیزه فرار از ادای دین انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون  اشاره داشته است که:  

بیش از شش ماه تا دو سال یا بیش از  ]حبس    درجه شش  حبس تعزیری یا جزای نقدیِبرای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب  

تومان  میلیون  هشت  تا  تومان  میلیون  میا    [دو  نقدی  محکومٌ جزای  نصف  مجازاتیا    هبِعادل  دو  که  می   هر  صورتی  در  و  شود 

این صورتإمنتقلٌ  باشد در حکم شریک جرم است. در  اقدام کرده  به موضوع  با علم  نیز  یا    ، لیه  تلف  و در صورت  عین آن مال 

 آن استیفاء خواهد شد. ه از محلّ بِو محکومٌ  اخذ گیرنده به عنوان جریمه انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال 

  الف را به    ماشینم  دارم و  میلیونی   400  ینِماش   کی : من به شما بدهکارم و  یستن  ی که صور  ینمعامله به قصد فرار از د  یبرا  مثال

به   یوناگر مد  اشعار داشته است که  ،فوق است. قانون  الف  دست ینن ماش االدوست من است و از وضع من آگاه است   الففروختم. 

آگاه است    الففرض که    ینجرم است. حال با ا  کشری  اگر آگاه باشد   یزن   الف  ومجرم است    اوالًرا بفروشد    ینماش   یند  از  قصد فرار 

»ای طلبکار!    تأکید کرده است:و قانون    آید ی نم  یرش گ  یزی چ  الفرفتن من و    زندان  است اما طلبکار با  مشخص  الفمن و    حکمِ

 را بگیر«   مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آنعین آن  نزد الف و برو 

ندارد(    یتاستناد« است )سند   یرقابل در مقابل طلبکار »غ  یننظرند که معامله به قصد فرار از د  ین بر ا  یان دکتر کاتوز  ی : آقا3نکته  

دادخواست ابطال آن    تواند یمباشد، طلبکار    «افذ یرناستناد« و چه »غ  یرقابل»غ یندانست که چه معامله به قصد فرار از د  ید با  یول

 .ید نما یم را تقد 

 یگاهاز لحاظ جا  ی هر عقد   یعنی  یستعقود ن  هاییگاه از جا  یکی استناد« به عنوان    یرقابلِاست که عنوانِ »غ  ین ا  یدگاهد  ینا  اشکالِ

معامله    یک  یقانون  هاییتاز موقع   یکیاستناد بودن،    یرقابلغ  ییمبگو  توانیمینم  یعنی؛  است  یرنافذ غ  یا و    باطل  یا  یحصح  یا  یقانون

 است. یرنافذ معامله غ یناست که ا ینا ۀدهند نشان  ق.م 65ماده  ین است و همچن

 .است یرنافذ است غ یانکه منوط به اجازه د عقدی

 نافذ است. یرغ ق.م  65طبق ماده   ین: وقف به قصد فرار از دنکته

 .است نایّدُ  ۀازواقف واقع شده باشد منوط به اج  انِیّدُ  ت اضرارِکه به علّ  یصحت وقف  - 65  ماده

 

 ت الاثر معامقواعد عمومی  

 یا

 اثر قرارداد 

 (ق.م 231تا   219 مواد)

طرفین    یبه رضا  ینکهاست مگر ا  باعتّاالزمال  آنهاام  مقو قائم   ینمتعامل  ینواقع شده باشد ب  قانون  بر طبقکه    یعقود  -  219ماده  

 فسخ شود.  ی ت قانونعلّه ب  یااقاله 
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 : شوداصل استنباط می  ؛ به عبارت بهتر، از این ماده، چند دو اصل است  نِیِّبَ 219  ماده

قاعده این است که    است.  الزمگفت که    ید است با  یزجا  یا  الزم  یعقد   یم کن  کاگر ش بدان معنا که  :  یا اصالۀ اللزوم  لزوم  اصل  .1

کند که عقود الزم باشند  جایز بودن یک عقد را تصریح کند. استحکام معامالت ایجاب می   گذارقانون   اینکهعقود الزم هستند مگر  

است و هم شامل قراردادهای    معیّنلزوم، هم شامل عقود    ق.م.(. بر اساس این اصل، جوازِ عقد نیاز به احراز دارد. اصلِ  219)ماده  

 خصوصی.

که منعقد شد    یاصل هر عقد   ین: طبق االوفاء بودن عقد اصل الزم یا    اصل نیروی اجبارکنندۀ عقودیا    آور عقد الزام   یروین  اصل  .2

  یاما تا زمان  کرد   فسخ  توانی مرا    یزعقد را اجراء نکرد. عقد جا  توانینمبودن    یزجا  ۀبهانشود و به    اجراء  ید با  یزو چه جا  الزمچه  

توانید به صِرفِ اینکه در ودیعه حقّ فسخ دارید، مفاد  دانیم ودیعه عقدی است جایز اما آیا می می   .اجراء شود  ید با  د یانکرده که فسخ  

الوفاء بودن عقد بر تمام عقود )الزم، جایز، خیاری( جاری  الزم   توانید تعدی و تفریط کنید؟ اصلِعقد را رعایت نکنید؟ یعنی می 

 دتان باقی است، باید پایبند به مفاد آن باشید.است و ربطی به لزوم و جواز ندارد تا زمانی که عق

 .آید ی معقد در  آورالزام  نیروی و  لزوم  تّباع دو اصلِاالالزم  ۀ کلم. از شودیم عقود اجرا ۀ هم، در آور عقد الزام  یروی ن اصلِنتیجه اینکه 

 . اصل صحت: 3

 فساد آن معلوم شود.  اینکه که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر   معاملههر  -223ماده  

اگر    -1:  گیریمی را م  یج نتا  ین باشد محمول بر صحت است. ما از اصل صحت ا  هر معامله که واقع شده کند ق.م اعالم می   223ماده  

که    ی شود عقد   ید اگر ترد  -2است.    یحاست که عقد صح  ین باطل، مفروض ا  یااست    یح عقد صح  یا واقع شده، آ  ی شود عقد   ید ترد

 .یستاست که خالف قواعد آمره ن ینمفروض ا  نه یاواقع شده، خالف قواعد آمره است 

  یل دل  ید صحت با  یِمدع  ،یادوار   مجنونِ   معامالتِ  . در خصوصِ شودی نم  یجار  اصل صحت   ی ادوار  مجنونِ  معامالتِ  ۀ: دربار1  نکته

 .باشد  بوده محرز   مجنون، ۀ که افاق  داند یدرست م  ی را در صورت ادواری  مجنون  معامالت  ،1213  ۀهم در ماد ی. قانون مدنیاوردب

ولو    ؛ تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ی در حال جنون نمی مطلقاً و مجنون ادوار  ی مجنون دائم  -  1213ماده  

او مسلّم    ۀکه افاق نماید نافذ است، مشروط بر آن حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می   عمالِخود، لکن اَ  مِولی یا قیّ   ۀبا اجاز

 باشد. 

که    شودی قابل استناد م  ینباشد. اصل صحت زمان  ید آن مورد ترد  یِظاهر  است که وقوعِ  یا: اصل صحت ناظر به معامله 2  نکته

ترد نگردد  ید خودِ وقوعِ عقد مورد  اگر  ؛  واقع  ترد  یک   شدنواقع اما  مورد  د  ید قرارداد،  در    شود؛ی نم  یاصل صحت جار   یگرباشد، 

  یرا نباشد و مشکوک باشد، اصل، عدمِ واقع شدنِ عقد است ز  ینن، مورد اقرار طرف یطرف   ینب   معامله  هرگاه اساساً واقع شدن  یجه نت

مانند  ؛  شدن آثار آن باشد   ی ابتدا وقوع عقد را اثبات کند و سپس خواستار جار  یلبا دال  ید وقوعِ عقد با  یِ اصل، عدم است. لذا مدّع

در مقام دفاع اظهار کند که مبلغ مورد قرض را پس    « ب» ی ب به پرداخت مبلغ قرض است. اگر آقا  یت: الف خواستار محکومینکها

؛  دادگاه درصدد احراز عقد قرض نخواهد بود   و   شودی م   ی اصل صحت جار  ینجا داده است در واقع به وقوع قرض اقرار کرده است. ا

د وقوع قرض را اثبات کند،  یابتدا با  ی گرفته نشده، مدع  ی واقع نشده و پول  ی اما اگر خوانده در مقام دفاع عنوان کند که اساساً قرض

 .شودی نم ی جار اصل صحتمورد  ین در ا  یعنیآثار آن باشد  یانسپس خواستار جر
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 یست؟ ن یصحت جار اصلِ ، یادوار مجنونِ  یِحقوق : چرا در مورد اعمالِسؤال

وقوع معامله    یِمدع   کهی کس ینبنابرا؛  شودیآن م   جایگزین  حجر   ۀمار و اَ  شودی معکوس م  اهلیّت  ۀماربعد از صدورِ حکمِ حجر، اَ  زیرا

همواره اصل بر عدم    یر حدوث . به عالوه، در اموشودی باطل فرض م  ،خود را اثبات کند وگرنه معامله  یادعا  ید در حال افاقه است با

 است. 

 :کند عقود و تعهدات را بیان می  تفسیرِ  قانون مدنی منابعِ  220مادۀ  

 قانون آمره  . 1

 ، ملزم به آن هستند. اند نوشته  یا اند گفته در عقد  طرفین   آنچه : قرارداد )یعنی تراضی طرفین( . 2

  یترعا  ید اما با  یامده درست است که در قرارداد ن   ، است  ینمحل چن  فِاما عر  یماننوشته داد  در قرار   یزیچ  یعنی :  عرف و عادت  . 3

 ولو عرف و عادتی که طرفین به آن جاهل باشند. گردد 

 است. قانون آمره که در مقابلِ  قانون تکمیلی یا تفسیری . 4

قانون  است یعنی    مقّدم   قانون تکمیلیبر    عرف و عادتاست ولی    مقّدم  قانون تکمیلی و    عرف و عادتتراضیِ طرفین همیشه بر  

بر تمام    قانون آمره اقتضای خاصی نکرده باشد ولی    عرف و عادتشود که یا طرفین سکوت کرده باشند یا  زمانی لحاظ می   تکمیلی

کمیلی هستند  ، تآثار معامالت در عقود مالیآمره منشأ اثر نیست. غالباً قوانین راجع به    قانونِ  این موارد حاکم است. تراضی خالفِ

 آمره هستند.  ق.م.(  190شرایط اساسی و صحت معامالت )مثل مادۀ  آمره هستند. قوانین راجع به  یرمالی غعقود و در 

 دو نوع است:   قانونپس 

 )قانون آمره(  ی امر ( قانون  1

 )تفسیری(  یلی تکم ( قانون  2

 توافق کنند باطل است.  اگر فش توافق کنند.البر خ توانند ینمطرفین اجرا بشود و  ید است که با ی: قانون(آمره)  یامر  قانون

 .است شوهر ۀعهد  به زن ۀنفق  ،دائم  عقد  در   –  1106  ماده

توانند بر خالف آن  نکاح نمی   و طرفینِ عقِد  است  ی قانون امر  ین ا  .(ق.م  1106  ماده )نفقه با شوهر است    ،م ئنکاح دا  در   ( 1)   مثال

 توافق کنند. 

  هم   ینا؛  اشتباه است(  برند « که عامۀ مردم به کار می طالق  حقّ »)اصطالح    شوهر است  با  طالق   یاراخت  ،م ئنکاح دا  در   ( 2)   مثال

  نداشته باشد اما   یاری که شوهر اخت  یبه طور  داده شودرا به زن    یاراختتوافق کنند و این    توانند با همی نم  طرفین است و    امری

 . بدهد  طالقوکالت در  زن  به  د توانی م  مرد

)یعنی    رودی م  ین . اگر توافق کنند از بکنند توافق  فش  البرخ  توانند ی مطرفین  است که    ی: قانونیرهمخ  یا  ییریتخ  یا  یلی تکم  قانون

 .شودی ماجراء  ی اگر توافق نکنند مانند قانون امر یول  انگار اصالً قانون تکمیلیه توو قانون نیست( 
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را به    یاراخت  توانند ی م طرفین    اما(  ق.م   1114  ماده)است    یلیقانون تکم  ک یمسکن با شوهر است که    یینتع  یار: در نکاح اختمثال

 با شوهر نباشد. تعیین منزل مشترک یارکه اخت  یزن بدهند به طور 

 به زن داده شده باشد. منزل   تعیین ر یاآنکه اخت مگر ید نما یکنُس کند ی م  یینتع که شوهر یدر منزل ید زن با - 1114  ماده

توافق کنند    توانند ی مطرفین    است و  یلیقانون تکم  ک ی  ین شود که ا  یمعقد تسل  در محلّ  ید با  یع مب  375طبق ماده    یع : در بمثال

 شود.  یل تحو یگری د ی جا یعکه مب

در محل    یمتسل  یو عادت مقتض  ف عر  اینکه  رع شده است مگ آنجا واق   در  یع شود که عقد ب  یم تسل  یدر محلّ  ید با  یعمب  -  375  ماده

 شده باشد. معیّن  یم تسل برای  ی مخصوص محلِّ  یعب در ضمنِ یا باشد و  یگرد

 یلی؟ تکم یااست  یقانون امر  یمبفهم چطور

آن وقت معلوم    بود   نگفته   یزی است اما اگر چ  یلی قانون تکم  .« آن توافق شود  الف بر خ  ینکه ا  مگر   ...»:  گفته بودمثالً  در قانون    اگر

است و    ی امر  اند گفته   بعضی   ف وجود دارد الاخت   در مورد امری یا تکمیلی بودنِ آنهامواد    برخی از   .یلیتکم  یا است    ی که امر   یستن

 است. ق.م 698 ماده ؛ مثالً یکی از آن مواد، است یلیتکم اند گفته   یبعض

 .شودی م ه مشغول لَمضمونٌ  به  امنض ۀو ذمّ   ینه بر عَمضمونٌ   ۀواقع شده ذمّ  یحصح طوربه ضمان  اینکه  از  بعد  –  689  ماده

 .و عادت  فعر و هم بر  طرفین توافق هم بر   یعنی است  مقدّم یزبر همه چ ی امر ( قانون1)  نکته

 . یلیقانون تکماست و هم بر  مقّدم   فهم بر عرطرفین  توافق   (2)  نکته

 . (ق.م 225  ماده)است  ینطرف  یِضمن همان توافقِ  فعر یرا است ز مقدّم ف عر ،یلی قانون تکمو  فعر ین ب نهایتاً اینکه (3)  نکته

 ذکر در عقد است.   ۀآن باشد به منزل   منصرف م ه یحربدون تص عقد  که یور و عادت به ط  فدر عر   یبودن امر  فمتعار  – 225ماده  

قانون مثال کارخانۀ میهن    فروشگاهِ   خریِدفرض کنید مسؤولِ شود.    یل عقد تحو  در محلّ   ید با  یعمب  ،: طبق  به محلِّ  در  شهروند 

تهران خارج   لبنی می می   از  محصوالت  قرارداد خرید  و  تولیدکنندۀ  شرکت   فعربندند؛  رود  که    ین ا  ی لبن  یهافرآورده های  است 

موردی    چهاراست.    مقّدم   ف عر  ینجا تعارض دارد و ا)البته قانون تکمیلی(  با قانون    ف عر.  دهند ی م   یلتحو   هامغازه   در محلّ   را   یع مب

 هستند.  یگردر طول همد   که در باال ذکر شده

 

در صورت تخلف مسئول خسارت    کند   ی وددارخ  ی که از انجام امر  ید تعهد نما  یا را بکند   ی تعهد اقدام به امر  ی اگر کس  -  221ماده  

بر حسب قانون موجب    یاباشد و    یحتصر  ۀبه منزل  تعهد عرفاً  یاشده و    تصریح  ارتجبران خس  ینکهمقابل است مشروط بر ا  طرف

 ضمان باشد. 

که در آن تعهد    داریم  یقراردادفرض کنید  .کند ی ماز تعهدش تخلف طرفین از  یکی  یعنیاست  «یقرارداد مسؤولیت»ماده   عنوان

باشد و هم    یناش   تواند ی مهم    تعهد )  وجود دارد  از تعهدش تخلف کرده    طرف   حالیه، (  نباشد   از قرارداد   یناش   تواند ی م از قرارداد 

شده باشد  یحجبران خسارت در عقد تصر یا ید با :شرط باشد  سه یناز ا یکیمسئول است که   یدر صورت : متخلف است. قانون گفته
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  باشد   یحتصر  ۀ منزلبه    عرفاً  ،تعهد   یا   ؛ است  یهیبد   امرِ   ک ی  ین و ا؛  جبران کند   ید خسارت زد با  متعهد   در عقد نوشته باشند اگر  یعنی

  ۀ ماد .  (« یتولؤمس»   یعنی  .مق  221ماده    آخرِ«  ضمانواژۀ »)بر حسب قانون موجب ضمان باشد    یاو    این چنین است  معموالً  که

توض  228 واقع  در  آخر    یح که  تأخ  221  ۀ مادقسمت  مورد خسارت  در  قانون  .  است  یه تأد  یراست  دادگاه در  دادرسی  های آیین 

مدنی، امور  در  انقالب  و  تأخ  عمومی  شاخ  یر، خسارت  خسارتِ  ین ا  و   شود ی ممحاسبه    ی مرکز   کبان  صطبق    یه تأد  یرِتأخ  را 

 .یند گوی م

را به جبران خسارت    یون مد   221  ماده   تیا رعاب  تواند ی مباشد حاکم    یوجه نقد   ۀی تأد  ،که موضوع تعهد   یدر صورت   -  228ماده  

 .ید محکوم نما ین د  یهتأددر    یرحاصله از تأخ

کس  -  221ماده   امر  ی اگر  به  اقدام  بکند    ی تعهد  نما  یا را  امر   ید تعهد  انجام  از  تخلف  کند   ی وددارخ  ی که  صورت  مسئول    ، در 

بر حسب قانون    یاو    باشد   یحتصر  ۀبه منزل   تعهد عرفاً  یاشده و    تصریح  ارتجبران خس  ینکهمقابل است مشروط بر ا  طرفخسارت  

 .موجب ضمان باشد 

  یکی  فرض کنید   . «خسارت  الزام به جبران»  یعنی   «یت ولؤ مس»است.    یقرارداد   یرغ  یت ولؤدر مقابل مس  ی قرارداد  یتولؤ: مسنکته

 : شودی م یم به دو قسم تقس یت ولؤ جبران کند. مس ید با حاال خسارت زده و  یگریبه د

 ی قرارداد  یتولؤ مس .1

 ی قرارداد  یر غ یتولؤ مس .2

سه شرط    یناگر ا  یعنیسه تا شرط دارد    ی قرارداد  ولیتمسؤناشی از نقض تعهد قراردادی.    یعنی مسؤولیت  یقرارداد   مسؤولیت

تفاوت است بین    .شودی م  یقرارداد  یرغ،  یتولؤ مس  ،سه شرط نبود  یناز ا   یکیاما اگر    شودی م   ، قراردادییتول ؤمس  ،جمع بشود

 . یقرارداد یرغ یاباشد  قراردادی اینکه مسؤولیت، 

 :یقرارداد  یتول ؤ مس شرایط

با   یاباندر خ ی کساگر   مثالً باشد.  قرارداد زنندهیان و ز  یدهدیان ز یناست که ب ین ا یقرارداد  یتِولؤمس  شرطِ  ینقرارداد: اول وجود .1

 . یستن یدو نفر قرارداد  ینا ین چون ب نیست ی قرارداد ،یت ولؤمس  بزند و موجب خسارت شود کسیبه   ینماش 

مؤجر و    ینشود. ب  تخلف  از قرارداد  یناش   از تعهِد  ید و با  یستن  ی کاف  به تنهایی  از قرارداد: وجود قرارداد  یاز تعهد ناش   تخلف  .2

   ناشی از عقد اجاره چون از تعهِد  یستن  یقرارداد   ، یتولؤ مس  بزند،  ین مستأجربه ماش   یاباندر خاگر  مستأجر قرارداد است. مؤجر  

 تخلف نکرده است.

از تعهدم تخلف بکنم و به ثالث    من  من و شما قرارداد باشد و  ین: ممکن است ب(نه به ثالث)  قرارداد  طرفخسارت به    ورود  .3

 ثالث.  صمحسوب شود نه به شخ یقرارداد  ، یتولؤتا مس  شود قرارداد وارد  طرفبه  ید خسارت زده شود. خسارت با

از   یکیاست.    یرقراردادی غ  یتلوؤنباشد مس  سه شرط  یناز ا  یکیاست و اگر    یقرارداد   یتولؤباشد مس  ، جمعسه شرط  ینا  اگر

  یست ن  ( الزم یشه همنه    یعنی )   معموالً  ی قرارداد  ولیتمسؤ  ت. در بار اثبات اس   ی قرارداد  یر و غ  ی قرارداد  یت ولؤ مستشخیص    فواید 
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ثابت    یر تقص ) متخلف  ولیجهنت  به  تعهد بشود  ثابت    یرتقص  ید با  ( یشهنه هم  )یعنی  معموالً  یقرارداد  یرغ  یتولؤ در مس  ی (  متعهد 

 . (یله به وس  تعهد بشود ) 

 .شودی مداده  یحتوض 238با ماده و   راجع است به »اجرای تعهد به هزینۀ مدیون« و  ارتباط دارد 228  ۀماد  اب 222  ماده

 

  ایهر معامله   اشعار داشتهصحت    ۀقاعد   اماره است.صحت  .  است  صحت  دۀقاعهمان    یامورد اصل صحت است    در  ق.م   223  ماده

 . شود فساد آن ثابت ینکهمحمول بر صحت است مگر ا شودی م که واقع 

صحت    ۀقاعد .  یستصحت ن  ۀقاعد  یجا  یمداشته باش  ید عقد ترد  ی. اگر در وقوع ظاهرشودی نمصحت همه جا اجراء    ۀقاعد   : 1  نکته

  ه ک «  یدم خر»  : هم گفت  یگری و د  « فروختم»  : گفت  یکی   مثالً .  باشیم  نداشته  ید عقد ترد  ی است که حداقل در وقوع ظاهر  ییجا

  ک یاست. حال    یحصح  ییم گوی صحت است و م   ۀقاعد   یجا  ینجا باطل ا  یااست    یح صح  که   یمکن  کاست حال اگر ش   یع ظاهر آن ب

 .یستن  صحت دۀقاع یو جا یم دار  ید عقد ترد یِ ظاهر در وقوعِ ینجاکه ا اند گفته   یزیچه چ  ینطرف دانیمی نم موقع 

مخالف قانون نباشد   اگر نه. اگر مخالف قانون باشد عقد باطل و یامخالف قانون است  یمدار کش  و  یمدار ی عقد فرض کنید  : 2 نکته

تن برنج    کی  مثالًاست.    یحو صح  یستمخالف قانون ن  عقد   ینا  :گوید ی مقاعده    ینصحت است و ا  ۀقاعد   یجا  ینجااست. ا  یحصح

بسیاری  .  یند گوی م   یبه کال  یکال  یعرا ب  ینا  و  یمبده  یلتحو  یگر و پولش را سه ماه د  بگیریم  یلتحو  یگرکه شش ماه د  خریمی م

 است. یحصح  صحت اصل طبق و  یستن  یبه کال یکال  یعب :یمیبگو  توانیمی م  ینجادر امعتقدند بیع کالی به کالی باطل است. 

  یح عقد صح   :گوید ی مصحت    ۀقاعد که    یلیتکم  یا  تاس   ی قانون امر   دانیمی نماما  ؛  مخالف استکه با قانون    یم دار  یعقد   :3  نکته

خالف این  بندند و بر  له عقِد  ضمان نمی یعنی مثالً ضامن با مضمونٌ  ق.م  698  مادهمثال:  )  یمدانب  ی یلقانون را تکم  ید است و با

 . (عنه بری نشودماده شرط کنند به این صورت که ذمّۀ مضمونٌ 

 گوییم عقد مشروع است. : در مقام تردید نسبت به اینکه عقد مشروع است یا نامشروع، بنا بر اصل صحت می 4نکته 

بوده    یندهنبوده. اگر نما  یا  بوده  یندهموقع فروش نما  دانیمی نم  فروشد یم را    و آن   کند ی مه  معامل  یرمال غ  ی روبر  نفر    یک  : 5  نکته

  ینده کس نما  یچ است که ه  ینو اصل ا  یستصحت ن  ۀقاعد   جای  ینجا. ا یستن  یحنبوده معامله صح   یندهو اگر نما  یحمعامله صح

 است. یندهثابت کند که نما طرف مگر  نیست . پس معامله درستیستن

می  ثالث  اینجا  در  فروختید.  ثالثی  به  را  خواهرتان  اتومبیل  شما  کنید  نمیفرض  ولی  است  غیر  مال  مال،  که  شما  داند  که  داند 

شما داد یعنی    ت بودنِ مَِستوان حکم به ذی تناد اصل صحت نمی ( سمت دارید یعنی نایب هستید یا فضول؟ به اس کنندهمعامله )

معارض دارد و معارض    اصل صحتم بنا بر اصلِ صحت شما وکیل بودید و معامله هم صحیح است. به دلیل اینکه در اینجا  بگویی

 آن، همان است که موضوع معاملۀ شما، مال غیر است. 

 

 ق.م:  224  ماده

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


Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 ها ارسال کنید!رسانیامپیامک کنید یا از طریق پ 09352213175تان را به  های حقوقی، درخواستآزمون  اتجزو ؛ جهت دریافت دکتر امید مالکریمی  3جزوه حقوق مدنی  69

  یند گوی م؛ مثالً وقتی کنند ی نم صحبت  و حقوقی ی ولغ  ،ی ا هم ادبو ب اند عرف اهل  مردم و  یه عرف یالفاظ عقود محمول است بر معان

بده» موق  عامۀ مردم   . است  یه عارمقصودشان    یعنی   « قرض  نکاح  وقتی می د ینگومی یغه«  ص»ت  به  یا مثالً  را رهن  »گویند  .  خانه 

 ؛ منظورشان عقد رهن نیست بلکه عقد اجاره است. «کردم 

 . یهعرف یالفاظ عقود محمول است بر معان - 224ماده  

 

 :خسارت

هش، در حقوق مدنی خسارت یعنی کاهش در دارایی. اگر یک رابطه قراردادی در بین باشد و متعهد، تعهدی را  کا  خسارت یعنی

تواند جبران خسارت وارده بر خود را تقاضا نماید؟ اگر جواب مثبت  له می اش بوده انجام ندهد، آیا متعهد که از آن قرارداد بر عهده 

 کلّی چهار شرط برای دعوای مطالبه جبران خسارت حاصل از عدم اجرای تعهدات الزم است: است به چه شرایطی؟ در حالت

 عهد منقضی شود و تعهد انجام نشود شرط اول: موعد ت 

 . شده است معیّنیا  نشده  معیّن  ،یا موعد  موعد در قرارداد به دو صورت است:

 ق.م.(.   225مسلمی داریم همان موعد عرفی قرارداد است. )ماده  چه در این باب عرف و عادت اگر موعد تعیین نشده است چنان

 ذکر در عقد است.  ۀ عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزل  که یطور به متعارف بودن امری در عرف و عادت،  – 225ماده  

 ... شود و گرفته می   در نظر اما اگر در عرف موعدی وجود ندارد مثل کار خیاطی، قراردادی که برای تدریس 

 (. ق.م 490ماده   3و بند   ق.م  344دارد )مستند قانونی ماده اقتضای فوریت  قاعده: اطالق عقد 

نگشته باشد بیع قطعی و ثمن    معیّناگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن موعدی    –  344ماده  

بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرطی یا موعدی    اینکهمگر    ؛ حال محسوب است

 معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 شده است موعد به چهار صورت است: یین ا اگر موعد تعام

 ؛ )وحدت مطلوب( شده است معیّن  یروز خاص (1

 بدهد   یدار اسفند به خر  10ها را تا  متعهد است پسته  ،فروشنده  ، پسته  ید قرارداد خرشده است. مثالً در    معیّن  یدوره زمان (2

 ؛ )تعّدد مطلوب(

 متعهدله بوده باشد؛ ۀ موعد به درخواست و اراد (3

 متعهد بوده باشد. ۀ موعد به درخواست و اراد (4

 ؟شرط اول مطالبه خسارت حاصل شده است یاآ شود؟ی م  یمنقض  ی: موعد کِ سؤال

داشته باشد و آن روز خاص    یتمطلوب  یمعیّنتعهد فقط در زمان    یاجرا  یعنی اگر موعد تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد.    -1

 . گرددیق م حقّشود و تعهد انجام نشده باشد، شرط اول م  ی منقض
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دارد فرصت دارد تا تعهد را انجام دهد و   یّتتعهد مطلوب ی که اجرا یزمان  یناگر موعد به شکل تعدد مطلوب باشد متعهد تا آخر -2

 . گرددی ق محقّم ل اوّ شود و تعهد انجام نشده باشد شرط ی روز هم منقض ین اگر آخر

باشد، مطالب  یار اگر موعد در اخت  -3 از    یجبران خسارت زمان  ۀ خود متعهدله  انجام تعهد را  اثبات کند  ممکن است که متعهدله 

 متعهد خواسته و »مطالبه کرده است« و متعهد از انجام تعهد امتناع نموده است.

 .م.(. ق 226رسال اظهارنامه است )ماده  احراز عنصر مطالبه با ا شود؟یمطالبه چگونه احراز م  عنصر

  یفاءِ ا  یبرا   ینکهمگر ا  ید،خسارت نما  یادعا  تواند ی نم  یگر طرف د  ین،از متعامل  یکیتعهدات از طرف    یفاءدر مورد عدم ا  -  226  ماه

  یادعا تواند ی م  ی نبوده طرف وقت مقرر یمّدت ،تعهد  یفاءِا یشده باشد؛ و اگر برا  یمزبور منقض  مّدتمقرر شده و  ی معیّن مّدتِ ،تعهد 

 که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ید انجام با او بوده و ثابت نما عموق   یارکه اخت ید خسارت نما

به  نخواهد داشت  آورالزام  ۀآور ندارد لذا اصل قرارداد باطل است. قرارداد جنب الزام  ۀمتعهد است قرارداد جنب   یارِاگر موعد در اخت -4

اثر دارد. در حق  در ارزِش   ، موعد   یرا است ز   ی غرر  همین خاطر متعهد    خواهِدل  اراده و به   موکول به   ید نبا  ی قرارداد   یچ ه  یقتکار 

 باشد. 

 له ضرر وارد شده باشد. شرط دوم: به متعهد 

عواطف، آبرو، شهرت و ... از    یثیت، لطمه به ح  یا  که عرفاً مسلم بوده است  ی محروم شدن از منفعت  یارفتن مال    یناز ب  یعنی   ضرر

 .ی( ضرر معنو 2 ی،( ضرر ماد 1ضرر دو نوع است:   شودی معلوم م  یف تعر ینا

 م بوده. لَّسَکه عرفاً مُ ی محروم شدن از منافع -2  ؛رفتن مال موجود ین از ب -1ما دو نوع است:   یماد  ضرر

 رت قابل تصورند: منافع به دو صو ین : در باب محروم شدن از منافع انکته

 الحصول( م لَّ سَمُهستند )منافع م لَّسَمُکه حصولشان عرفاً  ی . منافع1

آنها بس  ید عا  یاکه حاصل شدن    ی. منافع 2   گوییم ی م  یدر اصطالح فقه  یاالحصول  دارد. )منافع محتمل  ی احتمال  ۀجنب   یارشدن 

 ق.آ.د.م.(.   515ماده  2)تبصره   یستدارد ضرر ن  یاحتمال ۀ حاصل شدن آن جنب که   یزیچ یست،النفع ضرر نالنفع(. عدم عدم

ناش   515ماده    2  تبصره قابلاز عدم  یق.آ.د.م: خسارت  ن النفع  تأخ  یستمطالبه  قانون   یه تأد  یرو خسارت  قابل مطالبه    یدر موارد 

 . باشد ی م

 .ید روزنامه در اتاق اسات یدنبه خاطر ند  ینماش  یدن ( نخر2به مؤسسه  یدنرس  یر آژانس و د یامدن( ن1النفع:  عدم  مثال

 آبرو، عاطفه.  یثیّت،: لطمه به حیمعنو  یانو ز ضرر

 جبران بحث است: ۀجبران شود اما در باب نحو  ید هم با ی معنو  یان که ضرر و ز یستن شکی

و هم ضرر    کند یفرق م  هاانسانم عواطف و احساسات  ه  یراندارد ز  یجبران پول  یمعنو   یاناست که ضرر و ز  ینا  تریمی قد   دیدگاه

 است. یندارد پس جبران در قالب عذرخواه یقدق  یِ پول معادلِ  یمعنو  یان و ز
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خاطر   3یِ فّ شَدارد اما پول تَ  ی جبران پول  یمعنو  یان است که ضرر و ز  یندارند ا  یشگرا یدگاه د  ین به ا  ید که اسات  یدتر جد   یدگاه د  اما

و شخص را به پرداخت آن ملزم کند اما جبران    یرد را در نظر بگ   ی مبلغ  تواند ی و اوضاع و احوال م  یط شرا  یابیبا ارز  یو قاض دآورَی م

 مطلوب است.  یمیقد  یدگاهِتر همان دشاخص یهاانسان یاجتماع است و برا یِمعمول یهاانسانمربوط به  یپول

 له، رابطه سببیت وجود داشته باشد. متعهدشرط سوم: بین انجام نشدن تعهد و ورود ضرر به 

  یت، عل  ۀ رابط   یت،سبب  ۀ انجام نشدن تعهد که مربوط به متعهد است و ورود ضرر به متعهدله رابط  ینب  ید : بایتسبب  ۀ رابط   وجود 

 تعهِد   ،متعهد   یراباشد که: ز  ینچرا به متعهدله ضرر وارد شده؟ جواب ا  یدیماگر پرس   یعنیوجود داشته باشد،    یو معلول  یلّعِ  ۀرابط

است   نداده  انجام  را  به متعهدله   ورود   یعنیخود  یعنی    ضرر  باشد،  تعهد  نشدن  انجام  از  ناشی  عرفی،  قضاوت  نظر  از  و  مستقیماً 

این صورت در  باشد.  بوده  از عوامل دیگری  ناشی  وارد شود ولی  به متعهد ضرر  آن ضررها    جبرانِ  مسئولِ  ،متعهد   ،ممکن است 

رابط ؛  نیست دارم  ۀزیرا  گاوداری  من  مثال:  ندارد.  وجود  علوفه   ییآقا  یکو    سببیت  علوف هم  من  و  است  او    ۀ فروش  از  را  گاوها 

تومان.    یرمگی م روز صدهزار  هر  قرارداد  فروش علف   یکی طبق  علوفه  روزها  برا  یهااز  را  نظر  نم  ی مورد  ناچار   فرستد ی من  من 

ثان  خرمی تر متومان گران   10علوفه بخرم. اوالً    Xاز مؤسسه    شومی م وجود دارد و علوفه را گاوها    یعلف سمّ  یکعلوفه    ین ب  یاًو 

  یفای هست. اول: به جهت عدم ا  یاندو ضرر و ز   یگاودار مدع  اینجادر    میرند،ی م  یسمّ  ۀتا از گاوها به جهت علوف  سهو    خورند ی م

اول    ضرر: ضررِ  ین . در مورد اخواهمی . دوم: به جهت تلف شدن سه تا از گاوها پول آن سه گاو را میدمتعهدات ده تومان گران خر

روش  فدوم از علوفه   یانِضرر و زۀ  تعهد خود را از انجام نداده، اما مطالب   ،فروش که علف   یدم . من از آن جهت گران خرتقبول اس 

  فروِش علوفه   یعنیوجود ندارد    یّتیسبب  ۀرابط  یچ اول ه  نشدن تعهِد متعهِدو انجام   یان ورود ضرر و ز  ینب  یراز  یست ن  یرفتهاول پذ 

 نداشته است. نقشی  یچ دوم ه  فروِشعلوفه  یهاعلف  بودنِی در سمّ اول

 قرارداد تصریح شده باشد؛ شرط چهارم: جبران خسارت وارده به موجب قانون یا عرف و یا در 

باشد    یحتصر  قرارداد  یا  عرف   یا  قانونخسارت به موجب    جبرانِ  ید با باشد    یحدر قرارداد تصر  یا  یعنیشده  قانوناً موجب    یاشده 

 ق.م.(.   221باشد )ماده   مسؤولیتعرفاً موجب  یاباشد  مسؤولیت 

کس  -  221ماده   امر  ی اگر  به  اقدام  بکند    ی تعهد  نما  یا را  امر   ید تعهد  انجام  از  مسئول    ی خوددار  ی که  تخلف،  صورت  در  کند 

بر حسب قانون    یاباشد و    یحتصر  ۀتعهد عرفاً به منزل   یاشده و    یحجبران خسارت تصر  ینکهخسارت طرف مقابل است مشروط بر ا

 موجب ضمان باشد.

