
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 6جزوۀ حقوق مدنی 
 عقود معّین )قسمت اول( 

 1402آخرین ربوزرسانى:  
 مدرس: دکتر امید مالکریمی 

 ( دانشگاه عضو هیأت علمی   و  )وکیل پایه یک دادگستری

 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
های  ی این درس در دانشگاهسالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونکیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم

ِت منابع  مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده  فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
د که  طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شو شوند کتاِب کوچِک جزوهمی

الخصوص  ارشد و علی( و کارشناسیسراسریو    آزاد ،  پیام نورزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی )دانشگاه  ی این جنظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه
ها جزوۀ َسُبک و رواِن  شود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونداوطلبان شرکت در آزمون

( بگیرید و مطالعه کنید به  www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می طور شگفتحقوقی که به  
 کنید! جزواتم اعتیاد پیدا می

های حقوقی هر های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست ل و حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفص  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ سال، به روز می 

( رو دنبال کنید omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )»کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که می  هاست! اسِم کارگاِه ما،بقیۀ کارگاه 
 تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.

  خوام ی. م یحقوق  یها جزوات آزمون  ۀکنندنیتدو  نطوری و هم  یدادگستر   کی   هیپا  لیو وک  یعلم   أتی، عضو ه هستم مدرس دانشگاه  یم یمالکر   دی : امداستان من
جزوات    ا ی  ی صوت  ی هالیفا   ی مجاز  یدر فضا  ینجور ی رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن ا  میکه مدرک کارشناس   یزمان   ادمه یکنم،    فیداستان جالب براتون تعر   هی

رو    گفتنیم   د یرا که اسات  یتهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزوات   یکه تو   یاز مؤسسات آموزش  یکی  یکالسا  یداشتم که تو   یدوست   هیدر دسترس نبود؛  

https://www.mollakarimi.ir/
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https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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بگذاره،    ارمیاونها رو در اخت  ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپ نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالس   ی بد   یل یخط خ  هیبا   

  ی آدرس تو ندارم؛ گفت که برو فالن   یکپ یۀو امکان ته  یو دسترس خونمیآزمون وکالت م  یکه در شهرستان دارم و برا یاخونه  هی یبهم گفت که من اوومدم تو 
همون واحد    ا ی  ریقسمِت تکث   یتو   یُمِسنّ   یآقا  هیبود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا،    یآموزش  ۀ تهران )که آدرس همون مؤسس

مؤسسه    هی  نجا یپسر جون! ا  نیه نه! گفت بب گفتم ک  ؟ی مؤسسه هست   یبهم گفت دانشجو   خوام یرو م   دی فالن اسات  ۀانتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزو
تجار  کاِر  داره  م   ی است که  استاد    هک  ی نجور یا  دهیانجام  تکث  دهی م  یاصفحه  200  ۀجزو  هیمثاًل  که  دانشجوها  ریبه من  به  ِبَدم  و  که    نیهم  ی کنم  مؤسسه 

 ن؟«؛یها رو به من بدجزوه  نیخواهش کنم که هم   تونمیاوون استاد در اوون درِس خاص رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »م  ی هاکالس 
قرار داده    دانشجوها   اری را در اخت  یپ یتا  ِی اصفحه  200  ۀ!« ادامه داد که »اون استاده که جزودییبفرما  د،یگفتم: »ببخش   ؛هنوز حرفم تموم نشده!«  سایگفت: »وا

  گه یها سِر کالس جزوه هم مشه!« ادمه داد که: »همون استاد به بچه  ریرو ِبده به دست من که تکث  یدستورالعمِل قبول  ایفرمول    ای  دی که کِلّ کل  ستین   ینجور یا
  گهیها موجود داره که سِر کالس به بچه  یرادات یهم ا  شده پیتا  ۀجزو نیدر هم   نکهیتر او گفت جالب  یپ ی تا  ۀجزو  ن یمکمل ا  شهیم   سینودست  ۀو جزو  سنیکه بنو

دارن قبول بشن،    یتوان مال   ای  دارن  یکالسا دسترس   نی که به ا  ییاوونها  دیچرا با   نکهی ناراحت شدم از ا  یل ی!«؛ خاس ینجور یکه اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله ا
که باهام انجام داده بود شد، خواست    یقراره؛ متوّجِه کار   نی ! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از اچوندیهم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پ  گهیاز طرف د

  خواست یرده بود و نم ک  نهیحق داشت چون هز   دی! شادمیرو م   ها یکپ   هتکن، البته بازم نگفت که ب   ی بردار و از جزوات ُنت  نجا ی ا  ایجبران کنه، بهم گفت پاشو ب 
راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز   یرفتم اونجا؛ پنج ساعت تو  دمی بودن« َاَصن تو ذاتمه کوب ر یگیاضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پ  بی رق هی

برگشت    رِ یکاَرم تموم شد و با اتوبوس در مس   نکهیکنم؛ بعد از ا  یبردار ادداشتیو    نمی دارن بهم داد که بنش  ها که ُماّل   ییزهایم   نیدونه از ا  کیکرد و    ییرایازم پذ
که من    یقیرف  نیا  یکیفکر بودم که اگه    نیا  یتو   کردمیکه نوشته بودم!( نگاه م  نقدریدسِت راستم که کبود شده بود )ا  ۀکه داشتم به انگشت بزرگ   یبودم در حال

که فقر و    شد یم   ن یا   جه،ی و البته نت  موندیباز م  شرفتینداشت مسّلما از پ  یمال   ییها رو هم به جهت عدم تواناکالس   ن ینداشت و امکان حضور در ا  وداشتم ر 
  دونن یم   اتیرو در ماد   زیچهم هستند که همه    ید یکه معدود اسات  میالبته بگذر   شه،یُمستعد م   یهانقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم  یتو   کردنیزندگ

اومد، گفته بود که: »اگر با خدا    ادم یهام  از معلم  یکیجمله از    هی  هو یفکر بودم که    نی مستعد مسؤولند؛ تو هم  ی هاآدم  نیا  شرفتیو اونها هم در خصوص عدم پ 
عًا    ازیکه ن   ییبه اونها  ندهیاز کاِرت رو در آ  یبخش   هیکه    یوعده کن َتَبرُّ بابا )»خدا« رو  خالصه به اون بزرگ  «،یر یگ یم  یجواب خوب  یکن  ریخ به خدمت تو دارن 

  ی نجور ی اختصاص بدم؛ ا گانیجزواِت را  ِن یم رو به تدواز زمان دهمکی  نطوریقضاوت و هم  ای به َدِه پوِل حاصله از وکالت  کی( قول دادم که اگه قبول بشم  گمیم
االن ُنه سال از    کنمیم رو شروع م َوعده  یخدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرا  یعن یبه خودش )   رم،رو بعد از ماد  میقبول  ِن یر یشد که ساِل بعدش، خبِر ش 

ن  یبه َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به ا کی  رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یحقوق  ی هادر آزمون یقبول   یبرا ازیو من تماِم جزواِت مورِد ن  گذرهیاون روز م
به گفته قرآن    نکهی رحمت بود؛ خالصه ا  یۀرو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون ما  ییهاها آدمسال  نیمهم اختصاص دادم و البته خدا در تمام ا

جزواتم روزانه   نکهیُخرسندم از ا   د یخون یبار م   نیاول  یمتن را برا  نیامروز که ا  دم؛ی ورم دام  یۀاو را در کل   یهااست!« و من دست  کی نزد  کوکارانی»رحمت خدا به ن 
  ت ی موفق  یجزواتم برا  ۀندارم که مطالع  دی من ترد  کنن؛یها صحبت ماون  بودننقصیبودن و بو خدا را شاکرم که داوطلبان از کامل  شود یصدها مرتبه دانلود م 

از جزوات رو    یکیخواهش از شما دارم که فقط    هی( و  شه ی)و دائمًا بروز م  ت اس  گانیجزوات کاماًل را  ن یاست. ا  یها )البته در کنار خواندن  قانون( کاف در آزمون
دارم؛ بدون وجود شما َمحاله    ازیبه کمک شما ن ریکاِر خ  نیگسترِش ا   یمن برا  ن،یکن  یتون معرفها رو به دوستاناون  نیبرد  یها پِ اون  ۀو اگه به معجز  دی دانلود کن

 ! گردهیشما هم بهتون برم  ری کار خ ن یا دی . البته بدوندکنن   دای دست پ  یمنابع کنکور  نیکه به ا
برداری از آن، بدون  تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

آور است. نگارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود  باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانقصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می 
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » از راه را پیرامون این نوشتار

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  ورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری می های ساده توضیح داده بشه مثل یک قمثال

بۀ چِقِر سلمسری 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 فقهی و حقوقی مواجه می 

گفت و بعد، برامون های روشن برامون قّصه می داستانی و با مثال دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن  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 خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می

گویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل  به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده  ها هستند، معلِم حقوق بایدها و هشتادی هفتادی
 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم میمی
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 اه تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان!حال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 

های ذیل هر ماده از کتاب  همچنین حاشیه  و  (شده در جزوه اشاره )  یک از عقودِ  قانون مدنی مربوط به هرموادّ  : مطالعۀ  توجه

  قانون و    (1356/ 2/5)مصوب    روابط موجر و مستأجر  قانون  نیز  و  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف مرحوم کاتوزیان

مطالب مطروحه در  تمام  ، خالصۀ  الزم به ذکر استبرای دانشجویان گرامی الزامی است.    (25/5/1376)مصوب    روابط موجر و مستأجر

 کالس، در این جزوه آمده است.

 عقود معین و عقود نامعین 

 ( مدنی  قانون  ۱۰  ماده) نامعین  عقود ،معین عقود : اند دسته   دو به  عقود 

  اختصاصی   شرایط   و   آثار  گردد که تأکید می   .است  گردیده  ذکر  قانون   در   آنها  آثار  و  اختصاصی  شرایط   و   عنوان   که  عقودی :  معین  عقود 

  بیع،   عقد   چند   شامل  که   هتل   در   اقامت   مثل  شویممی   روبرو   مختلط   عقود   با   اوقات  گاهی  ولی  است  شده  ذکر  قانون   در   معین   عقد 

برای مثال چند    و  نموده  اجاره   را   اتاقی   فرد   نماییم؛ مثالً  بار  آن  یبرا   را عقود  از  یک   کدام  آثار باید   صورت  این   در  باشد می   ...   و   اجاره

  مثل  اختصاصی  خیارات  سری   یک  بیع  عقد   در   مثالً  که  است  این  مورد  این  دانستن  اهمیتِ(.  بیع)  است  خریده  را  آنجا  وعدۀ غذاییِ

   .ندارد وجود   عقود سایر از که دارد   وجود حیوان  خیار مجلس، خیار خیرثمن، أت خیار

  عمومی   قواعد  و مدنی قانون ۱۰  ماده  تابع   و   نشده   اشاره  قانون   در   آنها  آثار  و   اختصاصی   شرایط   و عنوان  به   که  عقودی:  نامعین  عقود 

 . باشد می   قراردادها

،  7  و  6  مدنی  در   کلّی  طور  به   « خواهیم خواند.7« و »حقوق مدنی  6معین را در دورۀ کارشناسی در دو درس »حقوق مدنی    عقود

عقود معین مجموعاً    . داد  خواهیم  قرار  گفتگو  و بحث  مورد  را  آثارشان  نیز و  آنها  اختصاصی  شرایط   و  بررسی  مستقل طور  به  را  عقود

  شود می   شروع   عقد بیع   از   یابد؛ به عبارت دیگرادامه می قانون مدنی    8۰7مادۀ    تاقانون مدنی آغاز و    338باشد که از مادۀ  عقد می   ۱9

و مبحث »خیارات و احکام راجع به آنها«  ذیل     معینِ عقودِ تنها    ، (6)مدنی    طبق سرفصل، در این درس   پذیرد.ان می و با عقد هبه پای

 بررسی خواهد شد:

رو مسائل و احکام آن    ین از ا  گیرد،ی قرار م  یجوامع انسان  ۀ روزمر  ۀ عقود و معامالت مورد استفاد  ۀ از هم  یشب   یعب:  ۱بیع .1

 است.  یگرد ین تر از مسائل و احکام عقود معگسترده  یلیخ

 
تواند طرفِ مقابلِ خود را آزادانه انتخاب کنه. این آزادی ممکنه محدود شه و این طبق اصلِ آزادیِ قراردادها هر کسی در خرید و فروش آزاد است و می 1

.  ۱کند دو تا است:  یهایی که قرارداد ایجاد م ناشی شود. محدودیت  قراردادناشی شود یا ممکنه از    نظم عمومیناشی شود یا از    قانونمحدودیت ممکنه از  

اند  نامه(: در مواردی که خریدار و فروشنده قصدِ انجام دادنِ معامله را دارند ولی هنوز مقدماتِ آن را فراهم نکردهوعدۀ دوطرفۀ بیع یا وعدۀ متقابلِ بیع )قول

شود  انجام بدهند سندی نیز که در این باب تنظیم می  کنند که معامله را با شرایط معیّن و ظرف مدّت خاصّیبندَند که دو طرف تعهد میقراردادی می

؛ اگر گذشته توانیم الزامش را بخواهیممینامه، عقدِ عهدی و الزم است و اگر یکی از آن سر باز زند  نامه گویند؛ قولوعدۀ بیع است و در زبانِ عرف بدان قول

نامه، فروشنده عهد شکنی کند و موضوعِ تهعد را  ؛ هر گاه با وجود قولتزام را نیز گرفتشود وجه المیاز تعهد به انتقال وجه التزام نیز تعیین شده باشد  

طرفۀ بیع: گاهی یکی از دو طرف که معموالً فروشنده است شرایط معامله و قیمتی  . وعدۀ یک2.  حقّ درخواست ابطال داردبه دیگری انتقال دهد خریدار،  

نامه پیش از قبول، انتقال مبیع  در قولدارد و به خریدار میگه اگه دوست داشتی من پا هستم!  مبیع اعالم میرا تعیین و ارادۀ خود را مبنی بر انتقال  

 گیرد. صورت نمی 
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که نهادِ حقوقیِ مشترکِ  : اهمیت ویژۀ عقد بیع، نویسندگان قانون مدنی و نویسندگان را بر آن داشته است  خیارات •

مبحث  بینِ عقدِ بیع و سایر عقود معین، یعنی خیارات، را در فصل بیع بیاورد و ما نیز بعد از اتمام بحث بیع به  

 »خیارات« خواهیم پرداخت. 

 معاوضه .2

ترین مسائل حقوقی را به خود اختصاص  ترین و ظریف : در بین سایر عقود معین، عقد اجاره پس از عقد بیع گسترده اجاره  .3

 داده است.   

 قرض  .4

 جعاله  .5

 صلح .6

 قانون مدنی(   395  تا 338  مواد) بیع عقد

  عین غیر تواند می  که ین استع الً ومعم عمبی  ابراینبن. «معلوم ضوَ عِ به  عین 2ملیکِ ت» از  عبارتست بیع قانون مدنی  338 ه ماد  وفق

:  داریم  بیع   نوع  سه   بنابراین.  در معین  ی کلّ  و   ی کلّ  ،معین  عین  بر سه قِسم است:  عینکه    یماه خواند   سابقاً در درس مدنی دو.  باشد   هم

  کیلو ۱۰۰)  معین در  یکلّ   بیع  .3  (؛فروختم سیاه  م دُ  برنج  کیلو   ۱۰۰)  یکلّ  عبی  .2  ؛3( فروختم  را  میز  «این مثالً »)  معین  عین  بیع  .۱

  معین   عینِ.  ۱  :سه نوع عین وجود دارد قانون مدنی    35۰ه به ماده  با توجّ  که  کنیم پس تکرار می   .(فروختم  را  «کیلو   هزار  این»  از

 .4الذمه( ی فی )کلّ  یکلّ  عینِ. 3 ؛ )در حکم عین معین( ی در معینکلّ  عینِ . 2 ؛)عین خارجی یا عین شخصی(

 .آن خانه ؛ مانند:خارج جدای از سایر اموال قابل اشاره باشد  مِ: مالی که در عالَ عین معین. ۱

 . داخل مغازهشکلِ یک  کمربنِداز صد  کمربند عدد  ده  ؛ مانند:االجزاءمقدار معین از مال متساوی  :ی در معینکلّ . 2

 .آبادحاجی  پیارِمکیلو خرمای   3۰ ؛ مانند:معین و صادق بر افراد عدیده باشد  ، مالی که صفات آن در ذهن :یکلّ . 3

  در اثر اصلی عقد بیع، یعنی اثر عمدۀ بیع که مورد نظر طرفین بوده است، ایجاد مالکیت برای طرفین نسبت به مبیع و ثمن است.  

  «؛ خریدم»  گوید:می   مه  ب  و  «فروختم  را  میز  این»  د:گویمی   الف.  شودمی   واقع   تملیک  ،عقد   زمان با انعقادهم   فاصلهالب   معین،  عین  بیع

  واقع   تملیک  ،عقد انعقاد    باهمزمان    معین   در  یکلّ   همچنین بیع   و  یکلّ  بیع  در   اما.  شودمی   میز  مالک  زمان با بیع، بدر این مثال، هم 

  گوید: می   در پاسخ  م ه   ب  و   « فروختم  سیاه  م دُ  برنج  کیلو   صد »  گوید:الف می .  شودمی   واقع   مصداق   تعیین  با   تملیک   بلکه   شودینم

بیاورد و آن را    را  یاهس   دُم  رنجب  کیلو  ۱۰۰  درو می   زمانی که الف.  نشد   حاصل  تملیک  ولی  شد   واقع   بیع در این فرض،    «؛خریدم»

)مثالً در راه    باشد   نداده   تحویل   اگر  حتی  کند،  صمشخ  را  داقمص  ،ایع ب  هک   ینهم  و   پذیردصورت می   داقمص  تعیین  تازه  تحویل دهد 

؛  است  مصداق  تعیین   با  تملیک   معین،   در   یکلّ  و  یکلّ  بیع  در  سپ  شود.می   ین مع  عین  ی،عینِ کلّ   یعنی   گیردمی   صورت  تملیک  ،باشد(

بلکه نتیجۀ چنین عقدی صرفاً پیدایش تعهد یعنی تکلیف قانونی بر  شود در عقدی که موردِ آن کلّی است در زمان عقد حاصل نمی

 
شود ولی بیع نیست چون شود یعنی تملیک، باید مقرون به اعادۀ مالکیتِ سابق نباشد؛ اقاله عقد است و تملیکی حساب میهر تملیکی، بیع حساب نمی  2

شده در ماده باید یک مالکیتِ  گیرد اما اقاله، بیع نیست لذا این تملیکِ اشارهکند. پس در اقاله اگر چه تملیک و تملّک صورت می سابق را اعاده میمالکیتِ

 جدید باشد نه مالکیتِ سابق.  
 اگر موضوعِ معامله، قیمی باشد تعیین نشدنِ اوصافِ فرعی در سند مبطل نیست. 3
 توان الزامِ او را از دادگاه خواست. کلی در معین، قبض، منوط به اجازه و تعیین مبیع از سوی فروشنده است و در صورتِ امتناعِ وی می  کلی و در مبیعِ 4
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یعنی عقد بیع در هر صورت منتهی به تملیک    است  تملیکی   عقدی   حال  هر  در   بیع نکتۀ مهم اینکه    عهدۀ فروشندۀ مال کلّی است.

  5معلوم خواهد بود.  عین به عِوَضِ 

گوید از بین این سه تا فقط  یا ممکن است یک حقّ مالی باشد ولی تعریفِ بیع می   منفعت   هستند یا  ینعگفتیم اموال یا  نکته: ما می 

ن باشد اگر منفعت باشد بدان اجاره گویند و اگر یک  شود اسمش را گذاشت »بیع«، یعنی مبیع باید عیتملیکِ عین است که می 

  فروش گوییم »اصالً به همین دلیل است که ما نمی   شود؛یا اصل آزادی قراردادها عمل می ق.م    ۱۰حقّ مالی باشد بر اساس مادۀ  

نفعت و انتقال حق را از  قانون مدنی، انتقالِ م  338. پس قیِد »عین« در مادۀ  سرقفلی«حقّ    انتقالگوییم »بلکه می حقّ سرقفلی«  

 طریق بیع خارج کرده است.  

تواند عِوَض قرار بگیرد  توجه: قانون مدنی در مورد ثمن هیچ قیدی ندارد بنابراین هرچه مال باشد اعم از عین و منفعت و حق می 

مالی باشد اما در خصوص ثمن،    تواند دین، منفعت یا حقوق در بیع، مبیع حتماً باید عین باشد و نمی   ولی مبیع فقط باید عین باشد.