مورد    یندر قرارداد هم در ا  ،نداند   مسؤولیتجب  عرف هم موو    نداند   مسؤولیتقانون موجب  را    یانضرر و ز  یک   ی اگر ادعا  یعنی

از عدم انجام    یناش  خسارتِ  جبرانِ  یشههم  یباً. امروزه عرف تقریستضرر ن  یزیچ  ین؛ چنبه جبران خسارت نشده است  یحتصر

 .داند ی م  یتعهد را ضرور 

و ممکن است خسارات   گیریم که تعهد خود را انجام نداده است »خسارت عدم انجام تعهد« ب  ی: ممکن است ما از متعهد 1  نکته

بگ   یر »تأخ تعهد«  انجام  با مطالب  انجامِ   عدمِ   )خسارتِ   یریمدر  قابل   اصلِ  انجامِ   ۀ تعهد  نتعهد    انجامِ   عدمِ   خسارتِ  یرا ز؛  یستجمع 

 .(تعهد، بدل اصل تعهد است

 
 .تسکین و آرامش یافتن از خشم و غضبشفا یافتن، بهبود جُستن، آرامشِ خاطر یافتن، بهبود و آسودگیِ قلب پیدا کردن؛ خالصه اینکه تَشَفّی یعنی  3
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انجام اصل تعهد قابل    ۀ در انجام تعهد با مطالب  یر تأخ  اما خسارتِ   شود یجمع نم   یکجا ه  بِاست که بدل و مبدلٌ  ین ا  ی حقوق  قاعدۀ

 جمع است.

 . یست: خسارت از خسارات قابل مطالبه ن2 نکته

  رانِجب  مسؤولیتِ  عدمِ   . شرطِیبحث قبل  ۀسک  پشتِ  یعنیتعهد هم درست است    یفایدر فرض عدم ا  مسؤولیت : شرط عدم  3  نکته

را    یعمد   اضرارِ  ، مسؤولیتشرط عدم    یراز  یستمتخلف ن  متعهِد  یتِباعث معاف  ی عمد   است اما در مورد اضرارِ  یحخسارت هم صح

 انجام شود.  تیّسن ن با حُ ید . قراردادها باستا  ی خالف نظم عموم یاضرار عمد  کند،ی )مباح( نم یه توج

 شده را تقاضا نماید. جبران خسارت وارد د تواند از متعهمی له  اگر این چهار شرط شده بود متعهد 

 :یمدو نوع خسارت دار

 ( یرتأخ خسارت)در انجام تعهد  یرتأخ خسارت  . 2 عدم انجام تعهد  خسارت .1

تعهد    خسارت  .1 انجام  ن  یی : جا(عدم  خسارت)عدم  انجام  قابل  تعهد  اصل  تعهد خسارت    ی به جا  متعهد   و   یستاست که  اصل 

ادهد ی م باشد.    به   است که تعهد   ییجا  معموالًنوع خسارت    ین.  با  ی شام عروس   مثالًصورت وحدت مطلوب    فقط آن شبِ   ید که 

قرارداد  و زمان   موعِد معهود در  د  آنقدر   آماده بشود  بگذرد  اگر زمان  اخوردی نم به درد    یگرمهم است که  را وحدت مطلوب    ین . 

و اگر زمان    خوردی نمبه درد    دیگر  آنقدر مهم است که اگر زمان بگذردانجام بشود و زمان    یدر زمان  ید که با  یتعهد   یعنی؛  یند گو

 در وحدت مطلوب، انجام تعهد فقط در آن موعد مطلوبیت دارد و نه غیر آن.  را پرداخت کند. خسارت عدم انجام تعهد  ید بگذرد با

  ینجا کرده و در ا  یرمتعهد د  یاست ول  انجام  است که اصل تعهد قابل  یی: در جا(یرتأخ  خسارت)در انجام تعهد    یرتأخ  خسارت  .2

اگر    یعنی  تدد مطلوب اس است که تع  ییخسارت جا  ین. اخسارت بدهد  یر تأخ تبهم باو    بدهد   هم اصل تعهد را انجام:  ید متعهد با

تعدد مطلوب است. حال   ینکه ا  دهمی م  تحویل   یبهشتگفته خانه را اول ارد  سازنده  مثالًزمان بگذرد باز هم قابل انجام است.  

سال خسارت بدهد.   کی   ینبدهد و هم بابت ا  یلرا تحو  خانه  هم  ید با  ؛ در این صورت کند ی م  یرسال د  ک ی  فرض کنید سازنده

در    .شودی مجمع  تعهد ل اصا در انجام تعهد ب یرخسارت تأخ یول شودینم تعهد با اصل تعهد جمع  انجام دمخسارت ع ینکها یجهنت

مانند رساندن  ؛  های دیگری دارد تعدد مطلوب، انجام تعهد فقط در موعِد معهود مطلوبیت نداشته بلکه در مواعد دیگر نیز مطلوبیت 

 یک محمولۀ غیرفوری به مقصد خاص.

 

 چیست؟  یجهو تعهد به نت یله به وس  تعهد 

بندد اما حصول  را به کار می   تمام مهارت و استعداد خودیله، تعهدی است به یک امر کلّی که متعهد  تعهد به وس :  یلهتعهد به وس 

یا تعهد مستودع به حفظ    به حفظ مال   ین، تعهد امبه معالجه  کمثل تعهد پزش نتیجه، فقط به اراده و مهارت وی منوط نیست.  

تدریس، تعهد وکیل  ، تعهد معلم در  به دفاع  یلو تعهد وک  ، تعهد مضارب به تحصیل سود، تعهد عامل در جعاله مال مورد امانت

برسد.    یجه به نت   کند ی م  یکه کارش را انجام بدهد، سع  کند ی م   سعی  است که متعهد   ی. تعهد دادگستری به موفقیت در پرونده
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که مال    کنمیم را    امی سعمن  »   :گوید ی م  تعهدش به وسیله است و  ین. اموکیل نیز همچنین  کند ی م  خود را  یحداکثر سع  کپزش 

 « ندارد.  ربطی اگر مال تلف شده به من  یرا حفظ کنم ول 

تواند تعهد به نتیجه  تمام اجزاءِ حصولِ نتیجه، در اختیارِ شخصِ متعهد نیست و لذا نمی   اینکهتعهد نیست؟ برای    چرا نتیجه جزءِ

 کند.

نت   تعهد  ایجهبه  رس   ین:  که  نت  یدناست  چ  دستِ  ،یجهبه  همه  اگر  است.  باشد    یز متعهد  طرفامور  ی عاد  روند   طبق)آرام  به    ( 

و در ارادۀ   متعهد وابسته است به خودِنتیجه، تعهدی است به یک امر جرئی که حصول نتیجه، غالباً تعهد به . کند یمتعهدش عمل 

تعهد   مالیاتی،  تمبر  الصاق  به  وکیل  تعهد  مثل  شود  تعهد  انجام  مانع  ماژور  فورس  که  مواردی  در  مگر  ساخت    معماراوست  به 

کِ به  زارع  تعهد  مودع،  به  مال  ردّ  به  امین  تعهد  مال  معیّن   محصولِ   شتِ ساختمان،  مثلِ  ردّ  به  مقترض  تعهد  مزارعه،  تمام  در   ،

  ها، تعهد عامل در عقد جعاله به انجام دادن آن فعلِ تعهدات در عقود معاوضی از حیث تسلیم مال به طرف مقابل، تعهدات بانک

تعهد متصدی حمل و نقل    ،هاها به حفظ ماشینپارکینگ آموزِ نابالغ، تعهد  به حفظ جانِ شناطور تعهد مربی شنا  مورد نظر، همین 

 ق.ت.(.  386به سالم رساندن کاال )ماده  

ثابت نماید تلف یا    اینکهحمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر    التّجاره تلف یا گم شود متصدیِاگر مال :  ق.ت  386ماده  

لیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده است که  اِیا مرسلٌ  کنندهارسال خود  التجاره یا مستند به تقصیر  مربوط به جنس خود مال   ،شدنگم 

از   نیز نمی   اند داده   آنهایکی  بوده است که هیچ متصدی مواظبی  به حوادثی  مربوط  یا  قرارداد  و  نماید.  از آن جلوگیری  توانست 

 نماید.  معیّنرا  التجارهتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیاده از قیمت کامل مال طرفین می 

با این    بردی مو    داردی برم بار را    متصدی  که  در واقع بدین شکل است  حمل و نقل در بردن بار  یمتصد   :یجهتعهد به نت  یبرا  مثال

، اما اگر همه چیز طبق روال پیش برود و قوۀ قاهره اتفاق نیوفتد  هم سالم برسد   ید کند و شا  فراه تصاد  ینب  شاید مالحظه که  

 نتیجه، دستِ متعهد )متصدی حمل( است. 

 

نتیجه به  تعهد  و  وسیله  به  تعهد  تشخیص  وس فایدۀ  به  تعهد  در  متعهٌد  یله :  کند  تخلف  متعهد  صورتلَ اگر  در    تواند ی م  یه 

تعهد به  در    .ینطورهم هم  یل ثابت شود و وک  یرش تقص  ینکه مگر ا  یستمسئول ن  ینرا ثابت کند. ام  تقصیرش   که  یردخسارت بگ 

اینکه متعهٌدلَه تقصیر وی را ثابت کند وس  نت  تعهد   در  .یله، متعهد به محض تخلف، مسؤول پرداخت خسارت نیست مگر    یجه به 

ثابت کند که    یدبخواهد خسارت ندهد با  متعهد   ثابت بشود. اگر   یرش تقص  یستن  الزممتعهد تخلف کرد مسئول است و    کهینهم

)نه »ثابت    «ثابت کند »متعهد به محض تخلف، مکلف به پرداخت خسارت است مگر اینکه  نتیجه،  تعهد به   در   قاهره بوده است.   ۀ قو

است و  ه  لَمتعهٌدبا    اثبات  ار ب  ،یله وس   بهدر تعهد    شود«( عدم اجرای تعهد به علّت یک عامل خارجی یعنی فورس ماژور بوده است.

 بار اثبات با متعهد است. ،یجهدر تعهد به نت

 : یجهتعهد به نتراجع است به  229و  227  تینماد

 : باشند  م سه تا شرط با ه یعنی؛ است که سه شرط دارد یاحادثه فورس ماژور،  یاقاهره  ۀ قو
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متعهد    ۀ بنابراین اراد این عامل، باید کامالً خارجی باشد،  ؛  (ق.م  227ماده  )   باشد متعهد    ۀ ارادقاهره خارج از    ۀ قواول:    شرط   .1

ناشی    خواهد یم   حال متعهد در آن دخالت داشته باشد، آن عامل، خارجی نیست.    نباید نقش داشته باشد و اگر ارادۀ در ایجاد آن  

 مال توسط شخص ثالث(  سرقتِ )ناشی از فعل ثالث، مثلِ  یگرد  ۀحادثهر   یا باشد  یعیطب  از حوادث

ا، و تعهد خود  : من قطعه سازم1مثال   برابر  انجام نداده یران را در  ،  تواند تحویل بدهد ی را نم  هاینخودرو هم ماش یران ام، اخودرو 

ایران  از  ایران کننخسارت می   خودرو مطالبۀخریداران  و  از من مطالبۀ د  نیز  دفاع مدعی خسارت می   خودرو  ام نماید، من در مقام 

کرده  اعتصاب  نشدنِ کارگرانم  داده  تحویل  لذا  ایران قطعا   اند،  به  بررسی  ت  مرا  کارخانه  نیست.  من  اراده شخص  از  ناشی  خودرو 

 آنهایعنی اعتصاب  ؛  امرا نداده   آنهااند که من حقوق  اعتصاب کرده   لحاظ من از این    ۀ کارخان  شوند که کارگرانِ ه می کنند و متوجّ می 

 آن اعتصاب عامل خارجی نیست.  اینجاناشی از قصور من است بنابراین در 

محموله 2مثال   به حمل  متعهد  من  چرخ :  و  ندارد  مناسبی  لنت  که  ماشین  با  ولی  هستم.  به حمل  ای  اقدام  است  صاف  هایش 

  ، درست است یخبندان بوده و جاده   ، خسارت دیده است؛ماشین از جاده منحرف شده و محموله ام. مسیر یخبندان بوده و  کرده 

یخبندان بودن جاده مورد استناد    اینجاوده و لنت هم نداشته است بنابراین در  من صاف ب  ماشینِ  عامل خارجی است اما الستیکِ

 نیست.

وقت  -  227ماده   تعهد  انجام  از  تأد  ی متخلف  به  نتوان  شودی مخسارت    ۀ یمحکوم  ثابکه  واسط   نماید   تد  به  انجام  ت  علّ   ۀکه عدم 

 مربوط به او نمود.  توانی نمبوده است که   یخارج

  )متعهِد متعارف نتواند آن را دفع کند(   نتوان آن را دفع کرد   یعنی )احتزار ناپذیر(  دفع باشدقابل  یرغقاهره    ۀ قودوم:   شرط  .2

من در آن دخالت    ۀ بینی نبود، غیرارادی بود و اراد یعنی برای من قابل پیش ؛  قاهره یعنی ناخواسته پیش آمده  گوییم قوۀ وقتی می 

  229  ماده )  و طوفان  یلس   زلزله،   مثل  آن را نداشتم  دفعِ  الب بود و توانِمن غ  ۀنداشت. قاهره یعنی چیره، یعنی نیرویی که بر اراد 

 . (ق.م

  یه محکوم به تأد ید تعهد خود برآ ۀعهد  د ازدار اوست نتواناقت ۀیط آن خارج از ح که دفعِ ایحادثه  ۀاگر متعهد به واسط - 229ماده 

 خسارت نخواهد بود. 

شود و  بلکه از روح قانون استنباط می  است  یامدهن مدنی شرط در قانون ین. اباشد ینیبیشقابل پ یرقاهره غ ۀ قوسوم:  شرط .3

بینی باشد من باید لوازم را برای خنثی کردن اثر آن  اگر قابل پیش   .بینی کند بدین معناست که متعهِد متعارف بتواند آن را پیش

و در شمال قابل    آورم باران عامل خارجی است، اما باران در فصل بهارکردم. مثالً در فصل بهار از شمال برنج می عامل آماده می 

 بینی است.پیش

گیری بود و من کوتاهی  گیری نباشد، در نتیجه حتی اگر عامل خارجی رخ بدهد اما برای من قابل پیش عامل خارجی قابل پیش 

 ق.م.(.  228و   227توانم به عامل خارجی استناد بکنم )مواد  کرده باشم، نمی 

بنابراین وجود عامل خارجی حتماً باید از طرف متعهد اثبات    عدم است  ،زیرا اصل: اوالً وقوع عامل خارج مفروض نیست  1نکته  

 شود.
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گیری باشد، زمانی متعهد را از جبران  بینی و غیرقابل پیشغیرقابل پیش   ، غیرقابل دفع، : عامل خارجی حتی اگر خارجی2نکته  

 اجرای تعهد(. کند که در محل رخ داده باشد )در محلِّ خسارت معاف می 

مصداقی از    ،کنند که فورس ماژور و عامل خارجی صرفاً عوامل طبیعی است، لکن عوامل طبیعی: خیلی از اساتید فکر می 3کته  ن

بینی و  . این عامل خارجی را که قابل پیشخارج از ارادهمنحصر نیستند. عامل خارجی یعنی    عامل خارجی هستند ولی مصداقِ

 فردِ متعهد اتفاق بیفتد.  تواند حتی در بدنِگیری نبوده می پیش

تواند برای  : اگر کسی وقوع فورس ماژور و اجرای قرارداد را تضمین کرده باشد و خطر حادثه خارجی را به عهده بگیرد نمی 4نکته  

 عدم جبران خسارت به عامل خارجی استناد بکند.

سببیت. چون   ۀخسارت مفقود است؟ رابط  جبرانِ ۀ دهد کدام شرط از شرایط الزم برای مطالب: وقتی که فورس ماژور رخ می 5نکته 

 سببیت بین فعل متعهد و خسارت وجود نخواهد داشت. ۀرابط  در صورت وقوع فورس ماژور

 ق.م:  230ماده  ( یفریوجه ک یاالتزام ) وجه

معا  -  230ماده   در ضمن  شراگر  تخلفمله  در صورت  که  باشد  شده  مبلغمتخل  ، ط  حاکم    ید نما  یه تأد  ،خسارت  عنوانِ   به   یف 

 محکوم کند.  است دهملزم ش   کهکمتر از آنچه   یا یشتر او را به ب تواند ینم

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  

 التزام استفاده شود. گیر است؛ بهتر است به جای آن از وجه وقت ر و  بَبسته به نظر کارشناس است که از نظر زمانی بسیار زمان

هزار تومان بدهد و اگر تعهد خود را انجام نداد    200کنند که متعهد در ازای هر روز تأخیر  می   ن یّمعالتزام: طرفین در قرارداد    وجه 

 میلیون پرداخت کند.   200

 . «یرخسارت تأخ»  یگری و د  «خسارت عدم» یکی  : یمنوع خسارت داشت دو

 همان را بدهد. باید  شده و متخلف یینآن در عقد تع یزانالتزام عبارت است از خسارت تخلف از انجام تعهد که م وجه

 :یمپس دو نوع وجه التزام هم دار  یم دو نوع خسارت دار چون

 التزام راجع به عدم  وجه .1

 یر التزام راجع به تأخ وجه .2

جویی در وقت است و  هم صرفه   ، تزام، نیازی به ارجاع به کارشناس وجود ندارد به همین دلیلوجه ال  دادن در صورتِ قرارِ  :  1نکته  

 هم در زمان. 

مالکیّت2ِنکته   تنظیم سند  باشد مثل  وارد نشده  به طرف مقابل  زیانی هم  اگرچه هیچ ضرر و  پرداخت گردد  باید  التزام   : وجه 

بهمن سند زدید در    23وجه التزامی قرار دهیم و شما    ،و برای تأخیر در تنظیم سند   بهمن به نام من سند بزن  1زمین. من گفتم  

 التزام کافی است.  وجهِ دادنِ  تأخیر برای وجوبِ رفِ ورود خسارت الزم نیست و صِ  اثباتاین صورت برای جبران ضرر و زیان، 
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ده    ید با  یاورداگر غذا را ن   که  کند یمتعهد  ؛  یاوردرا ب  یعروس   یشنبه شب غذاکه پنج   بندیمی مرستوران قرارداد    کی  با  :1  مثال

خسارت به من وارد   یلیونممکن است صد م یاشده باشد  وارد خسارت به من یلیونم کیممکن است . حال خسارت بدهد  یلیونم

التزام عبارت است از خسارت تخلف از انجام تعهد که میزان آن به طور مقطوع، مشخص شده و    شده باشد. از آنجایی که وجه 

باید همان میزان مقطوع را پرداخت کند. به عبارت بهتر،   با یک    هم حداقل مسؤولیت و    هم حداکثر مسؤولیتمتعهد هم فقط 

ر از آن وجه، متعهد را محکوم کند و دست  بیشتر و نه به میزان کمت  تواند نه به میزان مشخص شده و قاضی نمی   مبلغ مقطوع 

  التزامِ   میلیون، وجهِ  100تومان، چه بنویسید روزی  هزار    100یعنی چه شما بنویسید روزی  ؛  قاضی در باب وجه التزام بسته است

 ق.م.(.  230دهد )ماده  ییر تغتواند آن را تعهد باشد قاضی نمی  انجامِ  تأخیرِ

بعد در    ،بدهد   یلتحو   اردیبهشت  که خانه را اول  بنددی مقرارداد    سازندهدر انجام تعهد،   یر راجع به تأخ التزامِ  وجهِ موردِ در :2  مثال

  یر سال تأخ  کی  سازندهعنوان مثال اگر  ه  که ب   دهمی م  تومان   هزار  دویست  یرهر روز تأخ  یکردم در ازا  یراگر تأخ  گوید ی مقرارداد  

 . (ق.م  230 ماده )هزار تومان را بدهد  دویست  روزی بدهد و هم  یل هم خانه را تحو ید کرد با

باشد    -230ماده   شده  شرط  معامله  ضمن  در  خسارت  که اگر  عنوان  به  مبلغی  متخلف  تخلف،  صورت  حاکم    ،در  نماید،  تأدیه 

 که ملزم شده است محکوم کند.   آنچهتر از تر یا کمتواند او را به بیش نمی

و نباید وجه التزام را با    که با وجه التزام فرق دارد  ۀ مسؤولیت(کنند محدود)  مسؤولیت  ید شرط تحد   یمدار  اصطالح  یک  :3  نکته

  ی واقع  یزانم  ید با  اوالًپس    شودی م  صمشخ  یتولؤحداکثر مس  یت،ولؤمس  ید شرط تحد   در   .شرط تحدید مسؤولیت اشتباه گرفت

همان رقم را    متعهد   ( باشد قرارداد   رقم رقم )از آن    یشتر خسارت ب  ی واقع  یزان اگر م  یاًثان  و بشود    ارزیابی  خسارت توسط کارشناس  

 .دهد ی مکمتر را   غاگر کمتر از آن رقم باشد مبل  ی ول دهد ی م

  ی وجه التزام ول شودی م  نداشت  « تا»اگر   مسئول باشد   یلیون م  صد اگر متعهد تخلف کرد تا    نویسند ی مدر قرارداد فرض کنید  :  مثال

 است.   ید تحد  شرطِ داشت  «تا» اگر 

با  کند ی م  یینتع   یلیون م   20که    ید کن  یین خسارت را تع  د ییگوی و به کارشناس م  یلیون م  10قرارداد نوشته    در همان ده    ید که 

 میلیون مسؤولیت دارد.  5، فقط تا یلیونم  5را بدهد اگر گفت   یلیون م

سقف  شرط تحدید مسؤولیت عبارت است از اینکه فقط حداکثر و سقف مسؤولیتِ متعهد را کند؛ اگر خسارت واقعی بیشتر از آن  

کمتر قابل    باشد، مازاد قابل مطالبه نیست ولی چون حداقل مسؤولیت مشخص نشده اگر خسارت واقعی کمتر باشد، همان مبلغِ 

کمتر    ،مطالبه است. اتفاقاً در این شرط )تحدید مسؤولیت( حتماً نیاز به اثبات ضرر داریم یعنی اگر متعهد ثابت کند که ضرر واقعی

 یت است همان مبلغ کمتر را باید بپردازد. از مبلغ شرط تحدید مسؤول

  ، یناصرار دارد که ام  کمال  مثالً.  گویند   یتولؤرا شرط عدم مس  ینول نباشد اؤ: شرط شده متعهد مسمسؤولیتعدم    شرط  :4  نکته

  یت ولؤعدم مسشرط را    ین . ایستمول نؤرفت من مس  ینهم از ب  تقصیر   اگر مال با  :شرط  کیبه    گوید یم   ین مالش را قبول کند و ام

 . یند گو

  3است جز در    صحیح   )شرط عدم ضمان( یعنی شرط تَبَرّی و معافیت متعهد از مسؤولیت و در حقوق ایران   یت ولؤ عدم مس  شرط

 مورد: 
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که شرط   بروم مال را تلف کنم  عمداً  که  کردم   مسؤولیت شرط عدم    ( من درست است  یعمد   یر غ  یردر تقص پس):  یعمد   یر تقص  .1

 ؛عدم مسؤولیت قابل استناد نیست

 ؛ یبدن خسارات .2

 . شرافت و آبرو یثیت،به ح لطمه .3

 نباشد، مطالبه خسارت ممکن نیست. آنهاچه یکی از در بحث مطالبه خسارت، اجتماع هر چهار شرط الزم است چنان

 :(ق.م 246تا  232مواد )شروط ضمن عقد 

مثل اینکه من از شما    . شودی م  اصلی و به مناسبت آن عقد محقق   که در ضمن عقد   ی فرع  جنبی و  است  ی عقد توافق  ضمنِ  شرطِ

کنم که ساخت سوئیس باشد. طبیعتاً اگر عقد نباشد شروط ضمن آن هم نیستند، به  خرم و ضمن معامله شرط می یک ساعت می

  توافق   شرطاست و    یتوافق اصل  عقد   گوییم.عقد اصلی می   ،پایه  اصلی وجود دارد؛ به قراردادِ   عقِد  همین دلیل شرط به مناسبتِ

 : گیریمی م یجه رابطه دو نت ین. از ااست اصل و فرع  ۀرابط  ،عقد و شرط  ۀ رابط. پس فرعی

 هستند لذا: وابسته به عقد اصلیظ انشاء استقالل در انشاء ندارند بلکه از لحا ،الف: شروط 

 هم باطل است. العقد بدون استثناءضمن  شرط عقد باطل باشد  اگر  .1

از عقد    کهکند و این شرط است  تبعیت نمی   ، زیرا عقد از لحاظ جایگاه قانونی از شرط  یست شرط باطل باشد عقد باطل ن  اگر   .2

من در قرارداد بیع آپارتمان با    اینکه مثل    . شودکند. فقط دو مورد استثناء وجود دارد که موجب اخالل در ارکان عقد می تبعیت می 

 علی آقا را آتش بزنید.  ۀشما شرط کنم، خان

ورت اگر عقد اصلی تنفیذ  العقد به خودی خود درست باشد، غیرنافذ است. در این ص. اگر عقد اصلی غیرنافذ باشد و شرط ضمن3

معلوم شود شرط هم رد شده و باطل محسوب  آن    بطالنِ   کس اگر عقد اصلی رد شد و در نتیجه، شد شرط هم نافذ است و برع

 است. 

 : کنیمی م یمعقد را به چهار قسمت تقس ضمنِ شروطِ  اتِئاستثنا دارند اما ما فقط  یاتئاستثنا یجنتا ینا

 

 :(ق.م  233و   232 موادباطل ) ( شروط1

 .خوانیمی مرا   یجه نت ینات ائدارد که فقط استثنا ی اتئدوم استثنا ۀ یجنت

 :اند دسته باطل دو  شروط

 .کنند ی نمکه عقد را باطل   یباطلصرفاً  شروط (1)

 د(فسِ)شروط باطل و مبطل یا شروط فاسد و مُ .کنند ی مکه عقد را باطل  ی باطل شروط (2)
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 : (ق.م  232 ماده)مبطل  یرغ  و باطل شروط (1)

 :یستمفسد عقد ن  یباطل است ول  یلذ  ۀ شروط مفصل - 232ماده  

 مقدور باشد.  یر که انجام آن غ  یشرط - 1

 نباشد. یدهکه در آن نفع و فا  یشرط - 2

 که نامشروع باشد.  یشرط - 3

لذا عقد صحیح و شرط باطل است؛ در نتیجه عقد بدون شرط    . کنند ینم عقد را باطل    ی که خود باطل هستند ول   ی شروط  یعنی

اگر از ما بپرسند    .کنیمما اضافه می هم    یگهد  تا  دو  یقانون سه تا شرط را گفته ول  شود زیرا باطل به منزلۀ صفر است.ق می حقّم

شرایِط که  و همانطور  است  توافق  که یک  دهیم  پاسخ  باید  قراردادِ  صحتِ  »ماهیتِ حقوقیِ شرط چیست؟«  بر  اصلی    قراردادها 

نیز باشد؛    مرددو    مجهولباشد نباید    فایدهبی و    نامشروع ،  قدورمناحکومت دارد بر شروط نیز حاکم است؛ بنابراین اگر شرط نباید  

 کنیم. در واقع این دو موردِ اخیر را از قواعد عمومی قراردادها استنباط می 

عقلی و چه    عملی و چه نامقدورِ  نه قابلیت الزام دارد و نه قابلیت اجرا، چه نامقدورِشرط نامقدور باطل است زیرا  نامقدور:    شرط  .1

  مخدر را برای من بیاورید. پس شرطِ   موادّ  یک محمولۀ  اینکهدهم به شرط  من بگویم به شما درس می   اینکهقانونی. مثل    نامقدورِ

 قابلیت الزام و اجرا ندارد. نامقدور در هر صورت باطل است چون 

 انجام داد خود دو نوع است:  شودی نمکه  یشرط

 ی نسب ( نامقدورب مطلق   ( نامقدورالف

 ناممکن است. برای همگان، یعنی شرطی که انجام آن از نامقدور، نامقدور مطلق است 232ماده  منظور 

 .یستاست باطل ن ی که نامقدور نسب ی شرط یکه نامقدور مطلق است باطل است ول  شرطی

مطلق باطل    نامقدورِ  . پس شرطِ ببرد  یکابه آمر  یگر ساعت د  5شرط کند که من را تا    ی کس  ینکه ا  مثالًمحال.    یعنیمطلق    نامقدور

 است چون محال است.

  ی سب نِ  دهد. پس اگر شرط نامقدورِ  انجام  آن را  تواند ی م   یگریانجام دهد اما د  تواند ی نم  طرف است که    ی شرط  ی سبنِ  نامقدورِ  شرط

مثالً منِ مالکریمی که نقاشیِ ساختمان   تا انجام دهد.  دهیمی م یگریبه د  و   گیریمی م   یهلعَو پولش را از مشروطٌ   یستباشد باطل ن

آپارتمانی رو به عهده می  نقاشیِ یه واحد  انجام بدم ولی یه نقاش  گیرم؛ درسته که من نمیبلد نیستم بگم که  تونم این کار رو 

 این کار رو به جای من انجام بده و جاش من هزینه رو باید پرداخت کنم.  تونهمی 

، شرط صحیح است مگر اینکه مباشرت و شخصیت متعهد در انجام  متعهد ان مقدور بود الّا برای  نکته: اگر انجام شرط برای همگ 

 است.  ممکن بودن برای همگانغیرممکن بودن برای متعهد به منزلۀ قید شده باشد. در غیر این صورت  ،شرط
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شخصی یعنی شرط، فاقد    . ینه نوع  است  یشخص   کال نداشته باشد که م  یدهه فالَمشروطٌ   یاست که برا  ی: شرطیدهفای ب  شرط  .2

بشمارید چند تا    اینجااز منزل تا    اینکهدهم به شرط  من بگویم به شما درس می   اینکه مثل    لَه باشد.منفعت عقالیی برای مشروطٌ 

 بینید.ماشین سفید می 

 . یخانوادگ یادگارهایشرطِ گرفتنِ  مثل  ؛نیست فایدهی ، بهلَمشروطٌنداشته جز  یده کس فا  یچ ه یبرا  یادر دن  یشرط اگر

 باشد: یز سه چ خالفِاست که  ینامشروع: شرط شرط .3

 )امری بودن آن مسلّم باشد(  ی قانون امر  مخالف (1)

 ی نظم عموم مخالف (2)

 حسنه اخالق  مخالف (3)

قابل  باشد یعنی امر قانون را ممنوع سازد یا نهی قانون را مُ  یرقانونی غ: هر شرطی که  1نکته   جاز بشمارد باطل است؛ زیرا قانوناً 

 دهم که بیژن را فحش بدهید.من به این شرط به شما درس می اینکه ق نیست، مانند حقّت

حسنه خاص است    اخالق و    است  عام   ینظم عموم  یعنی حسنه عموم و خصوص مطلق است    اخالقو    ی نظم عموم  ۀ رابط :  2  نکته

 . (ق.م  957 ماده )

دار  یحه جر  ۀواسطه  ب   یاحسنه بوده و  اخالق    خالف بر  که را    ی خصوص  یقراردادها  یا و    یخارج  ین قوان  تواند ی نممحکمه    -  975ماده  

ور  مزب  ینِوانق  اجراءِبه موقع اجرا گذارد اگر چه    شودی م محسوب    ینظم عموم  با  لف امخ  یگر به علت د  یاکردن احساسات جامعه  

 باشد. جازمُ اصوالً

. در این  د یکن  یه مخدر ته  مواد   مقدار  ک یمن    ی که برا  ی تومان به شرطیک میلیارد  را فروختم به    امخانه نامشروع:    شرط   : 1  مثال

 نامشروع است و باطل است. ، شرط خودِمثال، 

بروم با    یرا به من بده  ماشینت  اینکه به شرط  تومان  یک میلیارد  را فروختم    امخانه که جهت آن نامشروع باشد:    ی شرط  : 2  مثال

است که در    نامشروع   (مواد مخدر  حمل)جهت آن  اما    نیست  ( نامشروع ینماش   دادن)شرط    موضوعِ   ؛ کهآن مواد مخدر حمل کنم

 باطل است.  ،شرط ینجاا

 . باشد ی م  یحشرط باطل است و عقد صح یاید شرط در عقد ب 5  یناز ا یکی: هر گاه نکته

 اثر بطالن شرط: 

تواند  چه حقّی دارد؟ آیا می   هلَمشروطٌ عقد، در حین معامله باطل و انجام آن ممتنع بوده،    در صورتی که معلوم شود شرطِ ضمنِ

 عقد را به این دلیل فسخ کند؟

، علیه خود  ی!()خودت به خودت ضرر بزنقاعدۀ اقدام  شرط باشد، حقّ فسخ ندارد زیرا بنابر    عالِم به بطالنِ  ه لَمشروطٌ اگر   .1

ی شرط نیز به معامله  بدون اجرا  هلَمشروطٌ کند که  اقدام نموده است و شرطِ باطلی را قبول نموده است. ظاهر حکم می 

 راضی بوده است. 
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  که اکثر   دانیمکند؛ می   یتاز جاهل حما  ید باقانون  چون  )شرط باشد، اصوالً حقّ فسخ دارد    جاهل به بطالنِ  هلَمشروطٌ اگر   .2

نیست؛   هلَمشروطٌ فایده چون متضمن هیچ منفعتی برای  مگر در مورد شرط بی   جاهل است(  یهامربوط به آدم   یاراتخ

را    هلَمشروطٌفایده نه بودنش  چه عالِم به بطالن باشد چه جاهل، حقّ فسخ عقد را نخواهد داشت زیرا شرطِ بی   هلَمشروطٌ 

 سازد. را متضرر می  هلَمشروطٌ  کند و نه نبودش منتفع می 

 : (ق.م 233ماده )مبطل  وشروط باطل  (2)

 رساندی معقد خلل    . علتش این است که شرط به یکی از ارکانِکند ی مه تنها باطل است بلکه عقد را هم باطل  گاهی اوقات شرط ن 

 تر است.درست آنهابرای  « باطل مبطلِ»  پس اصطالحِ قد خلل وارد شد عقد باطل است.عو وقتی به یکی از ارکان   (190 ۀ ماد)

 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: -190ماده  

 قصد طرفین و رضای آنها  -1

 اهلیت طرفین  -2

 که مورد معامله باشد  معیّن موضوع  -3

 ت جهت معامله یمشروع -4

 :کنیمی م اضافه ما یک شرط دیگر هم ، عالوه بر این دو، کند ی مو عقد را هم را باطل  اند باطلدو شرط را نام برده که  233  ۀماد

 عقد است:الن باطل و موجب بط یلشروط مفصله ذ  - 233ماده  

 ؛عقد  یمقتضا  خالفشرط  - 1

 . شود ین که جهل به آن موجب جهل به عوض ی شرط مجهول - 2

یعنی چه؟ چرا شرط  باید سه بحث را یاد بگیرید. مقتضای عقد یعنی چه؟ مقتضای ذات عقد :  عقدذات    یمقتضا  خالف  شرط  . 1

 ؟ خالف مقتضای عقد هم باطل است و هم مبطل

مقتضای عقد همان اثر عقد است. هر عقدی حاوی دو  پس    .یند گومی   «ی مقتض»  خود عقد و به    اثر عقد   یعنی  «مقتضاء»  اصطالح

 : یمنوع مقتضاء عقد دار  دومقتضا )اثر( است؛ پس  

 ذات عقد   ( مقتضاءالف

 عقد  طالق ا ( مقتضاءب

 (. 233  ۀماد  1بند )ی خالی را بکار برده است مقتضاء؛ ماده، ذات عقد است یاز مقتضاء، مقتضا  ماده  منظورِ 

  یک تفکقابل به نحوی که این آثار از عقد    .یند گوی را مقتضاء ذات م  یندارد که ا  ی اثر اصل  ک ی  ی عقد هر عقد   : ذات عقد   مقتضاء 

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که اگر از عقد سلب شود با ماهیت و رکن ذاتی عقد تعارض داشته باشد و اصالً    نیستند.

،  ضامنتعهد  یا مثالً در عقد ضمان،    .در نکاح  یتزوج  ۀرابط   اثرِ  سلبِ  مثالً  ،سلبِ اثرِ تملیک از عقد بیع   مانند ؛  شودق نمی حقّعقد م

 عقد ضمان است. ی اصل اثر است و در واقع تعهد ضامن مقتضاء ذات
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 عقد باطل است. نباشد  جا قصد کهر   یمدانی و م رساند ی م باطل و مبطل عقد است چون به قصد ضرر  ،مقتضاء ذات الف خ شرط

 باطل است. ( معامله فروش ندارم قصِدخب در اینجا معلوم میشه  ) ! ینشوکه مالکش  ی: خانه را فروختم به شرطمثال

طرفین  عقد:    طالق ا  مقتضاء که  عقد زمانی  باشد   ضمن  نداشته  خاصّی  اقتضای  هم  عادت  و  عرف  باشند،  نکرده  خاصّی  تراضیِ 

  یک تفکقابلکه از عقد    شود. هر عقدی غیر از آثار ذاتی خود، آثار و نتایج فرعی هم خواهد داشتمقتضیاتِ اطالقِ عقد نمایان می 

آیند طرفین بر  ، این مقتضیات همان قوانین تکمیلی هستند و زمانی به وجود می است  تصور قابل آثار هم  هستند و عقد بدون این  

سکوت  طرفین  است که اگر    یآن اثر  ،اطالق  خالف آن تراضی نکرده باشند و یا عرف و عادت نیز اقتضا نکرده باشد. پس مقتضاءِ

  تنظیمِ   شرط کنند هزینۀ   در بیع آپارتمان یا ماشین  اینکهمثل    .یاید نکه  کنند     خالفِ آنشرطِ  توانند ی م طرفین  و    آید ی مکنند  

 سند بر عهده بایع است.

  ین . ایستشود و مؤجل ن  تحویل   ی فور  ید با  و و ثمن حال هستند    یع مب  یند نگو  یزی چطرفین  اگر    شودی ممنعقد    یعب  ی : وقتمثال

 مؤجل باشد. ثمن  و  یعشرط کرد که مب توانی م  یع. در بیند عقد گو طالقِ ا را مقتضاءِ

 ( دارد  طابتریلی ابه قانون تکم)است  یلیهمان قانون تکم طالق ا مقتضاءِ

 ( دارد  ارتباطبه قانون آمره )ذات همان قانون آمره است   مقتضاءِ

بر  ؛  است  یحصح  طالق ا  مقتضاءِ  خالفِ  شرطِ تراضی  تراضی بر خالف مقتضیاتِ اطالقِ عقد، همان  قانون تکمیلی  بنابراین  خالف 

تعبیر درست    ؛ که ذات باطل و مبطل عقد است مقتضاءِ خالفِ  رطِرط اما ش است و هم ش  یح هم عقد صح یعنی؛ بوده و صحیح است

 آن این است که مُبطلِ باطل است. 

شود؛ پس  عقدی ایجاد نمی  ،چنین شرطی  ۀ بنابراین با اراد؛  انشاء دربارۀ خود عقد است  قصِد  عدمِ   ۀچنین شرطی به منزل  ۀ زیرا اراد

از   تابع عقد است  که می  آنجااوالً عقد باطل است حاال که عقد باطل شد  انشاء ندارد و  دانیم شرط به خودی خود استقالل در 

 شود. بنابراین با بطالن عقد، شرط هم باطل می 

مورد معامله را هم     و   است  مجهول   ،اوقات شرط  ی : گاهشودی م  ینکه جهل به آن موجب جهل به عوض  ی مجهول  شرط  . 2

  (. 232ماده  )  است  یح باشد، شرط باطل و عقد صح  مجهول   شرط   اما اگر خودِ ؛  صورت عقد باطل است  ین که در ا  کند ی ممجهول  

)به عبارت   ساعت درس بدهم شما هم باید برای من کاری بکند  10من با شما شرط کنم حاال که قرار است من به شما  اینکه مثل 

به شما که   بگویم  اینکه    10دیگر  به شرط  تدریس خواهم کرد  برای شما  انجام دهید(  کاریساعت  مجهول است    « کار» .  برایم 

شود که اوالً خودش مجهول باشد، ثانیاً مجهولیت  شرطی موجب بطالن عقد می بنابراین تنها خودش باطل است زیرا نامعلوم است.  

 ض شود. وَآن موجب جهل به یکی از دو عِ

ری باطل است. حاال که با چنین شرطی،  رَغَ  دانیم عقِدری باشد و می رَغَ  ،شود عقد زیرا سبب می ؛  چنین شرطی مبطل عقد است

توان داشت؛ در نتیجه این شرط  العقدی نمی باطل است زیرا بدون عقد، شرط ضمن العقد هم  م شد، شرط ضمنلَّسَبطالن عقد مُ

 مبطل عقد است و خود هم باطل است.
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جاز هستید از  اید که مُ تومان بگیرم، شما شرط کرده   100,000ساعت درس بدهم و ساعتی   50: من با شما قرارداد دارم تا  1مثال  

 بدهید، »مقداری« مجهول است.الزحمه من مقداری تخفیف حقّ

های مختلف  طبیعتاً قیمت  های مختلف داردها متراژاین زمین   که   ناخرم در مناطق مختلف تهرقطعه زمین می   6: از شما  2مثال  

ن  ه )سهم( مشاعی به نام خودتاها حصّها را استثناء کنید یا در مورد یکی از زمیناید که یکی از زمین دارد ولی شما شرط کرده 

 .مبطل است باطلِ ، باقی بماند. چنین شرطی

  یش خواستم از رو  هرچقدر   ینکه برنج را فروختم به شرط ا  یلو صد ک  ین، ا(معلوم است  مقدارش )  ینجاستابرنج    یلوک  100:  3  مثال

هم    یعبردارم و مب  یشمن چقدر از رو  یستن  معلوم  چون   ؛آید ی م  یرتچقدر گ   یندان  ی ول  یرا بده  یلو ک  100بردارم و بعد پول  

 چقدر است. یست معلوم ن یگرد

را نامشروع    ینامشروع  شرط  . 3 ن  مورد)   کندیم که جهت معامله  قانون  از قواعد عمومی   حقوقدانان  و   یستسوم در    آن را 

جهت معامله را   آید ی م نامشروع  شرط  مواقع یاست. برخ  یحصح ،عقد  یشرط نامشروع خودش باطل ول  یم دانیم :(اند برداشت کرده 

 باطل است. معامله  باشد جهت معامله نامشروع  ی. وقتکند ی منامشروع  

را هم    معامله  شرط نامشروع، جهت  ینجاکه در ا  کنید در آن، مرکز فساد یا فحشا دایر    ینکهرا اجاره دادم به شرط ا  امخانه:  مثال

 پس معامله باطل است. کند ی منامشروع  

 

 (: 243تا  234 مواد) یح شروط صح 

 تا است: 3 یحشروط صح 234ماده  طبق

 ؛ صفت شرط .1

 ؛ یجه نت شرط .2

 اثباتاً یا نفیاً. فعل  شرط .3

 

 :ق.م( 235)ماده   شرط صفت 

شکل، سرعت کارکرد و ... یا مقدار  راجع به یکی از اوصاف مال مورد معامله داشته باشید اعم از رنگ، بو، مزه،  هر شرطی که شما  

 تواند هر صفتی باشد.آن، شرط صفت است. شرط صفت می 

گوییم شرط  است می  معامله است یا راجع به »خصوصیات دیگر«، اگر راجع به مقدار  موردِ  « مالِشرط صفت یا راجع به »مقدارِ

به کیفیت است    بنابراین شرط صفت یا راجع؛  کیفیّت شود شروط راجع به  هست می    دیگریت، اگر راجع به هر چیزِراجع به کمی

 ق.م.(.  234یا راجع به کمیت )ماده 
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شرط صفت در مورد مال مورد معامله است و ربطی به طرفین ندارد، استثنائاً در نکاح شرط صفت راجع به طرفین است  :  1نکته  

 طرفین یکی است.در نکاح موضوع و   اینکه برای 

ق بود که مقصود  حقّ شده( در مال مورد معامله م مشروط )صفت شرط این است که: اگر صفتِ: ضمانت اجرای شرط صفت  2نکته  

 . فسخ دارد حقّبالفاصله  لَهمشروطٌ ق نبود  حقّاست، اگر م  حاصل

 متر باشد یا مثالً این کیسه برنج را خریدم به شرط اینکه طارم باشد.  1000مثال: این زمین را خریدم به شرط اینکه 

با  مورد باشد    ید معامله  ا  ۀید فا.  (، وصف، جنسمقدار)معلوم  ن  در جایی که  است که  ینشرط صفت  معلوم  وصف   یا  یستمقدار 

که چنین شرطی وجود  شود    معلوم   بعداً  ینکهاست ولو ا  یحمعامله صح  یم شرط صفت کن  که ینهم.  کنیمی م  شرطیست  معلوم ن 

 .است نداشته

  «؛ باشد   متر  1000  ینکه به شرط ا  خرمی م»  د:ییگوی م  در این صورت   یستکه مقدارش معلوم ن  د یبخر  ینزم   کی  د خواهیی م :  مثال

 است. یح مقدار نباشد معامله صح یاآن وصف  اگر  است. یحمعامله صح  نباشد  یاحال چه هزار متر باشد 

 صفت دو نوع است:  شرط

 ( یند گوی م شرط کمیت یا مقدارکه به آن ) راجع به مقدار است  یا .1

 ( یند گوی م یفیت یا وصفکشرط که به آن ) راجع به وصف است  یا .2

 

 : شرط کمیت یا مقدار

 د. نفرق دار ن دو با هم ؛ ایو خانه  ینمثل زم یرناپذ یه تجز یاءاش است یا در مثل گندم و برنج  یرپذ یه تجز  یاءاش در یا مقدار  شرط

 :یرناپذ یه تجز یاءمقدار در اش  شرط

اینکه   شرط  به  خریدم  را  فرش  این  یا    9مثال:  باشد؛  و    ین، زم  مثالً متر  باغ  گاه    اینها.  ...  خانه،  هر  دارند.    یء ش   یک مساحت 

  است،  تر یشود بفسخ دارد و اگر معلوم ش   حقّ  ی معامله شود بعد معلوم شود کمتر است، مشتر  یمعیّن  دارِمق  شرطِ   به  یرناپذ یه تجز

 .فسخ دارد  حقّ یعبا

 : 385و  355نکات مواد  

  حقّ   ی کمتر از آن مقدار است مشتر  که  ودعلوم ش فروخته شده باشد و بعد م  معیّن به شرط داشتن مساحت    ی اگر ملک  -  355ماده  

  به  ینرف ط  ،در هر دو صورت  ینکه را فسخ کند مگر ا  آن   تواند ی م یعاست با  بیشتر   ه را خواهد داشت و اگر معلوم شود کفسخ معامله  

 .یند نما یتراض  یصه نق یا  زیاده ۀبمحاس 

فروخته    معیّن  مقدارِ  بودنِ  به شرطِ   و  شودینم آن بدون ضرر ممکن    ۀیفرش باشد که تجز  یاخانه    یلاز قب  یع اگر مب  -  385ماده  

 فسخ خواهد داشت. حقّ  یعو در صورت دوم با ی مشتر ی لاوّ صورت  در  د یدر آ تر یشب یا کمتر  یمتسل  یندر ح ی شده ول
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 نکته:  چند 

فسخ    اگر کمتر درآید مشتری حقّ  تأکید کرده  ماده   ضرر است.  مالک  یست،درآمدن ن  یشترب  یافسخ، کمتر    حقّ  ی برا  ک الم   (1)

فسخ دارد و یا کمتر    فسخ دارد ولی ممکن است بیشتر درآید مشتری ضرر کند که مشتری حقّ   دارد و اگر بیشتر درآید بایع حقّ

فسخ دارد حال چه بایع    فسخ دارد(. مالک این است که هرکس از این تخلف ضرر کند حقّ   که بایع حقّکند )درآید و بایع ضرر  

اگر مبیع کمتر در آید مشتری ضرر کرده و اگر بیشتر درآید    غالباًغالب را گفته که    موردِ   ، قانون   کمتر چه بیشتر.  چه  چه مشتری. 

  یمتر   6  و برای اتاقی که دارم فقط   خواهمینم  ی متر 9من فرش  فرض کنید  مثال:  رعکس هم بشود.ببایع ضرر کرده ممکن است  

 .آید متری در می  9 ،فرض بفرمایید فرش  حال ؛خواهمی م

شما  اشاره شده  فسخ    حقّ به  که در آنها    ییهاماده کالً توجّه کنید .  استتخلف از وصف  یارماده است خ  ینکه در ا یفسخ حقّ(  2)

ایجاد    به استنادِ فالن خیار  حقّ فسخ  ، در فالن مادهباید بدانید که  مثالً    حقّ فسخ وجود دارد   چه خیاریبه استناد  که  باید بدانید  

 .شده است

را  (  1307قانون مدنی )مصوب   385و   355موادّ که    یم دار (1351قانون ثبت الحاقیِ سالِ   149ۀ  ماد)   ماده در قانون ثبت  یک  (3)

ق.ث( هرگاه    149. طبق این ماده ) است  شدهناپذیر یعنی امالکِ ثبت اموال تجزیه از    ییک  در مورد  ماده   ینا  .است  زدهص  یتخص

  حاکم خواهد بود(   385و    355  موادّ   توجه داشته باشید که اگر با سند عادی، ملک فروخته شود بفروشیم )  سند رسمیبا  را  ی  ملک

تواند، قیمتِ اضافی را بر اساس ارزش مندرج  ذینفع می   ( شودی نم)شامل کمتر    مساحت نوشته شده و بعد بیشتر در آید   ،در سند  و

انتقال و سایر هزینه  این   بنابراین  قاضای اصالحِ سنِد خود را بنماید.های قانونیِ معامله به صندوق ثبت تودیع و تدر اولین سند 

فسخ ندارد    اینجا گفته کسی حقّ  در   ؛است متر  140 شودی ممعلوم    بعداً و است    متر   130خانه  ماده سه قید دارد. توی سند نوشته  

  روزِ   مشتری باید برود و بر اساس قیمتِ  خواهد داشت(.فسخ    بایع حقّ   گوید می قانون مدنی    چراکه   ،د خاص یا استثناء استر)مو

بایع قبول نکرد   اگر  مواد  . پس  کند ی متقاضای اصالح سند را    رودی مو بعد  ثبت  به صندوق    سپاردی ممعامله پول اضافی بدهد. 

 قانون ثبت مورد خاص را گفته است. 149 ۀماد ق.م مورد عام را گفته و  385و    355

 و عدس. یاگندم، برنج، نخود، لوب مثالً  :پذیریه تجز یاءمقدار در اش  شرط

  ینجا معامله شود، بعد معلوم شود کمتر است، ا  ی معیّن  مقدار   مانند گندم و برنج به شرط  یرپذ یه تجز  یءِش   ک یهر گاه  فرض اول:  

 دو راه دارد.   یمشتر

متفاوت است و  خیار تخلف از وصف  کرد به  که استناد می   ناپذیریه تجزاینجا با  )فسخ کند    هفقِ صَ  ضِعُ بَتَ  یارعقد را استناد خ  (1

 ( اینجا اسمِ خیار فرق دارد

در واقع، راه دوم یعنی: همان مقداری را که هست   این راه را نداشتیم( ناپذیریه تجز  توجهاً اینکه درکند )اش کم از ثمن ینکها یا (2

 قبول کرده و مطالبۀ تقلیل نسبی ثمن نماید.

 :است بیشترمعامله شود، بعد معلوم شود  یمعیّن مقدار  مانند گندم و برنج به شرط  یرپذ یه تجز یءِش  یک هر گاه فرض دوم: 

معامله را به استناد    کلّ  یا  دو راه داردمشتری  ؛  است  یلوک   80که    یدهفهم  بعداً  یاست و مشتر   یلوک  100برنج    شرط شده  :المث

را پس بگیرد ولی اگر بیشتر باشد زیادی متعلق به بایع    یلو ک  20کیلو برنج را نگه دارد و پول    80فسخ کند یا    ه فقِ صَ   ضِ عُبَتَخیار  

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


Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 ها ارسال کنید!رسانیامپیامک کنید یا از طریق پ 09352213175تان را به  های حقوقی، درخواستآزمون  اتجزو ؛ جهت دریافت دکتر امید مالکریمی  3جزوه حقوق مدنی  85

است و حاال معلوم    یلو ک  100برنج  شرط شده    آن را جدا کرد مثالً   شودی م پذیر است  فسخ را ندارد چون تجزیه   حقّ است و کسی  

 .بایع است مالِ زیاده، فروخته نشده و  یلو ک  120است؛ بدیهی است که  یلو ک  120شده که 

حق دارد    یمشتر  ید مقدار در آ  آن  ر ازکمت  یمبوده و در وقت تسل  معیّنمقدار    یثاز ح  یعگاه در حال معامله مب  هر  -  384ماده  

باشد    معیّن از مقدار    یاده ز  یع و اگر مب   ید ثمن به نسبت موجود قبول نما  از   یاحصه   یه موجود را با تأد  یمتق  یارا فسخ کند    یع که ب

 .است یع اب مالِ ، یادهز

 : وصفکیفیت یا   شرط

(  شدهکه به نفعش شرط    یکس ه )لَمشروطٌ   ندارد،   معامله شود، بعد معلوم شود آن وصف را یوصف  کیهر گاه مورد معامله به شرط 

 .( 235 ماده داشت )فسخ خواهد  حقّ

که شرط به    یکس   یست موجود ن  صفت   ود آن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم ش   که در ضمن   ی هر گاه شرط  -  235ماده  

 فسخ خواهد داشت. یارنفع او شده است خ

دارد   وجود فسخ حقّ وحال معلوم شده که صفر نیست  ،)صفر بودن وصف است(صفر باشد  ینکهبه شرط ا یدیمرا خر ینماش  مثال:

 .داریم فسخ  حقّ در اینجا نیز  یستبافت کاشان ن یدیمفهم بعداًو  یدیم به شرط بافت کاشان بودن خر ی رافرش  مثالً  یا

  235. بنابر مادۀ  (351  مادهاست )مقدار معلوم است، در وصف هم معلوم    یشه هم  ی کل  در   ونچ  یستن  ی : شرط صفت در کلنکته

الذمه که بالفاصله حقّ فسخ  حقّ فسخ است اال در مورد کلّی فی ق.م ضمانت اجرای تخلف از شرط در مورد کیفیت ایجاد فوری  

کنیم که فردِ متصّف به وصفِ مشروط را بدهد اگر نشد از شخص دیگری  الذمه ابتدا شخص را الزام می شود. در کلّی فی ایجاد نمی 

بنابراین در  ؛ کنیمخرین حربه، استفاده می خواهیم این کار را انجام دهد. اگر باز هم نشد، از حقّ فسخ به عنوان آبه خرج متعهد می 

 شود.الذمه در اثر تخلف از شرط صفت، حقّ فسخ فوراً ایجاد نمی کلّی فی 

مثالً در بیع ساعتی که قرار بر سوئیسی بودن متعهد ساعت سوئیسی تحویل متعهد، علیه متعهد تقاضای الزام به تسلیم مصداق  

فسخ وجود دارد. نه خیار    حقّ د و متعهد قادر به تسلیم نبود، با استناد به خیار تعّذر تسلیم  ای پیدا نشودیگر به عمل آید اگر نمونه 

 تخلّف از شرط صفت. 

ذکر   یع که مقدار و جنس و وصف مب است یح حص یوقت  عیباشد ب یدهصادق بر افراد عد  یعنی  یکلّ  یعکه مب   یدر صورت  -  351ماده 

 بشود.

کفش است. من    تانی شما پا  ۀاالن هم   ینکهمانند ا؛  محال است  الً حاصل عق  یل حاصل است و تحص  یل تحص  ،ی صفت در کل  شرط

وجود    یزیچ  یعنی  ، «ینبشبگویم: »   من به شما  و   ید انشسته شما    مثالً و یا    «: »کفشات را پات کُن!! یماز شما بگو  یکی خطاب به  

  در اما باید توجّه داشت:  ؛  محال استکردن  شرط    ،روین ازاصفت هست    یکل   در   محال است.  ینکه ا  یمکن  یجادش ا  یمدارد و بخواه

 شرط صفت وجود دارد.  معیّندر    یکلّو   معیّن ینع

 فسخ وجود دارد هیچ کار دیگری الزم نیست. حقّبالفاصله  معیّندر عین  
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گویید پایه آن شکسته؛ در دومی هم پایه  صندلی مال تو، شما اولین مصداق را می  10: مثالً یک صندلی از این معیّنمثال کلّی در  

 فسخ وجود دارد.  حقّاوصاف باشد نبود شکسته و ... اگر در آن مجموعه مصداقی که دارای 

 :(ق.م  236)مادۀ  یجه نت شرط

 ( 234 ماده) یستن  تعریف خوب ی کرده ول  یفرا قانون تعر یجهنت شرط

 شرط بر سه قسمت است: - 234ماده  

 شرط صفت - 1

 یجه شرط نت- 2

 یاً نف یاشرط فعل اثباتاً - 3

 مورد معامله.  یت کم یا یفیت صفت عبارت است از شرط راجع به ک  شرط

 در خارج شرط شود.  ی ق امرحقّ آن است که ت یجهنت شرط

 شرط شود.  خارجی خص بر ش  یا  یناملعاز مت  یکی ر ب  یعدم اقدام به فعل یافعل آن است که اقدام   شرط

نتیجه   خوب   تعریف شرط  ضمن  از  در  اگر  د  ک ی  ۀیجنت   ،عقد   کی:  نتبیاید   یقاعا  کی  ۀ یجنت  یا  یاید ب  یگرعقد  اثر    یعنی  یجه. 

شامل    است.  یکی با هم    مقتضاءو    یجهنتو    اثر.  «مقتضاء» نتیجۀ یک عمل حقوقی است و اصالً  نتیجه فقط و فقط شامل  شرط 

 شود.نمی  یأعمال ماد

کنید  :  یجهنت  شرط عقد خودِ  یمدار  ی عقد   کی فرض  آن  اثرِ  کی    خودمان  ما  دارد  دیگرعقِدیک    اثر    ین ا؛  آوریمی م  درونش را     

 . آوریمی مدرونش را   یقاعا کی ما اثرِ   واثر   ک یو  یمعقد دار کی به عبارت بهتر،  یا . یجهعقد با دو نت  کی شودی م

 دو نوع است: یجه نت شرطپس 

 .آید ی م  یگرعقد د  یک ۀیج نت ، ضمن عقد  در  .1

وکالت که    ینجاا  در   وکالت آمد.  ۀ یج نت  ، یعدر ب   «؛د یباش من    یلوک   ینکه به شرط ا   میلیون   100مبلغ  را فروختم به    امخانه »مثال:  

  الزم  یمو دوّ   یز جا  ی لاوّ  یا   یزهر دو جا  یا  الزم  عقد،   هر دو  توانند ی ماما    ،آید ی م است    که الزم  یع در ضمن عقد باست    یزجا  یعقد 

 و بالعکس.  باشد  یزن

 .آید ی م  یقاعا  یک ۀیج نتضمن عقد،  در  .2

  ابراء   ۀ یجنت  ینجادر ا «؛شودساقط    یاز من داشت  قبالًرا که   یآن طلب  ینکهبه شرط ا  میلیون 100  غرا فروختم به مبل  امخانه »مثال:  

 آمد.ابراء  ۀ نتیج ،یعدر ضمن بیعنی است  یقاعا آمده که ابراء

به نتیجه یک عقد یا ایقاع برسیم باید قالب آن عقد یا ایقاع را بین خودمان ایجاد کنیم مثالً اگر بخواهیم مال یک    اینکهما برای  

طور اگر بخواهیم  را انشاء کنیم همین   قالب وصیتیا    قالب صلح بالعوض یا    قالب هبهبالعوض ملک ما بشود ناچاریم    طوربه نفر  
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شیم  انتفاع از آن منافع را داشته با  حقّ اصل یک مال حبس شود و از نقل و انتقال مصون بماند ولی منافع آن جریان یابد و ما  

شوهر از بین    ۀ طور اگر در نظر داشته باشیم که نکاحی که بین دو نفر وجود دارد به اراد را انشاء کنیم همین   قالب وقفناچاریم  

ی  معیّنیعنی اگر ما بخواهیم آثار حقوقی  ؛  اند برود ناچاریم قالب طالق یا فسخ را در نظر آوریم. اصوالً تمام آثار حقوقی همین گونه 

ایجاد می  را  آثاری  قالب حقوقی چنین  توجه کنیم که کدام  نکته  این  به  باید  باشیم  بین خود داشته  آثار را  بنابراین اصوالً  کند 

شود. این قاعده فقط یک استثناء دارد و آن »شرط نتیجه«  حقوقی مشخص ایجاد نمی   یهاعنوان ها و  ی بدون وجود قالب حقوق

را    هاآثار آن قالب های حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را انشاء کنیم مستقیماً  قالب  اینکهتوانیم بدون  نتیجه ما می   شرطِ   است. در قالبِ 

 داشته باشیم.  به صورت شرط نتیجه

باشد در این  در قبال فالن مبلغ ملک من    معیّن   مّدتکنم که منافع مسکونی آپارتمان فالنی به  : ضمن قرارداد شرط می 1مثال  

 ام.را شرط کرده   عقد اجارهمورد، نتیجۀ 

مال من باشد در این مورد،    بدون اجرت  معیّن  مّدتفالنی به    آپارتمانِ  مسکونیِ   : اگر ضمن قرارداد شرط شود که منافع2ِمثال  

 نتیجۀ عقد صلح بالعوض شرط شده است. 

تملیکی، ضمن قرارداد   نتیجۀ وصیتِدر این مثال  من باشد،   لکِ مِ ،او  کنم که ساعت او بعد از وفاتِ: ضمن قرارداد شرط می 3مثال  

 .شرط شده است

ضمن عقد  نتیجۀ ابراء را  اینجا    ؛ درضمن همین شرط زایل شده محسوب شود  کنم که بدهی من : ضمن قرارداد شرط می 4مثال  

 ام.شرط کرده 

  ید با  نتیجه  رط. چون ش نامقدور است  شرطِ  زیرا مصداقِ  باشد باطل است  یفاتیباشد و اگر تشر  یفاتیتشر  ید نبا  یجهنت  : شرطِنکته

 است. یحصح ،عقد  ل وباط ،شرط باشد  یفاتی تشر  اگر (236 ماده )تا عقد منعقد شود  یاید ب ی فور

 ق.م.(. 236شود )ماده شرط کردن( حاصل می رفِراط )به صِاشتِ فسِ شرط نتیجه اصوالً به نَ

 .شودی مبه نفس اشتراط حاصل  نتیجه د آن نباش  ی به سبب خاص فموقو   یجه که حصول آن نت  یدر صورت یجه شرط نت - 236ماده  

  یفاتی تشر  طالق  «؛ن مطلقه شوم اال  ین هم  ینکهبه شرط ا  میلیون  100  را به تو فروختم  امخانه »  :گوید ی مش  همسربه    خانمی   مثالً

 کرد.  نتیجه  شرط توانی مو   یست ن یفاتیاما نکاح تشر؛ شودی نمحاصل  ی است و فور

 درست است.  این «؛ د ین شوهر من شواال ینهم ینکه به شرط ا کنمی مرا به تو هبه  امخانه » :گوید ی م  آقاییبه   خانمی مثالً

 :بندیجمع 

خارج به نفس اشتراط )یعنی همان موقع که شرط    ق یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع، در عالَمِحقّ شرط نتیجه یعنی ت  اوالً

 شود زیرا منع عقلی دارد. بنابراین شامل أعمال مادی نمی ؛ شود(شد، همان موقع هم حاصل می

بشوی،    ثانیاً قبیل  از  أفعالی  ولی  بودن؛  باشد،  باشی،  باشم،  یعنی:  است  فارسی  ادبیات  در  التزام  وجه  غالباً  نتیجه  شرط  نشانۀ 

 های شرط فعل هستند. شناسه اینهام دهی، بپردازی، انجا
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وان به عنوان شرط نتیجه قید نمود زیرا وقوع  ترا نمی  شدهثبت نقل و انتقال امالک و   طالقأعمالِ حقوقیِ تشریفاتی، همچون  ثالثاً

 آنها منوط به انجام تشریفات قانونی است.