برای همین هم هست که   تواند یک حقّ مالی یا دین باشد چنین محدودیتی وجود ندارد یعنی الزم نیست ثمن، عین باشد بلکه می 

  ۱۰برای انتقالِ حقوق مثل سرقفلی، حقّ کسب و پیشه، حق اختراع، نام تجارتی، سهام و ... از عبارت صلح یا عقود نامعیّن )مادۀ  

 شود و نه از واژۀ بیع. ق.م( استفاده می 

 نکته: عقد بیع، عقدی الزم است.

  یجاببه ا یع آن، عقد ب یمتو ق  یع در مب ی و مشتر  یع پس از توافق بادنی »قانون م   339مادۀ مطابق نکته: بیع، عقدی رضایی است. 

هایی که تنظیم سندِ رسمی، شرطِ ثبوت است، با  البته در بیع   « واقع گردد  یز به داد و ستد ن  یع . ممکن است بشودی و قبول واقع م 

 شود.داد و ستد واقع نمی 

ال با هر چیزی: لفظ، کتابت یا هر چیزی؛ منتها چند استثناء بر رضایی بودنِ  اصل در بیع این است که اراده اعالم شود کافی است حا

شود  که با ایجاب و قبول واقع نمی   خواهد؛ فروش اموال دولتی شود و قبض می بیعِ صَرف که با ایجاب و قبول واقع نمی   عقد وارد است:

شده  خواهد؛ فروش امالک ثبتشود و مزایده می قبول واقع نمی شده( که با ایجاب و  خواهد؛ فروِش اموالِ محکوم )توقیف و مزایده می 

تونه موضوعِ بیع باشه؟!! منظور از فروش  خواهد؛ فروش سرقفلی هم تشریفاتی است )عه! مگه نگفتی سرقفلی نمیکه سند رسمی می 

)انتقالِ سرقفلی حتماً باید    ذیر استپدر اینجا همان انتقال سرقفلی است؛ مسامحتاً گفتم: »فروش«( زیرا تنها با سندِ رسمی امکان 

 . یا محل صورت پذیردبه همراه انتقال منافع 

شود. مثالً بیعِ ملکِ  شود که این می گذارند که عقد، تشریفاتی می توجه: گاهی طرفین با توافقِ هم یک سری تشریفات در عقد می 

     کنم.این ملک را به شما منتقل نمی نِد رسمی تنظیم نشه من گن تا زمانی که س شده است اما می غیرثبت

توجه: توافق دربارۀ ثمن باید قبل از عقد صورت پذیرد و معامله با ثمنِ نامعلوم صحیح نیست ولی این قاعده، تعدیل شده و در مزایده  

 . الزم نیست ثمن مشخص باشد 

است. بیعِ صَرف، عقِد بیعی است   عینیعِ صَرف که  نام بیبه   جز یکی از اقسام عقد بیعاست    رضایینکته مهم: گفتیم که بیع، عقدی  

 که مبیع و ثمن هر دو طال یا هر دو نقره یا یکی طال و دیگری نقره باشد.

 
ی است با  الذمه باید توجّه داشت که تملیکِ فوری و بدونِ قید و شرط، جوهرِ اساسیِ بیع نیست پس بیعِ کلّی هم در زمرۀ عقود تملیکدر مورد کلّی فی 5

زمانِ وقوعِ عقد،    این تفاوت که اثر آن فوراً ایجاد نشده و موکول به انتخابِ مصداق است. در حالی که در عین معین و بنا به نظر برخی در کلی در معین از 

 آید. اثر می
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شده  زده به صورت سکهتوان  : طال یا نقرۀ موضوعِ بیع صَرف می 2: اگر طال یا نقره رو فروختید و پول گرفتین، بیعِ صَرف نیست؛  ۱

یعنی اگر یک جام یا ظرفِ نقره رو به شما بدم و جاش سکۀ طال    ( غیرمسکوکشده )قرۀ خام و یا ساخته طال و نباشد یا    )مسکوک( 

: هم قبض و اقباضِ مبیع و هم قبض و اقباض ثمن در بیع صَرف، شرط صحت عقد است. در بیعِ صَرف،  3بگیرم، بیعِ صَرف است.  

در بیع صَرف، حقّ حبس وجود ندارد چون حقّ حبس  :  4؛  مندو قبض و اقباض شرط صحت عقد است، هم قبض مبیع و هم قبض ث

رف اگر  صَ  از آثار بیع است و در بیع صَرف تا قبل از قبضِ عوضین، بیعی منعقد نشده است؛ بنابراین حقّ حبس منتفی است. در بیعِ

 هر یک از طرفین از دادن عوض امتناع کند، عقد منعقد نشده است.

  یع ب  ی در معن  یحصر  ید و قبول، الفاظ و عبارات با  یجاب در اگه: » قانون مدنی می   34۰مادۀ  :  قبولقاطع و روشن بودنِ ایجاب و  

ایجاب و قبول    به صورت ضمنی تواند  « در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح باشد )به این معنا نیست که عقدِ بیع نمی باشد.

 شود(.  

 

 : انواع بیع

؛ به عبارت بهتر، بیع از منظر زمانِ تحویلِ عوضین به  دارد  حالت  4  6ن )مبیع(ثمَن و مُمَثَ  بودنِ  لج  مؤَ  یا  حال  نظر  از  بیع   عقد 

 :شودچهار قِسم تقسیم می 

  است   بودن  نقد ،  عبی   در   لاص  است.  د(نق  ی یعن  )حال  حال  دو  هر  آن   ثمنِ   و   مبیع   که  است  بیعی:  )یا بیع حال(  نقد  بیع .1

 .است کتملی ، عبی  ذات  مقتضای. است بودن  نقد  ، بیع قِالطإ مقتضای ( به عبارت دیگر  344 )ماده 

  ، ثمن و   قطعی  ، بیع باشد  نگشته  ن معیّ موعدی   ، قیمت ۀتأدی یا  مبیع تسلیم  برای ...  بیع  عقد  در   اگر »قانون مدنی:   344 ماده 

 باشد  معهود   موعدی  ...  تجارتی  تِ المعام در  تجارت   عادتِ و   فعر  یا محل عادتِ  و  ف عر حسب  بر اینکه مگر  است محسوب  حال

 «.باشد  نشده  ذکری  بیع  قرارداد  در  چه  اگر

 دید.زمان می گیرید و پول رو هم هم خرید و مبیع رو همون لحظه تحویل می رید و خوراکی می مثلِ موقعی که هایپر مارکت می 

؛ ن شده باشد ، معیّاَجَلی ،  مبیعپرداخت شود ولی برای تسلیم    فوراًآن باید    ثمن آن بیعی است که  :  (سَلَف  یا)   سَلَم  بیع .2

کلّی فی  مبیع،  و  ثمن، حال است  َسلَم،  بیعِ  و مؤجّل است.در    مثال  وانبه عن  .است  نسیهبیعِ    برعکسِ  فلََس  بیع  الّذمّه 

  پول   این  ! کشاورز: »ای  گوید می   و   رود(می   دارد   یکلّ   مال   که  کسی  هر   نزد   یا)  رودمی   کشاورزنزد    که   است  کسی  «رخَفلََس»

  ، مبیع. ودش ی م   فلََس  بیع   این  که   «بده   من   به  برنج   نتُ یک  که زمانِ برداشتِ محصولِ تو است،  دیگر   ماه   یک   را االن بگیر و 

  .است باطل وگرنه  باشد  ینمع باید  اجل اینجا در .  و ثمن، حال است مؤجل و  الذمهفی   یکلّ

اش و مبیع  است  مؤجل م ه و   تاس  الذمهفی  ی کلّ  م ه ،ش اثمن  یعنی. است مؤجل   و  ی کلّ  آن  ثمنِ که  است  بیعی : نسیه بیع .3

 علما.  (باید اینگونه باشد   مؤجل  هایع بی  امتم  در  هالبت)  است  باطل  عقد   والّا  باشد   صمشخ  باید   ل جَأ  ،نسیه  بیع  در.  حال است

  ماه   یکبگویند:  یعنی فرضاً  .  باشد (  لغزش   از   ی استوار و عارشده،  شده، مشخص )ضبط   مضبوط   باید   لجَأ  نمایند تأکید می 

  مؤجل  «؛ این حالت،بیاید   زلزله  که  شودمی داده    وقتی  پول »  مقرر شود:برای مثال اینگونه    اگر  اما  ...  و  دیگر  روز  ده  دیگر،

 
در ذمه که به   یکلّ  ینع  یاموجود در خارج و  یناست از ع عبارت « یعمب» یا «نثمَمُ». یندگو «ثمن» یرد،قرار گ یعض در عقد بوَکه به عنوان ِع  یبه مال 6

  الت،معام  بیشتر  در  اکنونحتماً پول باشد هم  یستمال باشد و الزم ن  ید. ثمن باشودیم  یکمعلوم به طرف تمل  ضِوَِع  یافتعنوان معوض و به انتظار در

 ثمن به صورت پول است. 

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


 کنید! ها ارسالرساناز طریق پیامرا   تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  مالکریمی دکتر امید  6مدنی جزوه  7 

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

دارم و توافق  شویی بر می رم فروشگاه لوازم خانگی و یک ماشین ظرف مثالً می   . است  یکلّ   الًمعمو  پول .  است  باطل  و   نیست

 کنیم که پنج قسطه پولش رو بدم.  می 

  یکی   هااجل  نیست   زمال.  باشد   لمؤج  دو   ره  و   ی کلّ  دو  ره  ش انثم   هم   و  ش امبیع   هم   که   است  بیعی :  کالی  به  کالی  بیع .4

  م دُ  برنج  نتُ  یک  مثال  عنوانه  ب.  باشد   مؤجل  که  است  این  مهم  و  یکسان باشد ، یعنی الزم نیست که اجلِ مبیع و ثمن  باشد 

و آن به معنی  آید  از کال می کالی    داده شود.  دیگر  ماه  دو  ش اپول  و  شود  تحویل  دیگر  ماه  یک  که  شودخریداری می   سیاه

گویند که چون برای تسلیم مبیع و  بودن و نگران بودن است. این بیع را از آن جهت کالی به کالی  انتظارکشیدن، مراقب 

مدّت به مالی که بر اثر عقد تحصیل    شدنِشند تا با سپری کِمعامله انتظار می   شود، هر دو طرفِ تأدیۀ ثمن، اجل معین می 

 حقوقداناننظر اکثر  طبق  .  ساکت استبیع کالی به کالی  نسبت به صحت یا بطالن    قانون مدنی   اند دسترسی پیدا کنند. کرده 

را    قانون مدنی مبنی بر آزادی اراده در قراردادها  ۱۰مادۀ  و    اصلِ صحت قراردادهاچون ما    بیع کالی به کالی صحیح است

 اما بیعِ دِین به دِین باطل است زیرا در عقِد بیع گفتیم که مبیع باید عین باشد نه دِین.داریم. 

چون    .است  الذمّهفی   کلّی  برابر  در  الذمّهفی   کلّی  فروختن  معنای   به   دین  به  دین  بیع   دین.  به   دین   بیع   نام  به   مدل دیگر بیع داریم  یک

 هم مبیع و هم ثمن هر دو دین هستند این بیع صحیح نیست.

  میلیون   صد   »د«  »ج« از .  نیست(  مهم  آن طلب  )سبب یا دلیل   دارد  طلب  الذمّه(فی   )کلّی یا کلّی   لوبیا  تُن   یک »الف« از »ب«    مثالً

  »ج«   و  دهد می »ج«  دارد به  »ب«   از که  طلبی »الف«. کنند می  مبادله  هم با را هایشان»ج« طلب   و  »الف«. دارد طلب  )کلّی( تومان 

  بیع طلب   صحیح این است که آن را  که  گویند   دِین  به  دِین  بیعِ  را  این بیع.  دین( )انتقال  دهد می   »الف«  دارد به از »د«  که   طلبی

 شود. می جاجابه  طلب تا  دو این  بیع، با و  دارد وجود   طلب دو   بیع، از قبل  یعنی  گویند؛  طلب  به

  در .  ندارد  ارتباطی بین این دو وجود  هیچ  کالی است یا ارتباطی بین این دو وجود ندارد؟  به  کالی  بیع  این نوع بیع آیا همان:  سوال

الزم به ذکر است که فقها    داریم.  طلب   دو  بیع،  از   قبل  دین«  به  دین  »بیع  در  اما  نداریم   چیزی  بیع هیچ  از  قبل  کالی«،  به   کالی  »بیع

  باطل إعالم نموده   را   دین  به  دین  بیع  که  داریم  روایتی .  دارند   ارتباط   دارند این دو با هماین استدالل را قبول نداشته و اظهار می 

  است  کالی باطل  به   کالی   بیع   روایت،  این  به  استناد   به  دارند می اظهار    نیز  فقها  دارد؛   فساد  بر   داللت  هم  نهی   و   آن را نهی کرده   و  است

  کالی   به   کالی  بیع  هم  حقوقی  نظر  کنیم که ازتأکید می .  است  دین  به   دین  بیع   نوع   یک  کالی   به   کالی  بیع  شود که و اینگونه فرض می 

 نداریم.   فقه  به  هیچ کاری  در حقوق مدنیمدنی ریشه در فقه دارد اما ما    درست است که حقوق  و  دین  به   دین  بیع   هم  و  است  درست

های »سلف«، »نسیه« و »کالی به کالی« اجل باید مشخص باشد؛ اگه اجل، مجهول باشد با شرطِ مجهولی مواجهیم که  نکته: در بیع 

 موجب جهل به عوضین است و در نتیجه، قرارداد باطل است.

قانون پولی   2اخت ثمن به یکی از ارزهای خارجی کشور وفق بند ج مادۀ گیرد پردنکته: در معامالتی که بین اتباع ایران صورت می 

که  آن  است مگر  ریپذ کشور انجام   جیفقط به پول را  یبده  ایو    نیتعهد پرداخت هرگونه دو بانکی کشور ممنوع است. طبق این ماده »

بیع، بلکه هر تعهد دیگری،    « فلذا ثمنِ قراردادِ.باشد   و بستانکار داده شده   بدهکارن یب  ی گرید  ب یکشور ترت  یمقررات ارز  تیبا رعا

 فقط به پولِ رایجِ کشور ممکن است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بستانکار و بدهکار داده شده باشد. 

 : خرید خبردادن از قیمتِ انواع بیع از نظر

کند مثالً من  شود و فروشنده، قیمتِ خریدِ خود را ذکر نمیمله، ثمن با توافق خریدار و فروشنده تعیین می ا: در این معساومهبیع مُ

 کنم قیمتی که اوونجا خریدم چقدر بوده. فروشم اصالً هم ذکر نمی گم می آم می رفتم بازار جنس خریدم، می 
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خرم که قیمتِ  روم از بازار یک جنس می دار هستم و میمغازه آید؛ فرض کنید منِ مالکریمی یک  : مرابحه از سود می رابحهبیع مُ

گم: »ببین! قیمتِ خریدم یک تومن بوده ولی سودی که من رویش  آیم به شما بفروشم می آن یک میلیون است، بعد موقعی که می 

این بیع، درست است منتها  گویم شه یک و دویست« یعنی در واقع، قیمتِ ربح را نیز به شما می خورم دویست تومن است و می می 

ای مشخص کنی، سودت رو هم مشخص کنی )االن اکثر  دی باید قیمتِ آن مبیعی را که خریده گه اگه داری مرابحه انجام می می 

 هایی ینه هز  یز، مقدار غرامت و نمقدار سود ،  المال()رأس   یدخر   یمتِقاز    ید با  یدارفروشنده و خر  ،مرابحه  یعدر ب  ها اینجوریه(.بیع 

لباس را به    ینا  ید اگر فروشنده بگو  بنابراین  داشته باشند.  یونقل کاال و جز آن، متحمّل شده است آگاهحمل   یکه فروشنده برا

 . یستمعلوم ن ید خر یمتفالن مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون ق ۀ به اضاف امیده که خر  یمبلغ

. در این  دهد  یفتخف ی به مشتر  ی آن درصد  ی مبنا  اعالم کند و بر  یداررا به خر  ید خر یمت ق یع با یع، اگر هنگام عقد ب: واضعهمُ یعب

 گه. گوید ولی از آن قیمتی که خریده کمتر می ها را هم می گوید، هزینه نوع بیع، فروشنده احمق است؛ قیمت را می 

  ین بدون نفع و ضرر، آن را بفروشد، چن  ت،یم خبر دهد و به همان ق  یکاال را به مشتر   ید خر  یمتهرگاه فروشنده ق:  بیع تولیت

 . یند گو  یتتول یع را ب  یعیب

 

 »فروش به شرط« به سه صورت است:

مثالً فرشی را به    ق.م(  353فروخته شود و خالفِ آن درآید، معامله باطل است. )مادۀ    معیّن  جنس: اگر مبیع به شرط داشتن  ۱

 شرط آنکه نخِ آن ابریشم باشد را بخریم و مشخص شود که نخی که با آن بافته شده ابریشم نیست. 

ق.م( مثالً فرشی را    355لَه حقّ فسخ دارد )مادۀ  فروخته شود و خالفِ آن درآید، مشروط    معیّن  مقدار: اگر مبیع به شرط داشتن  2

 متری نیست. ۱2م و مشخص شود که  متری باشد را بخری ۱2به شرط آنکه 

ق.م( مثالً فرشی را    4۱۰لَه حقّ فسخ دارد )مادۀ  فروخته شود و خالفِ آن درآید، مشروط    معیّن  وصف: اگر مبیع به شرط داشتن  3

 به شرط آنکه بافتِ کاشان باشد را بخریم و مشخص شود که نیست.

 

 

  برای   که  است  ممکن  نیز   و ]قسمت دوم ماده:[    مشروط  یا  باشد   مطلق   است  ممکن  بیع ]قسمت اول ماده:[  »قانون مدنی:    34۱ماده

 « .شود داده  قرار  اجلی ثمن  از قسمتی  یا تمام  تأدیه  برای یا مبیع  از قسمتی  یا تمام  تسلیم

یعنی اگر در عقدی شرط نباشد بدان عقِد قسمت اول ماده: در این ماده، عقِد مطلق در برابرِ عقِد مشروط قرار گرفته شده است  

 مطلق گوییم. 

مجهول ماندن اَجَل، باعث بطالن است چون »شرطِ مجهولی    اصل بر این است بیع، نقد تلقی شود و مؤَجَّل نباشد.  قسمت دوم ماده: 

 باشد. که جهلِ به آن موجبِ جهلِ به عوضین شود« باطل است و موجب بطالن عقد نیز می 
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،  «اجاره به شرط تملیک»؛ مصداق بارز  اجارهارتباط دارد و هم با    بیع اجاره به شرط تملیک به نوعی هم با    : تملیك  طشر  به  اجاره 

 :است مدل  دو تملیک  شرط  به اجاره. ی هستند لیزینگ  معامالتِ

اگر مالی با اقساطِ دراز مدت  به تصرف دیگری داده شود که با پرداختِ آخرین قسط خود به خود به ملکیت متصرف درآید،   .1

  برای اجارۀ عادی  ،تّدماین    کهدانید  . می کند می   اجاره  (الس   3۰  الً مث)  والنیط  تّدم  به   را  مالی  شخصی تابعِ عقِد بیع است.  