 : فعل شرط

 ید با  یع با  مثالً   ؛یمدار  ی اصل  تعهدات  ی سر  کی . در خود عقد  آید ی مکه در ضمن عقد    ی فرع  ی تعهد است، تعهد   یتاًماهفعل    شرط

تحو  یع مب )  یل را  ول(یاصل  تعهد دهد  عقد    است  یفرع  یتعهد   ، شرط فعل  ی .  در ضمن  اآید ی مکه  فعل  یعنی)تعهد    ین.  (  شرط 

به عمل حقوق  تواند ی متعهد    ینا   ین. همچنکار  انجام  عدم  یاباشد    انجام کاراست    ممکن ماد  یاباشد    یراجع  به عمل  ؛  یراجع 

 را جمع کنیم شرط فعل چهار قسم است: اینها ۀهم اگر  ینبنابرا

 قسم دارد:   4فعل  شرط

 میلیون به شرط اینکه ماشینت را به من اجاره بدهی.  100ام را فروختم  )عمل حقوقی مثبت(: خانه  یبه انجام عمل حقوق  تعهد  .1

انجام عمل حقوق  تعهد   .2 برادرم    100ام را فروختم  )عمل حقوقی منفی(: خانه   ی به عدم  به  اتومبیلت را  اینکه  میلیون به شرط 

 اجاره ندهی.

 میلیون به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنی. 100ام را فروختم خانه  )عمل مادی مثبت(:   یبه انجام عمل ماد  تعهد  .3

میلیون به شرط اینکه بیش از دو طبقه بر روی آن    100ام را فروختم  )عمل مادی منفی(: خانه   یبه عدم انجام عمل ماد  تعهد   .4

 نسازی.

 چند فرق دارد:  یجه فعل با شرط نت شرط

باشد و هم عمل    ی عمل حقوق  تواند ی مهم    فعل  رطش   یول   اعیقا  یاعقد است    یا  یبارت است. به ع  یفقط عمل حقوق  یجهنت  شرط  .1

 . یماد

 .آید ی م  بعداً یجهنت فعل رطدر ش   یول یستهم ن یفاتی چون تشر آید ی م  یفور  یجه نت  ،یجهشرط نت در  .2

  یل وک فوراً »قبول«، د:ییگوی مدر برابرِ این ایجاب  یوقت (  یجهشرط نت) د یمن باش   یلوکشما  ینکهرا فروختم به شرط ا امخانه: مثال

گردد و به عامل خارجی دیگری  ق می حقّبه نفس اشتراط و درست در زمانی که خریدار بیع را قبول کرده وکالت نیز م  .د شویی م

 و به عوامل دیگری نیز احتیاج دارند.  ند ممکن نیست خودخودبه نیاز ندارد ولی انجام أعمال مادی 

  د یدهبوکالت    به من   که فردا   د کنی  تعهد   یعنی«  د یدفترخانه به من وکالت بده  بروی فردا    ینکهرا فروختم به شرط ا  امخانه »:  مثال

 تواند باشد. نمی  یجهنتو گفتیم که به صورت شرط   شرط فعل باشد   تواند ی م طالق  . (شرط فعل)

از الزام   بعد البته )باز هم انجام ندهد  اگر  ،(الزام ۀقاعد )  شودی مانجام ندهد، اول الزام  طرف: در شرط فعل چون تعهد است اگر نکته

  مواد )  یم فسخ دار حقّ  یتهم نتوانست انجام دهد در نها  یگریاگر د  دهد ی م انجام  یگری د صمتعهد، شخ  ۀ ینهزبه    ( دادگاه  طرف از  

 (. 239و  237،238
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اثباتاً  هر گاه شرط در ضمن عقد شرط   -  237ماده   باشد  به   که   ی کس  یاً نف  یا   فعل  با  انجام   ملتزم  آن را بجا    ید شرط شده است 

 .ید شرط بنما ی به اجبار به وفا یرجوع نموده تقاضا  حاکم به  تواند ی ممعامله   طرفو در صورت تخلف   یاوردب

فعل   -  238ماده   انجدر ضمن ع   یهر گاه  به  ملتزم  اجبار  آن  قد شرط شود و  بوس   ولی   یرمقدور غام  آن  د  یله انجام    یگریشخص 

 آن فعل را فراهم کند. انجام اتبه خرج ملتزم موجب تواند ی ممقدور باشد حاکم 

  یگری نباشد که د  یعمالأاز جمله    هم  مشروط  مشروط ممکن نباشد و فعلِ   انجام فعلِ   ی برا  یهلعَمشروطٌ هر گاه اجبار    -  239ماده  

 را خواهد داشت. معامله  فسخ قّ مقابل ح طرفبتواند از جانب او واقع سازد  

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل چیست؟ بر خالف شرط صفت که ضمانت اجرای تخلف از آن ایجاد فوری حقّ فسخ است، اتفاقاً  

شود یعنی اصوالً ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ایجاد فوریِ حقّ فسخ نیست و ابتدا  در شرط فعل فوراً حقّ فسخ ایجاد نمی 

مشروطٌ  شرط باید  انجام  به  الزام  مشروطٌ   عَلیه  نشد،  اگر  )مشروطٌ شود،  متعهد  خرج  به  دیگری  از شخص  را  عمل  انجام  عَلیه(  لَه 

 لَه حقّ فسخ عقد را دارد. نشد، مشروطٌ  یسّرمبخواهد اگر این هم 

دارد  4قاعده    این اگر    یعنی؛  استثناء  مورد  نداد د  ف طردر سه  انجام  را  ال   یگرتعهد  د  یا   زامسراغ  توسط شخص  تعهد    یگر انجام 

 : در موارد ذیل، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، ایجاد فوری حقّ فسخ است. استثنائاً رویمینم

دهد )ماده  لَه حقّ فسخ می در موردی که شخصیت و مباشرت متعهد، علت عمدۀ تعهد است، تخلف از شرط فوراً به مشروطٌ .  1

عَلیه تخلف کند، الزامِ  فروختم به شرط اینکه برایم فالن اثر هنری را خلق کنی. در اینجا اگر مشروطٌ ام را  ق.م(. مثال: خانه   239

الزام منافات دارد. همچنین نمی  با  ابتکار هنری  و  انجام شرط را از شخص دیگری مطالبه  وی منطقی نیست زیرا خالقیت  توان 

 لَه بالفاصله حقّ فسخ عقد را دارد. طٌبنابراین مشرو ؛ نمود زیرا شخصیت هنرمند قید تعهد است

ضامن بدهد، شرط فعل است   ،فرد   شود د. اگر شرطندار  یو چه مطلق فرق  معیّن ( چه ق.م.  379و  243 مواد ضامن ) دادنِ  شرطِ .2

ام را  مثال: خانه   .معیّنناشخصی    یاباشد  آقای الف    مثالً   معیّن ضامن    نیست  . مهم شودی مفسخ    یفور  عقد   دهم ی نم  ید و اگر بگو

 ضامن معرفی کنید. اگر مشتری تخلف کرد بایع فوراً حقّ فسخ دارد.   ،میلیون به شرط اینکه برای تضمین ثمن 100فروختم 

فسخ معامله    ه حقّلَمشروطٌ   ردیام نگ رط انجش   ین و ا)شرط فعل(  داد شود    ی هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامن  -  243ماده  

 را خواهد داشت. 

فسخ    حقّ  یعبا   نکند   شرطه  ب  عملو    )شرط فعل(  رهن بدهد   یا  ضامنثمن    ی ملتزم شده باشد که برا  یاگر مشتر   -  379ماده  

 فسخ دارد.  حقّ  یو عمل به شرط نکند مشتر  بدهد  امن ض ،عیمب کِ رَدَ  یملتزم شده باشد که برا   یعو اگر با خواهد داشت

هر چه را  به طور مطلق یعنی  )  رهن دهد.مقابل    طرفِ   باشد   شرط شده فرضاً    مطلق باشد(  مال )رهن به طور مطلق    دادنِ  شرطِ   .3

به رهنِ من    مالی راام را فروختم به شرط اینکه برای تضمین ثمن،  مثال: »خانه  .(الذکرفوق   379  ماده)  (خواهی به رهن بگذارمی 

و مشخصی باشد مثالً    معیّنبگذارید«؛ حال اگر مشتری، تخلف کرد، بایع بالفاصله حقّ فسخ دارد ولی اگر شرط رهن بر روی مال  

و    معیّن   مالِ ... به شرط اینکه خانۀ مسکونی خود را نزد من رهن بگذاری در اینجا چون موضوع رهن،  »بایع به مشتری بگوید:  

کنیم یعنی اوّل  دهد و اینجا مطابق قاعده عمل می است )یعنی خانۀ مسکونی مشتری( تخلف از آن به بایع حقّ فسخ نمی  مشخص

 لَه امضاء خواهد نمود. کنیم و اگر ملزم نشد، نمایندۀ دادگاه سند رهن را به نفع مشروطٌ مشتری را الزام می 
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ال  ی معیّن: اگر شرط شده باشد مال  استثناء دوم  ۀنکت را    اتخانه »  :یمیگوی م ابتدا    مثالً   . کنیمی مش  زامرا رهن دهد و رهن ندهد 

  کرد  او را الزام  شودی مرویم یعنی ، در اینجا به سراغ مرحلۀ دوم می دهد ی نم  این کار را انجام  بعداً  یول  ه«باش »  :گوید ی م  «رهن بده

 . کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی( 243ماده  حاشیۀ ذیل )

باشد که مشروطٌ   –  242ماده   یا معیوب شود، مشروطٌ هرگاه در عقد شرط شده  لَه  عَلیه مال معیّن را رهن دهد و آن مال تلف 

لَه به رهن گرفت آن  که مال را مشروطٌ را خواهد داشت نه حقّ مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن   فسخ معامله اختیار  

 ندارد.  مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ

 ارش فقط در عقد بیع است و ما در عقود دیگر ارش نداریم.

شرط    (که در عقد اجاره باشد.  است  نیهم افقط م باشد )  یزی موضوعش چه چ  یست ن  مهم   :فعل در عقد اجاره  شرط تخلف از    .4

 ندارد.  یهرچه باشد فرق فعل 

  به سود مؤجر، و فرد انجام ندهد   چه   چه به سود مستأجر و   یاید ب  ی، شرط فعل (استثناء است فقط اجاره  چون اجاره )گاه در عقد    هر

کنم به شرط اینکه تعمیرات  ات را اجاره می گوید: »خانه مثال: الف به ب می  .(496  ۀماد   2  قسمت)  له فوری حقّ فسخ داردمشروطٌ 

گذارد. در اینجا اگر موجر از مفاد  ی خودت انجام دهی؛ یعنی مستأجر بر موجر شرط فعل می جزئی آن را عالوه بر تعمیرات کلّ

 شود.اصله بعد از تخلف ایجاد می شرط تخلف کند مستأجر از همان زمان تخلف، فوراً حقّ فسخ دارد یعنی خیار بالف

مؤجر و    ینکه ب   یطی به تخلف از شرا  نسبت  و   شودی مل  تلف باط  یخ مستأجره از تار  ین تلف شدن ع  ۀعقد اجاره بواسط  -  496ماده  

 . گرددی م ثابت ف تخل یخ از تار فسخ  یار مستأجر مقرر است خ

کاالیی بوده است بعد از انعقاد عقد آن کاال تحریم شد    واردکردن  ،مثالً شرطنکته: اگر بعد از انعقاد عقد، انجام شرط نامقدور شود  

 الزام فایده عقلی ندارد.  ۀپروس  طی کردنِ  ،و در این صورت

فسخ دارد    حقّ جاهل بالفاصله    لهِ دانستیم، مشروط العقد نمی العقد هم نامقدور بوده و ما حیناگر کشف شود که انجام شرط حین 

 ق.م.(.  240)ماده 

که شرط بر نفع او شده  العقد ممتنع بوده است، کسی اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین   –  240ماده  

 ه باشد.لَامتناع مستند به فعل مشروطٌ  اینکه، مگر اختیار فسخ معامله را خواهد داشتاست 

 (: 245و  244 مواد) شرط  اسقاط

  حقّ   یجاداسقاط است که ا  قابل  یرطط، ش . حال در مورد اسقاط شر یمال  که قابل اسقاط است حق است، آن هم حقّ  یزیچ  تنها

 . (را ملزم کرد طرف بشود ود،اگر شرط انجام نش یعنیالزام ) حقّ ی؟کند چه حقّ یمال

و قابل اسقاط    کند ی م الزام    حقّ   یجاد ا  فعل   رطش   ی ول تند یسپس قابل اسقاط ن  کنند ی نمالزام    حقّ   یجادِا  یجه صفت و شرط نت  شرط

 است. 

بودن    ید سف)  یستن  سفید   و   آورد ی مرا    ینباشد. فرد ماش   ید سف  اینکهبه شرط    خریمی م  معیّن   ینعی را به صورت  ینماش   : 1  مثال

اگر    یکند؟ حت   ید را سف  ینبرود ماش   د یرا ملزم کن  طرف   د یحق دار  یا که آ  ینجاستا  سؤال  .(وصف است و شرط صفت است  کی
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خالصه اینکه، شرط صفت یا   .ید ندار یجادش الزام به ا و حقّ  د یفسخ دار حقّ فقط  شماد؛ ینداررا  یحقّ  ینامکان هم داشته باشد چن

 توان آن صفت را از مال جدا کرده و اسقاط نمود. هست یا نیست؛ اگر نباشد که از مفادّ شرط تخلف شده و اگر باشد نمی 

توان اسقاط کرد زیرا شرط نتیجه به نفس اشتراط  بنابراین آن را نمی ؛  شرط صفت است  مشابه  یجه نت  شرط  نتیجه:   طشر   :2  مثال

 حاصل شده است.

به شرط  امخانه »  :گوید ی م  همسرش به    خانمی فروختم  ا«مطلقه شوم  اینکه   را  آ  . شودی نمحاصل    یجه نت  ینجا .  دارد    یا حال  حق 

 فسخ دارد.  پس خانم هم حقّ گیردی نمصورت  طالقندارد. حال که  یحقّ  ینچن ، یربده؟ خ طالق من را یا شوهر را الزام کند که ب

 تعهد است. یراز کند ی مالزام  حقّ  یجادفعل ا شرط  :شرط فعل : 3 مثال

  توانم ی ممن    د کنی ی نم  یر شما تعمفرض کنید  . حال  (فعل  شرط)  د«یکن  یر را تعم  ماشینم  ینکه را فروختم به شرط ا  امخانه مثال: »

  ماده )  د«یکن یر را تعم ینمماش  خواهمینم »ای تعمیرکار! :یمبگو توانمی م  یعنی  هم هست اسقاط قابلاین حقّ الزام، کنم و  انالزامت

244 ). 

  ین ست که اا  صورت مثل آن   یندر ا کند   رنظ   فِ ر از عمل به آن شرط صَ تواند ی ممعامله که شرط به نفع او شده   طرف   -  244ماده  

 . یستاسقاط ن قابل ه یجرط نتش  یکننشده باشد ل ید شرط در معامله ق 

فسخ قابل    حقّ  ینفسخ دارد. ا  حقّ  طرف  ل،و چه شرط فع  یجه گاه از شرط تخلف شود، چه شرط صفت و چه شرط نت  هر  :نکته

  فسخِ   حقّ  شرط صفت و ناشی از تخلف از  فسخِ  اما حقّ  یستقابل اسقاط ن  یجهشرط صفت و نت  خودپس گفتیم که    اسقاط است.

مثالً »این کیسه برنج را خریدم به شرط اینکه طارم باشد« اگر طارم نبود )تخلف    ت.قابل اسقاط اس   ناشی از تخلف از شرط نتیجه 

  ، لَهتوان اسقاط کرد و یا اینکه اگر شرط نتیجه باطل شد و مشروطٌ فسخ را می   حقّحقّ فسخ دارد؛ این  لَه  از شرط صفت( مشروطٌ 

شرط فعل قابل اسقاط است و    تواند این حقّ فسخ را اسقاط نماید.جاهل به بطالن شرط باشد، حقّ فسخ خواهد داشت، وی می 

 قابل اسقاط است. یفسخ  . هر حقّقابل اسقاط است  یزحقّ فسخِ آن ن  ینهمچن

که عقد درست شود در    کند ی مساقط    را  رطودش ش خ  یالبه خ  طرف .  یمشرط باطل و مبطل عقد دار  یک   ی عقد   یک   در  :نکته

نفر    کیاینکه    مثل   و عقد همچنان باطل است.  اسقاط شرط باطل و مبطل، تأثیری در بطالن عقد ندارد   .شودی نمکه درست    یحال

 .شودی نم ، مَیت، زنده تیر با در آوردن  .میردی مزند و فرد  ی م یگری به قلب د یربا ت

کن تا عقد    اسقاطشرط را  »  :گوید ی م  طرفِ مقابل  کند؛ حال فرض کنید باطل میو عقد را    آید می باطل و مبطل   شرطوقتی    مثال:

عقد باطل درست    بارت بهتر، عه  ب   شودینمرده زنده  مُ عقِد  .  آید ی نمبدست    یز چ  یچرفته و ه  یناز ب   عقد   در حالی که   « درست شود 

 .شودینم

است و باطل    بیع   مقتضاء ذات عقد   الف خ   ،شرط  ین . اد یمالکش نشو ینکهفروختم به شرط ابه فالن قیمتِ مشخص را   ام خانه   مثال:

 د شویی نم  کمال  یگرد شما.  «ید شو  کمال»شما  و گفتم   کنم  از شرط گذشت  گیرم کهعقد تصمیم می . بعد از باشد ی معقد    مبطل  و

 ندارد و عقد همچنان باطل است.  اییده فاباطل و مبطل   شرطِ اسقاطِ نتیجه اینکه،  . یمببند  ید عقد جد  ک ی باید  و
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 (: 246  ماده) شرط  انحالل

اقاله    یدر صورت:  246ماده   واسطه  به  معامله  قانون[   فسخ  یاکه  بخورد شرط  ]یا حکم  آن   یبهم  در ضمن  باطل    شده  که  است 

ه  لَض او را از مشروطٌ وَ عِ  تواند ی م  باشد   که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده  یو اگر کس شود[شود ]منفسخ می ی م

 .یردبگ 

)انحالل شرط یعنی از بین رفتن خود به خود شرط(. انحالل یک واقعۀ حقوقی است و در    راجع است به انحالل شرط   246ماده  

خواهیم بدانیم اگر طرفین عقد، بیع را  دهند. می آن ارادۀ شخص نقشی ندارد. مثال: در یک عقد بیع، شرط فعلی را هم قرار می 

 گردد؟ آیا آن شرط هم منحل می شود. گردد، تکلیفِ شرطِ ضمنِ عقد چه می اقاله کنند عقد که منحل می 

بنابراین اگر عقد منحل گردد موضوع شرط صفت  ؛  توان وصف موجود را از مال جدا کردشرط صفت قابل انحالل نیست زیرا نمی 

 چطور؟  یجه نتشود؛ اما شرط فعل و شرط منحل نمی 

 باشد. قابل انحالل می اصوالًشرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی 

 قابل اسقاط است و هم قابل انحالل. شرط فعل هم  

شرط هم منحل   یا، آ(، انفساخفسخ ،اقاله ). اگر عقد منحل شود فعل  شرط کی   یااست    یجه شرط نت  کی عقد    یندر ا یمعقد دار  کی

 یر؟ خ یا شودی م

 : یجهنت شرط

 و سه تا استثناء:  یمقاعده دار کی

 .شودی م هم منحل  یجه: اگر عقد منحل شود، شرط نتقاعده

به هم   یع. اگر فردا بد شدی من یلهم وک شماواقع شد و    یع، ب(یجهنت شرط) د یمن باش   یلوک  ینکهرا فروختم به شرط ا امخانه مثالً: 

 .شودی ممنحل    یزکه وکالت است ن هم  یجه، شرط نت(منفسخ گردد یافسخ شود و   یااقاله  یستن مهم )بخورد 

  ی که عقد اصل  یدر صورت   نیستند،   ه قابل اقالکه گفتیم اینها    باشد   مانضو    ف وق،  احنک  از سه عقِد  یکی  یجه : اگر شرط نتاستثناء

نکاح و وقف به دلیل مغایرت با نظم عمومی قابل انحالل نیستند؛ ضمان به دلیل مغایرت با   .شودینمسه تا منحل  ینمنحل شود، ا

 عَنه( قابل انحالل نیست.حقوقِ ثابتۀ اشخاصِ ثالث )مَضمونٌ 

هم    به   یع شد. فردا ب  خانم  شوهرِ   واقع شد و آقا  یع. بد یشوهر من بشو  ینکهرا فروختم به شرط ا  امخانه  گوید ی م: خانم به آقا  مثال

 نکاح دست قانون است. انحاللِ . اسبابِخوردی نم است به هم یجهاما نکاح که شرط نت شود ی ممنحل  یعنی  خوردی م

 فعل:  شرط

 : یممرحله دار  دو

 عقد به هم بخورد.  ، فعل از انجام شرطِ  قبل  .1
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 عقد به هم بخورد.  ، فعل از انجام شرطِ  بعد  .2

 به هم خوردن عقد قبل از انجام شرط فعل:  ؛ اول ۀمرحل

ب   هر از  انجام شرط فعل عقد به هم بخورد، شرط فعل  از  . موضوع هر چه بخواهد  شودی متعهد ساقط    یعنی   رود ی م  ینگاه قبل 

 .یستباشد، مهم ن

  عقد به هم بخورد تعهد به   ینماش   یر . اگر قبل از تعمرا به عهده بگیری«  ینمماش   یر تعماینکه  را فروختم به شرط    امخانه »:  مثال

 .شودی مو ساقط   رودی م  یناز ب ینماش  تعمیر

 به هم خوردن عقد بعد از انجام شرط فعل:  ؛دوم  ۀمرحل

نه؟ دو    یا  گردد ی برمشرط فعل    ینیمبب  خواهیمی معقد به هم خورد.    سپس  ؛ تمام شد   تعهد   فعل انجام شد و  شرطرمایید  ففرض ب

 : یمحالت دار

 است.بوده  یماد  ی عملفعل   شرط .1

 بوده است. ی حقوق ی عملفعل   شرط .2

  یعنی ؛  دهیمی مآن را    المثلِاجرت   نیست،   برگشتقابل   ی بوده و انجام شده است: چون عمل ماد   ی ماد  ی اول: شرط فعل عمل  حالت

 .دهد ی م یهلعَالمثل را به مشروطٌ ه اجرت لَمشروطٌ 

  عقد   حال  ؛تمام شد تعهدتان و    د یکرد  یرهم تعم  شمافرض کنید  د؛ یکن  یررا تعم  مرا  ینماش   ینکه را فروختم به شرط ا  امخانه :  مثال

 .دهند ی مالمثل را به او  و اجرت   کند ی م صرا مشخ یر تعم غ مبل ،کارشناس ؛ در این صورت،  به هم خورد

انجام شده اس   ی حقوق  ی دوم: شرط فعل عمل  حالت پیش  دو حالت    ؛ نه  یا   گردد ی مبر    حقوقی   عمل  ینیم بب   خواهیمی مت:  بوده و 

 : آید می 

 بوده است. یتبع یحقوق  عمل (1)

 مستقل بوده است. یحقوق  عمل (2)

مستقل باشد به   یعمل حقوق اگر .خوردی مبه هم   رهن و  ، کفالت، حوالهضمانمثل:  بوده باشد  یعبَ( تَفعل شرط) یعمل حقوق  اگر

 . خوردی نمهم 

، حال چون  (یع بَفعل تَ   شرط)  د یداد . شما رهن«د یاش رهن بدهبابت ثمن ینکه به شرط ا یلیونم  100را فروختم   امخانه » ( 1 مثال

  یگر د  بخورد به هم    یعب  اگر   الح  ؛د یرهن بده  شود که برای تضمین پرداخت ثمن،شرط می و    د یبدهکار شد   د یدیمن را خر  ۀخان

 .است یفرع بر بده  ،به رهن ندارد. رهن یازن یگر و د د یستیشما بدهکار ن

خانه به هم    ۀمعامل. حال اگر  د یبفروش روز    قیمت  بهرا به من    ناتینماش   شما   ینکهبه شرط ا  یلیونم  100را فروختم    خانه  (2  مثال

 ( ق.م  246  مادهندارند )به هم  ربطی چون خوردینمبه هم  ینماش   ۀمعامل بخورد، 
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 (:263تا   247 مواد ) )معامله به مال غیر( یفضول  ةمعامل

تمل  معموالً  ی فضول  ۀ معامل م  یکی راجع به عقود  بی اتفاق  ممکن است بحث فضولی    هم   ی در عقود عهد   ی ول  ؛ اجاره  یع، افتد مثل 

  ی عهد   یِ فضول  ۀ معامل  .د باش نداشته  وجود  هرچند در عمل    ،چنین چیزی ممکن است  ک یحداقل از لحاظ تئور  بودن پیش بیاید.

 .بنددی م تملیکی فضول یک عقد تملیکی  فضولیِ  ۀ معاملعهدی ببندد اما در    این است که فضول یک عقِد 

نقاش   تانخانه که    گردید ی م نقاش    کیدنبال    ید خانه دار  کی:  مثال اگر دنبال  »  :یمگوی شما م  پیش   آیمی مفضول    کند. منِ  یرا 

از آنجا  .  پذیرید ی م   «؛ شما هم. گیردی متومان هم    یک میلیون   و  کند ی م  یرا نقاش   ناتخانه   آید ی مفردا    آقای الف   د گردیی منقاش  

  یش دو حالت پ  کنید بازگو می   او   را به   یانو جر  د رویی م  الف   یش پاست. شما    نافذ   یر عقد غی بارگذاشتم؛  تعهد   ۀ الف عهد من بر  که  

 : آید ی م

 ( کند یم  یذ تنف) کند ی م قبول  الف  .1

 (کند ی رد م)پذیرد نمی  الف  .2

 است:  متفاوتبا آن  ی است ول یعهد  یِفضول  ۀمعامل  یه، شببه فعل ثالث تعهد 

  منکند )  یرا نقاش   انتخانه   یاورم را ب  الففردا    کنمی م تعهد    شما. من در مقابل  گردید ی مو دنبال نقاش    ید خانه دار  ک ی: شما  مثال

 :آید ی م پیش دو حالت  در این صورت،( یستمن من فضول؛ توجّه داشته باشید که  متعهد شدم به فعل ثالث

 . شومی م ی بر و  امداده صورت تعهدم را انجام  ینکرد در ا  یرا نقاش  انتخانه را آوردم و  الف من فردا  اگر  .1

 شمابه    ید و با  امکرده تخلف    تعهد   از  م، . اگر نتوانم تعهد را انجام دهپرستار بفرستم  مثالًکه    کنمی ممواقع من تعهد    یبرخ  یول   .2

 تعهد کردم.  ینجاا ی نکردم ول یمن تعهد  ی فضول  لۀمعام. در کنم تقاهره را ثاب  ۀو ق که ینخسارت دهم مگر ا

 (: 234است )ماده  یک ماده دارد که در بحث شروط به فعل ثالث  تعهد 

 سه قسمت است:شرط بر  - 234ماده  

 شرط صفت.  - 1

 . یجهشرط نت  - 2

 .یاًنف  یاشرط فعل اثباتاً  - 3

 مورد معامله.  یت کم یا یفیت صفت عبارت است از شرط راجع به ک  شرط

 در خارج شرط شود.  ی ق امرحقّ آن است که ت یجهنت شرط

 شود.  شرط یارجبر شخص خ یا  یناز متعامل  یکی بر  یعدم اقدام به فعل یاست که اقدام  ا فعل آن  شرط
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از    یا  ی مال مغصوب را از غاصب اول  از  یمتقس   یا تمام    یمت ق  یامثل    ینو در صورت تلف شدن ع   ینع   تواند ی ممالک    -  317ماده  

]در واقع در اینجا مال، دستِ کسِ دیگری است یا در دستِ او تلف شده اما    که بخواهد مطالبه کند.  یبعد   یناز غاصب  یکهر  

 اشخاصِ دیگری متعهد به فعل ثالث هستند[ 

که   شومی م یلبه فعل ثالث است. من کف  تعهد  ی عقد کفالت بر مبنا تعهد به فعل ثالث است. کلّ یبر مبنا (734  ماده)عقد کفالت 

 . یاورمبرا  مجرم  یا بدهکار

را    متعهد   .کند یم را تعهد    ی ثالث  شخص   ارر احضیگ د  ف در مقابل طر طرفین  است که به موجب آن احد    ی کفالت عقد   -  734ماده  

 . یند گوی ه ملَکفولٌ را مَ یگرد  طرفکفول و شخص ثالث را مَ یل، کف

 : یفضول  ةمعامل نکات

 عقد فضولی است نه ایقاع فضولی و ایقاع فضولی باطل است. ، فضولی ۀ منظور از معامل 

می   قاعده:  1نکته   عقود  که  است  به  این  مقید  اصوالً  عقود  یعنی  است  قاعده  یک  بودن  فضولی  عقود،  در  باشند.  فضولی  توانند 

. ولی سایر عقود  ق.م.(  841تصریح کرده است شخص خود باید وصیت کند )ماده    گذارقانون مباشرت نیست فقط وصیت است که  

 تواند فضولی باشد، بیع فضولی، نکاح فضولی، رهن فضولی و ... . می 

 موصی باشد و وصیت به مال غیر، ولو با اجازۀ مالک باطل است. لکِه باید مِبِموصی  – 841ماده  

بر روی مال غیر معامله می   اینکه: صِرف  2نکته   ما در حقو کند موجب فضولی محسوب شدن معامله نمی شخص  ق مدنی  شود 

.  وِصایتکند ولی معامله فضولی نیست. در وکالت، قیمومت، والیت،  بر روی مال غیر معامله می   موارد متعددی داریم که شخص

کند و در مورد ولی و قیم. در این موارد معامله فضولی  امله می ورشکسته مع  تاجرِ  ورشکستگی با مالِ  تصفیه امورِ  ۀ چنین ادارهم

است. و در    گذارقانون سمت دارد. سمت یا ناشی از اذن مالک است )وکالت( یا ناشی از اذن    کننده معامله شود چرا که  محسوب نمی 

 خصوصیت دارد:  شود که هر عقد فضولی دو دانسته می   اینجا از  جایی که سمت وجود دارد معامله فضولی نیست

 کند نه به مال خود. شخص به مال غیر معامله می  (1

 او در این معامله اذنی ندارد در نتیجه سمت هم ندارد.  (2

ا  در   .1 تنف  ی فضول  ۀمعامل  ک مال  یوقت   یعنیاست.    یندگینما  ۀ ینظر   ی،فضول  ۀمعامل  ی مبنا  یران حقوق  انگار فضول    کند ی م  یذ را 

 بوده است. اش یندهنما

 : یمسه نفر دار یفضول   ۀمعامل  در  .1

 « فضول »  :کند ی مکه معامله  ی کس (1

 « یلاص» :کند ی ممعامله که با فضول معامله   طرف  (2

 « یرغ یا مالک » :کند ی م معامله  یشکه فضول برا  ی( کس 3

 . او مقامقائم  دیگری ک و مال یکید کنن  ذ یرا تنف ی ولفض  ۀ معامل توانند ی م دو نفر   247 ۀ ماد طبق
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اگر    یباشد ول یراض  باطناًمال   صاحب  هینکو اول یستوکالت نافذ ن  یا  وِصایت  یا  یت الجز به عنوان و  یرمال غه  معامله ب   -  247ماده 

 . شودی مو نافذ  یح معامله صح  ،صورت یندر ا  نمود هزارا اج پس از وقوع معامله آن ، او مقام قائم  یا مالک

هم انجام شود، عنوان کیفری هم    یتسوءنبوده باشد و با    ه دادن مال غیر اجاریا    فروختن مال غیر معامله به مال غیر اگر در قالب  

 دارد )جرم انتقال مال غیر(. 