  در   ۀ عادی باشد چرا که در این مدل از اجارهاجار  تواند این عقد، یک جورایی نمی   که  دهد می   نشان   همین   و  نیست   فمتعار

در    دانیماما می   . عینِ مستأجره شودمالکِ   داد  را  قسط   آخرین  ،تمّد  پایان  در  مستأجر  اههرگ  شودمی   شرط  ،ارهاج  عقِد

  ال م  و  دهد می   را  قسط   آخرین  ،تملیک  شرط   به  اجاره  در  اما  رودمی  داد   را  قسط   آخرینهای متعارف، چنانچه مستأجر  اجاره

 . درَبَمی  را

  این   آن  خصوصیت  کی  :ویژگی  دو  با  اما  دارد و یک جورایی بیع است  بیع   ، حال و هوایتملیک  شرط  به  اجارهگفت  توان  می 

 قسط   آخرین  مستأجر وقتی و گیردنمی  ورتص  عقد   با  تملیک  که است  این  ویژگی بعدی  و  است  اقساط   آن، ثمنِ  که  تاس 

 باطنِ   و  اجاره   ،  آنظاهرِ  که  گویند   اول  نوع  تملیک   شرط   به  ارهاج  را   مدل  نای  سپ.  گیردمی   صورت   تملیک   زمان   آن   داد   را

 .است بیع ، آن

  را   مالی  نفر  یکقال به وجود نیامده باشد و انتقال ملکیت، نیازمنِد تراضیِ دوباره باشد، تابعِ عقِد اجاره است.  تاگر سببِ ان .2

  غ مبل  نال ف  باید   شود   مال   مالک   اراده بر این داشت که   ، تّدم  انپای  در   تأجر مس  ر اگ   ودش ی م  رطش   اره اج  در   و   کند می   اجاره

  یک  شود مالک  اینکه  برای آن بر وهالع هیچ،  داده اره اج تباب هک  مبالغی آن ییعن. بدهد  اضافه هایی که دادهعالوه بر اجاره 

 .است یّرخَمُ  مستأجر  اینجا درالبته باید گفت  . بدهد  دیگر   مازادِمبلغِ 

 پیشنهاد   یک  با  مستأجر  ،تمّد  آخرِ  در  هک  تاس   ایاجاره   ی( یعنبیع  ۀوعد )  بیع  پیشنهاد  با  همراه  است  اجاره  واقع  در  این

  راگ  کنید می   شرط   اجاره عقد    همان  در   تومان  میلیون   3  اهیم  ساله  یک   کنید می   اجاره خوردو سراتو    یک   شما.  است  روبرو 

 اهیم   در واقع پس از پایان مّدتِ اجاره،  که  بدهد   تومان   میلیون  6۰ باید   بشود  ماشین مالک  د بخواه  دتم رآخ  در   تأجرمس

هم    تومان  میلیون 6۰  باید   آن   بر   وهال ع  و   بوده   اجاره  هاسه میلیون   اینمجموعِ  توان گفت  در واقع می   و   داده   را  هامیلیون   3

و باید مبلغی مازاد بر آنچه داده    اینگونه نیست  ، اما مدل دوّم  ؛شد می   ک مال  و   داد ی م  را  ط قس  رینآخ  ،لاوّ   مدل  در.  بدهد 

 . است پرداخت کند 

 

 تفاوت بیع و اجاره به شرط تملیك 

اجاره به شرط تملیک، طبق نظر مرحوم کاتوزیان یک عقد معیّن است )نامعیّن نیست(. کجا در قانون نام بُرده؟! در قانون نام نبرده  

 اجاره به شرطِ تملیک، نوعی معاملۀ اعتباری است. .ولی احکامش هم در بیع آمده هم در اجاره. احکامِ خاصی دارد

 تفاوت بیع زمانی با بیع سنتی )دائمی( 

شود، در حالی که در بیعِ زمانی، مالکیتِ  در بیع سنتی، مالکیت عین به طور مطلق نه برای دورۀ زمانیِ خاص به خریدار منتقل می

های مختلف به مالکانِ مختلف، منتقل  بنابراین ممکن است مالی در دوره شود  عینِ مال در یک دورۀ زمانی به خریدار منتقل می 

   .شود. مثالً »الف«، مالکِ عینِ مال در فروردین ماه؛ »ب«، مالک آن در اردیبهشت و »ج«، در خرداد باشد 

 تفاوت بیع زمانی با اجاره 
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.  شود، منتقل می مالکیتِ عین الی که در بیعِ زمانی، شود در ح، برای مّدت معیّن به مستأجر تملیک می منافعِ مالدر عقد اجاره، 

 عقد اجاره، عقدی است مستمر در حالی که بیع زمانی، آنی است.

 تفاوت مالکیت زمانی با مالکیت مشاع 

شوند ولی مالکیتِ هریک از  در مالکیتِ زمانی، هر یک از مالکان در یک دورۀ خاصی، مالکِ مالِ معیّن یا سهمِ مشاعی از آن می 

 .مالکانِ مشاع، در تمام دوران، مالکِ حصۀ خاصی از مالِ معین به طور اشاعه است

کیت مشاع، حصۀ هر یک از مالکان در تمامِ  ل تواند نوعی مالکیت مشاع باشد با این تفاوت که در مابه اعتقاد برخی، مالکیت زمانی می 

. دو یا چند  ۱گردد:  محقق می   ه از این دو را  مالکیتِ زمانی با استفاده از یکیاجزاءِ مال، منتشر و از سهم دیگران افراز نشده ولی  

های معینی مالکِ حصۀ مشاعی از مال باشند، در این فرض، مالکیتِ چند مالک، مشاع است )هم از لحاظ مادی و  شخص در دوره 

اشند؛ در این حالت، مال، از حیثِ اجزاءِ مادی،  های معینی، مالکِ تمامِ مال ب. دو یا چند شخص، در دوره 2هم از لحاظ زمانی(؛  

 مفروض و از حیث زمان، مشاع. 

 وت بیع با اجارۀ اشخاص اتف

دهد، عقد، تابع  کنند و مجموع را انتقال می شود و مصالحِ آن را صنعتگر و هنرمند تهیه می در فرضی که کاالیی سفارش داده می 

در این موارد باید توجه کرد  ر کار، چندان ناچیز باشد که اجارۀ خدمت غلبه کند.  احکام بیع است، مگر اینکه ارزش مصالح در براب

است یا خیر؛ اگر بیشتر باشد اجاره است، کمتر باشد بیع    مصالحِ به کار رفته در آنبیش از  ،  محصولشده بر روی  که ارزِش کارِ انجام 

  .است

جسمه یا تابلوی نقاشی( و مصالحِ آن را هنرمند یا صنعتگر تهیه  شود )مثالً مپس در فرضی که ساختن کاالیی سفارش داده می 

کند، عقد، تابع احکام بیع است مگر آنکه ارزشِ مصالحی که خریداری شده  شده را منتقل می داده کند و مجموعِ کاالیِ سفارش می 

 شود.محسوب می  ، عقد، اجارۀ اشخاصام داده کمتر باشد که در این صورتاز ارزِش کار که روی آن کاال انج

 تفاوت بیع با قرض 

بشود اما قرض تملیکِ عین است با اتوافق که هر  در عقد بیع، عِوَض معلوم است و در زمان انعقاد عقد باید نسبت به ثمن تراضی  

الرّد  گیرنده باید مثل آن را برگرداند یا اگر مثلِ مال قابل تهیّه نباشد، قیمتِ یوم گیرنده مراجعه کند، قرض دهنده به قرض زمان قرض 

در حالی که بیع، هر طرف به    ای( و مقترض باید مثل آنچه را گرفته پس بدهد در قرض، سودجویی راه نداشته )مسامحه را بدهد.  

بیع، عقدی است مبتنی بر مغابنه )معامله( است و علمِ تفصیلی به مبیع و ثمن الزم    ای(.دنبال افزایش سودِ خویش است )مغابنه 

 بنابراین: است.

شخص دیگری  در بیع، مال در ازای ثمنِ معیّنی به شخصِ دیگری تملیک شده است اما در قرض اینطور نیست بلکه مال به   .1

گیرنده )مُقترض(، مشار إلیه مثل یا قیمتِ روزِ  دهنده( اوومد سراغ قرض تملیک شده است تا در هر زمان که مُقرض )قرض 

 پرداخت را برگردانَد. 

در بیع، ثمن در زمانِ انعقادِ عقد، مشخّص است اما در قرض، مثلِ آن مال باید بازگردد و در صورتی که مثلِ مال موجود   .2

گرفتنِ  قرض برای پسهای زمانی خواهد بود که شخصِ مُبر قیمت  الرّد به تعیین کارشناس و عرف و بناقیمتِ یوم   نباشد،

 مالش رجوع کرده باشد.   

 قرارداد( نامه( با وعدۀ دوطرفۀ بیع )قولنامه، پیشتفاوت بیع )مبایعه 
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مشخّصی، قرارداد بیعی در آینده منعقد کنند. در واقع، دو   قولنامه به این معناست که دو نفر با هم توافق کنند که در خصوص مالِ

نامه )بیع( به معنای آن است که دو نفر  کنند که مالِ معیّنی را در آینده مورد خرید و فروش قرار دهند؛ اما مبایعه نفر تعهّد می 

قولنامه توافق دو نفر است مبنی بر    اواّلًرت دیگر:  قراردادِ بیعِ مالی را منعقد کنند و آن مال را مورد نقل و انتقال قرار دهند. به عبا

نسبت به خودش یک قرارداد است و نسبت به بیعی که قرار  اینکه مالی را در آینده مورد خرید و فروش )بیع( قرار دهند؛ بنابراین  

دهد؛ اما در قولنامه، انتقال  کیت رخ می نامه، انتقالِ مالقرارداد است. دوماً در مبایعه است در آینده منعقد شود نوعی وعدۀ بیع یا پیش 

گیرد؛ اما در  نامه نقل و انتقال صورت می در مبایعه  سوّماًدهد بلکه انتقال مالکیت در آینده انجام خواهد شد.  مالکیت بدواً رخ نمی 

اینکه قولنامه نیز مانند عقد بیع    چهارماند در آینده بیعی را منعقد کنند.  قولنامه، بیعی صورت نگرفته بلکه طرفین متعهد شده

ماند. با توجّه به آنکه  د باقی می نامه( الزم است و قابل فسخ نیست و در صورت فوت یا حجرِ هر یک از طرفین، به قوّتِ خو)مبایعه 

تواند الزام او را به انجام تعهد بخواهد.  آور است، اگر یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نکند، دیگری می قولنامه، عقدی عهدی و الزام 

تعهد شده که مالی  اند؛ یکی ماینکه قولنامه نیز عقدی معوّض است، چون دو طرف در برابر هم به طور دوجانبه متعهّد شده  پنجم

 7که همان مال را بخرد. را بفروشد و دیگری متعهد شده 

کند و به این تعهد هم پایبند  طرفۀ بیع )اخذ بالسّوم(« هم داریم: شخصی، ایجابِ فروشِ مالی را انشاء می البته ما یک »وعدۀ یک 

گوید یا ایجابِ معامله را قبول کن و ثمنِ  به خریدار می است تا مخاطبِ ایجاب اگر بخواهد، ایجاب را قبول کند. بنابراین، فروشنده  

 مال را برایم بیاور یا قبول نکن و در این حالت، خودِ مال را بازگردان. 

 

 تفاوت بیع با معاوضه

 برای تشخیص معاوضه از بیع، دو راه دارید که این دو راه طولی هستند: 

اند یا معاوضه: یعنی یا کاال در برابر یک ثمن بوده یا کاال در مقابلِ کاال  خواسته در مرحلۀ اول باید قصدِ طرفین را نگاه کنیم که بیع 

شود ولو اینکه معامله، کاال به کاال محسوب شود. در  بوده که اگر کاال در برابر کاال بود ولی قصدِ من بیع بود عقد، بیع محسوب می 

 گوید: »معاملۀ کاال با کاال معاوضه است«  عرف می کنیم و مرحلۀ دوم اگر این قصد، مشخص نبود به عرف رجوع می 

رد و بدل کردند. این معامله با وجودِ    به عنوان ثمن در برابر پوشکِ دیگری    به عنوانِ مبیع شخصی، پوشکِ بچه را  یک مسأله:  

 شود.اینکه کاال به کاال است )پوشک در مقابل پوشک( ولی بیع محسوب می 

های همچون »به عنوان مبیع« یا »به عنوان  د طرفین در معاملۀ کاال به کاال بیع است یا معاوضه معموالً با کلمه صتشخیص اینکه ق

خود را به عنوان مبیع بفروشد و گاز به عنوان ثمن بخرد، با اینکه کاال به کاال است    شود؛ پس اگر شخصی یخچال ثمن« مشخص می 

 شود.ولی بیع حساب می 

 مهم است( ۱389مصوب  فروش ساختمان یشقانون پ)  قرارداد پیش خرید و پیش فروش

پ پ  ید خر   یشقرارداد  مادۀ  فروش    یش و  اساس  بر  قانونی  توافق  فروش،  پیش  نظیم قرارداد با تمعتبر است،    ۱۰به عنوان یک 

فروش آپارتمان یک توافق قانونی و معتبر است و  خرید و پیش گوید: پیش . نظریۀ مشورتی می شودملکیت به خریدار منتقل می

 
 . 114، ص 1399وم، مکتوب آخر، محمّد مهدی توکلی، آموزش جامع حقوق مدنی، جلد د 7
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 مالِ   فروشِ  مرتکبِ  اولیه، آن را به دیگری بفروشد  با تنظیم این قرارداد، مالکیت آپارتمان به خریدار منتقل شده و چنانچه مالکِ 

 (. 4/4/۱39۰مورخ   2۱74/ 7و قابل تعقیب و مجازات است )شماره نظریه    غیر شده 

 شدهفروش یشپ  ملکِ  مالکِ  ی،قرارداد   ضِوَعِ   یا  یبه نسبت اقساط پرداخت  خریداریشقانون پیش فروش ساختمان: »پ  ۱3طبق مادۀ  

  ضِ وَعِ یاتمام اقساط را پرداخت  کهی ناظر درصورتندس مه یید و اتمام ساختمان، با تأ فروش یش پ قراردادِ تِمّد یانو در پا  گرددی م

  سنِد   یمِتنظ  ی،از دفاتر اسناد رسم   یکیبا مراجعه به    تواند یتعهدات، م  یفاءبر ا  یداده باشد، با ارائه مدارک مبن  یلرا تحو  یقرارداد 

مال    یحداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسم  فروشندهیشچنانچه پ  ید انتقال به نام خود را درخواست نما  یِرسم

. نماید ی م  ی مقام و قائم   یا   خریداریش به نام پ  یسند رسم  یم مراتب مبادرت به تنظ  یحِ دفترخانه با تصر  ید،نما  ی خوددار   شدهفروش یشپ

شده اقدام  فروش یش پ  افراز ملکِ   یاو    یکتفکنسبت به    نفع ی ذ  ی ملک مکلف است به تقاضا  وقوعِ   محلّ  اسناد و امالکِ   ثبتِ   ۀ ادار

 «.ید نما

عدد    یا  یل کِ  یامقدار آن به وزن    یینمعلوم باشد و تع  ید با  یعمب  مقدار و جنس و وصفِقانون مدنی: »   342مادۀ  :  معلوم بودنِ مبیع

 عرفِ بلد یعنی عرفِ محلّ وقوعِ عقد. «مشاهده، تابع عرف بلد است.  یامساحت  یارع ذَ یا

اگر مورد معامله معلوم نباشد، بیع باطل است پس باید مجهول نباشد. طرقِ رفعِ جهل، در حالتی که عین معین، مورد معامله قرار  

 گیرد متفاوت است.گیرد با حالتی که به طور کلّی مورد معامله قرار می می 

 . فروش از روی نمونه. 3. مشاهده؛  2 . ذکر؛ ۱نحوۀ معلوم کردنِ عین معین: 

 . فروش از روی نمونه.  2. ذکر؛ ۱ی: نحوۀ معلوم کردنِ کلّ 

اگر چه    شود یواقع م   یع فروخته شود ب  نیّمع  مقدارِ   به شرطِ   یع اگر مبقانون مدنی: »  343: مادۀ  مقدار معیّن  به شرط  مبیع  فروش

 «رع نشده باشد.ذَ یا یلک  یاشمرده نشده  یع هنوز مب

، استثناء است. نتیجه: اگر مبیع به شرطِ مقدارِ  جنسنیز هست اما    کیفیتنیست بلکه راجع به    مقدارمفادِ این ماده فقط راجع به  

معین فروخته شود و خالفِ آن ثابت شود حقّ فسخ وجود دارد. اگر شرط، راجع به وصف یا کیفیت باشد حقّ فسخ وجود دارد اما  

 عقد، باطل است.  اگر شرط، راجع به جنس باشد،

ای کنیم که مقدار یا وصف معلوم نباشد آن معامله باطل  مورد معامله باید معلوم باشد و اگر معلوم نباشد باطل است پس اگر معامله 

دانستیم ولی به شرط، معامله کردیم  شود شرطِ مقدار یا شرطِ صفت کرد؛ اگر مقدار یا وصف را نمیاست؛ برای فرار از بطالن می 

توانم شرط کنم که بیست کیلو  دانم چند کیلو است در این حالت، می صحیح است مثالً یک گونی برنج وجود دارد که نمی  عقد،

شود؛ حال اگر کمتر یا بیشتر درآید، عقد باطل نیست و حقّ فسخ وجود دارد اما اگر جنس، معلوم نباشد و  باشد و عقد منقعد می 

 آید، عقد، باطل است به همین دلیل هم چیزی به عنوان شرط به جنس نداریم.در  آن آن را شرط کنم و بعد از عقد، خالفِ 

من ثمن را بدهم و شما  گه که اگه االن بیع منعقد گردید همین االن   تسلیمِ مبیع و ثمن، میاصل حال بودنِ :  اصل حال بودن

: عقِد مطلق در برابرِ عقدِ  یه جور دیگه بود 34۱، مشروط بودن در مقابلِ قطعی بودن قرار گرفت )اما در مادۀ  344در مادۀ    مبیع را؛

عقد قطعی، عقدی است که نه در آن شرط است و نه اَجَل؛ عقد مطلق، عقدی است که در آن فقط شرط    ( مشروط قرار گرفته بود

 نیست.
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، باعث انتقال دین است، پرداختِ  8است  چک در جایی که وسیلۀ پرداختق حواله یا اَسنادی مثل  نکته: در مورد پرداخت از طری

ام را به الف بفروشم یک میلیارد و بعد بابت  دار باشد. پس اگر منِ مالکریمی خانه شود حتی اگر حواله، مّدت ثمن، حال حساب می 

ای که بسته شده  شود و پرداخت است؛ ولو اینکه اوون حواله حساب می  ، این، حال علیه قبولی بده()و محال   اش حواله بدهمثمن

 دار باشد. مّدت

  یع ذکر نشده باشد، ب  ی شرط  یعکه ماده مذکور مقرر داشته است: اگر در عقد بیناق.م و    344ماده  استناد به مفهوم مخالف  نکته:  

این استدالل که »اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده    . پسیستاست، موجه ن  یع بودن ب  یرقطعی غ  یل است، پس ذکر شرط، دل  ی قطع

 باشد بیع، قطعی است« صحیح نیست.