منفعتاً بدون    یا   یناً از انحاء ع  ی به نحو  است  یر مال غ  ینکه با علم به ارا    یر مال غ  ی که کس»   قانون مجازات انتقالِ مالِ غیر:   1مادۀ  

 شود.« ی م ... محسوب  منتقل کند کالهبردار یگری به د  یمجوز قانون

 ؟کند ی مرد   یا  یذ مقام چگونه تنفقائم  اما ؛رد کند  یا  یذ تنف تواند ی م مالک

 مقام بر دو قسم است عام و خاص. مئقا

رد    یا  یذ تنف  توانند ی مو    شوند ی م  مقامقائم   او   اث ورّیا    وارث   یرد، رد بم  یا  تنفیذ   قبل از  ک مقام عام همان وراث هستند. اگر مالمئقا

 . (ق.م 253  مادهکنند )

 معامله را به هم بزند.  تواند ی ملیه إاصیل باشد مشارٌ طرفِ ضررِ موجبِ  یرتأخد. اگر الزم نیست اجازه یا رد فوری باش  - 252ماده  

آن مال شده باشند    ک که مال  کنند ی مرد    یا  یذ تنف  اثی ورّ  و آزاد هستند.  کنند ی م رد    یا   یذ نسبت به سهم خود تنف   کدامهر    اثورّ

را    مورد عرصه و اعیان شده در  انجام   یِ فضول  ۀ معامل   تواند ی نمپس    ،شودینم   عین غیرمنقول )اعم از عرصه و اعیان(   مالکِ   ، زن  مثالً

  بعداًاما    دهند ینم را    یون که ترکه را رد کنند د  ی وراثمثالً  )   مال شوند   رد کنند که مالکِ  یا   یذ تنف  توانند ی م   وراثی   د.رد کن  یا  یذ تنف

 . (رسد ی م  آنها به د بمان ی باق یزی اگر چ

مالاست  یهلإمنتقلٌ همان    مقام خاص قائم گاه  هر  اط  ک :  از  ال بدون  د  ی فضول  ۀ معاملع  به  را    ، یه لإمنتقلٌ کند،    منتقل  یگریمالش 

 خود فضول باشد. یحت  یهر کس تواند یم   یهلإمنتقلٌ . کند   رد یا یذ را تنف ی فضول ۀمعامل  تواند ی مو   شودی ممالک    خاصِّ مقامِ مئقا

  ین ماش   ینهمپدرم  خبر ندارد.  از این معاملۀ فضولی  پدرم    ؛ فرض کنید فروشمی م  شمابه    ی پدرم را به طور فضول  ینِماش   من  مثال:

رد    ای را که روزی به عنوان فضول آن را بسته بودم همان معامله   توانم یم و    شومی م  پدر  خاصِّ   مقامِ قائم  ، و من  بخشد ی را به من م

 . (254  ماده)کنم  یذ تنف یا

ب  ی هر گاه کس  -  254ماده   منتقل شود    یفضول   ۀ کنند معامله   به   انحاء از    ی ونح   به   آن مال  و بعد   ید معامله نما   یرمال غه  نسبت 

 سابقه نخواهد بود.  ۀمعامل نفوذِ  موجبِ ،تملّک  فِرصِ

 فضول است.  به  مانند انتقال  یگران انتقال به دکه  ی را گفته در حال انتقال به فضول است که فقط  ینا 254ماده   ایراد

  ، نموده است  ردی  ضمن؛ یعنی انگار که به صورت  شودی م  ی ضمن  ردّ   ینمالش را بفروشد، ا   یفضول   ۀمعاملع از  البا اط گاه مالک    هر

 . یو ضمن یح صر :دو نوع است ی فضول ۀ معامل اجازه و ردّ 

 . ید امضاء عقد نما برداللت   که ی فعل یا به لفظ  شودیم حاصل  ی فضول ۀ مالک نسبت به معامل ۀاجاز - 248ماده  

 .ید نما آن  به  یلت بر عدم رضاالکه د  یفعل یابه هر لفظ   شودی محاصل  یفضول  ۀمعامل  ردّ  - 251ماده  
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 . شودی م یضمناست که با لفظ باشد و اگر با فعل باشد  یح صر یو رد موقع  اجازه

اسناد    د رویی م  ه مطلع شده واز معامل   هم  شماو    «فروختم »ماشینتان را    :گوید ی م  شمارا فروخته و به    شما  یننفر ماش   کی:  مثال

به  ینماش  بگ   ینماش   اگرمثالً    .شودی م   یضمن  ۀاجاز  ینا  د.دهیی م  خریدار  را  د  یا  د یریرا پس    ی ضمن  ردّ  ینا  د یبفروش   یگری به 

 .شودی م

 . شودبار نمی  یزچ یچسکوت هبر  249ماده  طبق

 . شودی نمسکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب  - 249ماده  

 مالک است. ۀ ارادهستند و فقط به   یقاع : اجازه و رد هر دو انکته

 تواند ی نم  یگررد کند و اگر رد کرد د  تواند ینم است. اگر مالک اجازه کرد    یرناپذ برگشت   یعنی  ؛است  زمال  یقاعا  : اجازه و ردّنکته

 (. 250  ماده)  معامله باطل استدر صورت رد، دیگر قبول کند چون  

 ندارد.   یاثر االاست که مسبوق به رد نباشد و مؤثر ی اجازه در صورت - 250ماده  

معامله را    تواند ی م   یلضرر کند، اص  یلکند و اص یرتأخ  ک مال  اگر  .کند ضرر  ممکن است    یلنه اجازه کند و نه رد کند، اص  کمال  اگر

 . (252  مادهزند )بر هم  

  د.معامله را به هم بزن  تواند ی م   لیهإمشارٌ  باشد   یل اص  فِطر   تضررِ  موجبِ   ،یر تأخ  اگر   باشد.  یرد فور   یااجازه    یست ن  الزم   -  252ماده  

  فسخ) معامله را بر هم بزند    تواند ی م  یلاصتوان فسخ کرد همین مورد فوق است؛ در واقع،  را می نافذ    یر غ  ۀ معاملکه    ی مورد  تنها

 .(کند 

کند. مقابل فوریت تراخی است، تنفیذ یا    یشیاند مصلحت تواند  فوریت خالف قاعده است. صاحب مال می اجازه یا رد فوری نیست،  

 تواند با تراخی همراه باشد. رد می 

فسخ ندارد، قاعده این است که هرگاه عقد الزم منعقد    حقّق.م. مفهوم مخالف دارد یعنی اگر تأخیر موجب ضرر نشد    252ماده  

ندارد؛ در فرضی که از تأخیر مالک ضرری حاصل شود قانون به    ما بسته است و تا ضرری حاصل نشود فسخ امکانگردید دست  

خیار، خیار تعّذر    بنایی فسخ کند این  اصیل حق داده است که معامله را با استناد به یکی از خیارات به نام خیار تخلف از شرطِ

تسلیم نیست، زیرا )خیار تعذر تسلیم: تعذر احراز نیاز دارد و احراز هم به این ترتیب است که باید معامله به طور کامل واقع شده  

و یک طرف بایع  ،باشد  مثالً  بدهد  تعهدات  ایفای  به  الزام  دادخواست  دیگر  علیه    دادخواستِ  ،علیه طرف  ثمن  تسلیم  بر  او  الزام 

ی بدهد و حکم علیه مشتری صادر شود و این حکم در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکند در این صورت خیار تعذر تسلیم واقع  مشتر

 ، خیار تعّذر تسلیم نیست. 252شود(. پس خیار مورد نظر در مادۀ می 

  253)ماده    .کند ی مرد    یا  یذ تنف  یا  مالک  همالک بمانند ک  منتظرِ   ید ، وراثش باخوردی نمفوت کند معامله به هم    یل: اگر اصنکته

 ق.م.( 

 رسد:چند نکته به نظر می اینجا در 
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 رسد؛رسد بلکه فقط حق است که به ارث می مالی نیست بلکه اختیار است و اختیار به ارث نمی  حقّاجازه  خودِ -1

مالکیّت است. یعنی تا کنون الف مالک بود و  سؤال این است که چرا وراث حق تنفیذ یا رد دارند؟ تنفیذ یا رد از توابع   -2

 توانند تنفیذ یا رد نمایند.م قانون مالک هستند لذا می ای که الف فوت نمود وراث او به حکتنفیذ یا رد با او بود از لحظه 

 یا رد امر اختیاری است نه تنفیذ الزامی است نه رد، لذا وراث صاحب اختیار هستند که تنفیذ یا رد کنند.  یذ تنف -3

 ت:تواند رد کند که سه حالت قابل تصور اس تواند تنفیذ کند و هم می بر اساس همین اختیار هر یک از وراث هم می  -4

 گردد. منتقل به خریدار می گیرند و مالکیّت کنند پس مشکلی نیست ثمن را می حالت اول: همه تنفیذ می 

 و معامله باطل است   نسبتهم مشکلی  اینجا کنند، در حالت دوم: همه رد می 

اند االرث وراثی که تنفیذ کرده کنند. در این صورت معامله نسبت به سهمکنند و برخی رد می سوم: برخی تنفیذ می   حالت

اند باطل است این وضعیت قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد  االرث وراثی که رد کرده صحیح است و در حدود سهم

در   خیارِ  اینجا است؛  خریدار  که  می فقِصَ  ضِ عُّبَتَ  است  و  دارد  و  ه  کند  فسخ  است  صحیح  که  قسمتی  در  را  عقد  تواند 

 تواند با تقسیط ثمن قسمت صحیح معامله را بپذیرد.چنین می هم

یک پسر دارد. در    کند وی یک دختر و الف تنفیذ یا رد کند فوت می   اینکهپارتمان الف فضولتاً فروخته شد قبل از  مثال: آ

 رد.  کند و دخترپسر تنفیذ می  اینجا

چهار دانگ صحیح است و دو دانگ    دانگشش معامله در سهم پسر درست است و نسبت به دختر باطل است از معامله  

خود را  ۀ معامل   تَبَعُّضِ صَفقِه، کلّ   خریدار نخواهد به استناد خیارِ  ؛ اگر میلیون تومان است  300باطل است. ثمن معامله هم 

باید   به قائم   200فسخ کند  الف )یعنی وراثِمیلیون بدهد. در این صورت خریدار  با آن دختر   تنفیذ مقامی پسر  کننده( 

بر فرضی    حقّ شفعه ندارد. زیرا    حقّ خواهر    اینجادر    کننده در مال مورد معامله شریک است ردیعنی وارثِ ناظر  شفعه 

که این ملک هنگام انعقاد عقد صرفاً متعلق به یک  آن المعامله ملک دو نفر بوده باشد حال  است که مال مورد معامله حین

ی  حقّ  خریدار در تنفیذ یا ردّ   اثِخریدار معامله کامل است و ورّ  متِ اث )یعنی الف( بوده است. البته از َسورّ  نفر یعنی پدرِ

 ندارند. 

فضولی منتقل شود، صرف    کنندهعامله مهرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به    –  254ماده  

 موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.  تملّک

به خودِ   گذارقانون نظر   اینک مال  و  به طور فضولی معامله کرده  آنجا که شخص سابقاً در مورد آن مال  از    عاملِ مُ  این است که 

ز قبیل هبه یا صلح بالعوض(  اتواند از طریق ارث منتقل شده باشد و یا از طریق یکی از عقود  فضولی منتقل شده است )که می 

  ضولی سابق نخواهد بود زیرا معاملۀ فضولی باف  ۀمعامل، موجب نافذ تلقی شدن  قرار گرفتن مال در مالکیّت معامل فضولی  رفِصِ

سابق چنین مصلحتی    فضولیِ  مصلحت صاحب سابق مال واقع شده بود که ممکن است صاحب مال جدید یعنی معاملِ   ۀ مالحظ

نتیجه در  باشد  فضول    ،نداشته  معاملِ  خودِ  ناحیۀ  از  بار  این  است  معامله  مال  صاحب  نشان    مند یازنکه  نکته  این  است.  تنفیذ 

 است.دهد که تنفیذ باید از جانب مالک صورت بگیرد. یعنی تنفیذ کردن مربوط به کسی است که مالک می 

کننده بوده است  معامله  ملکِ  ، مال  آن   ه و بعد معلوم شود ک ید نما  ی عنوان فضوله  بمعامله   ینسبت به مال   یهر گاه کس  - 255ماده  

اس   یملک کس  یا قِ  توانستهی مکننده  معامله   که ت  بوده  از  نما  یا  یتاًالاو و  لِبَاست  معامله  ا  ید وکالتاً  نف  یندر  حت  وذ و صصورت 

 معامله باطل خواهد بود.  االل است وعامِمُ ۀ به اجاز موکول  معامله
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 گوید واال: یعنی اگر رد کند. نکته: قسمت آخر که می 

ندارد  257  ماده  معنا  و    ی فضول  ۀمعامل  خواهد ی منفر    ک ی  کنید فرض  .  اساساً  را    نیست  حواسش  قدرآنکند  خودش  مال  که 

  نافذ است.  یرغ   ایتأکید کرده چنین معامله است. قانون    نداشته    مالِ خودش فروِش   قصِد   یرا نافذ است ز  یر غ  ۀ معامل  ین. افروشد ی م

  ی است چون قصد فضول  درست  یکند که در حالت عاد  یامعامله   کیموکل خود را بفروشد و    یامال خود، بچه و    یاشتباه  اگر

 کند.  یذ تنف  ید نافذ است و خودش با یرداشته معامله غ

  ۀ رد کند مورد معامل   یارا اجازه    فضولی   ۀمعامل  ، کمال  ینکه بوده است قبل از ا  یفضول   ۀکه موضوع معامل   ی مال  ین اگر ع  -  257ماده  

د از  ت بعالامرا اجازه کرده مع یکهر  ،صورت ینرا که بخواهد اجازه کند در امعامالت  از  کیر ه تواند ی مک واقع شود مال  یزن یگرد

 و سابق بر آن باطل خواهد بود.   نافذ  آن

  طور ینهمفروشد و  تنفیذ یا رد کنم الف آن را به خریدار دوم می   اینکهمن فضولتاً به الف فروخته شود قبل از    یک قطعه زمینِ

 دو بحث مطرح است: اینجا م. در دهُ یابد تا خریدارِادامه می 

می اینکهاول   مالک  زی:  کند  تنفیذ  بخواهد  که  را  یک  هر  این  رتواند  همه  مالک،  ا  به  نسبت  استمعامالت  هر    فضولی  مالک  و 

 گیرد. ای را که تنفیذ نماید ثمن همان معامله را می معامله 

  ۀ معامل تا    چند   شودمتوجّه می   ک مال  ؛ سپس مثالًهم دوباره مال را فروخت  یل مال را فروخت و اص  ،فضول فرض کنید  :  اینکهدوم  

  یکی که    ینهم ند«، ک یذ را تنف یکی»اگر مالک   :گوید ی مکند؟ قانون    یذ را تنف  یکی  ید با  ک مال  آیا  واقع شده است.پُشتِ هم    فضولی 

 باطل است. ی قبلمعامالت درست و  ی بعد معامالت  خود به خود کرد  یذ تنف را

 باطل است. یهبق یبه جزء آخر  کند   ذ یرا تنف یو اگر آخر   شودیم  یح صحمعامالت کند، تمام  یذ اول را تنف ۀمعامل مالک  اگر

مقرر داشته است    257که ماده  مبیع بوده باشد به طوری   ، چه آن مالمعامالت متسلسل به مال غیر انجام شود چناننکته: هرگاه  

خریده شود و این    یرمالیغاند اما هرگاه با ثمن متعلّق به  مالک هر معامله را تنفیذ کند آن معامله و نیز معامالت بعد از آن صحیح 

ثمن به    صاحبِگری شود و این امر چندین بار تکرار شود تنفیذ هر کدام از معامالت از جانب مال فروخته شده و تبدیل به مال دی

 معنی تنفیذ معامالت پیشین است. 

به معنای تنفیذ معامالت  ای  که مبیع متعلّق به صاحب مال، موضوعِ معامالتِ متعدد قرار گفته است تنفیذ هر معامله زیرا در جایی 

شود و آنگاه با  شود و سپس فروخته می لیکن در مورد ثمن که با آن ثمن فضولتاً چیزی خریداری می   و بعد از آن هم خواهد بود  

شود و سپس با ثمن حاصل از فروش آن کاالیی دیگر و این وضع تا چندین مورد  ثمن حاصل از فروش چیز دیگری خریداری می 

صاحب ثمن، به معنای تنفیذ معامالت قبلی    ۀقبول هرکدام از کاالهای خریداری شده از ناحی  اینجایابد بدیهی است که  ادامه می 

 است زیرا ثمنی که با آن کاال داده شده حاصل معامالت قبلی است.

 است.  نقل و کشفراجع به مبحث  258  ماده

رد از   یاآن اجازه  ضِ وَحاصله از عِ منافع  بهبت نس ینبوده است و همچن  یکه مورد معامله فضول ینسبت به منافع مال - 258ماده  

 روز عقد مؤثر خواهد بود. 
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.  کرد  یذ تنف  ، معامله را ک ماه بعد مال  ک ی  یعنی  مهر  اول منعقد شد و    یفضول   ۀ معامل   اول شهریور   امروز   کاشف؟  یا ناقل است    اجازه

 است؟ سه تا نظر وجود دارد:   یآثار معامله از ک خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم: حال می . یمدار  یختار دو  ینجا ادر 

است و    اول مهرعقد    یخ. تاراول مهر  روز  از  یعنی است    یذ از روز تنف  یزنقل، اجازه ناقل است و همه چ  یۀنظر: طبق  نقل  ةینظر  .1

 است.  یفتادهن ی اتفاق یچه اول مهر  تا اول شهریوراست. انگار از  اول مهراز  یز آثار، منافع و همه چ

  یخ . تاراست  اوّل شهریور   یعنی   ی عقد فضول  از روز  یز نقل است. همه چ   نظریۀمقابلِ   یقاً دقاین نظریه  :  یقیکشف حق  ةینظر   .2

 است. اول شهریور از  یز عقد، آثار، انتقال، منافع و همه چ

همه    یهنظر  ین: طبق ااین نظریه را پذیرفته است  یول فض  ۀمعامل در خصوص    258ماده  قانون مدنی در    :یکشف حکم   ةینظر   .3

 است. اول شهریورکه از   ینع است به جز منافعِ اول مهر ( از ینع) یزچ

 « مهر  اولاز » عین

 «.منعقد شد   یفضول  ۀمعامل که  ی روز یعنی اول شهریور از »  منافع

 است.  یرفتهرا پذ  یناست و قانون ا حاکم میحک کشف یۀ نظرهم  ( 258 ماده ) ی اکراه ۀ معاملنافذ مثل  یر غمعامالت  یرسا در

 امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.  - 209ماده  

 (: 263و  259،261،262  مواد )  یفضول   ۀمعامل رد  آثار

آن معامله را اجازه    ،و مالک  باشد   متعامل داده  فتصر ه  را که موضوع معامله بوده است ب  ی مال  ، یفضول  هر گاه معاملِ   -  259ماده  

 و منافع است.   ینضامن ع ف نکند متصر

فضولتاً معامله شده و فضولتاً به خریدار تسلیم شده توسط مالک رد شود در این جا هم معامل فضولی و هم خریدار  وقتی که مالی  

جاری است چه خریدار عالم باشد چه جاهل.  آنهامدنی در مقابل مالک در حکم غاصب هستند و احکام غاصب بر  مسؤولیتاز نظر 

 را دارد:  مسؤولیت ید اینان ید ضمانی است، ید ضمانی یعنی یدی که احکام غصب بر آن جاری است. هر ید ضمانی این چهار 

 اصل مال را باید هرچه زودتر برگرداند.  (1

تل (2 باید بدل بدهد اگر اصل مال  قیمت مال است در صورت قیمی  و    ؛ مثل مال است در صورت مثلی بودن  بدل  ؛ف شد 

 طور اگر مال تلف نشده است اما برگرداندن آن به دلیلی نامقدور است باز هم باید بدل بدهد )بدل حیلوله(. ، همینبودن

 گرداند به همراه خسارات. ی اصل مال را برمی اگر مال عیب و نقصی پیدا کرد باز هم باید از عهده خسارات برآید یعن  (3

 .ضمان عینگوییم این سه مورد را می 

منافع مال را مطلقاً یعنی چه منافع مستوفات و چه منافع غیر مستوفات باید اجرتش را بدهد. مستوفات یعنی استفاده   (4

 شده و منافع غیر مستوفات یعنی منافع استفاده نشده. 

 ضامن عین و منافع است. ی است : هرکسی که یدش ضمان1نکته 

بر تصرف    ید مورد: در  2نکته   یعنی در مورد متصرفینی که  و جهلِ  آنهاضمانی  متصرف    احکام غصب جاری است علم 

 تأثیری ندارد. 
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 .به فورس ماژور، مسموع نیست دضمانی در خصوص عیب و نقص یا تلفی که پیش آمده استنا در ید : 3نکته 

نسبت به اصل    ینکرد مشتر   اجازه   را  معامله  ، داده شود هر گاه مالک  یمشتر   ف به تصر  یفضول   یعِکه مب  ی در صورت  -  261ماده  

که    یبیهر عاست نسبت به    یننکرده باشد و همچن  یفاءمنافع را است  چه  راو بوده ضامن است اگ  فکه در تصر  ی مّدتمال و منافع  

 .حادث شده باشد  مشتری ف  تصر  مّدت در 

ن  اال  معامله   معامله را رد کرده است.  ،کمال  فرض کنید نداده است    یلاص   یل را فروخته و مال را تحو  یر مال غ  ، فضول فرض اول:  

 به هر کدام رجوع کند.  تواند ی م ک مال یعنی مسئول هستند   کدر مقابل مال ی به طور تضامن یلهم فضول و هم اص. باطل است

تمام خسارات را از    تواند ی م  ک مال  عالم است.  یاجاهل است و    یا   ی فضول  ۀ معامل در    یلرجوع کند: اص  یلاول: مالک به اص  حالت

را    هاخسارت  یل از اص  کمال  .کند ی نم  یم فرقجاهل و عالِ  اصیلِ   ،کمال  لم و چه جاهل باشد. در مقابلِعا  یلچه اص  یرد، بگ   یلاص

  رود ی نمهدر    یلاص  یب از ج  یزی . چیردداده از فضول بگ  ک مال  را که به  یزیمام چت  تواند ی م جاهل باشد    یل اگر اص  ؛ رودمی و    ه گرفت 

  خودش است  ۀخسارات بر عهد   یۀبقو    گیردی ماش را از فضول  م باشد فقط ثمنعالِ  ،اصیل  اگر  ی. ولگیردی مو همه را از فضول  

 .(کلیۀ غرامات به عهدۀ خودش است ، اقدام ۀقاعد  طبق)

هم به فضول    «تواند ی نم» . مالک  گیردی م  و تمام خساراتش را  کند ی م ه فضول رجوع  ب   کدوم: مالک به فضول رجوع کند: مال  حالت

جاهل   یلاص  اگر   .تواند بگیرد(« ولی دو خسارت نمیتواند می )در واقع »  کند   رجوع  آنهااز    یکی  به  باید   یل،رجوع کند و هم به اص

م باشد و فضول به  عالِ  یلاگر اص  ی. ولشودی متمام    یهرا ندارد و قض   یلرجوع به اص  خسارت زده حقّ  کباشد، فضول که به مال 

 .خوانیمی مکه در غصب    برخی موارد  ی برا؛ بلکه خسارت ۀ هم برای نهرا دارد   یلرجوع به اص خسارت بزند فضول حقّ کمال

ی کلیّه و    ثمنمعامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای    ، هرگاه مالک  –  263ماده  

 رجوع برای ثمن را خواهد داشت. حقّم بودن، فقط صورت عالِ ر فضولی رجوع کند و د به بایعِ  غرامات

که هر چند جهل    ینجاستاه غیر باشد یا جاهل، اما نکته مهم  مال ب  قِم به تعلّثمن اعم از این است که مشتری عالِ  باز پس گرفتنِ

مشتری در مقابل مالک تأثیری ندارد اما جهل مشتری در مقابل بایع فضولی تأثیر داد. با فرض رد معامله، مشتریِ عالم فقط ثمن  

گیرد زیرا عمل او مشمول  گیرد، یعنی مشتری عالم خسارات نمی گیرد اما مشتری جاهل هم ثمن و هم خسارات را می را پس می 

 .قاعده اقدام است

 (: 260)ماده   یفضول ۀ معامل  یذ تنف آثار

  :[ 1]  نزد خود داشته باشد و مالک  در  ه وا که موضوع معامله بوده است گرفتر یمال  ضِوَ عِ یفضول عاملِمُ که ی در صورت  - 260ماده  

 نخواهد داشت. یگرد  طرفه ب  رجوع  قّح دیگر د اجازه کن یزض را نوَ عِ قبضِ:[ 2]  ،معامله ۀبا اجاز

  .نه  یاداده است    تحویل  که مال را   یستمهم ن  ینجا . در ااست  است که فضول مال را فروخته و پولش را گرفته   ینمسأله ا  فرض 

سراغ    رود ی م  ک. مال بر این است(  قاعدهیا    اصل)  یردبگ   یلپول را از اص  ید با  ، مالک ؛ در این صورتکند ی م  یذ تنف  کمال  فرض کنید 

دو    ک مال  اگر   .و به مالک بدهد   بگیرد   برود و از فضول   ید خودش با  در اینجا   پول را به فضول داده و   یلاص   اما  یرد که پول را بگ   یلاص

 . یرداز فضول پول را بگ  ید با ک مال کند و هم گرفتن پول را توسط فضول، آن وقت  یذ هم معامله را تنف یعنیکند   یذ تنفرا تا 
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 (: 300تا  264 مواد ) سقوط تعهدات

 :بیان نموده استتعهدات  پایان یافتن یبرا سببشش  264ماده  

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  

 گوییم موارد سقوط تعهدات.شما از بین برود. سؤال: این موارد چه مواردی است؟ این موارد را در مجموع می 

 :شودی ساقط م یلذ  قاز طر یکی تعهدات به  - 264ماده  

 وفاء به عهد  یله بوس  - 1

 اقاله  یله بوس  - 2

 ابراء  یله بوس  - 3

 تعهد  یل تبد  یله بوس  - 4

 تهاتر  یله بوس  - 5

 ه الذمّی ماف یت مالک یله بوس  - 6

 (عهد، سبب سقوط تعهد نیست که برخی معتقدند وفای به ) به عهد  ی وفا  :اول ( سبب1

تعهد ممکن است به اختیار اجرا شود و ممکن است از طریق    طور اختیاری. بهترین طریق سقوط تعهدات است.اجرای تعهد به 

 گوییم اجرای اجباری تعهد. الزام قضایی اجرا شود این فرض را می 

  ی سبب اجرابه عهد    یوفا  ولی   رودی م  ینبه عهد تعهد از ب   ی . درست است با وفایستن  سبب سقوط تعهد   ،به عهد   یوفا  :نکته

  ی ول  رودی م  یناست که تعهد هنوز انجام نشده است و از ب  یی. سقوط مربوط به جادارد  یمنف  یمعنا  ک یسقوط    یراز  ؛است  تعهد 

 . یند گوی م « اجراء»بلکه  گویند ی نم  «سقوط»  ینبرود به ا یناز ب انجام اگر تعهد با

 : ظردو ن پس

 است. سبب سقوط تعهد به عهد  ی وفا  مدنی  قانون  طبق .1

 است. تعهد  ی سبب اجرابه عهد   ی وفا  است که ین ا صحیح .2

 به عهد: ی وفا  یحقوق  ماهیت

 است؛ اما بدانید در این زمینه سه نظر وجود دارد:  ارادی  ی حقوق ۀ واقع  ،به عهد  ی وفا  یحقوق  ماهیت

 اراده وجود دارد پس عقد است. دو  ،گیرد یم و طلبکار هم  دهد ی مرا  یند یون مد  .است عقد به عهد  ی وفا  یند گوی م ی برخ ( 1 نظر
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کنند برای اثباتِ فرضیۀ خود به مادۀ  ای که از این نظریه دفاع می عده  .بدهکار است  ۀ اراد  فقط است    یقاعبه عهد ا  یوفا  (2  نظر

 کنند:ذیل استناد می 

و از    شودی م  یاو بر   مقام قائم   یا  اکمحه  آن ب   دادنِ   ف تصر  ۀ یلاگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وس   -  273ماده  

 نخواهد بود.  ید حق وارد آ موضوعممکن است به  که   یارتمسئول خس ، اقدام ینا یختار

  یون مد   ی است. وقت  ی اراد   حقوقی   ۀ واقعبه عهد    یبلکه وفا  یقاع نه عقد است و نه ا  ؛یستن  ی عمل حقوق  اصالًبه عهد    ی ( وفا3نظر  

 قصد کند. یستنم الز دهد ی م اش را یند

مقروض   ینکهبدهد بدون ا یگریبه د چیزی  یاگر کس نیاابربن تاس  ع تَبَرُّبدهد ظاهر در عدم  یگریبه د یهر کس مال - 265ماده  

 استرداد کند.  تواند ی مباشد  یز آن چ

به    ی وفا  یعنیماده    ینا  در  ع تَبَرُّماره و عدم  اَ  یعنیماده    ین. ظاهر در ااستع  تَبَرُّدر عدم    ظاهربدهد،    یگریبه د  یکس مال  هر

 .مدیونیت تأسیس کرده است ۀمارا پول  ۀ کنند ۀ مال یعنی واریز در مورد دهند  265دیدگاه رایج این است که ماده   عهد.

 . )اماره مدیونیت( دهد ی ماش را ین است که دارد د یناماره بر ا )قسمت دوم ماده( دهد ی م  یگری به د ی کس مال هر

حقوقی مدیونیت داشته باشد و اینک با   ۀکند که کسی قبالً در یک رابطمی از نظر تحلیلی وفای به عهد آن هنگامی مصداق پیدا  

از    ی سند   صدورِ  رفِ صِاین پرداخت و ایفای آن، مدیونیت را در مقام اجرای تعهد ساقط نموده است. در مورد صدور اسناد تجاری  

امار  یاچک    یلقب تجار   ۀصادرکنند   یونیتمد   ۀ سفته  تأس   یسند  دارنده  نفع  به  در صورت  ۀکنند یزوار  .کند ی م  یس را    ی پول صرفاً 

  یماً و مستق  وده ب  ی که بدهکار نبودن خود را اثبات کند و چون بدهکار نبودن امر عدم  یرد آنچه را که داده است باز پس بگ   تواند ی م

پول    یزبر فعل وار  یعنی است البد بر عمل خود  بدهکار نبودن بکند و خواهان آن مال    یکه ادعا  یاکننده  یز وار  یست،مورد اثبات ن

 . االجاره و ... قائل استعنوان مثل دادن پول از باب وکالت، امانت، قرض، مال  یکبه حساب شخص 

. چون  است  ریخته  وی  بدهکار بوده است که پول به حساب  یعنی  ریزدیمپول    یگرید  ینفر به حساب بانک  کیفرض کنید  :  مثال

  یرد است. اگر بخواهد پس بگ   یون مد   که   است  ین ظاهر ا  چراکه   یرد برود پس بگ   تواند ی نم  متعاقباً است.    یون است که مد   ینظاهر ا

با  یونثابت کند که مد   ید با امانت، مال   ثابت کند که   ید نبوده است.  وکالت،  باب  اگر    یهعار  یعه،ود  قرض،  االجاره،از  و هبه داده 

 است. دهنده  ااش را داده است. بار اثبات بیناست که د  ین نتواند، اماره بر ا

 است: 4یعیعنوانش تعهد طب ق.م  266  ماده

تعهدات  -  266ماده   مورد  برا   یدر  قانوناًلَمتعهٌد  یکه  متع  باشد ی نممطالبه    حقّ  ه  آن   میل   بههد  اگر  ا  خود    ی دعو  ید نما  یفاءرا 

 استرداد او مسموع نخواهد بود.

 
 نخواهد  مسموع  او  استرداد  دعوای  نماید،   ایفا  را  تعهد   این   خود،  اراده  و   میل  به  متعهد  اگر  اما   باشد، نمی  مطالبه  حقّ  قانوناً   متعهدٌلَه،  برای  که  تعهداتی   4

 .بود
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  ین د  یعنیاش را بدهد.  دین   یستملزم ن  یدارد ول   ینمتعهد د  یعنیکه ضمانت اجراء ندارد    یتعهد   یعنی   یا اخالقی  یعیتعهد طب

ول به    یاست  ا  حقّ  یطلب دارد ول  ،طلبکار  ،یعیتعهد طب  در  .ندارد  (اجراء  ضمانت)  یهتأدالزام  با    ی برا  ک مدر  ینکهمطالبه ندارد 

 . یردپس بگ  تواند ینم یگر خودش تعهد را اجراء کند د یلبه م یوندارد. اگر مد   طبیعی  مورد تعهد  یطلبکار

 . امروز وجود نداردمرور زمان  مشمولِ  ینِد  . یعنییستما ن در حقوق   فعالً این مثال

  سال دنبال طلبش   10  یطلبکار   . بدین گونه بود که فرض کنید وجود داشت  ی مدن  ی دادرس   یین در قانون آ  یم زمان در قد   مرور 

طلبکار طلب    شودی مشمول مرور زمان م  ینکه د  یوقت.  کند ی نمدادگاه قبول    و طلبش    یبرا   رودی مدادگاه    یازدهم، سال  رودینم

 . )عنصر ضمانت اجرایی را از دست داده است( مطالبه ندارد   حقّ ی دارد ول

 سال است. 5سال؛ و برای اسناد  10سال؛ و برای مثال منقول  20  یرمنقولغمرور زمان 

می  ماده  این  د  ینیاگر دگوید  حاال  آن  متوجه شود  بپردازد و سپس  را  آن  بدهکار  و  باشد  بوده  زمان  واقع    ین مشمول مرور  در 

 را ندارد.  ینکرده امکان پس گرفتن آن د یفاء خود را ا ینخود د یلکه به م  یونیمد  ینوده است چننب  یی قضا یق از طر یب تعققابل

 اگر اکراهاً پرداخته باشد قابل مطالبه است. ین: ماده مفهوم مخالف دارد بنابرا1 نکته

 پس گرفت. شودی داده را نم است که مالِ ین : قاعده ا2 نکته

 .در اصالحات بعد از انقالب حذف شدند  ی : احکام مرور زمان در امور حقوق3 نکته

 : یمدو نوع نفقه دار یران. در حقوق ا اقارب در حقوق ما هست ۀگذشت  ۀنفق  مثالاما 

 .دهند ی منفقه نگرفته است به او  زوجه که  ی را . دادگاه هر چند سالیردگذشته را بگ   ۀنفق  تواند ی م زوجه: زوجه  ۀنفق  .1

اَ  ید . هر کس بانزدیکان  یعنیب:  قارِاَ  ۀ نفق  .2   . ینئد به پاالاوو    االو مادر به ب  پدر  یعنی؛  نفقه دهد   یممستق  خِط  یِ عمود  قاربِبه 

نفقه به   دهد ی م  دادخواست که ی از روز ؛ رودی م  دادگاه سال نداده است. پدرش  کی و به پدرش نفقه بدهد  ید نفر با ک یفرض کنید 

 (. 1206  ماده) یردبگ  تواند ی نمقبل از دادخواست را  ۀ نفق ی. ولگیردی ماو تعلق 

طلب ممتاز    ،مزبور  ۀاو از بابت نفق  طلب  و  د ینما  یو دع  ۀاقام خود    ۀگذشت  زمانِ  ۀنفق   یبرا  تواند یمزوجه در هر حال    -  1206ماده  

 . یند نفقه نما ۀمطالب  توانند ی م  یهاقارب فقط نسبت به آت ی ولرماء خواهد بود  بر غُ مقّدم   زن ،وهرش  ی تگ رشکسوبوده و در صورت 

 : 268و  267  مواد

  یعنی  «است یزجا ». یستبدهد ن یونرا »خود« مد  یند  ینکهبه ا یالزام یعنی؛ قاعده: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است

  یی هدف نها  یرا. چرا مؤثر است؟ ز«شودی در مقابل طلبکار م  یاصل  متعهِد  تعهِد  موجب سقوطِ»  یعنی  «مؤثر است»،  «مؤثر است»

  از جانب   ین د  یفای ندارد لذا ا  یتی اهم  یونمد   ود خ  یت مورد شخص  ینخود برسد در ا  حقّ است که طلبکار به    ین ا  ین د  یک   یفای از ا

 غیر مدیون هم جایز است.