 :)اهلیت برای معامله و تصرف در مبیع( م. ق 345 ماده 

 در  فتصر   رایب  تاهلی   ،معامله  برایقانونی ]بلوغ؛ عقل؛ رشد[    اهلیت  بر   وه الع   ،باید   مشتری   و   بایع   از   یک  هر :    345  ماده 

 .باشد  داشته  نیز را ]اختیار یا جواز تصرف[  ثمن یا مبیع

  تحت عنوان   داریم  ح الاصط یک  و   «اهلیت » تحت عنوان داریم  ح ال اصط یکاین ماده از قواعِد عمومیِ قراردادها است؛ توضیحاً اینکه 

  دارد   تاهلی یکس  در واقع . رددگمی  بر 9ماغیدِ  قوای   به که رشد  و   عقل ،بلوغ یعنی  ایمه خواند در مدنی یک  الً قب را اهلیت «. اختیار»

  اختیار   اما  دارد  اهلیت   ورشکسته مثالً  .  گرددمی   برمال    به   ف تصر  جواز  یا  ف تصر  اختیار  یا   اختیاراما    . است  رشید   و  عاقل  و   غ بال  که 

به دلیل حمایت از  ، به عبارت بهتر،  دارد  رادای   وی مالِ   ندارد،   ایراد    وی رشِد   و  عقل   و   بلوغ ؛ به عبارت دیگر آدمِ ورشکسته،  ندارد

  ورشکسته   ،حقوق  در  اما  است  محجور  مفلّس  ،فقه  در.  تصرف در اموال ورشکسته از مشار إلیه گرفته شده است  طلبکاران، اختیارِ

 . ندارد را  خود مال  در  فتصر  اختیار فقط  نیست محجور 

وی مالِ   که   کسی :  مثال   مال   در   ف تصر  اختیار   فقط   و   دارد   هم   را  ش اوال ام   ایرس   در   ف تصر   اختیارِ  و  دارد   اهلیت  شده   توقیف   

  هم   باید   طرفین   ، عقود  در   .نیست  خودش   مال  چون   دارد ن  را  مال  در   ف تصر  اختیار   ولی   دارد   اهلیت   ،فضول.  ندارد  را   اش شدهتوقیف 

  بگوید  اینکه جای به  یعنی. اهلیت گفته ، به اشتباه  اختیار جای ه ب  مورد   سه در   قانون  متأسفانه   ولی اختیار هم  و  باشند  داشته  اهلیت

  مواد :  است  اختیار  ،دوم  اهلیت از  منظورش    در این موارد   پس.  واهیمخمی  اهلیت  و  اهلیت  گفته   الزم است  اختیارهم    و  اهلیتهم  

345 ،753  ،796 

  در   [ تصرف  اختیار  منظور:]  فتصر  برای  اهلیت  ، معامله  برای   قانونی   اهلیت   بر   وه الع   ،باید   مشتری   و   بایع   از   یک   هر :  345  ماده 

 .باشد  داشته  نیز  را  ثمن یا مبیع 

  داشته   صلح  مورد  در  اهلیت معامله و اختیار تصرف[منظور:  ]  فتصر   و   معامله  اهلیت  باید   طرفین  صلح،  صحت  برای :  753ماده  

 . باشند 

 .باشد  داشته  اهلیت خود مال در  ]منظور: اختیار تصرف[  فتصر   و  ]منظور: اهلیت معامله[ معامله برای  باید  واهب : 796ماده  

 

 
 هم هست.  وسیلۀ کسب اعتبارنیست و طبق قانون تجارت چک  وسیلۀ پرداختالبته همواره چک،  8
 غزیمَ 9
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 )اهلیتِ نابینا برای خرید و فروش(:  347  و )بیعِ به اکراه(   346 ماده 

قواعد عمومی قراردادها است و مقصود،    )این ماده از .نیست نافذ  مکره  عقد  و  باشد  طرفین رضای به  مقرون  باید  بیع عقد : 346  ماده

 اکراه معنوی است و نه اجبار( 

  ولو   دیگر  کسی  وسیله  به  یا  معاینه   از  غیر  طریقی  به   شخصاً  اینکه  بر  مشروط  نماید   فروش   و  خرید   تواند می   کور  شخص:  347  ماده

 .نماید  مرتفع  را خود  جهل  معامله فطر

 

 : منفعت عقالیی، قابلیت خرید و فروش و قدرت بر تسلیم()لزوم مالیت،   348 ماده شرابط مبیع: 

  بایع   که  چیزی  یا   ندارد  یی القَ عُ  منفعت   یا  و   مالیت  که   چیزی   یا   و  است  ممنوع  قانوناً   آن   فروش   و  خرید   که  چیزی   بیع:  348  ماده 

 .باشد مل  سَتَ بر قادر خود مشتری اینکه مگر است باطل ندارد آن تسلیم بر قدرت

  معامله   صحت  شرط   تسلیم  بر  قدرت  تثناءاس   دونب  عقودۀ  هم  در.  است  عقود  ۀ هم  صحت  شرط  ،تسلیم  بر  قدرت:  تسلیم  بر  قدرت

 .  این موضوع را تأکید نموده است  شود( )که در پایین اشاره می   اجاره   عقد   و  )که در باال اشاره شد(  بیع عقد    در   فقط   قانونگذار   اما  است

 . است شرط مستأجره  عین تسلیم بر قدرت ،اجاره  صحت در : 47۰  ماده

گفتند  و می   است  دریا  هِ تَ  که   بود   انگشتری بیعِ  زدند  مثالی که از قدیم برای ما می .  شود  تحویل   د بتوان  شود ه می فروخت  که   چیزی   یعنی

  داشته   مل  سَتَ بر قدرت  خریدار،  اینکه  مگرخیر؛   ؟ داد  تحویل   توان این انگشتر رامی   آیا  سؤال این است که  .فروخت آن را   شودنمی  که 

 ؛ یعنی مثالً غواصِ ماهری باشد و این توانایی را داشته باشد که انگشتر را از تهِ آب بیاورَد. باشد 

 د توانمی مشتری که همانا کبوتربازِ توانمندی است    ودِخ  اما  دهد   تحویل آن را    د تواننمی   وی   و  است  آسمان  در   فروشنده   یا مثالً کبوترِ

 .آن را بفروشد  د توانمی در این صورت، صاحبِ کبوتر   که   دبگیر کبوتر را 

  برود   بین  از   تسلیم  بر  درتق  عقد   از  بعد   اگر   حال  .است  صحیح  ،عقد   که  باشد   داشته  وجود  تسلیم  بر  قدرت   عقد   زمان   در   اگر •

 : دارد حالت  دو

 برود.  بین از مئدا  طور به تسلیم  بر قدرت .1

 برود.  بین  از موقت   طور به تسلیم  بر قدرت .2

  محال  است صحیح که عقدی  زیرا ، باطل نه  و  شودمی   منفسخ عقد  رودمی   بین  از  دائم صورت  به تسلیم  بر قدرت  که   اول  حالت  در

 . قانون مدنی( 387)مادۀ  شود باطل است

  گردد مسترد  مشتری به  باید   ثمن   و  منفسخ   ، بیع  ، شود  تلف   بایع   ف طر  از   اهمال   و   تقصیر   بدون   تسلیم از   قبل   مبیع   اگر :  387  ماده 

 . بود خواهد  مشتری مال  از ، تلف ، صورت این در  که  باشد  نموده  رجوع   او مقام   قائم  یا حاکم به  تسلیم  برای بایع اینکه  مگر

  شود تا مبیع که همانا   باز  قفس   بِ درفرض کنید    حال.  است  صحیح  بیع  که  فروخته شود   است  قفس  در  نالا  که  را  یاپرنده :  مثال

  عقد   در این صورت  که  رودمی   و  پردمی   پرندهدر همین حین و قبل از اینکه به تصرفِ خریدار داده شود،    است تحویل شود؛  پرنده

 . باشد می  قبض  از  لقب  فتل مانند   ، در واقع این شودمی  منفسخ

 : دارد  وجود   حالت دو  دوباره  رود می بین  از موقت  طور  به  تسلیم بر  قدرت که  دوم حالت در
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   .است مطلوب  وحدت  تسلیم .1

 یىّدد مطلوب در مقابل وحدت مطلوب در جاتع)  .ندارد  شکالاِ  بشود  تسلیم   هم   بعداًیعنی اگر    که   است  مطلوب   تعدد   تسلیم .2

مطلوب    یز ن  ید ق  یتنفس عمل دخالت ندارد؛ هرچند رعا  یتدر مطلوب  ید آن ق  یکن است، ل  یدىبه ق  ید است که عملى مق

 (است

  رفتن   بین  از»  مثل  «موقت  رفتن  بین  از»  مطلوب  وحدت  در  زیرا  شودمی  منفسخ  عقد   باشد   مطلوب  وحدت  تسلیم  اگرحالت اول:  

  شود صاحب رستوران متعهد میبدین صورت که مثالً    اول است.  بهترین مثال برای این حالتِ  عروسی  شام  مثالِ معروفِ  .است  «دائمی

  ، به جای آن   و  شام را پنجشنبه تحویل دهم   توانمنمی دارد »اظهار می  و بعداً  بیاورد  )شبِ عروسی(، شام مهمانان را  شب  پنجشنبه

  !! نهدر این صورت باید به این اظهار وی اینگونه پاسخ داد: »  هک   !«آورمیم  شام را  ،)یعنی یک شب بعد از شب عروسی(  بش   جمعه

 .شودمی  منفسخ عقد که در اینجا  ( مطلوب   وحدت) «و برای ما مطلوبیت نخواهد داشت  خوردنمی  ما  درد به  دیگر  ،این شام

  فسخ   حقّ  ،فطر  بلکه  شودنمی   منفسخ  د عق  رودب  بین  از  موقت  طور  به  تسلیم  بر  قدرت  و  باشد   مطلوب  تعدد  تسلیم  اگر حالت دوم:  

ده است که یک کانتینر  مثالً بین دو طرف مقرر ش   .برگردد  تسلیم  بر  قدرت  د کن  صبر  یا  و  د بزن  هم  بر  را  معامله   یا  تواند می   یعنی.  دارد

تواند به موقع تحویل دهد در این صورت اگر برای خریدار، تحویل در موعد مقرر  تحویل خریدار شود که متعهد نمی   کاغذ، امروز

باشد که  تواند صبر کند تا کاال برسد البته الزم به ذکر است که این اختیار را هم دارا می اهمیت نداشته باشد، می   خیلی  (امروز)

)یعنی فسخ ننمود و به عبارت دیگر، خیار را إعمال    د کن  صبر لَه  اگر متعهد   مطلوب  تعدد   در نکته این است که    معامله را فسخ کند. 

  این   . نکته اینکه اگر عقد را فسخ کند است  یعمل همچنان به قوّت خود باق  یتمطلوبو    دخورَمی    ویدردِ  به  هم  بعداً  نکرد( انگار که

 .به این مورد اشاره کرده است (مدنی  قانون  528 و  488 مواد )  در قانون مدنی  مهم  ۀماد  دو  که  گویند  تسلیم   تعذر خیار را

 باشد  قبض   از قبل  که  صورتی  در گردد  مستأجر مزاحم  آن   منافع یا  مستأجره عین  در ی حقّ ادعاء  بدون ثالثی   شخص  اگر: 488 ماده 

  مزاحم   خودِ   به  المثلاجرت  ۀ مطالب   و   مزاحمت  رفع   برای  تواند می   [ را إعمال نکرد  یار خ]  ننمود   فسخ  اگر   و   دارد   فسخ  حقّ   مستأجر

 .کند   رجوع مزاحم به تواند می  فقط  و  ندارد  فسخ  حقّ شود  واقع   قبض از بعد  مزاحمت ر اگ و  کند   رجوع

  ولی   شودمی  فسخ  بر  مختار  ،عامل  کند   غصب  را  آن  شود  عامل  تسلیمِ  مزارعه  مورد  زمین  اینکه  از  قبل ثالثی شخص  اگر:  528  ماده

 . ندارد فسخ  حقّ شود  واقع   تسلیم از بعد  غصب اگر

)در واقع    کند می  غصب  را  هخان  ر نف  ک ی  ،لیمتس   از   لقب  ، الح.  فروخت  داشت  تسلیم  بر   قدرتخانۀ خود را در حالی که    نفر   یک:  مثال

  در این صورت   که  از بین رفت(  به طور موقت  قدرت بر تسلیم   قدرت بر تسلیم وجود داشت اما بعد از آن  ، حینِ بیعدر این فرض  

 .کند   فسخ یا برود  غاصب کند   صبر یا  دارد، راه  دو   مشتری

.  است  باطل  معامله  د ندارن  د قص  ونچ  د،باش   اًواقع  اما  نیست  تسلیم   بر  قدرت  که  باشند   مطمئن  در ذهن خودشان  طرفین  اگر   :نکته

  که قصِد نمعامله به دلیل ای آگاه باشند )یعنی یقین داشته باشند(اگر طرفین از همان ابتدای عقد بر عدمِ تواناییِ تسلیمِ مبیع،    پس

واقعی وجود ندارد معامله باطل است. ولی اگر در این خصوص تردید وجود داشته باشد )شک( باید بین دو حالت، تفکیک قائل شد:  

اگر به حکمِ عادت، دسترسی به مبیع امکان دارد بیع صحیح است ولی اگر به حکمِ عادت، دسترسی به مبیع امکان ندارد عقد، باطل  

 است. 

 .است باطل معامله   هم باز باشد، نداشته وجود   تسلیم ر ب درتق ع واق  در  اما باشند  تسلیم  بر قدرت  از ن مطمئ طرفین  اگر : نکته

باید وجود داشته باشد؛ حال فرض کنید، زمانِ وقوعِ عقد قدرت بر تسلیم دارم اما بعدش    عقد وقوع    زمانقدرت بر تسلیمِ مال،    :نکته

 ممتنع شود باید بین دو حالت، تفکیک قائل شد:
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امتناعِ  این  باشد فروشنده   موقتی اگر سببِ  قاهره  یا قوۀ  نیز پرداخت نمی و    معاف است، حادثۀ خارجی  یا خریدار  کند خسارتی  ؛ 

استثناء   (چون من در زمان وقوع عقد، قدرت بر تسلیم داشتم  فسخ کند )یعنی عقد، باطل نیست  خیار تعّذرِ تسلیم  به استنادتواند  می 

)یعنی خودِ بایع هم یه فعلی انجام داده   همراه باشد )یعنی حالتی که ممکنه طرف، معاف نشه(: اگر این حادثۀ خارجی با تلفِ مبیع 

.  شودباطل میباشد در صورتِ تلفِ تمامِ مصادیق    کلّی . اگر  شودمنفسخ میباشد، عقد،    عین معین ؛ اگر مبیع،  که باعث تلف شود(

      شود. ام، تملیکی هم صورت نگرفته پس باطل می شود؟ چون من هنوز مصداق نداده الذمه باطل میچرا در کلّی فی 

کند   فسختواند ولی خریدار می  روشنده باشد تعهِد فروشنده پا برجا استو مربوط به ف  باشد  ریشۀ داخلی داشته ، عذراگر سببِ این 

   بگیرد.  خسارتو 

  387نکته: باید میانِ ناتوانیِ عارضی و تلفِ مبیع، تفاوت قائل شد و باید موردِ دوم )یعنی تلف مبیع قبل از قبض( را از مصادیق  

م اگر مبیع، قبل از تسلیم در اثر قوۀ قاهره تلف شود، بیع منفسخ  دانست که از اسباب انفساخ است. توضیح: در ضمانِ معاوضی ه

 شود.می 

 

 مگر در دو استثناء: باید وجود داشته باشد  هنگام عقد : قدرت بر تسلیمِ مال،  قاعده 

 . عقد  زمان در  نه  تاس  شرط  جلأ زمان  در  تسلیم  بر قدرت  باشند  گذاشته  (موعد )  جلأ ،تسلیم برای طرفین  اگر : استثناء اول

  مهم   روزام  در این صورت، قدرت بر تسلیم  هک   ردبگی  صورت  ردیگ   ماه  سه  ، تسلیم  که  شودمی   مقرر  و  شودمی   واقع  معامله  امروز:  مثال

 .( م.ق 37۰ ماده ) است  دیگر  ماه سه لیمتس  بر قدرتِسنجشِ صحتِ   کِال م .نیست

  زمان   در   نه   است  شرط  موعد  آن  در  تسلیم  بر  قدرت  باشند   داده  قرار  موعدی  ،مبیع  تسلیمِ   برای   معامله   طرفینِ   اگر :  37۰  ماده

 .عقد 

   آن علتِ.  عقد   زمان  در  نه  است  معتبر  اجازه  زمان  در   تسلیم   بر  قدرت  ،غیرنافذ   عقود  در قانون مدنی    37۱  ماده   طبق :  استثناء دوم

  ، عقد   تاریخ   حکمی  کشف نظریۀ    طبق  (م.ق  258  ماده )  است   پذیرفته  را  حکمی  کشف   نظریۀ   غیرنافذ   عقود   در   قانون   که   است  این

  در .  (شودی عقد درست بر آن بار م  یکبعد از آن تمام آثار    ی، ولندارد  یاثر   یچ، عقد همالک  ۀاز اجاز  یشپ)یعنی    است  اجازه  تاریخ

 .است معتبر اجازه  تاریخ   ،حکمی کشفنظریۀ  طبق غیرنافذ  عقود   در .  اجازه تاریخ و  عقد  تاریخ داریم،  تاریخ  دو ذ غیرناف ود عق

 . است معتبر اجازه  زمان در تسلیم بر قدرت است مالک  اجازه  به فموقو   که بیعی  در : 37۱  ماده

  از   رد   یا   اجازه  ، آن  عوض  از   حاصله   منافع   ه ب  نسبت   همچنین   و   است  بوده   فضولی   معامله   مورد   که  مالی   منافع   به   نسبت :  258  ماده 

 . بود خواهد  مؤثر عقد  روز

نکته: نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن، هنگام قرارداد باعث بطالن است ولی اگر ثمن در زمانِ عقد قابل تسلیم بود ولی بعدش ناتوانی  

شود و  عارض شود، بیع باطل نیست مگر اینکه موعِد پرداختِ ثمن قیِد تعهد باشد )وحدت مطلوب( که در این صورت منفسخ می 

 شود.قّ فسخ ایجاد می برای خریدار حاگر تعدد باشد، 

بر تسلیم    تنکته: اگر نسبت به بعضِ مبیع، بایع قدرت به تسلیم داشته و نسبت به بعضِ دیگر نداشته بیع نسبت به بعض که قدر

دارد صحیح و نسبتِ بعضِ دیگر باطل است که در این صورت اگر خریدار به ناتوانی فروشنده به تسلیم مبیع جاهل باشد حقّ فسخ 

 اد تبع ض دارد. به استن
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دارد: »در صورتی که مبیع، کلّی یعنی صادق  که اشعار می   است  »تعیین مقدار، جنس و وصف«  مورد در  ماده  این:  م. ق  351  ماده 

الذمه باشد  بر افرادِ عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.« پس چنانچه مبیع، کلّی فی 

 کند.نیاز می بی  البته انتخابِ نمونه، دو طرفِ عقد را از ذکر اوصاف مبیع، شود. ذکر   عقددر باید  وصف و  جنس ، مقدار

را بدانند یعنی مشاهده کنند و ضرورتی ندارد که ذکر شود    وصف و    جنس،  مقداردر مورد مبیعِ عینِ معیّن کافی است که طرفین  

؛ ولی در  ه خریدار مبیع را دیده و از همۀ اوصافش آگاهی دارد لزومی ندارد که در سنِد تنظیمی دوباره قید کند.ک مثالً در فرضی  

، توافق کند  وصفو    جنس ،  مقدارباید دربارۀ    کند در عقد آمده مبیع را انتخاب می فروشنده بر مبنای اوصافی که    چون   کلّی مبیع  

 یعنی ذکر شود اگر نشود عقد، باطل است.

 علم به اوصافِ اساسی شرط است و علم به اوصافِ فرعی شرط نیست. 

)مجلس، حیوان و شرط  یارات  . سقوط خ2  یم؛. تسل۱است:    یداربه خر  )بایع(  از فروشنده   یدو عامل، باعث انتقال ضمان معاوض  :نکته

 که دو جور است:اگر مختصّ مشتری باشد( 

 اسقاط توسط صاحب حق:  .1

   انقضای مّدت خیار: .2

 453و    387ماده داریم: تا راجع به ضمان معاوضی، دو 

مسترد گردد    ی به مشتر  ید منفسخ و ثمن با  یع،تلف شود، ب  یع و اهمال از طرف با  یر بدون تقص  یمقبل از تسل  یع: اگر مب387ماده  

 خواهد بود.  یصورت، تلف، از مال مشتر  ینقائم مقام او رجوع نموده باشد که در ا  یابه حاکم  یمتسل  یبرا یعبا ینکه مگر ا

اید آن را در مورد قبض ثمن پیش از قبض و  حکم مادۀ فوق در زمرۀ اصولِ حقوقی است و اختصاص به مبیع و عقد بیع ندارد و ب

 همچنین اجاره و قرض و معاوضه و صلح نیز اجرا کرد. 

  عهده   بر  شود  ناقص  یا  تلف  ،متعاملین  یا  بایع  خیار  زمان  در  و   تسلیم  از  بعد   مبیع  اگر  شرط   و  حیوان  و   مجلس   خیار  در  :453  ماده

 .است بایع  عهده به  نقص یا ف تل د باش  مشتری  مختصّ  خیار اگر و  است مشتری

 مادۀ فوق دو نکته دارد: 

: اگر مبیع در زمانِ وجودِ خیار مجلس، حیوان و شرطِ مختصّ مشتری )+( بعد از تسلیم )+( در اثر قوۀ قاهره تلف شود:  ۱نکته  

 حقّ مطالبه ندارد(. منفسخ. بایع باید ثمن بدهد )و اگر مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده باشد نیازی به پرداخت نیست و بایع، 

شود؛ حقّ فسخ ندارد و از بابِ مقررات ضمانِ  منفسخ نمی   توسط بایع تلف شود تسلیم  سه خیار، بعد از    : اگر مبیع در زمان2ِنکته  

 قهری، مشتری حقّ رجوع به مثل یا قیمت را دارد. 