  یرد : اگر ثالث برود سراغ طلبکار و طلبکار نگ سؤال  .یردبگ   ید را بدهد و طلبکار هم با  یونمد   یند  تواند ی مثالث    267  ۀماد  طبق

 .شودی م  یو بدهکار بر دهد ی م را به حاکم  ینسراغ حاکم و د رود ی مثالث 
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  یگری د   ین که د یکس یکنباشد و ل  نداشته   ازهاج  یون د م فه از طر است اگر چ  جایز هم    یون مد   یر از جانب غ  ین د یفاءِا  -  267ماده  

 رجوع ندارد.  حقّ اال و دارد مراجعه به او  اگر با اذن باشد حقّ کند ی م را ادا 

 ( 268  ماده)ثالث را قبول نکند   یفاءا تواند ی مصورت  یک در  طلبکار استثنائاً

فعل  –  268ماده   به    رت شخص متعهد مباش که    یدر صورت  یانجام  باشد  ن  دیگری  یلۀوس شرط شده  با رضا  یستممکن   یتمگر 

 . هلَمتعهٌد

را    آنچهحال سؤال این است که آیا ثالثی که دین دیگری را پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون اصلی برای باز پس گرفتن  

 که به طلبکار داده دارد یا خیر؟

 یجراح ی،شرط است مثل نقاش  مباشرت ارهااز ک یسر ک یقبول نکند. در  تواند یمبدهکار شرط باشد طلبکار  که مباشرتِ ییآنجا

را دارد    یونرجوع به مد   اذن داشته باشد حقّ  مدیون   اگر از   دهد ی م را    یونمد   ینِ که دِ  یثالث ی قانون این است  قاعدهو درس دادن.  

باشد حقّ اگر اذن نداشته  اما حقّ   یون از مد   دهد ی م را    یونمد   ینکه بدون اذن، د   ی. ثالثندارد  را  یون رجوع به مد   و    طلب دارد 

اصل عدم  مبنای این امر    رجوع ندارد.  حقّ   یعی استطب  تعهِد  به عبارت بهتر، چون   و  شودتلقی می   تَبَرُّعیو عمل او    مطالبه ندارد 

 و مداخله نظر ندارد.  گیری یم تصم  حقّ یگری درباره د کسیچ مردم ه یدر امور خصوص یعنی  است والیت

  یل از قب  یو   یبهتر است از طلبکار بخواهد که سند طلبکار  پردازد ی را بدون اذن او م  یگری د ینمزبور د  یق که به طر ی: کس1 نکته

طر  کننده پرداخت به    یعاد   ید رس   یا  سفته   یا چک   )از  شود  تجار  یسی ظهرنو  یق منتقل  اسناد  در    ی در  طلب  انتقال  قرارداد  و 

رجوع کند و اگر با عدم    یاصل  یونبه مد   « عنوان »دارنده سند   به  تواند ی م  کنندهپرداخت   مورد شخصِ  ین( در ایعاد  یدهایرس 

م  مواجه شود  او  دارند   تواند ی پرداخت  عنوان  علطلب  سنِد  ۀ به  ه  یه ،  اگر طلبکار  که  است  روشن  دهد.  دادخواست    ی مدرک  یچاو 

 خواهد داشت. ی اخالق ۀ رفاً جنبرا بپردازد مسئله صِ یون مد  یون د  ، نداشته باشد و شخص ثالث

 نباشد. یونبه مباشرت خود مد  یّد است که مق یتعهد از جانب ثالث ناظر بر تعهدات یفای: ا2نکته 

 : 270و  269  مواد

 از مال خودش بدهد. یونکه مد  شودی مق  حقّم ی به عهد موقع ی وفا 269ماده  طبق

هم    شخصاًمالک باشد و    طرفاز    مأذون   یاک و  د مالدهی را که م  یزیکه متعهد چ  شودی مق  حقّم  یوفاء به عهد وقت   -  269ماده  

 داشته باشد. یتاهل

  الذمّه، ی ف یکلّ یعمال از جانب متعهد به متعهدله است« مثل ب  یک   یکبه عهد »تمل   ی است که موضوع وفا  یناظر بر فرض  این ماده 

 دو عنوان داشته باشد. تواند ی امر م ینا دهمی به شما م  یبه عهد من مال  یدر مقام وفا ی است. وقت یجار 269که ماده  ینجاستا

 . الذمّهی ف  یکلّ  یعمال از متعهد به متعهدله است مثل مورد ب  یکاول: تمل حالت

 مال متعلق به متعهدله است. یمدوم: تسل حالت

 .کنیمی خود بحث م یکه در جا  ق.م. است 278ق.م. است و حالت دوم مربوط به ماده  269اول مربوط به ماده   حالت
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  یح گفته صح  269که ماده    یطی با شرا  یکتمل  ینا  یاورم شما در ب  یترا به ملک  ی تعهد مال  یفای: اگر قرار باشد من در مقام انکته

 داشته باشد. یتاهل ید با  (یونبدهکار )مد به عهد،  یدر وفا   269ماده  طبق است.

مالک باشد و شخصاً هم    مأذون از طرفیا  مالک و    دهد ی را که م  یزیکه متعهد چ  شودی ق محقّم  یوفاء به عهد وقت   -  269ماده  

 [. یفاءاست یّتاهل] داشته باشد  یتاهل

و روشن   کند یخود دخالت م   یی در دارا  کند ی م  یک تمل  یگری خود را به د مالِ یفرد  ی وقت ینکها  یداشته باشد؟ برا یّتاهل  ید با  چرا

 خواهد.می  یّتاهل  ییتصرف در دارااست که  

 داشته باشد. یتاهل ید طلبکار هم با قانون  طبق

 شود.  عهد  به  یبدهم تا وفا شمااز برنج خودم به  ید با ،بدهکارم ی به طور کلّبرنج  یلو ک 100: من به شما مثال

 تواند ی م  یونمد   یا که آ  است   ینبه عهد صورت نگرفته است. حال سؤال ا  ی ( وفابه عهد   ی مقام وفا  در)را داد    یر مال غ  یون مد   اگر

 ؟ یردرا که داده است، پس بگ  ی آن مال

  توانم ی م که    است  یندادم. سؤال من ا الف   آقایاز برنجِ   فرض کنید  حال  دادم ی ماز برنج خودم    ید برنج بدهکارم، با  یلو ک  100:  مثال

 را با هم ثابت کند: یز که سه چ  یردرا که داده پس بگ  یمال تواند ی م ی در صورت  مدیون .یرخ یرم؟ را پس بگ   الف  آقای برنجِ

. دلیل  (و از مالِ خود داده و برای اینکه پس بگیرد بگوید مالِ من نبوده است گوید ی مدروغ  ید شا)است  یر کند مال، مال غ ثابت .1

  ید با  کنیمی را ادعا م  یخالف اماره قانون  یدارد مالک است و وقت  یاردر اخت  یکه مال   ی کس  یرااست، ز  ید   ۀکند امار  باید اثبات  اینکه

 خالف آن ثابت شود.  ینکهمفروض است مگر ا ، یقانون ۀ . اماریماثبات کن

یعنی  ؛  استدست او بوده    با مجوز کند مال    ثابت  زین  و  . است..  و   یم ق  ی،ول  ، یلوکثابت کند    یعنی   ؛ثابت کند سِمَت دارد   ید با  .2

 بر غاصبانه بودن است. در صورت تصرف بر مال غیرمال نبوده. اصل  اثبات کند که غاصبِ

 . یریمپس بگ  توانیم ی نممال را  یمثابت کن یم هر کدام را که نتوان  ین بنابرا؛ نداده است یهکند مالک به او اذن در تأد  ثابت .3

سه تا را    ینثابت کند ا  نتواند   گر ا  ی اش را بدهد. ولین د  ید و بعد با  یرممال را پس بگ   توانم ی مسه تا را بتوانم ثابت کنم    ینا  اگر

 (. 270 ماده )کند  یداصاحب مال را پ  یعسر ید با طلبکار. را ثابت کند  یزسه چ یننتواند ا یونبدهد. اگر مد  ید اش را هم بایند

مالک آن مال نبوده    یهتأد  ینح  در  اینکهبعنوان    تواند ینم  یگرد  ید نما  یه تأد  یمال  ،اگر متعهد در مقام وفاء به عهد   -  270ماده  

  یه اذن در تأد  ینکه او بوده بدون ا  در ید   یبا مجوز قانون   یاو    یر مال غ  که  د ثابت کن  اینکهه بخواهد مگر  لَ استرداد آن را از متعهٌد

 داشته باشد.

 باید اداء کرد؟ ن را به چه کسی دی

 دارد.  یفاء است یّتاهل دائن است که  ی (. ناظر بر فرضیمکن یهرا به او تأد یند  توانیمی که م یشخص ین)بهتر  دائن( شخص 1

 داشته باشند(. یّتهر دو اهل یل وکو هم   ن یداکه هم  ی )ناظر بر فرض یل ( وک2
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در   یّتاهل  یانجام مورد وکالت را رأساً داشته باشند. اگر کس  یّتهر دو اهل یلدرست است که هم موکل و هم وک یوکالت زمان  عقد 

مورد    ی امر آن  در  م   تواند ی م  نه ندارد،  نه  و  باشد  اهل  یل وک  تواند یموکل  مجنون  مثالً  ه  ی انجام عمل  یّتباشد.  و در  ندارد    یچ را 

 نه موکل.  شد با یل وک تواند ی نه م  یمورد 

م   ،: وکالت در »قبض مال« نکته نه  نظر است  وکالت است، اصلمورد  است    یلوک  یارات اخت  ۀتوسع  عدمِ   ،طلق وکالت، اصل عدم 

تص  ید مق  ،یلوک  یاراتِاخت  حدودِ  ینبنابرا موارد  متن  یح ربه  در  اضاف  نامهوکالت شده  به  قانون   عقلی   لوازم  ۀ است  عرف  یو  آن    یِ و 

 .یاراتاخت

زنده    دائن  -2  ؛ قبض دارند   حقّمقام قانوناً  مرده است و وراث به عنوان قائم  دائن  -1است:    تصورقابلدر قسمت آخر ماده دو فرض  

 .قبض دارد یّت اهل یهتصف  یرقبض دارد و اگر ورشکسته است مد   یّتاهل یم ق یا ی است اما محجور است که ول

 «در وجه او معتبر نخواهد بود.   یه قبض نداشته باشد تأد یتاگر متعهدله اهل » - 274ماده  

را    یمال   ی داشته باشد ول یتاهل  ید با  تأکید کرده   انون چون ق  ؛ ته استبه عهد صورت نگرف  یاش را بدهد، وفاین برود د  یاگر محجور 

 (. تهاتربلکه با  به عهد  یوفا نه با   شودی م ی بر اش ذمه   محجور) شودی م ون تهاتر پس گرفت، چ شودی نمکه داده 

؛ در  دهمی م  طلبکار  بهخودم    یهاپول تومان از   یک میلیونو   روم ی م  ،تومان بدهکارم یک میلیونمن محجورم و  فرض کنید  :  مثال

تومان    یک میلیون  یکس  چه  است و من بدهکارم.  ی تومان باق  یک میلیوناست.    یمن باق  ین به عهد صورت نگرفته و د  ی وفااینجا  

در    .«گرفته است  صورت   تهاتر»   گوید:دهد و می اما پس نمی   تومان را به من پس بدهد   میلیونیک    ید را گرفت؟ طلبکار. پس با

 به هم ربط دارند.  272و   271 مواد تهاتر.  طربه عهد، بلکه به خا ی وفا  طرنه به خا شودی م  یمحجور بر   ۀذم  اینجا

این مطلب را خیلی پیچیده گفته    قانون   .اش ینده نمابه    یا و    ن یدابه    یابه دو نفر داده شود.    ید فقط با  ین د  .م ق  271ماده    طبق

 است. 

 قبض را دارد.  حقّ  که قانوناً  کسی  به یاگردد   یه تأداو وکالت دارد   طرفکه از  ی به کس یا  نیدابه شخص  ید با ین د - 271ماده  

 . شودراضی   نیدااشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که به غیر یهتأد -272ماده  

این صورت وفای به عهد صورت    در  ؛: چون سمتی در قبض مال ندارد(شخص ثالث   مثالً)  یم دادحاال اگر دین را به کسی دیگر  

آن    نگرفته اینکه    فضولی است  یهتأدو  باشد.  نیدامگر  تنفیذ کند می   نی دان فضولی است  چو  راضی  نکند   تواند  تنفیذ  مانند  ؛  یا 

نیز این موضوع را متعاقباً    و مالک   داداین طور بود که اصیل پول را به فضول می   فضولی   ۀ معاملدر    ، (272  ماده ) معامله فضولی  

 . است 272  ۀ ماد  مثالِ 260 ۀماد  (. 260)ماده    توانست اجازه کند می 

مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با    ضِ وَعِ  ، فضولی   در صورتی که معاملِ  -260ماده  

 رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت. را نیز اجازه کند دیگر حقّ  عِوَض قبض ،معامله  ۀاجاز

 

 د: وخوانده ش  276و  275و   274و  273مواد  
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و از تاریخ   شودی ماو بری    مقام قائم د به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا  اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعه  -273ماده  

 این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. 

 کننده است.متنع: حاکم ولیِ متعهٌدلهِ امتناع الحاکم ولی الم: نکته

 در وجه او معتبر نخواهد بود.  یه تأد ه اهلیت قبض نداشته باشد لَ اگر متعهٌد -274ماده  

کنیم )مانند ولی قهری، قیم و ...( اگر متعهدله  نداشته باشد به کسی که قانوناً اهلیّت دارد اداء می   نکته: اگر متعهدله اهلیّت قبض

 شود. محجور باشد و به او پرداخت کنیم این پرداخت موجب سقوط تعهد نمی 

  یئی اگر چه آن ش   ید است قبول نما  تعهد   وعموض  کهه  آنچ   ر یبه غ  یگرید  یزمجبور نمود که چ  توانی نممتعهدله را    -  275ماده  

 از موضوع تعهد باشد. یشتر ب یامعادل  یمتاًق

موضوع تعهد تحویل  که موضوع تعهد بوده در مقام ایفاء تسلیم شود نه چیز دیگر. مثالً اگر  نکته: اصل این است که همان چیزی 

تن گندم بدهم یا بالعکس، برائت ذمّه فقط با ایفای اصل موضوع تعهد    20توانم جای این موضوع تعهد  من نمی   تن پسته بوده  10

 شود. حاصل می

غیر  ؛ زیرا این مال متعلق حقّ  قرار گرفته  مثال برای این ماده: مالی که موضوع تأمین خواسته، یا مورد دستور موقت  : 276  ماده

 است. 

بدهد    ینششده بابت د  یف را که توق  مالش یون بدهد و اگر مد   ینش شده بابت د  یف مالش را که توق   تواند ی نم  یون ماده مد   ین ا  طبق

 .بدهد  یترضا ینفع ذ ینکه مگر ا گیردی نمبه عهد صورت  یوفا

می   :مثال را  مثال  فرض  پیش  این  »با  موضوعِ  آوریم:  با  ین امالِ  مثل  ید ماده  کل  ی مال  چون    ی کس  .«باشد   یمثل   ید با  ی باشد 

  یف ن برنج را توقتُ  کیهرش  مَ  بابت  آقا  ینا  تن برنج در مغازه دارد که خانمِ  کی  ( االناست  یمثل  برنجدانیم  می است )فروش  برنج

از    یکی به    ین برنج کلّتُ  ک یآقا    ینشده است. حال ا  توقیف   ن برنج است اما به نفع زنش تُ  کی   کِآقا مال  ین ن ااالدر واقع  .  کند ی م

اگر مدیون آن چیزی را    بدهد. پس  یتبدهد مگر خانمش رضامتعهٌدلَه  ن برنج را به  تُ  کی   این  تواند ینم دوستانش بدهکار است که  

  بلکه   نیستل  به عهد باط   یوفا  ،که به لحاظ تأمین خواسته، توقیف شدن و ... ممنوع از تأدیه آن بوده در مقام وفای به عهد بدهد 

  چنانچه ) . تواند آن را تنفیذ یا رد کند تأمین خواسته می  حقِّ یا همان صاحبِ نیداغیر است بنابراین   حقّزیرا متعلق  نافذ است یرغ

 (. کند ی مخود را ساقط  یتبع  ینیِع حقّ  دهد  یترضا خانم

 .ید نما یه تأد مقام وفاء به عهد  در  تده اس در آن ش  ف حاکم ممنوع از تصر طرف را که از  یمال  تواند ی نم یون مد  - 276ماده  

تواند نظر به وضعیت مدیون  مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می   متعهدله راتواند  متعهد نمی  – 277ماده 

 مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد. 

باید   تعهد  ایفای تعهد. موضوع  یکپارچگی  نتواند    یکجااصل  پرداخت    یکجاپرداخت شود. در صورتی که مدیون  را  تعهد  موضوع 

ندرت  ه  خواهد تعهد را به صورت تقسیط بپذیرد مانند تقسیط مهریه. ولی دادگاه باید بکند و از دادگاه می نماید ادعای اعسار می
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ها  شود البته باید توجه داشت که در مورد مهریه خانمدر روابط اشخاص خللی ایجاد می در این صورت    اینکهقبول کند به دلیل  

 . تثناء وجود دارداس 

 : شودی مخوانده   در ذیلاست که   ین ماده راجع به ام ین: بحث ا278  ماده

تحت  له است، مثل برگرداندن هر مال امانی. مالی از اموال شما  ماده در حقیقت، تسلیم مال متعلق به متعهد   این   در   موضوع تعهد 

رابطۀ  عنوان یا هر  وکالت  با چه    برگرداندن دیگر دست من است من در صدد  آور  امانت   ودیعه، عاریه،  امر  این  مال شما هستم، 

 شود.سؤاالت گوناگونی مطرح می  اینجاشود، شرایطی موجب سقوط تعهد 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 

زیرا  ؛  « بوده است. حتی اگر عیب و نقص هم داشته باشد همان مال را باید تسلیم کردمعیّنکه مال مورد امانت »عین    آنجااز  

 دوم ندارد.   مصداقِ ،معیّن دانیم عین می 

 باشد یا نباشد؟  یرندهگامانت و تفریط   تعدینماید که عیب و نقص ناشی از  دوم: آیا تفاوتی می 

 چنانچه این عیب و نقص ناشی از تعدی و تفریط امین نباشد او مسئول نیست. 

اش این است که تعدی و تفریط امین ثابت  دی و تفریط مفروض نیست بنابراین الزمه تع  –االمین فی التعّدی او التفریط  لیس علی 

  مسؤولیت .  ی نداردمسؤولیت دهد و در خصوص خسارات هم  کرده او همان مال را می نلذا اگر ثابت شود امین تعدی و تفریط    ؛ شود

 مقیّد به تعدی و تفریط امین است. در باب خساراتهر امین  

 سوم: آیا مواردی در قانون وجود دارد که حتی اگر امین تعدی و تفریط هم نکرده باشد ضامن قرار بگیرد؟ 

تعدی و تفریط کرده باشد مسئول عیب و نقص مال قرار    اینکه . موردی وجود دارد که در قانون تصریح شده، امین حتی بدون  بله

( چه تعدی و تفریط کرده باشد و چه نکرده باشد  غیرمسکوکسکه باشد چه  به صورت طال و نقره )چه  ۀ باب عاریگیرد و آن در می 

 مضمونه( است.   ۀق.م. )عاری 642مسئول است. ماده  

 او تأثیر دارد؟  مسؤولیت در تسلیم آن تأخیر کند در   مال از سوی مالک  ۀ با وجود مطالبچهارم: آیا اگر امین 

امانی او به ید ضمانی  ید    د نکامتناع    از باز پس دادن آن مالک    ۀ که فرد بر مالی ید امانی دارد اگر با وجود مطالبدر تمام مواردی  

هرگونه عیب و نقص خواهد بود    شود و از این لحظه احکام غصب بر او جاری است. در نتیجه از آن لحظه به بعد مسئولِتبدیل می 

 اگرچه مستند به فعل شخص او نباشد.

او از امانی به ضمانی تبدیل    ید کند : قاعده این است که دارنده ید امانی که با وجود »مطالبه مالک« از پس دادن آن امتناع 1نکته  

 شود.می 

مانت مالکانه که به اذن مالک است مثل موارد ودیعه،  دانیم که امانت دو نوع است. ا: بحثی در مورد عنصر »مطالبه«: می 2نکته  

اجا مضاربه،  مورد  عاریه،  در  که  است  این  در  امانت  دو  این  تفاوت  لقطه.  قیمومت،  والیت،  موارد  مثل  قانونی  امانت  و  وکالت  ره، 

باید مال را به    اولین فرصت ممکن در  های قانونی تکلیف تسلیم مال به صاحب مال مقیّد به مطالبۀ مالکانه نیست و متصرف  امانت
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خود را مطالبه کرده باشد و ید امین    های مالکانه این قاعده وجود دارد که صاحب مال باید مالِ مالک برگرداند اما در کلیّۀ امانت

  ۀ ین رابطشود که صاحب مال، مال خود را مطالبه نکرده محمول بر این است که او بر بقای اآن هنگامی تبدیل به ید ضمانی می 

 حقوقی راضی است. 

هایی که  او ید ضمانی است استناد او به فورس ماژور مسموع نیست و در مورد کلیّۀ عیب و نقص   ید   که : در مورد کسی  3نکته  

 مسئول است.   به فعل او هم نباشد وی مستند حتی 

هم نکند    یرتقص  یناگر ام  مواردی  در  اًئحال استثنا  (.است  یلهبه وس   تعهد )کند    یرتقص  ینکهمگر ا  یستمسئول ن  ینام  (:1)  نکته

  یر برود، مستع  ین هم نکند و مال از ب  یر تقص یرو نقره اگر مستع  طال   یۀعار. در (ق.م  644  ماده نقره )و    ال ط  یۀ عارمسئول است مانند  

 مسئول است. 

از آن به    یعنی؛  نکند   هم   یر اگر تقص  ی ندهد مسئول است حت  ین و ام  «مال را بده »   : ید برود و بگو  ینسراغ ام   ک مال  اگر   (: 2)  نکته 

 گرفته شده است.  یرتقد « یم تسل»ماده   ینبعد حکم غاصب را دارد که در ا

برائت متعهد    یمتسل  ینکه ح  یتیآن به صاحبش در وضع   یمباشد، تسل  ینیمع  یناگر موضوع تعهد ع  -  278ماده   دارد موجب 

نشده باشد، مگر در    یمتعهد ناش   یط و تفر  یقصان از تعد که کسر و نُ   ینقصان داشته باشد، مشروط بر ااگر چه کسر و نُ   شودی م

نموده باشد مسئول هر کسر    یم در تسل  یرخأ اجل و مطالبه، ت  ی اگر متعهد با انقضا  ی شده است. ول  یحقانون تصر   ینکه در ا  ی موارد

 شخص متعهد نباشد. یرقصان، مربوط به تقصقصان خواهد بود اگر چه کسر و نُ و نُ 

 است. 351 ۀ ماد  مکمل 279  ماده

  ی از فرد  یکن کند ل  یفاء آن ا  الیاع  فرد   از   که  نیستور  باشد متعهد مجب  ی کلّنبوده و    ی شخص   ینعاگر موضوع تعهد    -  279ماده  

 بدهد. تواند ینممحسوب است  یوب مع هم که عرفاً 

 . «اعالء »مقابل   ۀنقط  «دنی اَ»یعنی  در اینجا   «معیوب »،  مصداقیعنی   فرد،  الذمّهکلّی فی یعنی  کلّی ، معیّنعین یعنی  عین شخصی

بدانیم که مورد تعهداتی که موضوع آن مال کلّی است،   بر فرد   متعهد باید  ایفاء کند زیرا مطلق محمول    باید فرد »متعارف« را 

 ف است. رمتعا

ذکر   یع که مقدار و جنس و وصف مب است یح حص یوقت  عیباشد ب یدهصادق بر افراد عد  یعنی  یکلّ  یعکه مب   یدر صورت  -  351ماده 

 بشود.

 مقدار، جنس و وصف. : شودی مدرست   یزبا سه چ ی کل  351ماده  طبق

با  یتمرغوب  یا: آسؤال ماده  بد    فردِ   یکو  مرغوب  فردِ    کی  ی گفته شود؟ هر جنس  ید هم  که    یستن  نیازی  گفتهق.م    279دارد. 

  تأکید کرده متعهد . ماده  )مثالً ذکر شود برنج هاشمیِ فرد اعلی یا برنج هاشمیِ متوسط یا برنج هاشمیِ بد(  گفته شود   یتمرغوب

 . مصداق ی یعنرد . فد بده  یاز فرد اعل یستمجبور ن

 خوانده شده است. 375 ۀ مادو  اند یلیتکمکه هر دو هم قانون   ارتباط دارد 375ماده   با 280  ماده
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و    ف عر  یاباشد    ی داد مخصوصقرار   یناملمتع  ین ب  ینکه مگر ا  ید که عقد واقع شده بعمل آ  ی در محلّ  ید انجام تعهد با  -  280ماده  

 . ید اقتضاء نما یگری د یب عادت ترت

 نکته: محل انجام تعهد: 

 شده انجام شود.  معیّنتعهد باید در محلی که در تعهد  (1

ی خاص انجام شود تعهد در همان  نشده باشد ولی عرف و عادت اقتضاء کند که تعهد در محلّ   معیّن اگر در قرارداد محلی   (2

 (. ق.م 225ماده  ) ذکر در عقد است  ۀمحل باید ایفاء شود. متعارف بودن امری در عرف و عادت به منزل 

نداشت   (3 اقتضایی  و عادت هم  بال مرجح است.   انعقاد عقد   محلّ اگر عرف  ترجیح  زیرا هر محل دیگری  توجه است  مورد 

 ترجیح یعنی برتری، مرجح یعنی وجه برتری. 

 اند.ای به آن محل داشته شود که علقه اند معلوم می طرفین در محلی قراردادی را منعقد کرده  که ینهمزیرا 

در محل    یمتسل  یو عادت مقتض  ف عر  اینکه  ردر آنجا واقع شده است مگ   یع شود که عقد ب  یم تسل  یدر محلّ  ید با  یعمب  -  375ماده  

 شده باشد. معیّن  یم تسل برای  ی مخصوص محلّ  یعدر ضمن ب یا باشد و  یگرد

 .اند یلی تکمهم قانون  هایناکه  ارتباط دارد  383و  382و  381  موادّ با 281  ماده

 شده باشد. خالف شرط   ینکه است مگر ا یونمد  ۀبه عهد  یهمخارج تأد - 281ماده  

 تعهد به لوازم آن است )قاعده حقوقی(.نکته: تعهد به شیء 

 ات الزم. مقّدملوازم یعنی  

 توانند خالف آن تراضی کنند. این قاعده آمره نیست یعنی طرفین می 

است   یعبا  ۀبه عهد   یرهکردن و غوزن   مردن وش   اجرتِ  ،تسلیم  آن به محلّ  نقلِ  اجرتِ  یلاز قب  یعمب  یم مخارج تسل  -  381ماده  

 است. ی مشتر ۀ بر عهد  ثمن یممخارج تسل

  خالف در عقد بر    یاکه ذکر شده و    باشد   ی یبترت  خالف رب  تسلیم   محلّ  یا   مخارج معاملهو عادت از بابت    فهر گاه عر  -  382ماده  

 دهند. ییر تغ یآن را به تراض  توانند ی م یعینمتبا ین در عقد رفتار شود و همچن مشروط  یا ف بر طبق متعار باید  باشد آن شرط شده 

 . شودی مشمرده  یعاجزاء و توابع مبهم باشد که  یزی شامل آن چ ید با یم تسل - 383ماده  

  ماده )  یزانم   کیبه    یهمگ   و   ( 275  مادهجنس )  ک ی  ( ازهاین د  ۀ هم)  یهمگ دارد و    ینچند تا د  یگرینفر به د  یک  : 282  ماده

به    یون مد   یعنی؛  بعداًنه    یه به هنگام تأداست آن هم    یون با مد   است  ینبابت کدام د  یه تأد  ینکها  صی تشخ  282ماده    طبق   . (277

 کند.  صمشخ  تواند ی نم بعداًنکند  صمشخ   یهکه اگر به هنگام تأد دهد ی م را   ینکه کدام د  کند ص مشخ تواند ی م  یههنگام تأد

تا  مثال به شما سه  بدهیِ من  بدهکارم  یلیونم  10: من  دارد.    یلیون استم  30؛ توجّه کنید که  فرق  با هم  آنها  ده  چون منشأ 

  یک به    همگی   جنس هستند و   یک از    یهمگ   ین سه د  ین بابت قرض که ا  ده میلیون بابت اجاره و    ده میلیون   یع، بابت ب  میلیون 

را    ده میلیوناگر    یهاست. در هنگام تأد  مدیون  با  تشخیص   ینجارا بدهم که در ا  نده میلیو و فرق دارد که من کدام    یزان هستند م
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با طرف )طلبکار( است    یار نداشته و اخت  یبدهکار( تفاوت )او    ی چون ظاهراً برا  یین کند تع   تواند ی بعداً طلبکار م  ید نگو  یچ بدهد و ه

 شود.بردار معلوم می بهره  ماده در مورد دیونِ  (. این ماده در حقیقت از مدیون حمایت کرده است. اثر این282)ماده 

 . باشد ی م  یوناست با مد  یند  کدام از بابت یهتأد  اینکه یصمتعدده داشته باشد تشخ  یوننفر د یک به  ی اگر کس - 282ماده  

  یئی اگر چه آن ش   ید است قبول نما  تعهد   وعموض  کهه  آنچ   ر یبه غ  یگرید  یزمجبور نمود که چ  توانی نمه را  لَ متعهٌد  -  275ماده  

 از موضوع تعهد باشد. یشتر ب یامعادل  یمتاًق

  ، یونمد   یتنظر به وضع  تواند ی م  حاکم   ی ول  ید از موضوع تعهد نما  یه را مجبور به قبول قسمتلٌَدهمتع  تواند ی نممتعهد    -  277ماده  

 اقساط قرار دهد.  قرارِ  یاعادله  مهلتِ

 

 (: 288تا  283  مواد) اقاله سبب دوم: 

 .ند یست سبب سقوط تعهد ن یچکدامبه عهد و اقاله ه ی . وفایستسبب سقوط تعهد ن اقاله

مثالً قرارداد اجاره، بیع و ... در نتیجۀ این عقد تعهداتی بر عهدۀ ما قرار داده شده و سپس آن را اقاله کردیم،    عقدی منعقد کردیم 

 شود.ماسبق نمی  رود، چون عقد منشأ تعهد از بین رفته است. اثر اقاله از تاریخ اقاله است، اقالهو درنتیجه اقاله تعهدات از بین می 

اقاله ندارد در عقد الزم است که  به  است، انحالل عقد جایز نیاز    «تفاسخ» انحالل عقد الزم که معادل  اقاله توافق طرفین است بر  

 کنیم. توانیم فسخ کنیم و با توافق اقاله می نمی

 شود.توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. هیچ عقدی به اراده یک طرف اقاله نمیبعد از معامله طرفین می  – 283ماده  

 ای ماهیّت عقدی دارد بنابراین محتاج توافق هر دو طرف است.کته: هر اقاله ن

 شود که داللت بر به هم زدن معامله کند. اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می  – 284ماده  

ناظر بر »برخی آثار عقد« باشد. مثال: با شما قرارداد    یاکند  ناظر بر »تمام عقد« باشد یعنی عقد را زایل    : ممکن است اقاله3نکته  

  100شما دارم که   بایک قراردادی  اینکه یاکنیم تمام آثار عقد را اقاله کردیم  آن را اقاله می  ،مّدت  اجاره منعقد کردم قبل از شروعِ

حال،    ؛ الزحمه خود را داردحقّ هم    هرکدام  ساعت تجارت درس بدهم،   30س بدهم و  در  ساعت اصول 20ساعت مدنی درس بدهم  

 ق.م.(.   285)ماده کنیم  تجارت را اقاله می  حقوقِ  مربوط به تدریسِ تعهِد قسمتِ

 موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.  – 285ماده  

  این   ساقط شود کهدر این میان  هم    یممکن است تعهد   :عقد که منحل شد فرض کنید  عقد است. حال    انحالل سبب    اقاله :  4نکته 

خود برگردد. اگر در اقاله شرط شود    ی سر جا  ید با  عوضین  عقد منحل شد،   ی و وقت  کند ی مبه اقاله ندارد. اقاله عقد را منحل    ربطی 

عوض ش   یاد ز  یا کم    ین که  ) اقاله    ی مقتضا  خالف   رط بشود،  که  است  گفتیم  مقتضا  هر قبالً  را   ی وقت  پسوند    یعنی  یدیم د  بدونِ 

 (.کند ی مهم خود باطل است و هم عقد را باطل   یعنی ؛ باطل و مبطل است ، ذات مقتضای ف ال ، و شرط خ«ذات  یمقتضا»

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


Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 ها ارسال کنید!رسانیامپیامک کنید یا از طریق پ 09352213175تان را به  های حقوقی، درخواستآزمون  اتجزو ؛ جهت دریافت دکتر امید مالکریمی  3جزوه حقوق مدنی  113

یعنی مقتضای اقاله این است که عوضین دوباره به  ؛  که هست برگردد  یهمان طور   ین عوض  ید با  شودی معقد منحل    وقتی :  5نکته  

هم شرط و هم    یعنیاقاله است    ی مقتضا  الفشرط خ  ینشود ا  یاد ز  یا  کم  ینضوَاگر شرط شود که عِمالکین پیش از عقد برگردد.  