است؛ بعد از تسلیم اصوالً به عهدۀ خریدار است نتیجۀ این دو ماده: ضمانِ معاوضی قبل از تسلیم به عهدۀ فروشنده یا همان بایع  

یعنی    است  453مادۀ    قسمتِ اخیرِ  ، ضمان به عهدۀ بایع است و آن استثناء،که اگر تو حتی تسلیم هم کنیاما یک استثناء دارد  

لم یا هردو یا ثالث(:  یعنی مثالً در خیارِ شرط )که میشه من برای خودم بگذارم یا طرفِ مقاب  «د باش   مشتری  مختصّ   ، خیارجایی که »

چه زمانی خیارِ شرط مالِ مشتریه؟ زمانی که این خیار فقط مالِ مشتری باشه و برای بایع و ثالث گذاشته نشده باشد یا گذاشته  
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شده باشد ولی مدتش گذشته باشد یا ساقط کرده باشد یعنی در حالِ حاضر فقط این خیار را مشتری داشته باشد و در زمانِ خیارِ  

 . پس در اینجا تلف، بر عهدۀ بایع خواهد بود ی، با اینکه مال را گرفته در دستش تلف شود مشتر

اگر فروشنده تسلیم کرد و مشتری هم هیچ خیاری نداشت و بعد از تسلیم،  است؟  خریدار چه زمانی مطلقاً ضمانِ معاوضی به عهدۀ 

 .شودتلف شد دیگه کامالً ضمان معاوضی به خریدار منتقل می 

 

 شود که شرایط ذیل موجود باشد:تلف مبیع قبل از قبض در صورتی باعث انفساخ می 

شود چون  الذمه باشد ضمان معاوضی محقق نمی باشد یعنی اگر مبیع، کلّی فی   در حکم عین معین یا    عین معینمبیع،   .1

شود  تعیین شده تلف شود می  شود الزامِ طرف را خواست و بگیم یکی دیگه بده. اگر قبل از تعیین مصداق، مصداقی که می 

 به طرف بگی: »برو یکی دیگه بیار«. 

 به مشتری(.  )خیار مختصّ  453تلف مبیع، قبل از قبض به مشتری باشد )قبل از تسلیم باشد( مگر در مورد حکمِ مادۀ   .2

شود و نوعی ضمان قهری  ی مبیع بدونِ تقصیرِ بایع تلف شود )قوۀ قاهره(، زیرا اگر بایع، آن را عمداً تلف کند اتالف نامیده م .3

شود ولی خریدار در موردی که مبیع به وسیلۀ فروشنده تلف شده است )یعنی قوۀ قاهره نیست( عقد، منفسخ نمی   است.

تواند یا عقد را به استناد خیارِ تخلف از شرط فسخ کند یا عقد را نگه دارد ولی از بابِ تلفِ مبیع، بدلش را از فروشنده  می 

لث تلف کند، خریدار حق دارد که بیع را به علّت تخلف از شرط، فسخ کند یا خسارت را از ثالث بخواهد. اگر  اگر ثا بخواهد.

تواند بگیرد مگر اینکه فروشنده،  مبیع را خودِ مشتری تلف کند عقد، صحیح است و هیچ خسارتی هم از هیچ کس نمی

 مشتری را برای تلف اغوا کرده باشد.  

 تری مراجعه نکرده باشد.بایع برای تسلیم به مش .4

بیعِ کلّی از طرف فروشنده تعیین شد، در حکم عین معین است و تلفِ آن قبل از تسلیم  مدر بیع کلّی، همین که مصداقِ  

اگر فروشنده بعد از مطالبۀ خریدار از تسلیم مبیع خودداری یا وجود آن را نزد خود انکار کند یا در  باعث انفساخ عقد است.  

خریدار حق    ، نگهداریِ مبیع، تعدی و تفریط کند و در چنین وضعی مبیع در اثر حوادث ناگهانی )قوۀ قاهره( از بین برود

نتیجه اینکه دو حالت ممکن است پیش    دارد یا بیع را فسخ کند و ثمن بگیرد یا بدلِ مبیع را به عنوان ضمان قهری بگیرد. 

 بیاید:

تسلیم مبیع نزد مشتری رفته باشد و مشتری امتناع کند و مبیع، تلف شود از مالِ مشتری رفته  حالت اول: اگر بایع برای  

 است. 

حالت دوم: اگر مشتری نزد بایع برود و تسلیم را بخواهد و بایع امتناع کند یا انکار کند یا در نگهداریِ مبیع تقصیر کند و  

. بدل را به عنوان  2تواند بیع را فسخ کند؛  . خریدار می ۱در این صورت:  بعد از این موارد قوۀ قاهره بیاید و مبیع را تلف کند  

 ضمان قهری بگیرد. 

 

الذمه  چه در مورد مبیعِ عینِ معیّن و چه در مورد مبیعِ کلّی فی   .است  « نمونه   روی   از  »فروش   مورد   در   ماده  این  :م. ق  354  ماده 

 پذیر است. « امکان نمونه  روی  از »فروش 

  خیار   ،مشتری   الوا  شود  تسلیم  نمونه  مطابقِ  ، مبیع  تمامِ  باید   ، صورت  این  در   ؛آید   عمله  ب  نمونه   روی  از  بیع   است   ممکن:  354  ماده 

 .داشت خواهد   ]خیار تخلف از وصف[  فسخ
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شود. کند در این صورت باید تمامِ مبیع مطابق تسلیم شود در غیر این صورت، عقد، فسخ می نیاز می نمونه، دو طرف را از ذکر بی 

  مخالفِ   که آن، ، متوجّه شده ده دی  را  عمبی   ه ک  بعداً  و  ده خری  ه نمون  روی  ازندیده و آن را    را  مبیع  ، مشتری که  است  این   مسئله  فرض

 های موبایل فروشی است ممکن است که در مغازه   گوشی تلفن همراه   فرض بفرمایید   الًمث.  است  الکا  یک  خودش   ،نمونه  .است  نمونه

 : دارد حالت سه  بحث  این مدل یا از این نمونه برایت خواهم آورد.«   این از گوید: »االن می  به مشتری و فروشنده ،باشد  نمونه

  هنگامی که فروشنده،  و است دهخری هنمون روی از آن را و  دهندی مبیع را مشتری و فرض کنید  است معین  عین مبیع: اول حالت

  حقّ در این حالت، مشتری    .خفس  جز  ندارد  وجود   راهی  هیچ  اینجا  در  ؛است  نمونه  مخالف  فهمد که آن،ی می ر ، مشتآوردمبیع را می 

 ( م.ق 354 ماده)فسخ کند. را معامله تواند می  وصف  از  تخلف خیارِ  استنادِبه  به عبارت بهتر،  یا دارد  فسخ

رویتِ مبیعِ عینِ معیّن برای خریدار وجود نداشته    . به عبارت بهتر، امکانِ است  قفل   انبار   دربِ  و   است  انبار   در   خرما  تن   یک   :مثال

  و   د دهمی   مشتری  به  نمونه  عنوان   به  چند عدد خرما  دارمغازه   .(د نبین  را  ینمع  ینع  ،خریدار  این امکان وجود دارد که  پساست )

مثلِ خرماهای    ،فروشنده  وصفِ ضمنی که خرماهای روی میزِ این  . معامله با  «تاس   این   نیز مشابه یا مثل  انبار  هایخرما »  د:گویمی 

خرمای   ن تُ یک مشتری  و  بسته بود  انبار  دربِدانیم که  می .  خردمی  را  انبار خرماهای  لّ ک ، مشتری  و   گیردداخل انبار است شکل می 

  ،هاشود خرماخریدار متوجّه می   و متعاقباً  شد   باز  انبار  دربِ   فرض کنید   حال  ؛( معین  عین)  ه بود خرید آنها    ت بدون روی  را  داخلِ آن

 . وجود خواهد داشت خفس  قّح که   است نمونه مخالف

  هم   کیلو   یک   اگر  حتی   باشد   نمونه   مخالف   خرماها  ۀهم   که   نیست  زم ال  خواهد بگوید:می قانون مدنی    4۱2: مادۀ  4۱2  ۀ ماد  نکتۀ

  که  اشاره دارد  حالتی به  م .ق 4۱2 ۀ ماد؛ در واقع آید می   وجود   به  « وصف  از تخلف   خیار»  عنوان  تحت  فسخ قّ ح د، درآی  ه نمون الف مخ

 . آید  در  نمونه مخالف  مبیع  قسمت یک

  یا   وصف  مطابق ، بعض  آن   و  باشد   خریده   نمونه   روی   از   یا   وصف   به   را   دیگر بعض   و  دیده  را مبیع از   بعضی  مشتری  گاه   هر :  4۱2  ماده 

 .نماید  قبول را  آن  تمام یا کند  رد  را  مبیع تمام  تواند می  نباشد  نمونه

  داده   بایع  که  مصداقی  آن  و  شده  فروخته  نمونه  روی  از  و  است  (مهالّذفی   یکلّ)یا    یکلّ  ،مبیع  کهحالت دوم این است  :  دوم  حالت

  زام ال  را  بایع  باید   ، خریداراول  آید(؛)خیار رویت در بیع کلّی به وجود نمی  ندارد  فسخ  حقّ  بدواً  مشتری  اینجا  که  است  نمونه   مخالفِ

  نمونه   مطابق که    ی رامصداق  یک و    برو   !بایع»ای    :بگوید   به بایع   و   بدهد   پس  آنچه را گرفته   خریدار باید   یعنی (  ق.م  4۱4  اده )م  د کن

 .«بیاور باشد 

 .باشد  طرفین  بین  مقرره  فِ ااوص با مطابق که بدهد  جنسی باید  بایع و  نیست رؤیت  خیار ، یکلّ  بیع در : 4۱4  ماده

  الزام  و  («باشد  نمونه  مطابقکه  بیاور  ی را مصداقو  برو »)یعنی به وی اینگونه گفت که:   کرد  الزام  ، بایع را مشتری  اگر در مرحلۀ بعد،

 ( م.ق 482  ماده) (است فعل شرط مانند   که ، تسلیم رِذ  عَتَ  خیاربه استناد  ) دارد  فسخ حقّ ، سر آخرِ نشد  ممکن

 تواند می   و ندارد فسخ  حقّ [در وهلۀ اوّل ] مستأجر آید   در معیوب  داده مؤجر که   فردی و باشد  یکلّ عین ،اجاره مورد اگر: 482 ماده

 .داشت خواهد   فسخ  حقّ ]دستِ آخر[  نباشد  نممک  آن  تبدیل اگر  و نماید  آن  تبدیل  به مجبور را  مؤجر

  از   و   در قانون مدنی وجود ندارد   ای در این خصوصماده   که   است  معین   در  یکلّ  ، مبیعحالت سوم حالتی است که  :  سوم  حالت

این جمله همه جا    «معیّن است.  عینِ  حکمِ، در  یندر مع  یکلّ »:  وجود دارد  یک جملۀ احمقانه  .ردک  استفاده  باید   ذکرشده  موادّ  همان

 مثلِ کلّی است.  یندر مع ی کلّمصداق ندارد یه جاهایی 
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  در   یکلّ )  فروشممی به شما    را  یک تُن  آناز    کیلوی  صد   فرض کنید من.  است  قفل  انبار  دربِ  و  است  انبار  در  برنج  نتُ  یک:  مثال

  به   و   آورم ی مرا    برنج  و کیل  ۱۰۰  ارانب  داخل   روممی   سپس  ؛ تا تِست کنید   دهممی   شما  به  نمونه   تحت عنوان   مقدارِ بسیار کمی .  (معین

  الزام   فروشنده را   ل اوّ. در این صورت،  نیست  ای که آزمودید نمونه   مطابق  (آن   از   متیقس  ا)ی  کیلو   صد   این  د بینیمی   شما.  دهممی  شما

  9۰۰ آن  در   اگر  بیاورد   ای که آزمایش شد نمونه   مطابق  و کیل  ۱۰۰  است،  انبار   داخل  دیگری که کیلویِ  9۰۰ آن  از  برود   که  کنیممی 

  « ی کلّ»  با  «معین  در  یکلّ»  فرق  که  خواهم داشت.  خفس  قّح  وصف  از  تخلف  خیاربه استناد    ، من نبود  نمونه  مطابق  کیلو  ۱۰۰  ،کیلو

 و اثرِ هر دو ایجاد حقّ فسخ است.  است خیار نوعِ  در

تونم  تسلیم مبیع از بین برود و اوصافِ مبیع نیز در عقد نیامده باشد یا انقدر ناقص آمده که من نمی نکته: در صورتی که نمونه قبل از  

الذمه باشد، خریدار، مدعی حساب شده با نمونه منطبق هست یا نیست اگر کلی فی بگم چیه، اگر اختالف شود که کاالی تحویل 

گی این خالفِ نمونه است شما باید آن آزاد است و شمایی که داری می   گوید بدهکار در تعیین مصداقشود چون اصلِ آزادی می می 

 را ثابت کنید.

کند، در فروش از روی نمونه هم ما  نکته: توافق دربارۀ فروش با نمونه خریدار را از استناد به عیوبِ پنهانی و خیار عیب محروم نمی 

 خیار عیب داریم.  

تواند تمام مبیع را رد کند یا  ونه فروخته شود و آن بعض، مطابق نمونه نباشد، مشتری می نکته: هر گاه بعضِ مبیعِ معیّن از روی نم

   ق.م(  4۱2تمامِ آن را قبول کند ولی حقّ تبعیض ندارد )ماده 

شود مانند فروش  محسوب می   342کاتوزیان، بیع کاال به مقدار ضروری، صحیح است و از استثنائاتِ    استاد فقید نکته: به عقیدۀ  

 مشخص است اما مقدار از ابتدا مشخص نیست. های پمپ بنزین که ارزش مبیع در هر لیتر،ین در جایگاهبنز

 تواند پرداخت ثمن را به تأخیر اندازد.  شده با نمونه می نکته: خریدار تا زمانِ متعارفِ مطابقتِ کاالی تسلیم 

فروخته شده    ین به شرط داشتن مساحت مع  یاگر ملکنموده: »ق.م مقرر    355: مادۀ  نمعیّ  مساحتِ  به شرطِ داشتنِفروش ملك  

  یع است، با یشترفسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که ب حقّ  ی باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتر

« خیارِ فسخِ ذکرشده در  .یند مان  ی تراض  یصه قنَ  یا   یاده به محاسبه ز   ینکه در هر دو صورت، طرف  ین آن را فسخ کند مگر ا  تواند ی م

 . باشد پذیر نمیاین ماده خیار تخلف از وصف )شرطِ صفت( است نه تَبَع ضِ صَفقِه زیرا این ماده بیانگرِ مبیعی است که تجزیه 

ست که ثمن  توجه: این ماده ناظر به موردی است که طرفین به مقدارِ مبیع، صرفاً به عنوانِ یکی از اوصاف توجه دارند و اینگونه نی

را به تناسبِ هر واحد تعیین کرده باشند به عبارت دیگر، در این ماده، مقدارِ مبیع به عنوان یک شرطِ صفت در نظر گرفته شده  

است یعنی در این ماده شرطِ مقدار به عنوانِ وصف است به این معنی که اگر دو طرف به مساحتِ زمین به عنوان وصفی از معامله  

ند و معامله را به شرطِ داشتنِ مساحت، شرطِ مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید بیانگر مقدار باشد  اهمیت بیشتر بده

  دهد.اثرِ شرطِ صفت را دارد که در این صورت، حقّ فسخ می 

تواند قیمتِ اضافی را صندوق  می شده اضافه مساحت داشته باشد، ذینفع  قانون ثبت آمده است که: اگر ملکِ فروخته   ۱49در مادۀ  

   ۱۰بگذارد و فسخ هم دیگه نشه. 

 
  نفعیمساحت دارد، ذمورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه  ینکه با مساحت مع  ی»نسبت به ملک  :کندیم  یانقانون ثبت ب  ۱49ماده    10

سند خود را   حاصال یو تقاضا یعمعامله به صندوق ثبت تود  یقانون هایینههز یرسند انتقال و سا  ینرا براساس ارزش مندرج در اول ی اضاف یمتق تواندیم

 ۀنسبت به اضاف  یدارمالک و خر  ینحال ب  یننشده و در ع   یتجاوز  ینبوده و به مجاور  یتمساحت در محدوده سند مالککه اضافه  یدر صورت  .«یدبنما
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: هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نمایندۀ میزان تعهِد فروشنده است و به تناسبِ آن،  شرطِ مقدار به عنوان وصفِ مبیع

ف آنقدر مهم است که موضوعِ اصلیِ  ای که آن اوصاشود ولی گاهی طرفین به اوصافِ دیگر نظر دارند به گونه ثمن، کم یا زیاد می 

اند و به مقدار، به  گیری »مبیع/ثمن« را تعیین نکرده بستگی ندارد و آنان به تناسبِ هر واحد از مقیاسِ اندازه مبادله با مقدار مبیع  

ه مساحتِ ملکی به دیدِ  اند؛ مثالً روستایی از حیث آب و هوا توجهِ خریداری را جلب کرد او بدون آنکه ب عنوانِ اوصاف، توجه داشته 

خرد )البته اوصافِ این زمین مانند درختان، میزان  بیند و آن را می کنندۀ ثمن بنگرَد قیمتِ زمینِ روستا را مناسب می مقیاِس تعیین 

 آب و مساحت زمین در برانگیختنِ اشتیاق به معامله اثر داشته(. 

اهمیتِ بیشتری دهند و معامله را به شرطِ داشتنِ مساحت واقع کنند، شرطِ  نتیجه: اگر طرفین به مساحتِ زمین به عنوانِ وصف،  

موردِ نظر با اینکه ناظر به مساحت است و بیانگر مقدار مبیع است اما اثرِ شرطِ صفت را دارد و اگر مبیع آن صفت را نداشت، حقّ  

   (.355)مادۀ  آید فسخ به وجود می 

کنندۀ میزان تعهد فروشنده  ، مقدار مبیع معموالً معین انطور که در حالت قبلی گفته شد هم  :)نه وصف(  مبیع  خودِمقدار به عنوان  

پرسد این است که: »هر کیلو  رود، نخستین سؤالی که از فروشنده می برای خرید هزار کیلو کاغذ به بازار می  الفاست مثالً آقای  

ق کند؛ آقای الف هزار کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده  چند تومن؟« فرض کنیم که در کیلویی سیصد تومان با فروشنده تواف

)در اینجا برخالفِ آنچه در حالتِ قبل    گیرد کند و مبیع را به عنوان هزار کیلو می اعتماد دارد از وزن کردنِ دوبارۀ آن خودداری می 

یل به جای هزار کیلو، نهصد کیلو درآید، الف  باشد( اگر هنگام تحوگفتیم، مقدار، نمایندۀ میزان تعهد دو طرف، و موضوعِ مبادله می 

  پذیر است. دارد و فروشنده حقّ فسخ ندارد چون تجزیه تواند از ثمن بکاهد و اگر این مقدار، بیشتر باشد مالک، صد کیلو را بر می می 

 بینی کرده است. ق.م این حالت را پیش 384مادۀ  

  ی مشتر  ید آکمتر از آن مقدار در  یم،بوده و در وقت تسل  ینمقدار، مع  یثاز ح  یعمعامله، مبهر گاه در حال  قانون مدنی: »  384مادۀ  

از مقدار    یادهز  یع، و اگر مب  ید از ثمن به نسبت موجود قبول نما  یاحصه   یۀ دأ ت  موجود را با  یمتق  یارا فسخ کند    یعحق دارد که ب

   «است. یعمال با یاده باشد، ز ینمع

  ین و به شرط بودن مقدار مع  شودیممکن نم  آن بدون ضرر  یۀفرش باشد که تجز   یاخانه    یلاز قب  یعگر مبا»  قانون مدنی:  385مادۀ  

 «فسخ خواهد داشت. حقّ  یعو در صورت دوم با  یمشتر  یدر صورت اول  ید آدر یشتر ب یاکمتر  یم،تسل  ین درح ی فروخته شده ول

 : 384و   355مقایسۀ 

ناشی از خیار تخلف شرط یا تخلف از وصف    ، بنابراین اختیارِ فسخِ قرارداد، مبیع، به شرطِ مقدارِ معین فروخته شده  355در   .1

 پذیر است. تَبَع ضِ صَفقِه است زیرا تجزیه ،  مشتری در مورد کم آمدن مبیع ، خیار384ِدر مادۀ   است.

 ، فقط خریدار حقّ فسخ دارد. 384دهد اما در  حقّ فسخ می   ، تخلف از شرط، هم به خریدار و هم به فروشنده 355در  .2

دهد یعنی در صورتِ کم  ، چون فرض بر این است که مقدار به عنوانِ وصف آمده، تخلف از شرط فقط حقّ فسخ می 355در   .3

تواند ادعا کند که زیاده  در صورت زیاد بودنِ مبیع نمی   تواند از ثمن کسر کند و فروشنده همبودنِ مقدارِ مبیع، خریدار نمی

 شد(.می 384مالِ او است )ولی در  

 

 دهفروشن  ۀدارد. عدم مراجع یافترا از صندوق ثبت در  یعیتا وجه تود  نمایدیاخطار م  نفعیسند را اصالح و به ذ  ،ثبت  ۀ داده نشده باشد ادار  یمذکور قرار

 .شودیم  یزثبت وار یاعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاص ،اصالح سند یخ سال از تار ۱۰بر  ید زا یوجه در مدت یافتدر یبرا

 : باشدیم  یلتبصره ذ یدارا ی ماده قانون این

 خواهد شد«  نیّثبت مع یابِارز ۀیلمعامله به وس ینمساحت در زمان اولنباشد ارزش اضافه یسرمساحت مارزش اضافه یینتع کهی : »در مواردتبصره
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بینی کرده که مبیع،  حالتی را پیش   355مبیع، قابل تجزیه است و    ه بینی کرده کحالتی را پیش ،  384مادۀ  :  مبیع، محاسبه نشده 

شود یعنی  دیده نمی   385و    384،  355یک از مواد  کرده که در هیچ   قابل تجزیه نیست اما قانونِ ثبتِ امالک حالت دیگری را مطرح 

زمینی  باشد مثالً فرض کنیم قطعه ناپذیر و در عینِ حال، عِوَض به تناسبِ اجزاءِ آن می بینی کرده که مبیع، تجزیه حالتی را پیش 

داده و    ای را تشکیلدر محدودۀ خاص قطعه محصور و با ابعاد معیّن فروخته شده )مورد معامله، عینِ خارجی است که مجموعِ آن  

شود یعنی شرطِ مقدار، نمایانگرِ میزانِ  معیّن می   ،ن نیز مبیع قرار گرفته ولی بهای این قطعه به تناسبِ مقدار مترمربعِ زمین تمامِ آ

     بهای آن است.(

معین    ،وصفِ مورد نظر، یعنی مقدار، با ابعاد)چون    حقّ فسخ ندارددر این حالت، اگر زمین، کمتر از مقدار معیّن درآید، خریدار،  

تواند به همان تناسب که زمین، کسرِ مساحت دارد از ثمن بکاهد )در نتیجه، درحالتی هم که  ولی خریدار می   مساحت(شده نه با  

 .کند(ن نمیمساحتِ زمین، گذشته از مبنای محاسبۀ ثمن، چهرۀ وصفی هم دارد فسخِ معامله در غالبِ موارد، ضرر او را جبرا

 

 : مبیع توابع

   آن دنبالِبه    عرفاً ، آن چیزها  وجود دارد که توابع آن است، به عبارت دیگر  چیزهاسری    یک  شودفروخته می  مالی  وقتی:  ۱نکته  

  توابع   از  اصوالً  گاز   و  برق  و   آب  انشعاباتِ  منزل،  باب  یک  بیعِ  در  ، مثال  عنوان  به  .وند ش ی م   تریمش  الِبه تَبَعِ مبیع، م  م ه  آنها  که  است

.  بفروشد   تلفن  خّط   بدون  را  منزل   ،هفروشند محتمل است    و  نباشد   چنین  این  است  ممکن  تلفن   خّط  اما  روند می   شمار  به   مبیع 

  ذکری   صریحاً  عقد،   هنگام  مشتری  و  بایع  اگر  حتی  هستند   مبیع  جزو  زاپاس،  تایرِ  و  آچار چرخ  جک،  اتومبیل،  یک  فروش   در  همچنین

در    مشتری  و  بایع  میان  مبیع،  تسلیم   و  عقد انعقاد    از   پس  که  است  ردیامو  در   مبیع   توابع  تشخیص  تاهمیّ.  باشند   نکرده   آن  از

  آن،   تحویل   برای(  مشتری)  خریدار  از   اضافی  مبلغی   مطالبه  یا  بایع   سوی   از   آن  تسلیم  عدم  و   بیع  از   توابعِ مبیع  جداکردن   خصوص 

 .شودمی  حادث  اختالف

ای به منطقۀ دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد. در مناطقِ  مبیع، »عرفِ بَلَد« است که ممکن است از منطقه معیارِ توابعِ  

شرجی مثل کیش و شهرهای ساحلی و همینطور مناطق گرمسیری، کولر گازی که مُلصَق به بنابوده و در ساختمان نصب است،  

 معتدل مثل تهران دارد کولر گازی جزء توابع مبیع نیست.  جزءِ توابعِ مبیع است اما در مناطقی که هوای 

بند  :  2نکته   آپارتمان  ۱6مطابق  از واحد  بخشنامۀ دستورالعمل تفکیک  انباری به صورت مستقل و جدا  یا  انتقال پارکینگ و  ها، 

 آپارتمانی اصوالً میسر نیست مگر در صورت اجتماعِ هر دو شرطِ زیر آن هم با هم: 

 کی دیگر از مالکین واحدهای همان ساختمان باشد.: انتقال به ی۱

 دانگ باشد )نه مشاعی(.: انتقال به صورت شش2

کند مگر آنکه خود دارای واحد دیگری در آن  تواند پارکینگ یا انباری را از مبیع استثناء  خالصه اینکه فروشندۀ واحِد آپارتمانی نمی 

همان    آن واحِد دیگرِ خود نگاه دارد و یا پارکینگ و انباری را به یکی از مالکینِساختمان باشد و این پارکینگ یا انباری را برای  

 ساختمان انتقال دهد. 
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  داخل  نماید   مبیع  در  آن   دخول   بر   لت الد  ،قرائن  یا   ودش   شمرده  مبیع   تابع  یا  جزء   ، عادت  و  فعر  حسب  بر   که   چیزی   هر :  356مادۀ  

 .باشند  ف عر بر جاهل متعاملین اگرچه و  باشد  نشده ذکر  صریحاً د عق در اگرچه  ،است مشتری   به متعلق  و  بیع در

  .نیست  مبیعدنبالِ به  عرفاً چیزها  سری یک بر عکس، : 3نکته 

  عقد   در   صریحاً   اینکه   مگر   شودنمی   بیع   در   لداخ   نشود   شمرده  مبیع   تابع  یا   جزء   ،عادت  و   فعر  حسب  بر   که   چیزی  هر :  357  ماده 

 .باشد  شده ذکر 

  توابعِ   که   ندارد  شکالیإ  هیچ  که  ساخت  خاطرنشان  باید   البته.  کنند   توافق  و   تراضی  فوق  ترتیبِ  عکسِ  توانند می   طرفین   هرحال  به

  در .  فروخت  خواهد   آن  کولرهای  بدون  را  ساختمان  که  کند   شرط  ساختمانۀ  فروشند   اینکه  مثل.  شود  استثناء  بیع  از  عقد   هنگام  بیع،

  آن   فروش   که   چیزی   هر   دارد می   مقرر   مدنی  قانون   36۰  ماده   .کند نمی   پیدا  ایرادی   هیچ   عقد   طرفین،   توافق  دلیل   به   ، حالت  این

 .است جایز  نیز مبیع  از آن  ءِاستثنا است جایز مستقالً 

حین بیع تصمیمی راجع به اینکه فالن چیز، جزء بیع است یا بَهمان چیز، جزءِ آن نیست    و  شودخته می فرو  ایخانه   فرض کنید 

  لوستر   نیست،   مبیع  جزء  هاپرده   عرفاً  مثالً   اما  ؛است  ع مبی   جزء   ، تلفن  خّط  عرفاً مثالً    شود.شود و بعد اختالف حادث می گرفته نمی 

های  مثال  قانون مدنی،  358  ماده.  کنیم  شرط  را  آن  حین بیع،  توانیمیم   و   این موارد به عرف بستگی دارد  که  نیست  مبیع  جزء

 ای آورده است.بدیهی

  ر ه  و   های آب و فاضالب[]لوله   ریجمَ  و    ]راه ورود به خانه[ رّ مَمَ  ، خانه  بیع  در   و   اشجار  باغ،   بیع   در   فوق  ۀ ماد  دو  به   نظر :  358  ماده

  و   زمین  بیع  در  ،زراعت  ؛عکس  بر  و   شودی م  تریمش  به  متعلق  نمود  نقل  خرابی  بدون   را  آن   نتوان  که  طوری  به  باشد   بنا  به   ملصق   هچ

  شمرده   توابع  از  فعر  حسب   بر  یا  باشد   شده  تصریح   اینکه   مگر   شودنمی   مشتری  به  متعلق  حیوان  بیع  در  ، حمل  و  درخت  بیع  در   ، میوه

 . کنند  تراضی  فوق  ترتیبِ عکسِ به  توانند می  عقد  طرفینِ  حال هر  در . ودش 

  عدم   ، اصل  بَهمان چیز نیست،  یا  است  مبیع  جزء  فالن چیز   که   کردید   شک   اگر  دارد که اینگونه اشعار می قانون مدنی    359  ۀماد

 « .نیست»جزءِ مبیع  :یید وبگ  یعنی در صورت تردید، . ۱۱ت اس

 .باشد  شده تصریح  آنکه مگر بود  نخواهد  بیع  در  داخل  شیئی  آن باشد  مشکوک عرفاً مبیع در  شیئی دخول   گاه  هر: 359  ۀماد

 . دارد مفهوم   یک  و منطوق   یک ماده  این. است «مبیع   توابع»  از مبحث ماده  آخرین ، قانون مدنی 36۰  ۀماد

 .است جائز نیز مبیع از  آن استثناء است جایز الً مستق  آن فروش  که چیزی  هر : 36۰  ماده

  بنابراین  هست  معامله  قابل (  ه خان  از  داج)  الً تقمس  نتلف  ؛ هست  مبیع  داخلِ  ، «تلفن»خط    فروشیممی   را   خانه   وقتیگفتیم  :  منطوق

.  توان خانه را فروخت و خط تلفن را نفروخت()یعنی می   است  همعامل  لقاب  الً مستق  چون  کنیم  استثناء  را  آن  ، خانه  فروش   در  توانیممی 

  . است جایز  مبیع از  آن  استثناء هست،  عمبی  داخلِ   و  است جایز الً مستق آن فروش  که  چیزی  هر  که  گوید می   را این  نیز  ماده منطوق 

اگر    هست؟  روش ف  و   د خری  لقاب  به طور جداگانه   و خودر   زاپاس   آیا  ؛است  ماشین  جزء   ،آن   زاپاِس  روخته شودف  ی اتومبیل  اگر :  مثال

 . کرد استثناء مبیع از  را آن  توان می  باشد؛ «مثبت»پاسخ 

 
اصل، عدم چیزی است تا وجودش  :  اند کهاین مطلبی روشن و حکمی عقلی است و آن را بدین نحو خالصه کرده  .عدم نیازی به دلیل نیست  برای اثباتِ  11

 . ثابت شود
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جایز است، استثنای آن از مبیع نیز جایز است. « با استفاده    گوید: »هر چیزی که فروش آن مستقالً قانون مدنی می   36۰ماده  :  مفهوم

  ع جایز نیست؛ از قبیل حقّ توان گفت: »هر چیزی که مستقالً قابل فروش نیست، استثناء آن از مبیمخالف این ماده میاز مفهوم  

  قابل   الً مستق  گاز  و   رق ب   و  آب   اشتراک   ا آی  حال.  هست  مبیع   جزء   هم   گاز   و   برق   و   آب   ای فروخته شود، گفتیم که اگر خانه «  ارتفاق.

  از   آنها  استثناء  یعنی   کرد   جدا  را   آنها  توان ینم   است و  مبیع   زء ج  ؛تنیس  معامله   قابل  الً مستق  اینها  چون  در این مورد   است؟  معامله 

 . نیست جایز مبیع 

 شود باید مقدار آن مشخص باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است. نکته: چیزی که از مبیع استثناء می 

خدمت به   ایچند نوع کاال  ای ک ی ی فروش اجباراشعار داشته است: » کنندگاناز حقوق مصرف  تیحماقانون   3مادۀ   ۱تبصرۀ نکته:  

کننده تحمیل  شود که آنچه را که در شمار مبیع نیست به طرفِ مصرف« یعنی نمی باشد.  یممنوع م   گریخدمت د  ایهمراه کاال  

 کردید. 

 

  نمعیّ عین  ه در باب لزوم وجود مبیع معین و کلّی در معیّن است.؛ این ماد مبحث دیگری را آغاز کرده است  قانون مدنی   36۱  ماده 

  در   یکلّ.  ذهن  از   خارج  در  یعنی  ؛ عین خارجیتاس   موجود   خارج  در   همیشه  ( همانگونه که از نامِ آن مشخص استارجیخ  ین)ع

»این دویست  یعنی    از این دویست کیلوشود  ؛ وقتی گفته می ( کیلو  دویست  نای  از   کیلو  صد )  است  موجود  خارج   در   همیشه   هم   معین

 .باشد  نداشته  ودوج  اصالً هم  مصداقش  تواند میبلکه  نیست  خارج در  تنها نه ی کلّ اما ،موجود استکیلو« 

 . است باطل بیع  نداشته وجود  مبیع که   شود معلوم  ]و کلّی در معین[  معین  عینِ بیعِ در  اگر : 36۱  ماده

  »کلّی در معین« در این ماده اشاره نشده است اما باید گفت احکام »عین معین« و »کلی در معیّن« بعضاً شبیه هم است. نکته:  

 االجزاء موجود باشد؛ نباشه باطل است.ءِ متساوی »کلی در معیّن« باید در زمانِ عقد، تمامِ شی 

به صورت کلّی    را  تفرش توت تازۀ    نتُ  یک  توان می   حال  این  با.  نیست  ه توتِ خشک(در فصل پاییز و زمستان، توتِ تازه )نَ:  مثال

 الذمه است.توت تازۀ تفرش«، کلّی یا کلّی فی  نتُ  یک»  .(فلََس بیع )فروخت 

  مبیع   ،یکلّ   بیع  در   ولی   است  باطل  ،عقد   االّ  و   باشد   داشته وجود  عقد   هنگام  به  باید   مبیع  ،معین در  یکلّ و  ن معیّ  عین  بیعِ  در:  قاعده

 .باشد  نداشته وجود  تواند می 

 

 قانون مدنی(  395  تا 362  مواد) بیع آثار

 ( 366  تا 363  موادّ)  است تملیك  بیع اثر  اولین .1

  من   اگر  یعنی؛  نیست  (مصداق  ینتعی  اب  یکلّ  ای  معین  عین)  تملیک  مانع  بیع  عقد   در  خیار  وجودقانون مدنی    363  ماده  طبق:  نکته

 . نیست تملیک  مانع  د؛ این خیار،باشی داشته  شرطخیارِ شما و  بفروشم  شما به  خانه یک

  به   فروختم  شما  به   را  ( نمعیّ  عین)  امخانه  من  یعنی مثالً  ؛نیست  تملیک  مانع  هم  جلأ  وجود  ، بیع  عقد   در   شدهۀ اشاره ماد   طبق:  نکته

 .نیست  تملیک مانع   هم جلأ این  که دهم  لتحوی  ر دیگ  ماه  یک  که  شرطی
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  بنابراین   شودنمی  انتقال   مانع  ثمن  ۀتأدی   یا  مبیع   تسلیم  برای  جلیأ  وجود  یا  متبایعین  برای  فسخ  خیار  وجود   ،بیع  عقد   در:  363  ماده

 .داشت خواهد   را  عین آن  ۀمطالب   حقّ دیگر  فِ طر ، شود مفلس   متعاملین احِد  ،آن تسلیمِ  از ل قب و  وده ب  ن یّمع ین ع ،عمبی  یا  ثمن اگر

  ردیگ   فر ط  اینکه  خاطر  به   آید،ایرادی در معامله به وجود نمی   شود   مفلّس  کنندهتملیک   ،و قبل از تسلیم  تملیک   از   بعد   اگر:  نکته

  ورشکست   تملیک  از   بعد   و فروختم  شما  به را  امخانه   منمثالً:    .شودمی   غرما  داخل طلبکار.  شودنمی  رماغُ  داخل   مالک   و شده  کمال

  چون در این صورت    ؛مورد تعهد ورشکسته شوند   خریدار بعد از بیع و پیش از تسلیمِ. در واقع فرض این است که فروشنده یا  دمش 

 طلبکارانِ منِ ورشکسته حقّی بر مبیع ندارند.  د وویش یم  ک مال شما ن، بعد از وقوع بیع انتقال یافته استعین معیّ

بفرمایید   . (معین  عین  در )  بیندازند   عقب   به   را   تملیک  توانند می   طرفین :  نکته فرض  بایع  منِ   و   شود می   د منعق  امروز   د عق  مثالً   

  طرفین   بنابراین.  بالإشکال است  این مورد   که   پذیرید.ید« و شما هم می شو   مالک   دیگر  ماه   از  »شمای خریدار  : گویممی   )فروشنده( 

 . بیندازند  تأخیر به  را تملیک  ، توافق با توانند می 

داند؛ می   (.است  آن   صحت  شرط   قبض  ،قبول  و  ایجاب  بر  عالوه  که  عقدی)  عینی   عقدی  ف رارصَ  بیع  نیز  364  ۀماد   قسمتِ دوّمِ 

شده )مسکوک( یا به  زده صورتِ سکه ه است خواه ب خرید و فروش طال و نقره در برابر همدانید منظور از بیعِ صَرف، همانطور که می 

 وَرِ دیگر.   صُ به صورت زیورآالت یا

 . خواهیم خواند  هم  اجاره  در  را قانون مدنی   364ماده  مشابه قسمتِ اوّل

  بیع   مثل  است  صحت   شرط  قبض   که  بیعی  در  و  خیار  انقضاءِ  تاریخ  از   نه  است  بیع   عقد   حین  از  مالکیت  خیاری   بیع  در :  364  ماده

 . بیع وقوعِ  حینِ  از ه ن است شرط  حصولِ  حینِ  از انتقال فرصَ

است و نه از زمانِ انقضای خیار؛ البته ممکن است این مالکیت به موجب  نکته: در بیع خیاری، انتقال مالکیت از زمان انشای عقد  

 در بیع صَرف، انتقال مالکیت از زمان قبض مبیع و ثمن است. خیار زائل شود. 

 اثر بودنِ بیعِ فاسد( )بی  365 ماده 

 ندارد.  کتملّ در   اثری فاسد  بیع: 365  ماده

  بیع   یعنیشود.«؛  نمی   تملیك گفت: »بیع فاسد باعث  بهتر بود اینگونه می   که  ندارد   ک تملّ  در   اثری   (باطل)  فاسد   بیعِ   ، ماده  این   طبق

 . است اشاره کردهمدنی  انون ق 366 ۀماد  در  ه ک  دارد ر اث کی فاسد   بیع باید اشاره کرد که اما ندارد  اثری فاسد 

  منافع   و  عین  ضامن  شود  ناقص  یا  تلف  اگر  و  نماید   رد  صاحبش  به   را  آن  باید   کند   قبض  را  مالی  ،فاسد   بیع  به   کسی  هرگاه  :366  ماده

 .بود خواهد  آن

  ثمن   بایع)با این توضیح که  مشتری یا بایعبه عبارت دیگر، اگر  یا ؛بگیرد را مالی فاسد   بیع به کسی اگر مقرر داشته است:  ماده این

  و   است  مانیض ش َدیَ  یعنی  ؛است  غاصب  حکم  در  بگیرد  جاهل  یا  باشد   عالم  خواه   را مالی  فاسد   بیع  به ،(را مبیع  مشتری  و هگرفت   را

ضمانِ ضمانِ مقبوض به عقدِ فاسد، یعنی    .ضامنِ عین و منافع آن است  در هر صورت  و   گویند   فاسد  عقد  به  مقبوض  ضمان  آن   به

 .فاسد قبض داده شده به عقدِ
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 ( 389 تا 367 ۀماد ) ۱2است مبیع  تسلیم ، بیع اثر  دومین  .2

 پرداخته است. «تسلیم»قانون مدنی به تعریف  367  ۀماد

  عبارت  قبض   و  باشد   انتفاعات  و   تصرفات  نحاءِأ  از   متمکن  که  نحوی  به   مشتری  تصرف  به  مبیع  دادن   از  است  عبارت  تسلیم  :367  ماده

 . مبیع بر  مشتری ءاستیال از است

  و  د کنی م  لیمتس   ایعب  ی یعن  است؛   یعنی »گرفتن مبیع از فروشنده«  لّمسَتَ   ،طرفِ مقابلِ آن   که   «مشتری  به   مبیع   دادن »   یعنی  تسلیم

  الً معمو. شودمیقبض   ،تسلّم  فِمتراد  و است اض اقب ،لیم تس فِمتراد . گرفتن یعنی لّمسَتَ و  دادن یعنی تسلیم . کند می  لّم سَتَ مشتری

 .  گویند نمی  تسلّم  و  گویندمی  بضق را رفتنگ و  د گویننمی  اقباض و  گویند تسلیم را دادن

شرط    یمدر زمان تسل  یمصورت، قدرت به تسل  ینبعدتر از انعقاد است، در ا  یو گاه  یست،زمان با انعقاد نهم   یشههم  یمنکته: تسل

 است نه انعقاد عقد.