 زیرا اقاله قالب تملیکی نیست بلکه قالب انحاللی است.؛ اقاله باطل است

را    ینبده ماش   یلیون م  60: »گوید ی م  طرفو    یم؟اقاله کن  آییی م  یمگویم   مفطر. حال به  یلیونم  50را فروختم    ینم: من ماش مثال

اقاله را    یاقاله کرد ول   توانیماست. عقد را    ید عقد جد   کی  این  ؛گیرمی مرا    ینو ماش   دهمی م  یلیونم  60که من هم    «دهمی م

 اقاله کرد.  توانینم

 درست است. شرط  ته باشد، اقاله ونداش  ی کار ینبه عوض عرفاً  ( وباشد  یئجز)داشته باشد  ی فرع ۀ جنبشرط  اگر

را فروختم    ینماش »  مثالًاست.    یئتومان جز  میلیون  50تومان در مقابل    10,000تومان است که    10,000کتاب قانون  یک  :  مثال

 ینا ؟د«یکتاب قانون به من بده کی شودیم  یول  »پذیرفتم :گوید یم فرض کنید  «یم اقاله کن د آییی م»  یم گوی حال م «یلیونم 50

 ندارد.  یرادیاست و ا یئجز

ای وجود ندارد  برد و بعد از اقاله دیگر رابطه زیرا اقاله رابطه حقوقی پیشین را از بین می ؛  شودفسخ و اقاله نمی   اقاله خودش :  6نکته 

 یک رابطه »موجود« است نه معدوم. که فسخ یا اقاله شود و اقاله یا فسخ مربوط به 

 از عقد نکاح، وقف، عقد ضمان نقل ذمّه. اند عبارت شود که : برخی عقود اقاله نمی 7نکته 

شود = طالق، فسخ  منحل می   آنهابینی شده که نکاح با  حصری دارد یعنی عناوین مشخصی پیش   ۀنکاح جنب  یِ انحالل  نکاح: عناوینِ

نکاح منافات دارد، در    نکاح با دوامِ  اقالۀ بینی نشده است، به عبارت دیگر  بین این عناوین، اقاله پیش   ، فوت، لعان. درمعیّندر موارد  

 نکاح باطل است. نتیجه اقالۀ 

خود به طور دائم. در وقف،    حبس مال است یعنی اخراج مال از مالکیّتِ   ، وقف: مبتنی بر خیرخواهی و غیر خواهی است. لذا وقف

مالکیّت کس دیگری هم در نمی  به  به جریان می مال  منافع  فقط  و  اساِسآید  و  بنیاد وقف  با  اقاله  از    افتد.  اخراج مال  وقف که 

 وقف باطل است. ر دائم است منافات دارد. در نتیجه، اقالۀ مالکیّت به طو

  این اقاله را تنفیذ کند اشکالی ندارد. چرا غیر نافذ است؟ زیرا موجبِ  ،ون اصلیذمّه: غیر نافذ است یعنی اگر مدی  نقلِ  ضمانِ  اقالۀ

قراردادها منافات دارد    بودنِ سبی نِ  او بری گردیده بود و اقاله این عقد با اصلِ   که ی درحالشود  اصلی می   مدیونِ   مجددِ  ساختنِمدیون 

 ق.م.(.  684)ماده 

ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف  خصی مالی را که بر ذمّه ش   اینکهعقد ضمان عبارت است از    –  684ماده  

 گویند. نه یا مدیون اصلی می عَه، و شخص ثالث را مضمونٌ لَدیگر را مضمونٌ 

 داده شود:  یحتوض  ید هست که با یرنویس ز  دو

  یعنی ؛  شودینممأذون واقع    کردنِ  واقع  اقاله به   یعنی(  افعال  باب)واقع کردن    یعنی   یقاعا  ینجا. اشودینم مأذون واقع    یقاعِ به ا  اقاله

هر    یم گوی ( ممأذون  یقاعا)  دهمی مو من به شما اذن    یمابسته   یعقد   شما  من و   مثالً.  شودی نمواقع    معامله با خود   یلۀوس اقاله به  
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  شخص   به  توانند ی نمطرفین    ین. همچنشودی نماقاله محسوب    ینکه ا  ی با خودت اقاله کن   یاذن دار   من  طرفاز    یموقع خواست

 اقاله کند. هاآن طرفاذن دهند که از  یثالث

از    یکیتلف  »  : گفتی مبهتر بود    « یناز عوض  یکی ». ماده گفته  یستمانع اقاله ن  ،ینعوض  ق.م تلف شدنِ  286: طبق ماده  8  نکته

 . یستمانع اقاله ن ، ین()وجود تلف یکی از عوض شد  را به تو فروختم و تلف ینماگر ماش  یعنی؛ یستمانع اقاله ن  «هر دو  یا ینعوض

بودن   یاست مثل آن در صورت مثل شده فتل  که یزیآن چ یصورت بجا  یندر ا  یستمانع اقاله ن یناز عوض  یکیتلف  -  286ماده 

 .شودی مبودن داده   یمی آن در صورت ق یمت و ق

 : یمنوع تلف دار دو

 و آتش گرفت.  یدمرا خر ینماش  مثالًبرود.  ینمال از ب   یعنی: یواقع تلف  .1

مال   یعنی؛ ید هبه کرد ،د فروختی  نفر کیو به  د یدیرا خر ینماش فرض کنید  خارج شود.  کمال یتِمال از مالک یعنی: یحکم تلف .2

 .یستتو ن کِمل  یموجود است ول 

 .یند گومی  بدل  یمتق  یا. به مثل یمآن را بده یمتق یا مثل   ید که تلف شده با یزی چ ی اقاله به جا موقع 

زمان    یمتزمان عقد و نه ق   یمت نه ق  دهیمی مزمان اقاله را    یمتباشد موقع اقاله ق  یمی( قشدهتلف   ضِ وَعِ)  تلف  ضِوَ : اگر عِنکته

بین دو ارزش ثمن و قیمت تا جایی که ممکن است تهاتر    .دهیمی ممثل را    فقط   باشد   ی اگر مثل  ی. ول ءزمان ادا  یمتتلف و نه ق

 شود )ثمن ارزش قراردادی و قیمت ارزش واقعی است(.می 

تأکید کرده  . ماده  شودی م  استفاده  مورد فسخ هم  ( درعلت حکم  یعنی  کال مشابه آن را نگفته، م   یزیچ  یعنی)ماده    ینا  کالم  از

 زمان فسخ است. یمتهم ق ینجا. در انیست مه فسخانع  م ینپس تلف عوض یستمانع اقاله ن   ینتلف عوض است:

 . یند گوی م را  یزچ ک یمواد  ین ا ۀهم . 819و    804و  459دارد، مواد  ارتباط هم  یگربه سه ماده د که : 287  ماده

است که بواسطه عقد    یمال کس  شودی ممان اقاله در مورد معامله حادث  نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا ز  -  287ماده  

 . شودی ماقاله مالک  یجه در نت که   تاس  ینماآت متصله مال کس ی مالک شده است ول

او    ینکه ب  یطیبه شرا  یع اگر با  بنابراین  یعاب   ی راب  یارخ  ید با ق  شودی م  یملک مشتر   ،یعمب  ،شرط به مجرد عقد   یعدر ب   -  459ماده  

و اگر بالعکس    گرددی م  یعمب  ی مالک قطع  یشده و مشتر   یقطع   یع ب  ننماید   عملمقرر شده است    یعاسترداد مب  ی برا  یو مشتر 

و منافع حاصله از    نماآت  ی د ولخواهد ش   یعمال با  یع فسخ مب  ینرا استرداد کند از ح  یع و مب   ید عمل ننما  مزبوره  یط رابه ش   یعبا

 است. یفسخ مال مشتر ین عقد تا ح ینح

 ب خواهد بود. هال متباشد م منفصل ر موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگ یندر صورت رجوع واهب نماآت ع - 804ماده  

که    ی و در صورت  ی مال مشتر  باشد   ل که منفص  ی در صورت  شودی محاصل    یعبه شفعه در مب  اخذ که قبل از    ی نماآت  -  819ماده  

 را که کاشته قلع کند.  ی درخت  یارا که کرده  بنایی  تواند ی م ی ترمش ی است ول یع متصل باشد مال شف

 نماء یعنی منافع. 
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اصطالح علم اقتصاد است، ما در حقوق مدنی فقط در یک مورد سود داریم و آن    «سود »در حقوق مدنی غیر از سود است،    منافع

شده از خود مال است.   زاده ارزش اضافی حاصل از تجارت است. منفعت اصالً سود نیست بلکه ارزِش  «سود »هم عقد مضاربه است.  

 ماشین. سوارشدنمثل شیر حیوان، چاقی حیوان، رشد درخت، سکونت خانه، 

 .شودشود. میوه درخت را اگر نچینیم خراب می منافع این است که نوعاً، نه )مطلقاً( اگر استفاده نشد تلف می  خصوصیت این

 : یمنوع منفعت دار دو

 منفصل   منافع .1

 متصل   منافع .2

 درخت.   یوۀمو  یوانح یرمانند ش از عین(  یکتفکقابل ) شودی م است که از مال جدا  یمنفصل منافع  منافع

 . یوانمثل رشد درخت و چاق شدن حتفکیک از عین(  یرقابل غ) شودی نممتصل از مال جدا   منافع

ق  االب وقت  یمت رفتن  بازار:  در  منفصل    ی مال  منافع  شد،  اقاله  عقد  خر  اقاله   روز   تاکه  متصل  است  یدار مال  منافع  فروشنده  .  به 

 است. فروشنده نفع  به رود ب االمال ب  یمتاگر ق یعنی ؛ گرددی برم

ببینیم منفعت یک مال متعلّق به کیست باید ببینیم    اینکه بنابراین برای تشخیص  ؛  منافع در مالکیّت تابع اصل مال استقاعده:  

 اصل مال متعلّق به چه کسی است. 

چه منفصل و چه متصل متعلق به خریدار است زیرا منافع در مالکیت تابع اصل مال است و اصل    منافع  ، بیع  عقِد  انعقادِ   رفِبه صِ

ها را چیده. منافع متصل هم  مثالً میوه ؛  اما خریدار منافع منفصل را جدا کرده است؛  انعقاد بیع متعلق به خریدار استۀ  مال از لحظ 

. آیا منافعی که در  گرددی برم  ت در نتیجه پس از اقاله قهراً به مالکیّت بایع نیس  یک تفکقابل   ، در حقیقت مال او بوده اما چون از مال

 ق.م.( بایع مصالحتاً باید عوض این منافع را بدهد.  288اثر عمل مشتری ایجاد شده عوضی دارد؟ بله )ماده 

 : 288  ماده

 .است فرض را گفته و فرض عکس آن را نگفته  کیماده  این

که    یمتیاقاله به مقدار ق  یندر ح  شود   آن  ت یمق  یاد کند که موجب ازد  ی بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتاگر مالک    - 288ماده  

 . بود د ت مستحق خواهشده اس  یادبه سبب عمل او ز 

ا  ؛ در این صورت،رودی م  االمال ب  یمتکه ق  کند ی م  ی تصرفات  یع در مب  یدار اول: خر  فرض  ؛  یردبگ   تواند یم   را   یمت ق  ین موقع اقاله 

 کرده است. فچون تصر  یستجزء منافع متصل ن یعنی

تصرفات  یلیون م  50  یدیمرا خر  ینماش   فرض کنید   :مثال   نیست. مهم  تومان شد   یلیون م  60  ینماش   ارزش   که  یم کرد  ی تومان و 

 . یردموقع اقاله بگ  تواند ی مرا  یمتق  ین. ایمچقدر اجرت داد یا یم کرد  ینههز چقدر

 .دهد ی مرا هم   قیمت و کمبود  دهد ی مآمده که موقع اقاله مال را   یینمال پا یمتکرده که ق   یتصرفات یدار دوم: خر فرض 
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  ۀ والبع   دهیمیمرا    ماشین  . در موقع اقالهیلیونم  40شده    ینکه ماش   یمکرد  فو با آن تصاد  یلیونم  50  یدیمرا خر  ین: ماش مثال

 تومان.  یلیون م  10

 

 (: 291تا  289مواد  ) ابراء  :سوم سبب

 . نماید ی منظر   رفِصَ یارخود به اخت از حقّ  دائن است که  ینابراء عبارت از ا - 289ماده  

نتیجه یا مثالً شما به من درس داده هزار تومان بدهکار شده  100انعقاد یک قرارداد من به شما    در  هزار    100اید و من هم  ام 

شما اشتغال ذمّه دارم حال شما طلبکار هستید و به اختیار خود آن دین را از ذمّه من ابراء    من در مقابلِ  ،امتومان بدهکار شده 

عال؛  کنید می  از  را  دین  آن  می یعنی  زایل  مدیون  م حقوق  دیگر  نتیجه من  در  ابکنید  ندارم.  تعهدی  نتیجه  در  و  فعل  نیستم  راء 

نظر  رفِ مدیون دارد صَ  تواند از طلبی که بر عهده است و چون ایقاع است اراده مدیون در آن تأثیر ندارد. هر داینی می   دائنحقوقی  

 که بر عهده من قرار بگیرد دین است. چه پول باشد چه کاال.حقوق ساقط کند. هر مال کلّی  مِکند یعنی آن را از عالَ

فقط    ینبنابرا  است  (کنندهابراء   –  دائن)  طلبکار  ۀ ارادفقط به    یعنی؛  است  یقاعا  ،ابراء  290سبب سقوط تعهد است. طبق ماده    ابراء

ابراء    توان ی ممحجور را هم    یعنی  نیست   زمالشونده(  )ابراء بدهکار    یتبدهکار دخالت ندارد، اهل  ۀ اراد.  خواهد ی مطلبکار را    یتاهل

 نمود. 

م اعتبار است. لَادینی از ع حقّطرف مقابل است. ابراء اسقاط  ۀبلکه اسقاط است. تملیک عقد است و محتاج اراد براء تملیک نیست ا

مقابل است. ابراء عقد نیست ایقاع    طرفِ   ۀتفاوت دارد، هبه طلب به مدیون عقد است لذا محتاج اراد   طلب به مدیون  هبۀبا  ابراء  

 شرط نیست. مقابل  طرفِ  ۀ است لذا اراد

مستقیماً   ما ابراء  است.  فیاسقاط  مع   کهی درحالالذمّه  مدیون  به  مافی هبه طلب  مالکیّت  طریق  از  و  موجب  الواسطه  طلب،  الذمّه 

 سقوط دین است. ابراء اکراهی، باطل است. ابراء غیر نافذ نداریم.

 ند در ایقاعات نیز جز در مورد طالق، اکراه باعث عدم نفوذ است نه بطالن.بود دکتر کاتوزیان معتقد مرحوم  البته استاد 

 ، عین متعلَّق اعراض است نه ابراء.«عین»براء باید »دین« باشد نه  متعلّق ا: 1نکته 

 که در ذمّه است که چهار شرط دارد:   مال کلّی یعنی دین : 2نکته 

 )یعنی ارزش مالی دارد(.  الی دارد جنبه م (1

 کلّی است.  (2

 وی معنی داشته باشد. کردنِ تا او مدیون شناخته شود تا ابراء باید در ذمّه باشد  (3

 زیرا دین نامشروع وجود قانونی ندارد. مثل دین ناشی از قمار. ؛ اشد مشروع هم ب (4

 تری هم وجود دارد: در ابراء یک شرط اضافه 

 باید آزاد هم باشد )در توقیف نباشد( یعنی به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد. (5
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 های ابراء با اعراض:: تفاوت 3نکته 

 . عیناست اما اعراض ناظر بر  دینابراء ناظر بر   (1

آن مال    تملّک شود یعنی  ابراء اسقاطِ دین است و دین دیگر در عالم حقوق وجود ندارد ولی اعراض موجب ایجاد اباحه می  (2

 کند مالک است. تملّکَسبق هرکس زودتر عین را   ۀ کننده و با توجه به قاعد  اعراض بر هر کس مباح است از جمله برخوردِ

 لذا الزم است. ء ماهیّت اسقاطی دارد و  : ابرا4نکته 

 : در ابراء شرط عوض امکان ندارد. به دو دلیل: 5نکته 

بر مسامحه    یاست مبتن   ی ابراء مجان  از آنجا که  . گیردی نم  یزیچ  کند ی م  یقاعطلبکار ا  یوقت  یعنی ؛  است  ی مجان  یقاع ابراء ا (1

  ی ابراء کند و بدهکار بر  تواند ی اگر نداند چقدر طلب دارد م  یعنی طلبکار؛  است  یدر آن کاف  یعلم اجمال  ینبنابرا؛  است

 است.  تَبَرُّعی یقاعِو ا یگانرا  یتاًابراء ماه شود.

که    عوض گذاشت  شرط   در آن  توانی است م   یقاعا  ینکه ابراء با ا  ، . حالیمض بگذاروَشرط عِ  توانستیم ی م  ی عقود مجان  در (2

ابراء را معوّ   یرادیو ا   کند حالت عقدی پیدا می  توان قبالً  البته می   .خواهد ی ق شرط قبول محقّاما ت؛  کند ی ض نمندارد و 

؛  مالی هبه شود سپس بر مبنای آن ابراء صورت گیرد  اینکهداد مثل    ضی را در یک عقد مورد توافق قراروَ)قبل از ابراء( عِ

 قرار نگرفته است.یعنی آن عوض در متن خود ابراء 

ابراء   ی مال  یشاپیشو پ  ی اتمقّدمبه طور    توانی الوصف م دارد مع   یقاعی ا  یّت : هر چند ابراء ماهیگربه عبارت د  کننده  را به 

  در مورد طالقِ   نکه اآن چن  یرد صورت بگ   جانبهیک و   یقاعیابراء باز هم به شکل ا  ، قبول آن هبه  ی هبه کرد و سپس بر مبنا

 . کنیمی عمل م گونه ینهمدارند به  یقاعیهم جنبه ا آنهابارات که لع و مُخُ

باشد ابراء داشته  استیفاء  اهلیت  باید  مالِ ؛  کننده  رایگان می خود دخالت می   زیرا در  به طور  از حقوق خود  و  بکند  نابراین  گذرد 

 ق.م.(.   290ماده )محجورین باطل است  ۀ کردن از جانب کلیمحتاج اهلیّت است. ابراء

 داشته باشد. یت ابراء اهل ی برامتعهٌدلَه که  شودی م موجب سقوط تعهد  ی ابراء وقت - 290ماده  

دارد.   یحقوق  یت ترکه شخص یرانا حقوق . درکهتر  راءِاب ییعنع  در واق یتمَ ( ابراء291ِ ماده) یستن الزمبدهکار هم  بودنزنده  حتی

 را ابراء نمود.  آن  توان ی مدارد،   یحقوق یتشخص  ۀپس چون ترک 

 است. یحصح یناز د یت مَ ۀ ابراء ذم - 291ماده  

میت    ۀ ترکه را قبول کرده باشند ابراء ذمّ  ،اثای ندارد، اگر ورّذمّه   اصالً  زیرا میتمیت است    ۀ صورتاً ابراء ذمّ  ،میت  ۀابراء ذمّ :  1نکته  

میت در حقیقت نوعی اعراض است. اعراض از    ۀترکه را قبول نکرده باشند ابراء ذمّ   ،اثوراث است و اگر ورّ  ۀدر حقیقت ابراء ذمّ 

 . که طلبکار به ترکه داردحقوق عینی 

 .است مُنَجَّز توانیم داشته باشیم فقط طالق است که ایقاع  زیرا ایقاع معلّق هم می ؛ معلّق بالاشکال است : ابراء2ِنکته 
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که ابراء ایقاع است در نتیجه  حال آن   زیرا شرط ماهیت عقدی دارد.؛  خواهد ی م ق شرط قبول  حقّاما ت  خواهد ی نمابراء قبول    خود

یعنی می   اینجادر مورد عوض گفتیم در    آنچه  و  هم صادق است  به طور پیشاپیش  توافق کرد و  مقّدمتوان  اتی درباره آن شرط 

 سپس بر مبنای آن ابراء صورت بگیرد. 

 .خواهد ی مشرط دو اراده  یاراده است ول  کیبا  یقاع. ایمهم دار یقاع ا ضمنِ شرطِ

. اگر قبول  «ید من بده  به   کتاب   ک ی  ینکه شما را ابراء کردم به شرط ا : »یمگوی تومان طلب دارم و م  میلیون   ده : من از شما  مثال

حال شرط ممتنع است،    ؛ (شودی نم  ق حقّم شود )ی م  ممتنع   شرطِ   ی ابراء واقع شده ول  نپذیرفتید و اگر    شودی مق  حقّشرط م  ید کرد

 است. تری قو ابراء را برگرداند،  شودی نمکه گفته است   یاما نظر؛ است الف اخت  نه، یافسخ کرد  توانی م ابراء را  یاآ

 است.  یرناپذ برگشت  یعنی  الزم است یقاع ا ، : ابراءنکته

را از    یند  ،. ابراء«یابد چیز از بین رفته حیات نمی   نکهاهمچن  « گرددشده باز نمی ساقط   حقّ یعنی »  «یعود  الالساقط و  »: گفته قاعده

 . گرددی نمبر  یگررده دبُ ینرده و چون از ببُ ینب

هم    یع بَ. چهار تا عقد تَیردصورت بگ   ابراء  ات  باشد وجود داشته    ینی د  ید . با (است  ین تابع وجود د  یعنیاست )  یتبع   یقاع : ابراء انکته

 رهن. ، کفالت ه،مان، حوال. ضاند ین دهم تابع  ینهاکه ا  یمدار

 (: 293تا   292مواد )  تعهد   یلتبد  :چهارم سبب

را تحویل دهم بعداً طی قرارداد دیگری   خانهکارکه منعقد کرده بودیم من متعهد بودم به شما یک تن آهن تولید فالن   با قراردادی

تبدیل به این موضوع شد. با انعقاد قرارداد دوم تعهد آن    ،تن عدس تحویل دهم، آن موضوع  20من    ، توافق کردیم که به جای آن

 تعهدات است.آهن از بین رفته است. لذا تبدیل تعهد هم نسبت به تعهد پیشین از موارد سقوط  ۀ محمول

  یجادا  یگریو د   )سابق(   اثرش سقوط تعهد موجود  کی عقد دو تا اثر دارد.    ین و ا  )ماهیّت قراردادی دارد(  تعهد عقد است  تبدیل

.  یند تعهد گو   یلرا تبد   ین . ایاید ب یشبه جا  مایلیم  که   ی تعهد   ک یبرود و    ین از ب  کنیم ی م توافق  و   یم تعهد دار  ک یاست.    جدید   تعهد 

به موجب یک    هست.  از جانب طرفین قرارداد سابقهم    تعهد   یدایشسبب پ  یجهنت  در  است و  سبب سقوط تعهد تعهد    یلپس تبد 

قراردادی متعهد بودم به شما یک تن عدس بدهم در قرارداد جدیدی توافق کردم به جای آن یک تن عدس، دو دستگاه ماشین  

 مزدا صفر بدهم پس در تبدیل تعهد دو قرارداد مطرح است: قرارداد سابق، قرارداد جدید.

گیرد و اراده هر دو طرف الزم  ه یک طرف تبدیل تعهد صورت نمی: هر تبدیل تعهدی ماهیّت قراردادی دارد، یعنی به اراد1نکته  

 است. 

، عدم تبدیل تعهد است زیرا اصل بقای عقد است چون اصل لزوم عقد است بنابراین هر تبدیل تعهدی نیازمند اثبات  : اصل2نکته  

 است 

 رد. لذا:سابق مالزمه دا تعهِد جدید با زوالِ  تعهِد : در هر تبدیل تعهد، ایجاد شدن3ِنکته 

اگر تعهد سابق باطل بوده باشد تعهد جدید هم باطل است ولو به خودی خود درست بوده باشد. مثال: من به موجب ربا   (1

متر پارچه    10,000من به شما    اینکهکنیم به  تومان به شما بپردازم بعد آن دین را تبدیل می   میلیون  100ام  متعهد بوده 
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دینی است که از لحاظ منشأ باطل است، در نتیجه تبدیل تعهد   بدهم که به خودی خود درست است اما از آنجا که تابعِ 

 هم باطل است.

شود که تعهد سابق زایل نشده است در حقیقت ایجاد تعهد جدید با زوال تعهد  اگر تعهد جدید باطل بوده باشد کشف می  (2

 مالزمه دارد.  سابق

 :یستند ن تعهد  یل تبد  واقعاًقسم سوم و چهارم  یعنی ؛ سم استدو قِ   واقعاً  یسم است ولچهار قِ ظاهراًتعهد  دیل : تب4نکته 

و به موجب آن   شود ی م  ( بسته طلبکار)ه  لَمتعهٌد ( و بدهکارمتعهد )   ین عقد ب  یناموضوع تعهد:    یلتعهد به اعتبار تبد یلتبد.  1

  ، گندم  ی که به جا  کنیم ی مما توافق    ( حالیستمقدار مهم ن   ینجاا)  بدهکارم  من به شما گندم   مثالً .  شودی م موضوع تعهد عوض  

 .یمبرنج بده

 طاقه از فالن پارچه بدهم. 10در قرارداد اول متعهد بودم دو شاخه تیرآهن تحویل دهم در قرارداد جدید متعهدم یا مثالً 

و به موجب آن    شودی مبسته    ه لَمتعهٌد  متعهد و  ین عقد ب  ین: ا(هدمنشأ تع  یاتعهد ) سبب    یلتعهد به اعتبار تبد  یلتبد  . 2

  مثالً .  شودی ماست که قانون هم عوض   ینعوض شدن سبب ا   یدۀفابشود.    ضوَ عَ  موضوع  ینکه بدون ا  شودی م سبب تعهد هم عوض  

ا  و بدهکار است    یلیونم  دهبه مؤجر    مستأجری ا  سری  کیتعهد عقد اجاره است. اجاره    ین سبب  از    ین احکام دارد که مستأجر 

از   یندهم ول فعالًرا که بابت اجاره بدهکارم   یلیونم  ده ینمن ا  یمکن توافق یامؤجر ب » :گوید ی مو وَد  خواهد در رَمی  یناحکام و قوان

اگر پذیرفته شود در این    «آن مبلغ را به من قرض بدهگه  به عبارت دیگر بهش می یا    من باشد   ۀعهد قرض بر    عنوان   به بعد به   ینا

)ماده    شودی م  ی احکام قرض جارپس    ؛من باز هم به شما بدهکار هستم اما این بدهی ناشی از عقد قرض است نه اجاره  صورت

 .  ق.م.(  292

 هستند. یواقع  یتعهدها  یلتعهد همان تبد  تبدیل دو نوع ینا

سابق داده    تعهد   ی که برای ینات تضم  293  ماده  ( طبقیستند تعهد ن  یلتبد   4و    3دو نوع، چون نوع    ین همتعهد )  یلدر تبد :  نکته

و به تعهد جدید  رودی م  ینچون خود تعهد از ب روند(ی م یناز ب) شوند شده است مثل وجه التزام، رهن؛ بعد از تبدیل تعهد فک می 

در    دائن مدیون و  تبدیل  البته دکتر کاتوزیان معتقدند که: تبدیل تعهد از طریق    .شرط شده باشد   اینکهگیرند مگر  هم تعلق نمی 

ناظر به انتقال دین و انتقال طلب است که در لسان    292ماده    3و    2و بندهای    مفهوم حقوق رومی در حقوق ایران پذیرفته شده

 قانون مدنی از اقسام تبدیل تعهد دانسته شده است.

تبد   -  293ماده   تعهد    تعهِد  یناتِتضم  ،تعهد   یل در  به  تعلّالسابق  نخواهد گرفت مگر حق  را صراحتاً    اینکه   ق  آن  طرفین معامله 

 شرط کرده باشند.

 آمده است. 292  ۀماد  1بند   در اند ی واقع تعهد  یلکه تبد  تعهد   یلد نوع تب دو ینا 

 :شودی محاصل   یلتعهد در موارد ذ  یلتبد  - 292ماده  

  یند نما  یاز اسباب تراض  ی به سبب  شودی م  ام آنمقائم ق  که  دییبه تعهد جد   یتعهد اصل  یله به تبد لَکه متعهد و متعهٌد  یوقت  -  1

 .شودی م  یر ب ی صورت متعهد نسبت به تعهد اصل یندر ا
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 .ید متعهد را ادا نما ینه قبول کند که دلَمتعهٌد یتکه شخص ثالث با رضا  یوقت - 2

 .ید منتقل نما  یگرد  ی الذمه متعهد را به کسی ه ماف لَ که متعهٌد  یوقت - 3

  2، تعهد دوم همواره یک تعهد جدید است اگر چه مشابه تعهد سابق باشد از این لحاظ نوشتارهای بندهای : در تبدیل تعهد 1نکته 

 با ایراد همراه است. 292ماده  3و 

  ص شخ  ( 4و    3)   دو مورد  یناما در ا  بود  هلَمتعهد و متعهٌد  ینب  عقد   (2)  و ( 1): در موارد  متعهد  یلتعهد به اعتبار تبد  یلتبد  . 3

که    کند ی مه هم قبول  لَ. متعهٌدکنم، دینش را ادا می متعهد   یبه جا  من  : گوید ی مه و  لَمتعهٌد  یشپ  آید ی م  یثالث  صثالث است. شخ

  یعنی ؛  است  انضمان خودم  عقد ان  هم  ینا   ( و از حقوق فرانسه آمده است  که )  یند گوی م  متعهد   یلتعهد به اعتبار تبد   یل را تبد   ینا

 . (292ماده   2 بند )است  ین در واقع انتقال د

شود دین را اداء  متعهد می   بسابق( به نام    شخص ثالثی )نسبت به قرارداد  ،است در قرارداد جدید   الفسابق آقای    قراردادِ  متعهِد

 ه و متعهد جدید. لَاراده دو نفر الزم است. متعهٌد کند.

 :یمندار یشتر دو مصداق ب ین انتقال د یبرا  یران: در حقوق انکته

 ضمان  عقد  .1

 حواله  عقد  .2

  ی . در دو عقد ضمان و حواله که مبتنرودیم   ین از ب  یناتش ، تضمشودی مو منتقل   رود ی نم  ین از ب  یند ینکه با ا  ین نکته: در انتقال د

 . رودی م ین از ب ینات است تضم ین بر انتقال د

که از متعهد دارم مال   طلبی» :گوید ی م  رود یم   سراغ ثالث (  طلبکار)ه  لَمتعهٌد:  (دائن)  هلَمتعهدٌ  یلتعهد به اعتبار تبد  یلتبد  .4

)در این    . در انتقال طلب (است  انتقال طلب   3  شماره  است و   ینانتقال د   2  شماره :  292در ماده  است )هم انتقال طلب    ین. اشما«

 .شودی مو ثالث بسته  ه لَمتعهٌد  بین عقد  ییعن یستبدهکار شرط ن  یتِرضا ماده(، 

است،    قراردادِ  هِلَمتعهٌد الف  اراده هر سه طرف  جدیِد  قراردادِ لَهِ  متعهٌدسابق  است که  متعهد   ب  است.  تعهد الزم  تبدیل  له  برای 

 )آیا تناقض را فهمیدید!؟( له جدید.سابق، متعهد، متعهد 

  ی در انتقال اسناد تجار   استثناء  استثناء هم دارد.  کی  یول  (.746  ماده  5بند  رود )ی م  ینطلب از ب  یناتتضم  ،: در انتقال طلبنکته

  ین نوع تضم  یک  یلکف یا مثالً    (. ق.ت  249  ماده)  رود ی نم  ین ب  از  یناتانتقال طلب است و در آنها تضم  ی گفت نوع  شودی م  واست  

  است.

 ...  :شودی م  یبر  یلکف یل در موارد ذ»  - 746ماده  

 « منتقل شود. یگریاز انحاء به د  یه به نحو لَمکفولٌ که حقّ  یدر صورت  - 5

ند. دارنده  دار  ی تضامن  یتولؤبرات مس  دارندۀ  ل ها در مقابس یرده و ظهرنوکه برات را قبول ک   یدهنده کسبرات   –  ق.ت   249  ماده 

رجوع    به تمام آنها مجتمعاً  یابه چند نفر    یا   نها که بخواهد منفرداًآ  به هرکدام از  تواند ی مراض  و اعت  یهتأددم  صورت ع  برات در
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  یا   یک   یهعل  بر  ی دعو  ۀ. اقامدارد  ودقبل خما  یهایس دهنده و ظهرنوها نسبت به براتیس از ظهرنو  یکحق را هر    همین  د.ینما

را    ی یسظهرنو  یبترت   یست ملزم ن  ی دعو  ۀکنند اقامه   یست، برات ن  مسئولین   سایر   به رجوع    حقّ ب اسقاط  موج  ین ئولاز مس  نفر چند  

دارد    ی تضامن  یت ولؤ مس  ی کس  با  ط را کرده فق  یسیظهرنو  یا   یهلعَحالٌمُ  یادهنده  برات   که ضمانتِ  یکند ضامن  یترعا  تاریخ  ثیح  از

 که از او ضمانت نموده است. 

 

 : (299تا   294مواد  )تهاتر  :پنجم سبب

مد   یعنی  هاترت هم  به  نفر  د  ند هست  یوندو  دو  کنید  .  شودی مساقط    ین هر  به  فرض  من   شماو    هستم   یون مد   شمامن  به    هم 

شود( تا کجا  شود )هر دو ساقط می متقابل ساقط می پس طلبکاری و بدهکاریِ .د دهیی نمهم  شماو  دهمی نمدینم را . من د مدیونی

کنند، من  اگر دو دین هم اندازه باشند تماماً با هم برابری می به این صورت که    ؛نمایند با هم برابری می   ممکن است؟ تا جایی که

شما   من    میلیون   20به  به  هم  شما  بدهکارم  بدهکارید   میلیون  20تومان  دین    ؛تومان  اندازه  به  نباشند  اندازه  هم  دین  دو  اگر 

تهاتر سببِ   تر.پایین بدون    است  ی قهر  یِ حقوق  ۀ واقع   یستن  ی عمل حقوق  ، تهاتر.  است  ( تعهد )  دو دین   متقابلِ   سقوطِ  پس  یعنی 

 . است یاراد یحقوق  ۀواقع هد به ع ی . وفاشوداراده کنیم واقع می  اینکه

ست از ا  آمده است که عبارت  294  ماده  ( درآن  یاصل  سببتهاتر )است با چند شرط. رکن    الزم  یرکن اصل  کیق تهاتر  حقّت  برای

بدهکارم و    شمامن به  فرض کنید  در مقابل هم.    ین و دو تا د  باشند   در مقابل هم باشند. دو نفر   ید با  ین دو د  یعنی ؛  ینتقابل دو د

دو    ید با  . در تهاترشودی نمتهاتر    د اینیبدهکار باش   آقای الف به    شماو    باشم  بدهکار  شما. اگر من به  هستید   هم به من بدهکار  شما

 نفر باشند.

به  مثال شما  تجار  ک ی:  از    ید بدهکار  یشرکت  طلبکار  یکیو  شرکاء  شرکت  ید از  و  صشخ  کی .    این   صشخ  کی   کشری   است 

 سه نفر.  شودی م

مقرر است تهاتر    یلکه در موارد ذ  یقی طر  به   دیگریکبه    هاآن  ونید  ینباشند ب  یونمد   یکدیگردو نفر در مقابل    ی وقت  -  294ماده  

 . شودیمحاصل 

 . 299در ماده  یکی آمده و  296  ۀماد . سه شرط در داردشرط   چهارتهاتر 

ولو به    یه تأد  زمان و مکانِ  حادِ اتّ  با  باشد جنس    یکاز    آنهاکه موضوع    شود ی محاصل    ینی تهاتر فقط در مورد دو د  -  296ماده  

 سبب.  اختالف

ثابت د  -  299ماده   در نزد    ی به نفع شخص ثالث  ین د  موضوع   ر اگ  ین ابراود و بنتر مؤثر نخواهد بهاثالث ت  اشخاصِ  ۀر مقابل حقوق 

  ۀ ی تهاتر از تأد به استنادِ  تواند ی نم یگرخود طلبکار گردد د دائناز  یفتوق  یناز ا بعد  یوند و م باشد شده  یفمطابق قانون توق یونمد 

 شده امتناع کند.  توقیف الم

 ین دو د جنسِ  یاموضوع   وحدت .1

 ین دو د  ۀی تأد  زمانِ وحدت .2
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 یندو د ۀ یتأد مکانِ  وحدت .3

 . آزاد بودن دو دین 4

 

اوالً دو دین وجود داشته باشد یعنی امری و چیزی در ذمّه من باشد زیرا موضوع تهاتر »دین«    :ینجنس دو د   یاموضوع   وحدت  .1

زمینه تهاتر    اینجادین هستند. در    اینهاتومان بدهکارید    8تومان بدهکارم و شما به من    10بنابراین اگر من به شما  ؛  است نه عین

  یزیون تلواین   اینکه  جهتبدهید به    معیّنبدهم و شما هم تلویزیون    معیّنوجود دارد. ولی مثالً من اگر قرار باشد به شما تلویزیون  

 دین نیست قابل تهاتر نیست. تهاتر مربوط به دیون است نه تعهد به تسلیم اعیان. معیّن

بدهکارم و    یبه طور کلبرنج    یلو من به شما هزار کفرض کنید    است.  یکلّ  ینِ دو د  ینتهاتر فقط ب  گفتمی   گذارقانون   بهتر بود  ثانیاً

 باشد. یکلّ  آن دو هم فاوصا  ید تهاتر که با شودی م و این ید بدهکار ی به طور کلبرنج به من  یلوک  هزار شما هم

  یک میلیون من    مثالً باشند.    یختار  یک  در   مؤجلِ هر دو    ید با  یا حال باشد  هر دو    ید با  یا  ین : دو دیندو د  ۀ ی تأدزمان    وحدت  .2

  یک در  و  مؤجل    ین دو د. اگر هر  شوند ی مدو تهاتر    هر   ، حالبه من بدهکارید   تومان   یک میلیون هم    و شمابدهکارم    به شما  تومان

 . شوند ی م برسد تهاتر  یخآن تار اینکهقبل از  ؛ برسد  تاریخ ا آنت کنیمی نمصبر  ، بود یختار

گیرد زیرا زمان  تهاتر صورت نمی   اینجادی اداء کنید در    14فروردین باید اداء کنم و شما باید به من    5مثال: اگر من دین خود را  

 اداء مورد نظر است نه زمان ایجاد.  زمانِ دین تأثیر دارد. وحدتِ در ارزِش 

.  )مکان ایفاء دو دین یکی باشد(  باشد   یکجا  هاآن  یۀ تأد  محلّ   ید تهاتر بشود با یندو د  ین ب  اینکه  ی: برایندو د  ۀ یتأدمکان   وحدت  .3

محله    یگرو د  شود ی متهاتر    ، د یبرنج را در تهران بده  ید با  و  د بدهکاری  هم  شما  ؛ بدهم  باید تعهدم را   در تهران  ومن به شما بدهکارم  

 گیرد. اگر قرار است من دین را در تبریز اداء کنم و شما در بندر انزلی تهاتر صورت نمی  .یستو منطقه مهم ن

 :خواهد ی نمدو تا شرط را  تهاتر

برای    پنجره شما را شکستم  ۀ یعنی اگر من شیش؛  یستن   الزم  یندو د  سببِ  وحدتِ  ،: در تهاتریند  ( دومنشأسبب )  وحدت  .1

شرط تهاتر نیست چه    ،پنجره من را بشکنید و بدهکار شوید. وحدت منشأ و یا وحدت سبببدهکار شدن الزم نیست شما شیشه  

یا مال  پرداخت نشده  باشد مثل خریدی که ثمن آن  قراردادی  پرداخت نشده  االجارهرابطه  باشد مثل  و  ای که  قهری  یا ضمانت 

 . دشویم واقع تهاتر    و اینجااز اجاره   یناش  یند  کیاست و  یع ب از  یناش  ین د ک یمثالً کند. اتالف و یا غصب مال، فرقی نمی

از    یلیون م  یک  من با   یلیون م   یک.  بدهکارید   به من  یلیون دو م  شمابدهکارم و    شمابه    یلیون م  ک ی: من  یندو د  یزانم  وحدت  .2

 . (ق.م 296  مادهماند )ی م یلیون م  کیو   شودی متهاتر  شما  یلیونِدو م

ولو به    یه اتحاد زمان و مکان تأد  با  باشد جنس    یککه موضوع آنها از    شود ی محاصل    ینی تهاتر فقط در مورد دو د  -  296ماده  

 سبب.  اختالف
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دو نفر    ینکه به محض ا  ین بنابرا  گردد ی م  لحاص  د یننما  ی موضوع تراض  یندر ا طرفین    ینکه است و بدون ا  ی تهاتر قهر   -  295ماده  

  به طرفین شده و  طرف تهاتر بر  طوربه نماید ی مکه با هم معادله   یاتا اندازه یند  دو  ردند هش  یوند واحد م  در آنِ یکدیگردر مقابل 

 . شوند ی م  یبر  یکدیگردر مقابل  آن دارمق

 ق.م:  299 ماده. آزاد بودن دو دین: 4

  ی برا را    یگر شرط د  یک  299  ۀ ماد«؛  وحدت موضوع، وحدت مکان و وحدت زمان»  ه است:تهاتر گفت  ی برارا  سه شرط    296  ۀ ماد

شده باشد تهاتر به    یفتوق  یبه نفع ثالث  یندو د  یکی از آزاد باشند. هر گاه    ید با  یناست که هر دو د  ینو آن ااست  تهاتر گفته  

  ی برا  و  شوند یسه نفر م   و چون در اینجا طرفین،   کرد  یف توق  شودی را هم م  یندید. این نکته الزم به ذکر است که  آی وجود نم

 .شودهاتر نمی ، تدو نفر باشند  ید تهاتر با

گیرد که هر دو دین آزاد باشند یعنی  شما به من مدیون هستید و من هم به شما مدیونم. بین این دو دین زمانی تهاتر صورت می 

توقیف نشده باشند. لذا اگر طلب من در ذمّه شما از جانب طلبکار من توقیف شده باشد، آنگاه شما از من طلبکار شوید، بین این  

ولی طلبی که    (گفتهیش پ  با شرایِط)البته  گیرد، زیرا درست است که طلبکاری و بدهکاری وجود دارد  صورت نمی   دو دین تهاتر

بنابراین  ؛  ثالث است  شخصِ  حقّ   شما در ذمّه من دارید آزاد است اما طلبی که من ذمّه شما دارم توقیف است. طلب من متعلقِ

طلبکار و بدهکار شویم با وحدت زمان و مکان، تهاتر در همان لحظه صورت گرفته    واحد درآن شود؛ اما اگر من با شما  هاتر نمی ت

باشد طلب مرا در عهده شما توقیف کند چون طلب من در ذمّه شما    درصددر طلبکار من به سراغ شما بیاید و  است. در نتیجه اگ

 ساقط شده است دیگر طلبی وجود ندارد که بتوان توقیف کرد. 

به  گویند: »)مردم می  بدهد   ی ااجاره   ینکه بدون ا  مالک داده به   یلیون م 80به این صورت که را اجاره کرده،    یاخانه   یی آقا یک :  مثال

را از طریق دادگاه    اش یه آقا مهر  ینا  . خانمِیج است(را»اجاره«    »رهنِ کامل« جای  مردم  ینب،  غلط است  و این  «صورت رهن کامل 

الحسنه یا  شناسد همین پولِ پیش )یا قرض ، تنها پولی که از آقا می کند  یفاز اموال آقا را توق  یکی  خواهد ی است و م  ه نمودهمطالب

را    یلیونم  80  ین که ا  دهد ی م   )موجر(  خانهصاحب نامه به    یک  احکام  یاجراکند.  ودیعه( است و آن را به اجرای احکام معرفی می 

  ین مورد، شده است. به ا  یفاست که به نفع ثالث )خانم( توق  یند  یک  در واقع، این  ید.آقا بده  ینا  خانم  به  ید و با  هید به آقا ند 

ین  بعد از ا؛ فرض کنید  ( 1356مصوب سال    ی احکام مدن  ی به بعد قانون اجرا  87مواد  یند )گوی مثالث    شخص   طلب نزد   یفِ توق

آقا    یلیونم  80  یلیدل  هربه    خانهب صاح  توقیف، م)از  طلبکار  می   شودی مستأجر(  بگوییم:و  نم  خواهیم  چونی تهاتر    80  شود 

دهد ی و تهاتر رخ نم   شوند ی م  نفر  سهیرد. در این حالت هم طرفین  به خانم بدهد و طلبش را از آقا بگ   ید که بدهکار بود با  یلیونیم

 ق.م.(.  299)ماده 

 عنه مدیون شود موجب فراغ ذمّه ضامن نخواهد شد.ه به مضمون لعد از عقد ضمان، مضمون اگر ب – 297ماده  

بر نقل ذمّه است یعنی به محض   از مدیون اصلی ضمانت کرد مدی   اینکهضمان در حقوق مدنی ما مبتنی  ون اصلی بری  ضامن 

 شود )نقل ذمّه به ذمّه(. ضامن منتقل می  شود و دین به عهدۀ می 

 شود. بدهکار می شود و ضامن مدیون اصلی بری می  ، ضمان انعقادشود با له طلبکار است، حاال عقد ضمان منعقد می مضمون 
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زیرا  ؛ گیردنمی  صورتشود بین این دو طلبکاری و بدهکاری تهاتر عنه در یک رابطه حقوقی بدهکار می له به مضمون سپس مضمون 

 عنه بدهکار است.له از ضامن طلبکار است ولی به مضمون »متقابل« نیست، یعنی مضمون   ،طلبکاری و بدهکاری

 قهری است. واقعۀ حقوقیِ   ،هاتر بین طرفین نیست زیرا تهاتر: اهلیّت طرفین شرط وقوع ت1نکته 

 توانند شرط کنند تهاتر صورت نگیرد؛ تهاتر قاعده آمره نیست. : دو طرف می 2نکته 

  موضوعِ   های مکرر و خطر احتمالی حمل و نقل مالِهای مکرر و صرف هزینه ر در این است که از رفت و آمد ت: ارزش تها3نکته  

 کند. تأدیه جلوگیری می 

 اقسام تهاتر: 

  نخواهیم   چه  یم چه ما بخواه  یمدر مقابل هم بدهکار شد   شمامن و    کهین هم  یعنی؛  است  یقهر الواقع  فی تهاتر    259ماده    طبق

های دیگری از تهاتر هم در  توان از نظر آموزشی صورت می   دادگاه   ۀ طرفین یا اراد   ۀ ولی به مناسبت دخالت اراد  .شودی متهاتر واقع  

سه    یناما ا؛  است  یکه قهر  بینیمی م   کنیم  اما اگر دقت؛  یستن  یسم تهاتر وجود دارد که انگار قهرسه قِ  ،وجود  ینبا ا  نظر گرفت.

 قسم:

 : یقرارداد  تهاتر .1

قرارداد شرا  یکیاست که    ییجا  ی تهاتر  ن  یط از  رخ  یستتهاتر  تهاتر  اراده(  طرفین    و   دهد ی نم  پس  دو  آن  کنند  ی متوافق  )با  و 

است.    یگفت تهاتر قهر  ید که با  دهد ی مرخ    تهاتر قهراً  که ظاهر شد شرط    ؛ در واقع،آورند ی م که وجود ندارد را به وجود    یشرط

  خواهیم ی محال    (. جنس  بودن   مخالف )  شودی نم  واقع   تهاتر   دانید ید؛ می به شما گندم بدهکارم و شما به من برنج بدهکار  من  :مثال

بشود بنابراینتهاتر  جا  کنیم یم توافق    ،  به  برنج    ی من  )گندم  اینجا (  تعهد   یل تبد بدهم  توافق   .شودی م   واقع   تهاتر   در  واقع  در 

محمولمی  به  محمول  ۀ کنیم  مقابل  در  می  ۀ گندم  این جهت  از  شود.  محسوب  شده  تهاتر  امر  برنج  این  که  چرا  قراردادی  گویند 

 مستلزم توافق طرفین است. 

و آن    کنند یم توافق  طرفین  تهاتر وجود ندارد و    یط شرا  که  ییات: جاس   ینپاسخ ا  یست؟چ  یمنظور از تهاتر قرارداد   پرسیدند   اگر

 .آید ی م تهاتر به وجود  ی که شرط کامل شد به طور قهر بعداً و  آورند ی مشرط را به وجود 

 : یقضائ  تهاتر .2

را هم قبول    ینمبدهکارم و د  شما. من به  ( است  الف اخت  بر سر آن است )نزاع    محلّ   یناز دو د  یکیاست که    ی یجا  ی یهاتر قضات

؛  را قبول ندارد  ینش نفر د  کی   ی ول  دارد وجود    ین . پس در واقع دو دد یندار   قبول   را   انتین د  ی ول   د یهم به من بدهکار؛ شما  دارم

  ینبه تهاترش با د  حکم   و  کند ی مبود احراز    یفالرا که اخت   ینیآن دی  مّدت و دادگاه بعد از    روند ی مبه دادگاه  فرض کنید این دو  

و ما    است  1396سال    فرض کنید   .یسیاست و نه تأس   می اعال  دادگاه  یکه رأ  یدر حال  اند گفته   یئرا تهاتر قضا  ین. ادهد ی م  یگرد

  رخ داده است و  1396که تهاتر سال    ،دهد ی م   یرأ  1398دادگاه در سال    رویمبه دادگاه می   1397در حالِ حاضر اختالف داریم،  

م نموده  ال رخ داده است و دادگاه آن را اع  یبه صورت قهر  الًتهاتر قب   شودی ممعلوم   .کند ی مم الآن را اع  1398دادگاه سال    در واقع 

 است. 
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از جانب یک شخص   مبلغ  ادعای طلبکاری  به  متقابل داده    150به دیگری وجود دارد  از جانب آن شخص دادخواست  میلیون. 

رشناس با بررسی دفاتر و  کند کاشود دادگاه برای احراز واقع، امر را به کارشناس ارجاع می شود و ادعای طلبکاری متقابل می می 

میلیون    12میلیون تومان است و از    7ای خواهان اصلی، طلبکاری وی  میلیون تومان ادع  150کند که از  ی احراز م  هاحسابصورت

طلبکاری و بدهکاری متقابل    اینجامیلیون است. حال چون در    6ادعای طلبکاری خواهان دعوی متقابل، طلبکاری وی در حقیقت  

کند  ین امر را کارشناس احراز می کنند تهاتر صورت گرفته است و چون اوجود دارد بین این دو دین تا جایی که با هم معامله می 

هم    اینجاکند، تا  کند و اعالم می طرفین را در حدود تهاتر فاقد حق اعالم می   ۀصادر   کند و دادگاه هم رأیِو به دادگاه گزارش می 

   گیرد. تهاتر صورت می 

 . یقهر تهاترِ  یِ قضائ مِ الاع باید گفته شود: ی تهاتر قضائ ۀواژ  ی به جا معتقد بودند  یان کاتوز دکتر 

 : یقاعیا تهاتر .3

. آید ی ماراده به وجود    کیبا    نیست  که  یشرط  ینا  یول  یستط تهاتر نیاز شرا   یکی  یعنی است    یتهاتر قرارداد  یهشب  یقاعیا  تهاتر

ا باشد این تهاتر را ایقاعی    طرفیک   ۀتهاتر صرفاً به اراد   کردن زمینۀاگر فراهم  است.  ینوع تهاتر قهر  کی تهاتر    ینپس در واقع 

 مورد هم راجع به مکان. یکمورد راجع به زمان و    یک  :دو مورد دارد ایقاعی  هاتر تگوییم. می 

آن   حال .شودی نمواقع تهاتر دانیم در این صورت ؛ می مؤجل یند کیحال است و  یند کی : یندو د یه زمان تأد اختالف اول،  مورد

 . (اراده کیبا   یعنی) گذردی م مؤجل است از اجل  ینش که د  یونیمد 

  ، دهمی من  االبدهم    یگر شش ماه د  ل شما راپو  ید با  من مثالً    از اجل بگذرد.  تواند ی ممؤجل است    ینشکه د  یونیمد   معموالً:  قاعده

 .کند ی ممؤجل را حال   ینِ فقط د شودی نمتهاتر  باعث اراده کی. آن  شودی م  حالدین،  یعنی

به من    شیرازدر    برنج را  ید بدهم و شما با  به شما  تهراندر  برنج را    ید من بافرض کنید  :  یندو د  یهمکان تأد  اختالف دوم،    مورد 

)وحدت مکان    مختلف است  تأدیه   چون مکانِ  دهد ی نمتهاتر رخ    در این صورت،(  یمتهران هست  طرففرض که دو    ین ا  با)  د یبده

 باشد. ی قرارداد رسد ی م  نظر به یکیاست و  یقاعی ا یکیبه دو صورت تهاتر ممکن است رخ بدهد.  ینجا. اوجود ندارد(

در این صورت    ( وبگذرد  ش حقّ  از   تواند ی مصاحب حق    هر)  گذردی مکه مکان به سودش است از سودش  طرفی  اول: آن    صورت

فرض که هر    ینا  با)  د یبدهبه من    یرازش   ید با  شما  تهران به شما بدهم و  ید . من برنج را بادهد ی مو تهاتر رخ    شودی م  یکی  هامکان

تهران هست را   گفتم   دارم که  ی نفع  ک ی  حتماً . من  (یمدو  در   برنج  بدهید   یراز ش   شما  مبه من    یراز ش در    خواهد ی نم  یم گوی . حال 

در    ،د یبده  تحویل  بدههمان  صورتتهران  این  در  رخ    و   شودی میکی    ،مکان  ، ید؛  حقّ   من)  دهد ی متهاتر  ش از  که    یرم بگ   یرازم 

 . ق.م.(  298)ماده   است اراده ک یبا  یعنیاست   یقاعیااین حالت، پس  من وحدت مکان هم ظاهر شد  ۀبا اراد  ؛ (کنمی منظر  صرف

که مخارج را    یرا بدهد و وقت   مکان   تا آن  یند  موضوعِ   و مخارج مربوط به نقلِ  یاید اوست ب  یان که مکان به زطرفی  دوم: آن    صورت

برنج را    ید تهران بدهم و شما بادر  برنج را    ید . من بااست  ی قرارداددر این صورت  پس    ؛شودی م دو اراده  قبول کرد  طرفپرداخت و  

  :یمگوی م   ادامه در  ،  »خیر«  : یمگوی من م  ؟«برنج را تهران بدهم   توانمی م»   :گوید ی م  او است  یان که مکان به ز  ی . کسید بده  یرازش 

شما    در این صورت، .  «دارد  ینه هز  و این برای من بفرستم    یراز آن را به ش   ید من با  د یبرنج را تهران بده  شما  اگر   ینکها  طربه خا»
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برنج   ید با  شما  حال  .گیرمی م را    ینهو من هم هز  دهید ی مرا    ینههز  ابتداشما    حالت،  یندر ا  «دهمی منقل را    ۀین هز  من»  :ید یگوی م

 .(ق.م 298  ماده) شودی م تهاتر که  د یبدهتحویل تهران   در  را

تهاتر وقتی حاصل می   ۀ تأدی  فقط محلّ اگر  »  -  298ماده   باشد،  تأدیدینین، مختلف  با  نقلِ   مخارج  ۀ شود که  به    موضوعِ   مربوط 

 ند.«را ساقط نمای معیّن  تأدیه در محلّ  حقّطرفین   ء، دیگر یا به نحوی از انحا ی به محلِّ قرض از محلّ

 نکته راجع به تهاتر:چند 

استناد    . (آ.د.م  2  ماده )   آن استناد کند   به   ع ینفذ  ینکه بدهد مگر ا  یبه تهاتر رأ  تواند ی نماست دادگاه    یقهر   ، تهاتر  اینکه   با   (1)   نکته

 است. ی ندارد پس تهاتر قهر منافاتی  هاتربودن ت یا قهرچون کاشف است ب ینفعذ

 ( عموم  یلی تکم  ،یستن  ی امر  ،تهاتر  قواعد   (2نکته  نظم  به  مربوط  مربوط    یستن  ی است.  است.  حقوق  بهو  برا  افراد    ی تهاتر 

 . یند هاتر گوتاز   ف را انصرا ینحاصل کنند که ا فانصرا تهاتر از توانند ی م  ینرفط ینکردن روابط افراد است بنابراساده

( اوصاف  3نکته  باشد ولی  برنج  آنها( اگر جنس دو دین یکی  باشد مثل برج طارم در مقابل  تفاوت وصف    متفاوت  و این  هندی 

 گیرد. موجب تفاوت در قیمت آن دو جنس بگردد تهاتر صورت نمی

 علیه تحقق دین محرز نیست. حصول معلّق شود زیرا قبل از تهاتر نمی علیه معلّق قبل از حصول معلّق  ینِ با دِ  مُنَجَّز ینِ( د4ِنکته ) 

 هر دو دین یکی باشد. اجلِ اینکه( مؤجل بودن دین مانع تهاتر نیست مشروط بر 5نکته ) 

 رسد زیرا واقعۀ حقوقی قهری است.( تهاتر به ارث نمی 6نکته ) 

تهاتر    لهعنه از مضمون طلب مضمون   عنه باله از مضمون مضمون   گیرد. )بین طلبِذمّه هم تهاتر صورت می ( در ضمان ضمِّ  7نکته )

 شود.(ضامن آزاد و بری می  ،، در این صورتگیرد صورت می 

 (: 300 ماده الذمة )ی ماف یتمالک :ششم سبب

گیرد، عین  . عین در ذمّه قرار نمییند  یعنیبر عهده است و آن    آنچه  « یعنیالذمهی ماف»   ؛یعنی عهده  «ذمّه »)ه  الذمّی ما ف  مالکیت

دو    یعنی؛  اش قرار دارد به هر طریقی مالک شودآن دین را که در ذمّه   ، الذمّه یعنی مدیون فی مالکیت ما  (گیردقرار می در تصرف  

و سبب    شودیم ساقط    ینامکان ندارد و چون امکان ندارد د  و این از لحاظ عملی   بشود   نفر جمع   کی طلبکار و بدهکار در    عنوانِ

  بدهکار   نفر از خودش طلبکار است و به خودش   ک ی  یعنی ؛  است  ی قهر   ی حقوق  ۀ واقع  ، مثل تهاتر  هم  یتش سقوط تعهد است. ماه

مورد    ک یو    است  )منشأ قهری(   از ارث   یمورد ناش   ک یالذمه دو مورد دارد  ی فما  یت. مالکرودی م  ین از ب  ین د  و در این صورت، است  

 : )منشأ ارادی( از عقد  یناش 

 االرث سهم  البته به نسبتِ  وارث   ینِ. درسد ی مطلب به وارث    ، ثمورّ  ث بدهکار است. بعد از فوتِ: وارث به مورّ«ارث »  ؛ اول  مورد 

 .شودی مجمع  بدهکار به بدهکار که دو عنوان در  ید . طلب از طلبکار رس شودیم ساقط 
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تمام    و  کند ی مپدر فوت    ،حال  به پدر بدهکار است.  یلیون م  10پسر    ین، ا(پسر و پدر  یک)تنها وارث پدر است    ی پسر  (1مثال )

. طلب از طلبکار  رسد ی مبه پسر    یلیونیم  10طلب    ینا  باشد   نداشته  یبده  یا  ین د  یچ پدر ه  ینکهفرض ا  با  رسد ی ماموالش به پسر  

 .کند دیگر این کار را نمی را به خودش بدهد که   یلیون م  10 باید  حال پسر  ید رس به بدهکار 

  یلیونی م  10  طلب  در این صورت.  میردی مپدر    فرض کنید   ؛به پدر بدهکار است  یلیونم  10از پسرها    یکی   :پسر و پدر  دو  (2مثال )

  10پسر اول    دانیممی   ؛و نصفش به پسر دوم  رسد ی منصف به پسر اول    ( و شودی مدو پسر نصف    یناموالش ب  یعنی)  شودی منصف  

ب  الذمهی ماف  یتبه سبب مالک  ینشتومان د  میلیون  5پس    ،ید تومان به او رس   میلیون  5  وبود    بدهکار  یلیونم   5  و  رودی م  یناز 

 به برادرش بدهد. ید را با یه تومان بقمیلیون 

ه  باین کار  (  ید رس به بدهکار    طلبکار  از  طلبکند )که طلبش را به بدهکار منتقل    بنددی مدوم عقد: طلبکار با بدهکار قرارداد    مورد

 (. 806 ماده )  یند گو  یونطلب به مد  ۀ هبرا  این و  دهد یم رخ   الذمهی ماف  یتهم مالک  جاینا واقع شد و عقد ۀ یلوس 

 رجوع ندارد.  ببخشد حقّ یونطلب خود را به مد  دائن هرگاه  - 806ماده  

تواند به مدیون هبه شود  است می   دائنصلحِ طلب یا هبۀ طلب به مدیون است. دین که از حقوق    ، الذمّهمافی   مالکیتِ  ارادیِ   منشاءِ

 شود. و مدیون در یک نفر جمع می  دائن مدیون عنوان  دین به خودِ  دو با تملیکِ  یا صلح شود در هر

و در این    د دهییم   یه او هد   مناسبتی به   را به   ک تومان. فردا همان چ  میلیون  100  غ به مبل  د یدار  کچ  کی   انشما از دوستت  :مثال

  ۀ هب   یول   شودی م   یجادطلبکار ا  ۀ اراداست فقط با    یقاعابراء فرق دارد. ابراء ا  با؛ این حالت،  ید رس به بدهکار  طلبکار    طلبِ  صورت،

 . شود ی بر ینشقبول کند تا د ید با یونعقد است و مد  مدیون  به طلب 

 

ُمخلصانه ازیه توصیۀ   نفس بهاعتماد  خواهیممی  اگر.  کنیم  متمرکز  دیگران  به  بخشش   در  را  مانانرژی  که  است  این  اهداف  به  دستیابی  هایراه  بهترین   : 
  القا   را  هااین  دیگری  شخِص   در  باید  خواهیممی  اندیشیمثبت  و  امیدواری  حس  اگر.  ببریم  باال  را  ماناطرافیان  نفس  به  اعتماد  کنیم  سعی  شود،  بیشتر  خودمان

 و   دیگران  به  کمک  موجِی   اثرِ !  ما  زندگی  بر  است  دیگران«  »اثر  این  .بخواهیم  هم  دیگران  برای  خواهیممی  خودمان  برای  موفقیت را  اگر  و  کنیم
  تأثیرگذارترین  از  یکی  آموختیم  هم  وقتی.  بود  خواهیم  دوستی« »نوع  این   ذینفع  ترین بزرگ  خودمان   که  است  این  آنها  به  مانانرژی  و  وقت  سخاوتمندانۀ  بخشیدِن 

  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  بر  هابخش
  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  جزوۀ حقوق مدنی  دوستم

متوّجه  کنند. من    احساس   را  مثبت  تغییرِ   و  لذت  از  موجی  هم  اطرافیانم  و  جامعه  هم  ببرم،  لذت  خودم   هم  تا  کنم   آن  خواندن  به   تشویق  را  دیگران
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو  خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستشده

 کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند. 

با   مطالعه  حین  در  سهواگر  مانده  موارد  غافل  آن  از  ما  که  دیگر  انسانی  خطاهای  یا  و  ایمیل  قلم  طریق  از  شدید؛  مواجه  ایم، 
mollakarimi.omid@gmail.com  .با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم   
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یرگذاری بر زندگی ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأث  !  ۶۰متولِد دهۀ  َپرِت  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس 

هایی  کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. را که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می 

من به این جمله  های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثال ۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده در حوز 

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 

 
 omid_mollakarimi       اینستاگرام شخصی:  1402روزرسانی جزوه: آخرین به 

با  ارشدیکارشناس  ۀحقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یلیرو گرفتم مثل خ  یسانسمل   ینکهاز ا  بعد داستان نویسنده:   کاِر ثابت هم    یهبگم که    یدشدم؛ البته 
ماهانه   که  م  یهداشتم  اوون  از  ثابت  اگرفتمیحقوِق  به  رفته  رفته  ا  یدمرس   یجهنت  ین.  بخوام  اگه  بِ   ینجوریکه  در ادامه  از  بعد  آخر  دسِت  مدرک    یافتدم 

بهتر   یدکتر   ی حتّ   یا و    ارشد یکارشناس  م  یندر  توو    یه   خوامیحالت  باال  سطِح  نها   یهکارمنِد  بشم که  در   یه  یتاً اداره    ها یلیخ  یبرا  یدکنم. شا  یافتحقوق خوب 
دوست داشتم مثل    یشه. همیدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم   یهبه    یدنمحسوب بشه اما من رس   وناوِج آرزوهاش  ۀخوب نقط  ِی حقوِق کارمند   یهبه    یدنرس

با کلّ   های یتکه توو موقع  یی به آدما  یلما ف   ینا  یقهرمانا بکشم و بگم    یقنفس عم  یهبودِن خودم    یداز مف  یتغرور و کماِل رضا   یبد قرار گرفتن کمک کنم و 
  ی فرار   ی«ادار   یطمح  یهصبح به صبح کارت زدن توو  »   یا همون   « جا نشستن  »یهبجنگه و از    ید که با  ینه ا  یزاد آدم  ِی ذاِت زندگ  یمگذر که ب  یلماف   ین»تونستم!«. از ا 

  ید سوزان با  یاِق اشت  ینشروع کنم به خوندن! البته ا  ینل فروردببخشم و از اوّ   یشحقوِق ثابت را به لقا  یگرفتم عطا  یمباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم
صد  بگن: »  یا!«؛  یکه چ  یو بخون  ینیبش   خواییم  ی، تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت دار   اب  یاناگه دوستان و اطراف  یبشه و حت  یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ 

برسم اما با خودم عهد کردم    یتنداشتم که به موفق   اطمینان  !«یندار   یمرًا شانسعُ   یهسهم  تو بدوِن و    دارنیسه هزار تا َور م   یتاً و نها  کننیهزار تا شرکت م   و ده  
اوّ  فروردکه  هم»بسمه  ین ل  با  و  بگم  پ   ۀالله«  خانواده  یشتوانم  از  قبلشم  البته  اِبرم؛  توو  که  خواستم  ا  یرمس   ینام  و  کنن  ماه    ین کمکم  و    یههشت  توقع  کم 

  ام یمکه از شکست داشتم، از تصم  ی رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترس  یابلندپروازانه  یریِن ش   یسِک انتظارشون رو از من کم کنن. من ر 
کن و    ّیهته یاتهکه توو رو  ینیماش  یبرا یچیجاسوئ  هیل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه   ینهاگر آرزوت ا  گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م  یبنده  یه ۀبودم!«. جمل یراض

  یا ُکت    یرو   یشهکانون هم  هاییلداره و وک  وکوچولو که رووش آرم کانون ر   ینۀسسنجاق  یکرفتم    ی،! منم بدون معّطلرسییه م ینداشته باش که به ماش   یقین
ساعِت   ینکهبا وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  یه. مثاًل با مسؤول  ُاومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    یدمخدا رو د  یهاشروع کردم کمک  تا  کردم.  یهته  زننیمانتوشون م

داشتم اگر    یمانا   ینکه! خالصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن   ۱۱و تا    یبا نگهباِن مجموعه هماهنگ کن  تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م  ۶کاِر اوونجا تا  
متن    ینکه امروز که ا  ینکهسرا«. خوشحالم از ابه فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر، یُ   شم؛یمند م شیریِن اوون زحمات بهره  ۀمیوامروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و  

متنم   خوامیو م  و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم   ( قبول شدمی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر   یحقوق  یهاآزمون  ِی هستم که در تمام   یتیرو نوشتم در وضع
 !«یچههمه جا بپ یتتموفق یسکوت تالش کن و اجازه بده صدا یه جمله تموم کنم: »توو ی رو با

 تان هستم. انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم
 مالکریمی امید موفقیِت تو؛  امیدبه 

 است.( جهانیان پروردگار  مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد  )پایان
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
جزواِت کنید و  ها ارسالرسانطریق پیامپیامک کنید یا از  را تاندرخواست  09352213175به شماره همراه 

 دریافت کنید.ن از م را های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتریدر آزمون  کنندۀ قبولیتضمین
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