 : آثار تسلیم

 ایفای تعهد؛   .1

الذمه باشد زیرا اگر مبیع، عین معیّن باشد، تسلیم، باعثِ مبیع، کلّی فی انتقال مالکیت، البته این اثر برای حالتی است که   .2

شود )یادآوری: در مبحث وفای به عهد در مورد  انتقال مالکیت نیست بلکه وفای به عهد یعنی یک عمل مادی حساب می 

کیت است و برای انتقال  شخص محجور گفتیم که در مورد کلّی، اهلیتش الزم است زیرا تسلیم در کلّی، باعث انتقال مال

 خواهیم(.مالکیت، اهلیت می 

 

  . (368  ماده )  است  کافی   بگیرد  قرار اختیارِ وی    ت تح  ، عمبی   که   همین   کند،  تصرف   مشتری   حتماً  که   نیست  معنی   این   به  تسلیم نکته:  

 (.است کافی  بالقوه  فِتصر  ت، نیس رطش  لبالفع  فِ ر)تص نیست شرط  مشتری فِتصر  ، تسلیم  برای پس

  ف تصر   الًعم  هنوز  را  آن  مشتری  چه  اگر  د باش   شده  گذاشته  مشتری  اختیار  تحت  مبیع  که   شودمی   حاصل  وقتی  تسلیم:  368  ماده

 .باشد   نکرده

  زمین  تسلیم  الًمث . است هم مشابهِ  ، والام ۀهم تسلیمِ بگوییم  کهاین درست نیست . است مال  آن ماهیت بنابر مالی  هر تسلیمِ: نکته

  با   اتومبیل   و  خانه  تسلیم  مثال  بطور یا  گردد  می   محقق   زمین  آنۀ  تخلی و نهایتاً    تصرف  موانع   رفع  و   مالکیت  سند   دادن  با   محصور  غیر

 . (369  ماده )   بشود  تسلیم   چطور   اموال  که   کند تعیین می   ف عرخالصه اینکه،  .  پذیردمی   انجام   آن   از   تصرف  رفع   و   یا سوئیچ   کلید   دادن 

 . گویند   تسلیم را آن  عرفاً که باشد  نحوی   به باید  و است مختلفه کیفیاتِ به  مبیع   الفِاخت به تسلیم  : 369  ماده

 

 
توابع هم باشد، بنابراین، منافعِ مبیع اگر مبیع، عین معیّن باشد: این منافع از زمان انعقاد عقد متعلق به مشتری است.   تسلیم باید شامل تسلیمِ اجزاء و  12

 منافعِ مبیع در حالتی که مبیع، کلّی باشد از زمان تعیین مبیع، متعلق به مشتری است. 

مبیع( آمره نیست، به همین دلیل هم در نظریۀ کشفِ حُکمی، منافع از زمان انعقاد عقد منتقل  باشند اما این قاعده )تبعیتِ منافع از  منافع، تابع مبیع می

 شود اما عین از روز انعقاد تنفیذ. می
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 ( .)فروش کاالیی که در تصرف خریدار است 373  ماده

 . ثمن در  است همچنین و  تنیس د جدی بض ق ه ب محتاج باشد  بوده مشتری   فتصر در  الً قب  مبیع اگر  : 373  ماده

  که   بوده   مشتری   دستِ   بنا به هر سببی   ( بیع  از  ل )قب  الً قب   ع مبی فرض بفرمایید    ال ح.  برسد   مشتری   به   مبیع  که   است   این  برای   تسلیم

تان کفش است. من  همۀ شما پای  ن الا اینکه مانند .  است محال ،حاصل تحصیلِ. تنیس زم ال تسلیم  دیگر بیع  وقوع  با در این صورت 

  نثم  همچنین اگر  و  تنیس  زمال  تسلیم  بوده   مشتری   دستِ  الًقب  مبیع  اگر  پس  خطاب به یکی از شما بگویم: »کفشات را پات کُن!! «. 

 .نیست زم ال بایع  به نیز ثمن تسلیم  ، بوده ایع ب تدس   الًبق

 

 )قبضِ خریدار، نیاز به اذن ندارد.(  374  ماده

 . کند  قبض  اذن  دونب را ع مبی د توانمی  مشتری و  نیست شرط  بایع اذن ،قبض حصول  در  : 374  ماده

چون گفتیم   است  تریمش الِ م، شود معین  عین  بعد از تعیین مصداق معین در  ی کلّ و  ی کلّدر مورد   یا  است معین  عین ، مبیع وقتی 

  و   دارد   ر ب  را  عمبی   تواند می   است  مالک   ،مشتری  چون   صورت   این  در   و   شودمی   حاصل  تملیک در واقع    است.  تملیکی   بیع، عقدی 

  مبیع را که   تواند نمی   نیست  مالک  ، مشتری  چون (  معین  در   یکلّ   و   یکلّ   بیع  در)  مصداق  تعیین  از   قبل  ی ول   .نیست  بایع  اذن   به   نیازی

  ی کلّ  و  ی کلّ  اگر  یا باشد  معین  عین  ، مبیع یعنی شود  مالک  که  بردارد  را  مبیع د توانی م  ی وقت  مشتری پس. دارد  بر  است بایع  اموال  از

 . شود تعیین  آن  داقمص باشد، معین در

 نکتۀ خاصی ندارد.)اجبار بایع و خریدار به تسلیم(  376 و )محلّ تسلیم مبیع(  375  موادّ

  محلّ   در  تسلیم  مقتضیِ   عادت  و  عرف  اینکه  رمگ   تاس   دهش   عواق   اآنج  در  بیع  عقد   که  شود  تسلیم  محلی  در  باید   مبیع:  375  ماده

 ۱3.باشد  شده  معین تسلیم   برای یمخصوص محلّ  ، بیع ضمن در  یا  و باشد  دیگر

 .شودمی   تسلیم  به اجبار  ممتنع ثمن یا  مبیع تسلیم  در تأخیر  صورت  در : 376  ماده

 : ضمانت اجراهای قانونی عدم تسلیم

 وجود حقّ حبس؛  .1

 الزام به تسلیم و در صورت عدم امکان، فسخ عقد؛  .2

)هر گاه تسلیم کاال از وی تقاضا شد و او امتناع کرد، از آن تاریخ در حکمِ غاصب   تغییر وضع بایع از وصفِ امانی به غاصب .3

است و مسؤول هر نقصی است؛ قروشنده تا قبل از رسیدن مؤعِد تسلیم، امین است، با رسیدن اجل و عدم مطالبه از سوی  

؛ زیرا در مواردی که موضوع تعهد، وجه  مانَد با این تفاوت که مسؤول منافعِ فوت شده استخریدار، همچنان امین باقی می

نقد نیست در مبحث خسارت قراردادی گفتیم که در این صورت، متعهد بدون نیاز به مطالبه باید مبیع را تسلیم کند اما  

 .اگر مؤعِد تسلیم برسد و خریدار، مطالبه کند اما فروشنده امتناع کند؛ از این تاریخ در حکم غاصب است.(

 

کنیم و اگر  بر اساس عرف عمل می  آنها وجود نداشت )سکوت(  ۀاست اگر اراد  ینطرف   ۀاراد  ابتدا   در  یعمب  یمِمحلّ تسل  یمکه گفت  یبا توجه به موارد  13

در این صورت اگر عرف هم نبود، محلّ انعقادِ عقد مالک است؛ اگر در محلّ انعقاد عقد هم تسلیم ممکن نبود مثالً محلّ انعقاد در کشتی یا هواپیما باشد،  

 مال: منقول باشد در محلّ استقرار مبیع؛ غیرمنقول باشد در محلّ وقوع ملک.
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اقساط، تابع توافق طرفین است، ولی حّداقل دَه درصد از قیمت، در زمان  پیش   نکتۀ مستقل: در  فروش ساختمان، نحوۀ پرداختِ 

و نمی  مقرّره آمره است  این  بود.  قابل وصول خواهد  )مادۀ  تنظیم سند رسمی  توافق کرد؛  آن  فروش  قانون پیش   ۱۱توان خالفِ 

درصد بهای    ۱۰مبنی بر پرداخت فوری کلّ بها اعتبار قانونی ندارد و الزاماً  فروش ساختمان، توافق طرفین  ساختمان( یعنی در پیش 

 قرارداد، مؤجل بوده و موکول به زمانِ تنظیمِ سنِد رسمی است و شرط خالف آن نیز باطل است.

 

 حبس مبیع و ثمن(  )حقّ 377 ماده 

  اینکه  مگر ،شود تسلیم به  حاضر دیگر طرفِ  ات د کن  ودداریخ نثم یا مبیع تسلیم از دارد حق مشتری  و  بایع از یک  هر:  377 ماده

 . شود تسلیم باید  باشد  حال  که ثمن یا  مبیع  از کدام  ر ه ،ورتص نای  در  .باشد  مؤجل  ثمن یا مبیع 

  حال   ،د تعه  دو   ر ه  و  د نباش   در برابر یکدیگر  تعهد   دو   اگر  معوض  عقود   در  در اصطالحِ عامیانه است.  شیکِ  گرو  همان  « حبس  حقّ»

 :شد  بیان شرط سه  حبس حقّ برای پسوجود ندارد؛  بسح حقّ نباشد  تعهد  دو   اگر. دارند   حبس حقّ طرفین باشد 

 .باشد  معوض عقد  .1

 . باشیم داشته  تعهد  تا  دو .2

 .باشد  حال  ،تعهد  دو هر .3

 .  کند   دیگری  تعهد   رایاج ه ب ول موک را  خود تعهد  اجرای تواند می  فطر  هر که   این یعنی  حبس حقّ

  است  معوض   عقد   این عقد بیع،   که   ؛ شما هم قبول نمودید؛فروختمتومان    میلیون   5۰۰  به شما  را   ماشین  اینفرض بفرمایید  :  مثال

 شما   تا»  د:گوییمی   هم  شما  و  د!«بدهی  را  میلیون  5۰۰  تا  دهمنمی   را  »خودرو  :گویممی   من  که  بفرمایید   فرض  ؛دارد  هم  تعهد   دو  و

را دادگاه   بدل  و  رد  در این صورت،   که برویم  دادگاه من و شما نزد باید  نهایتاً با این وضع که !« دهمنمی را  پول من  د دهین را ماشین

 .دهد انجام می 

  عقد   هر  در  .تنیس   بیع  به  مختص  ،حقّ حبس  ولی  آمده  بیع  باب  در   (377  )مادۀ  حبس  حقّدرست است که مادۀ مربوط به    :نکته

 .است اجراء قابل  باشد  داشته  وجود فوق  شرط  هس  هک  معوض 

  انجام   را  تعهدش   حال،  تعهِد  متعهِد  اگر.  دارد  حبس  حقّ  ،است  لمؤجآنکه تعهدش    ط فق،  مؤجل  یکی   و  باشد   حال  تعهد   یک  اگر   :نکته

از    زودترتعهدش را    ،حال  تعهِد  متعهِد  که  بوده   قرار  چراکه از ابتدا  !«کنممی   عمالإ  را  حبس  حقّ  دارم  من»  :بگوید   تواند نمی  ندهد 

 . دارد  حبس حقّ  ،مؤجل تعهِد متعهِد است خاطر همین  به . بدهد  انجام  طرفِ مقابلش

  آن   ؛دیگر  ۀهفت  دو   دیگری  و  است  ردیگ   ۀهفت  ی یک  الًمث  باشد،  دیرتر   یکی  و  زودتر   یکی  باشند اما  مؤجل  تعهد   دو  هرچنانچه    نکته:

 .شد  باال مثالِماننِد حکمش  تقریباً   سپ. دارد حبس حقّ است، دیرتر   که یکی

  . باید توجّه نمود که همواره نیست  مطالبه  ل قاب  زی چی  یچه  د برس   اریخت  ه اینک   از  ل قب  ؛بودند   تاریخ  یک  درو    مؤجل  دو  هر  اگر نکته:  

بدیهی    و  دارم«   حبس  حقّمن  »  بگوید:   مقابلدر پاسخِ به مطالبه، طرفِ  و  شود   مطالبه   باید   اول  یعنی  است  مطالبه   بر  فرع  ،حبس  حقّ

  دو   هر  رسید   که  جلدر این فرض، أ.  شود  استناد  حبس  حقّ  به  چه برسد به اینکه  تا  نیست  مطالبه  قابل  ،جلأ  از  قبل  ،تعهد   است که
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زمان  در حکم حال ]مؤجلی که هم و  حال بندی اینکه حقّ حبس فقط در عقود جمع  .دارند   حبس حقّ  ف طر دو   هر  و شوند می  حال

 وجود دارد.  باشد[

  در   قرارداد  آثار  بردن  میان  از   و  زدنبرهم   برای  قرارداد  یک  طرفِ  دو  توافقِ  ،)که مترادف هستند(  تفاسخ  یا  اقالهدانیم که  می :  نکته

  مشتری   وثمن    باید   بایع.  بدهند   پس  را  عوضین  باید   طرفین   شودمی   اقاله  ی عقد   وقتیطبیعتاً    .است  عقد   نوعی  خود   اقاله .  است  آینده

از طرف  .  دارند   حبس   حقّ   عِوضین  بازگرداندن   در   طرفین   یعنی   دارند   حبس  حقّ  طرفین   است   عقد   ، اقاله  چون.  د بده  پس  را   ع مبی  باید 

گیرد و ارادۀ هر دو طرف در آن نقشی ندارد. همانطور که مستحضر  برخالف اقاله، فسخ به علّت قانونی صورت می دانیم  دیگر می 

  ایقاع   فسخ  چون  ندارند   حبس  حقّ   عِوضیندر بازگرداندنِ    ولی  بدهند   سپ  را   ضینوَعِ  باید   نیز طرفین   بشود   فسخ   عقد   اگر   هستید  

  ت اس   اع ایق  ،خفس  ا ام  دارد   وجود  حبس   حقّ   آن  در   و   است  عقد   ، اقاله  اینکه   صه الخ  طور   ه ب   پس  ، است  عقد   به   مربوط   حبس   حقّ  ؛است

اگر عقد فسخ شود، درست است که طرفین باید عوضین را پس بدهند ولی حقّ حبس ندارند چون    .ندارد  وجود   حبس  حقّ  آن   در   و

 فسخ ایقاع است نه عقد پس حقّ حبس ندارند.

تحویل    بگیرد  را   ثمن  اینکه   از  قبل   را  مبیع   خودش   یا ارادۀ   میل   به  بایع  اگر  378  ۀ ماد  طبق   در مورد حقّ حبس اینکه، نکتهآخرین  

 . ندارد حبس  حقّ ر دیگ  داد، مشتری  

 موارد سقوط حقّ حبس: 

 ن؛مؤجل بودنِ تعهِد یکی از طرفی .1

 ؛ تسلیم اختیاری )نه از روی اکراه یا اغوا؛ چون در اینها، تسلیم، اثر ندارد( .2

 شرط سقوط حقّ حبس ضمن عقد. .3

 

  موجب   به  مگر  داشت  نخواهد   را  آن   ترداداس   قّح  د نمای  تریمش  لیمتس  ودخ  لمی  به  را  مبیع  ،ثمن  اخذ   از  قبل  بایع  اگر:  378  ماده

 . خیار مورد  در فسخ

  معین  در   ی کلّ  و   ی کلّ  ، معین  عین حبس را در    به عبارت دیگر باید حقّ   ؟ وجود دارد  مبیع   کدام یک از انواع   در   حبس   حقّ :  سؤال

به عبارت دیگر، از    . ندارد  مبیع   نوع   به   طیتبار ا  وجود دارد و مبحث حقّ حبس   حبس   حقّ   ، مورد  سه  هر پاسخ: در  :  بررسی کنیم

 گردد حقّ حبس اختصاص به نوع خاصی از مبیع ندارد.  استنباط می  انون مدنی ق 377اطالق مادۀ 

)... مگر به موجب فسخ در مورد خیار.( خیلی ارتباطی با قسمت اوّل ماده ندارد. در واقع قسمت دوم    378مادۀ    دوم   قسمتِ:  نکته

 گردد. یابد حقّ حبس نیز ساقط می خواهد بگوید که اگر عقد بیع فسخ شد چون عقد، انحالل می می 

 

 معاوضی  مانضَ

 « معوض  عقود به  مربوط » یعنی  معاوضی  و«  ولیتؤمس»  یعنی مانضَ

 . معوض عقود  در  ولیتؤ مس یعنی  « معاوضی ضَمانِ»

  ی تعهد   ،یماما تسل  یابد؛ی عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق م  یم اثر مستق   یت، انتقال مالک  یکی،تمل  در عقود معوضِ 

عقد است و تعهد به    یم منافع در عقد اجاره، اثر مستق  یک و تمل  یع در عقد ب  ینع  یک شود. به عنوان مثال، تمل  یفاا  ید است که با
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تَ   یفای است  ی مستأجره برا  ینع  یم تعهد به تسل  یزو ن   یعبا  یاز سو  یعمب  یمتسل آن    یرمستقیم و غ   یعبَمنفعت از جانب موجر، اثر 

تعهد    یناست و به ا  نیّمع  ضِ وَتعهد به دادن عِ  یافتی، در  ینطرف عقد در مقابل ع  دواز    یکعقود معوض، تعهد هر  در  .باشد ی م

واقع  .  وجود دارد  یکدیگر  مقابل  در   ض عِوَ   دو   ، معوض  عقود  در   . یند گو  «ی »ضمان معاوض گرفته    زیچی  و   شودداده می   چیزی در 

  وابستگی این    از  لیه حا  ؛ «د دارن  ط رب  مه  ه ب  یا  دارند   همبستگی  هم  با  یا  است  پیوسته به هم    ،ض وَعِ  دو »  :گویند می   حاًالاصط  ه ک  شودمی 

 : گیریممی   نتیجه سه

 . ه باشد شد   فتل تواند  مثالً می   ؟ داده نشود  چیزی  حال چگونه ممکن است.  گرفته نخواهد شد   چیزی  داده نشود  چیزی  اگر:  اول  نتیجۀ 

 . گویند می  تلف  حالت  این به

  که  گرفته شود  ل کام  تا داده شود کاملعِوَض    ستیبای.  گرفته نخواهد شد  کامل دیگر  ضِعِوَ   ،داده شود صناق  ضعِوَ   اگر:  دوم نتیجۀ

 . گویند می  نقص  حالت  این هب

دریافت    لکامعِوَضِ دیگر را    د،باش   معیوب  شده  داده   که   را  ضی عِوَ  اگر .  گرفته نخواهد شد   کامل   داده شود  معیوب   اگر :  سوم  نتیجۀ 

 گویند. می  عیب   حالت اینبه  که  نخواهد کرد

  عیب   ای  و   نقص تلف یا    یا   معاوضی   مان ضَ  در  پس .  در دو بازۀ زمانی بررسی خواهیم کرد  گویند   «معاوضی  ضَمان »  که   را   سه حالت  این

 . د افتمی  اتفاق

 :است مرحله دو   معاوضی ضمان

 تسلیم   از قبل .1

 تسلیم  از بعد  .2

 : تسلیم  از قبل

  تحویل مبیع    اینکه  از  قبل  یا  وگردد    صناق  شود   تسلیممبیع    اینکه  از  قبل  یا  ،اتفاق اُفتد   تلف  گردد   تسلیم   مبیع  اینکه  از  قبل  اگر

 شود.  معیوب  داده شود 

 :تسلیم از بعد

  تحویل   مبیع   یا  دو ش   ناقص  مشتری   دست  و   مشتری گردد   تحویل   یا مبیع   د،و ش   تلف  مشتری  دست  و  مشتری گردد  تحویل  مبیع   اگر

 . دو ش  معیوب مشتری دستدر    و  مشتری گردد

 .تسلیم از  بعد  یکی  و  تسلیم  از قبل  یکی مرحله،  دو  در  است حالت سه معاوضی  مانض پس

  ، عیب  و  پذیردصورت می   تقصیر بدون  ،صنق  پذیرد؛صورت می   یرتقص  بدون  ،تلف یعنی  ندارد  تقصیر  کسی  معاوضی   ضمان  در:  نکته

  رمقص   یکس  راگ   و  تنیس  مقصر  کسی  معاوضی  ضمان  در  پس.  تسلیم  از  د بع   چه  و   تسلیم  از  قبل   چه  ،گیردصورت می   تقصیر  بدون  هم

 . نیست یمعاوض مانض د باش 

  مربوط   425و    389،  388،  387ی  یعن  اول  مادۀ  چهار  که  هستند   معاوضی  ضمان  به   مربوط   مواد  453  و  425،  389،  388،   387  مواد

فوقاً اشاره  ای که  مرحله با توجّه به دو    را  آنها  ما   که.  تاس   تسلیم   از   بعد   مرحلۀ  به   مربوط   453  ۀ ماد  و  است  تسلیم   از   قبل  مرحلۀ  به

 . «تسلیم از  بعد » مدوّ   مرحلۀ و  « تسلیم  از قبل » ل اوّ ۀ مرحل  ،خوانیممی  کردیم 
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 تسلیم   از قبل معاوضی ضَمان: اول ۀمرحل

 : را بررسی کنیمذیل مورد   چهار تسلیم  از قبل  ۀ مرحل  در  الزم است که 

 ( ایحادثه  سبب به  یا  خودخودبه  مال،  منافع یا عین  رفتن بین از ) تلف .1

 (گردد می  مال  تلف  موجب  واسطه بدون  و  مستقیماًکه  شخص فعلِ  ترک یا فعل )  اتالف .2

 )تلفِ جزء(  صنق .3

 )از میان رفتن وصفِ سالمت(  عیب .4

 

 تلف  .1

  کسی همواره    اشاره کردیم  در باال  همانگونه که  معاوضی  ضمان  در)  بایع  تقصیر  بدون  تسلیم  از  پیش  مبیع   هرگاه  387  ماده  بقاطم

که بخواهد    است  نداده، مبیع را  ایعب  ون چمنطقی است    بدهد   پس   را  ثمن  باید   هم   بایع   و   شودمی   منفسخ  بیع   ، شود  تلف  ( ندارد  تقصیر 

 : دارد نکته  5  ادهم نای. تاس  ایع ۀ بعهد  به  شود،  تلف تسلیم از قبل  مبیع   اگر پس. ثمن را دریافت کند 

  مگر  گردد   مسترد  مشتری   به   باید   ثمن   و   منفسخ  ع بی  ود ش   ف تل  ایع ب  طرف  از   ال اهم  و  تقصیر   بدون   ،تسلیم  از   قبل  مبیع   اگر :  387

 . بود خواهد  مشتری   مال از تلف  صورت این  در  که باشد   نموده رجوع   او مقامِ قائم  ای اکمح به  تسلیم  برای  بایع  اینکه

دریافتی را به مشتری بازگردانَد و در صورتی  سخ شد بایع باید ثمن فق.م. مقرر گردیده بعد از اینکه بیع من  387در مادۀ  نکته اوّل: 

مان معاوضی« گویند. منظور از ضَمان  که بایع، ثمن را نگرفته باشد حقّ اخذ آن را نخواهد داشت. اصطالحاً به این مسؤولیتِ بایع »ضَ

قبل از تسلیم تلف شود این تلف از مالِ فروشنده محسوب خواهد شد. در حالت کلّی، مقصود از    ،معاوضی این است که اگر مبیع

 مال است.  تلفِ   خطرِ ضمان معاوضی در عقد بیع تحمّلِ

.  است  معاوضی   مانِ ضَ آن  اسمِ   چون   است  معوض   عقود  تمام   به   مربوط   بلکه  نیست   بیع   به   مختص   اما   آمده  بیع   در   ماده   این :  دوّم  نکته

ق.م.، حکمی استثنایی و خالف اصل نیست و با طبیعتِ عقودِ معوض سازگار است؛ در واقع    387ر مرحوم کاتوزیان، حکمِ مادۀ  به نظ

  ( 649  ماده)  قرض  در   و  (483  ماده)  اجاره  در  عقد بیع،  چراکه عالوه بر  گرفته  رنظ  در  دهقاع  یک  عنوانبه   را  مقرره  این  قانون مدنی

 . است یکلّ  ۀقاعد  یک دهد می   اننش نای ه کنیز این حکم را بیان نموده است 

  منفسخ   شدهتلف  مقدارِ  به  نسبت  ، تلف  انزم  از  شود  تلف  بعضاً  یا  الً ک  حادثه   واسطۀبه   مستأجره  عین  ،اجاره   تمّد  در   اگر:  483  ماده

 . نماید   االجارهمال  سبیِنِ  تقلیلِ  ۀمطالب   فقط   یا  کند   فسخ  بقیه  به   نسبت  را  اجاره  دارد   قح  تأجر مس  ،آن  ضِبع   تلفِ  صورت  در  و  شودمی 

 ۱4. است ضرِ قتَمُ  مال  از شود  ناقص  یا تلف ، تسلیم  از بعد  است قرض  موضوع  که مالی  اگر : 649  ماده

در واقع  .  ودنم  ق تواف  فشبرخال  توانمی   و  است  تکمیلی  بلکه  نیست  امری  معروف عدالت معاوضی یا ضَمان معاوضی،ۀ  قاعد   سوّم:  نکته

  مشتری   ۀ کیس  از   کنند تلف مبیع قبل از قبض  رط ش   توانند طرفین می   که   است  بایع   ۀ کیس  از   قبض   از  قبل   مبیع   تلف   گفته   انونق

 باشد. 

 
 این ماده همان قاعدۀ معروف »عدالت معاوضی« است.مفهوم مخالف  14
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بدیهی است که چرا  .  شودمی   اجراء   معین   کلّی در  در  هم  و کلّی   در  هم ،  معین  عین  در  هم   ( ق.م.  387 ماده ) قاعده  این :  چهارم  نکته

.  شودمی   اجراء  مصداق  تعیین  از  بعد   قاعده  این   معین   در   کلّی   و  کلّی  در   ی ول  تنیس  یبحث  و   شودمی   اجراء  معین  عین   در  قاعده  این

  تملیک   و  معین  عین  هب  د ش   دیلتب  و  ردک  ینتعی   را   مصداق  بایع  اگر  یکلّ   بیع  در.  است  معین  عین  برای  تلف   شود،ی نم  تلف  کلّی   چون

الذمه یا کلّی در معین  پس در موردی نیز که مبیع، کلّی فی   .شودمی  اجراء  قاعده  این  شد،  تلف  مال،  آن  از  پس  و  صورت پذیرفت  هم

 گردد و بایع باید ثمن را به مشتری بازگردانَد.شده تلف شود، عقد منفسخ می است، هر گاه بعد از تعیین مصداق، مصداقِ تعیین 

  برو »  د:گوییمیشما    حال.  شودنمی   تلف الذمه«  فی   یکلّ »دانیم که  می .  فروختم  « طارم  برنج  کیلو۱۰۰ی »کلّ  به طور   شما  به   من :  مثال

  ل داخ گذارممی  را  برنج   کیلو  ۱۰۰م  روسرِ زمینم می   و گیرممی  وانت  یک  روم می   من   که  « برو تعیینِ مصداق کن» یا    «بیاور   را  برنج

تعیینِ   مثالو چون در این   رودمی بین از هابرنج  و شودکند و مشتعل می می  تصادف ماشین ،راه در میانۀ. بیاورمبرای شما  تا توان

 شما  پولِ در این فرض من باید    ؛ است  شده   انجام  تملیک   چون   آورده شود   دیگر   ی و کیل  ۱۰۰  رفت   شودنمی   مصداق صورت پذیرفته 

 . شودمی  اجراء مصداق تعیین  از بعد  معین در  کلّی  و  کلّی در  قاعده  این گیریمنتیجه می  ؛  لذارا بازگردانم 

  ستی بای  ه ک  .«است  بایع   عهدۀ  به   بشود   تلف   مبیع  ، بیع  در   اشعار داشته است که »اگر   قانون ایرادی در این ماده وجود دارد:  :  پنجم  نکته

 « .است مشتری  ۀعهد  به  ود بش تلف  هم  ثمن داشت: »اگر چنانچه میاشعار 

 الف ات .2

  آید می   زلزله   ،رودمی   بین  از  مال   و  آید می   سیل  الً مث.  نیست  مقصر   هم  کسی  و  رود می   بین  از  خودخودبه   یعنی   تلف :  الفات  و   تلف   فرق

  آن   است  ممکن  شخص   سه   مبیع،   تسلیم   از   قبل  (مستقیم  زدن  رر ض)  مال را از بین بِبَرَد   ر نف  کی   ییعن اتالف   . رودمی   بین   از و مبیع  

  یا  و   مشتری   ای   ایع ب  ود خ  یا )  نفر   یک   و   است  بایع   دست   هنوز   مبیع   و   است  دهش   واقع   بیع   یعنی   ؛(ثالث  مشتری،   بایع، )  کنند   تلف   را

   کنیم: ؛ که هر سه را بررسی میاست کرده   تلف را مبیع  آمده (ثالث

  که چون   نیست  معاوضی  مانضَ  یعنی   شودینم  خمنفس  ع بی  دارد   تقصیر  چون  کند   تلف  را  مبیع   خودش   ،تسلیم  از   قبل  بایع  هرگاه:  بایع

  و   برود   بایع   سراغ  که   است  این   ل اوّ  راه   ؛ دارد  راه   دو  مشتری در این صورت    حال.  وجود داشته باشد   تقصیرنباید    معاوضی   مانضَ  در 

  مشتری   مال  ،بایع  و  صورت پذیرفته است  هم  تملیک  و  شد   واقع   بیع  چون.  است  داده  مه   را  ولپ  چراکه  بگیرد  را  مبیع  قیمت  یا  مثل

 . داد  را اداء روز قیمتِ باید  غصب مانند  تسبیب  و  الفات در . دهد می  را  اداء روز  قیمت  ودب ی قیم ر اگ ردک تلف  را

.  کند   تسلیم   تواند نمی   دیگر   رد ک  فتل   را   ع مبی   ، ایعب  وقتی   چون   ،کند می   فسختسلیم    ر ذ عَتَ  خیار به استناد    را  بیع   مشتری   اینکه   م دوّ   راه

  ر اگ  و   لاوّ   راه  بود،   رفته   الاب  قیمت  اگر  د باشی مشتری وکیلشما    راگ  الح.  تاس   تثاب ههمیش  نثم  که   گیرد می پس    را   ثمن  مشتری

 . است مشتری دست اختیار زیرا . د کنیمی  اختیار  را دوم راه  ود، ب  هرفت  ینئاپ تقیم

تواند به استناد خیار تعذر تسلیم  گردد بلکه مشتری می تلف شود، بیع منفسخ نمی   در اثر تقصیر بایعپس اگر مبیع پیش از تسلیم  

 مثل یا قیمت را مطالبه نماید.  ، از بایع یاعقد را فسخ کند و 

  را   خودش   مبیعِ   رود می   مشتری   الحا(.  لیمتس  از   قبل )  است   بایع   دست  هنوز  ولی   است   مشتری   مال   مبیع  و   شد   واقع   بیع :  مشتری

  تثناء اس  کی اما. است بوده  خودش  مال  چون ندارد بایع  بر  ی حقّ کند  تلف را  مبیع   خودش  مشتری اگر  389 ماده  طبق. کند می  تلف

  و  خوردن  فریب معنای  به لغت  در غرور  واژه)  غرور اثر  در  مشتری و باشد  زده گول  را  مشتری  بایع اگر  گویند می   دانانحقوق هک  دارد

؛ در واقع بایع،  است  مسئول  بایع   و  شودمی   مباشر  از  اقوی  سببِ  بایع  د باش   ردهک   تلف  را  مبیع  (باشد می  خوردن   گول و  شدن  فریفته

 .است بدل  مسئولِ
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  ثمن   باید   و  ندارد  بایع  بر  یحقّ  مشتری  باشد   مشتری  عمل  از  ناشی  آن  نقص  یا  مبیع  شدن  تلف   ،فوق  ماده  دو  مورد  در  اگر:  389  ماده

 . کند  تأدیه  را

کنیم که من، گوسفند را فردا  با هم توافق می   ( معین  عین به صورت  )  د خریمی   را ن  م  گوسفند   شما  و  دارم   گوسفند   یک   من :  مثال

  گوسفنِد منظور .  بخوریم  با هم  تا  بکش  را  گوسفند   آن   برو  گویممی د. من به شما  ییآمی   مهمانی  من  ۀخان  شما  امشب.  تحویل دهم

  سپس   و   د شیکُمی   را   گوسفند   د رویمی   کنید خبر از اینکه دارید مال خودتان را تلف می بی شما نیز    .است  شده   فروخته   گوسفنِد  همان

  را   عمبی  شما  است  درست  اینجا.  (دادم  دستور)  گفتم   من  و  شود. در واقع کشتن گوسفنِد شما به خواستِ من بود گوسفند خورده می 

 . بدهم را ثمن باید  من  زدن بود گوسفنِد شما تلف شد بنابراینکه در واقع نوعی فریب دادن و گول  من  دستور به  ولی   د ردیک  فتل

هر کسی را  شخص ثالثی غیر از بایع و مشتری )  فرض بفرمایید   حال.  است  بایع   دست   ولی  مشتری  مال  مبیع  و شد   واقع  بیع:  ثالث

 شود می   منفسخ  بیع   اینجا   که   ( است  تلف  حکم  در  سرقت )  سرقت   مثل   کند می   تلف   را  مبیع  ( گویند   الث ثغیر از بایع و مشتری،  

  شود ی م  خمنفس  ع بی  ( سوزی، سرقت، آتش زلزله  یعنی   « بایع  تقصیر  بدون»  تأکید کرده هر عملی   387  ماده ) .  ندارد  یرتقص  ایع ب  که چون

.  کند   جبران   باید   هزد   ضرر   بایع   به   کارش   با  ثالث   و از آنجا که   رود می   ثالث  سراغ   تسبیب   باب   از  بایع   بعد   و   دهد می   پس   را   ثمن  بایع  و

 .است بایع  خود ۀ عهد  به  ید آمی  زلزله در فرضی که برای مثال  اما

 نقص .3

 . دارد صمشخ  قیمتِ  خودش  الًتقمس متقس آن  که   رودمی  بین از مبیع از  یقسمت یعنی  (جزء  تلفِ)  عضبَ تلفِ  یعنی صنق

 . شد  صناق مبیع  (است ص نق این هک ) ترف  ینب  از آن  کیلوی  3۰ تسلیم  از قبل  که   (معین  عین) فروختم  برنج کیلو  صد  : ۱ مثال

  یک  شودمی   (بشوند   فروخته  ثمن  یک  به)  د باش   داشته   ثمن  یک  مال،  چند   وقت  هر.  (عقد   یک   در)  خریدم  صندلی  و  میز  یک  :2  مثال

  از   قبل   که   خریدیم  تومان   یک میلیون   هم  با  را   صندلی   و   میز   یک   حال.  د عق  چند   شوند می   باشند   داشته  ثمن  تا   چند   اگر  و   ،عقد 

 .است سالم  الًکام  صندلی چون  است ص نق مه باز؛ این حالت رفت بین از  میز تسلیم

به    این ماده  )حقّ فسخ  دارد  فسخ  حقّ  تریقانون مدنی مش  388  ادهم  ق طب  (تقصیر  بدون )  شود  صناق   تسلیم  از  قبل   مبیع  هرگاه

  (باشد می  صفقه  ضعُبَتَ خیار  ق.م. 483ماده  2بند  استناد

 . نماید  فسخ را  معامله  هک  تداش  د خواه حق مشتری شود حاصل نقصی مبیع  در  تسلیم  از قبل  اگر : 388  ماده

 ندارد مگر بایع، وی را اغوا کرده باشد.  نکته: اگر نقص، ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقّی بر بایع

 عیب  .4

 .«ندارد  ودوج مشخصی تِقیم ،ف وص این مقابل در که   مال مت الس  وصف  رفتن بین از » از است عبارت

  ها، پُشتی، دسته ...( )پایه   زایشاج  ۀهم.  تاس   عیب  این  که   دهد می   صدا  همیشه   صندلی  شود و آن ه میخرید   صندلی  یک:  مثال

  یعنی   «عیب»  خالصه اینکه.  شودمی   خاموش   همیشهشود که فرض کنید این ماشین  ه می خرید   ماشین  یک.  دارد  ایراد  ولی  هست

 . نیست سالمال کا

( قبول  ۱به عبارت بهتر، مشتری دو راه خواهد داشت:    . دارد  عیب   خیار   مشتری  شود   معیوب   لیم تس  از   ل قب  ع مبی   ر اگ  425  ۀ اد م  قطب

   ( فسخ معامله.2بیع با أخذ ارش؛ 
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 ( .ده)یعنی خیارِ عیب می  .است ابقس  ب عی محک در  شود  حادث مبیع در  قبض  از  قبل و  بیع از  بعد  که عیبی : 425  ماده

تواند به خاطرِ عیب از ثمن بکاهد  ناپذیر باشد، مشتری نمی اگر بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع عیبی حادث شود و مبیع، تجزیه 

  شود لذا در این حالت که مبیع ناپذیر( بیع به دو بخشِ منفسخ و صحیح تقسیم نمی شده در مبیع )تجزیه و به خاطر عیبِ حادث 

 یا فسخ کند یا قبول به همراهِ ارش.  425ناپذیر است مشتری به استناد مادۀ تجزیه 

 تسلیم  از قبل  معاوضی ضمان: بندیجمع •

 ( ق.م. 387  ماده) و بایع باید ثمن را در صورت دریافت به مشتری بازگردانَد  شودمی   منفسخ  بیع: تلف

 ق.م.( 388 ماده ) معامله را فسخ کند   صفقه تبعض خیارتواند به استناد مشتری می :  نقص

 ق.م.(  425  ماده)خواهد داشت  عیب خیاراگر قبل از تسلیم در مبیع عیبی حادث شود مشتری : عیب

 دارد. مختصّ بیع نیست و در سایر عقود معوض مانند اجار، قرض و معاوضه و ... راه   387نکته: حکمِ مادۀ 

شود؛ اگر مشتری،  بیع منفسخ می   نیز قبل از قبض تلف گردد   ثمنقبل از قبض ندارد بلکه اگر    مبیع نکته: این ماده اختصاص به تلفِ  

 د و اگر قبض نکرده باشد حقّ مطالبه ندارد. مبیع را قبض کرده باشد باید به بایع برگردانَ

 ختصّ بیع است.به دلیلِ استثنائی بودنش فقط م 453نکته: حکم مادۀ 

دارد لذا اگر ثمن، بعد از تسلیم در    خیار مختصّ مشتریدر زمانِ  دارد   بعد از تسلیم،  مبیعاختصاص به تلفِ    453نکته: حکم مادۀ  

 شود. زمان خیارِ مختص به بایع تلف شود بیع، منفسخ نمی 

پس اگر مبیع، کلی باشد، بعد از تسلیم، در زمان خیار  در جایی قابلیت إعمال دارد که مبیع، عین معین باشد    453نکته: حکم مادۀ  

 مختص به مشتری تلف شود، هزینۀ تلف به عهدۀ مشتری است. 

.  ۱ناظر به جایی است که مبیعِ عینِ معین در زمان خیار مختصّ مشتری تلف شود پس اگر تلف، در زمان:    453نکته: حکم مادۀ  

 باشد هزینۀ تلف به عهدۀ مشتری است. . خیار مختص به هر دوی آنها2خیار مختص بایع  

 : بررسی چند نکته در مورد قوۀ قاهره 

 عین قبل از قبض در اثر قوۀ قاهره: باعثِ انفساخ بیع است.. تلفِ مبیعِ عینِ م۱

 شود.. تلفِ مبیعِ کلّی قبل از قبض )قبل از قبض یعنی مصداق، تعیین شده ولی قبض نشده( در اثر قوۀ قاهره: منفسخ می 2

تلفِ مبیعِ کلّی در معین قبل از قبض در اثر قوۀ قاهره: چنانچه کلّ مصادیقِ کلّی در معین، تلف شود، باعثِ انفساخ بیع است. اگر    .3

مقداری از آن هنوز باقی باشد، تلف، اثری در بیع ندارد. در همین کلّی در معین    ، از آن بخشی در کلّی در معین، با وجودِ تلف شدنِ 

ای باشد که مبیع )مبیعِ مورد معامله قرارگرفته( را در بر گیرد مثالً دو تُن از دَه تُن گندمِ موجود در  شده به اندازه اگر بخشِ تلف 

شود به اندازۀ یک تُن صحیح است و نسبت  عقد، دو قسمت می   انبار، مورد معامله قرار گیرد و نُه تُنِ آن در اثر قوۀ قاهره تلف شود. 

 شود و طبق نظر مرحوم کاتوزیان، مشتری خیارِ تَبَع ضِ صَفقِه دارد. بَعض می عقد، بَعض د؛ شوبه یک تُن منفسخ می 

نکته: اگر برای تسلیمِ مبیع، اجل، تعیین شده باشد و بدون اینکه بایع تعدی و تفریط کرده باشد در اثر قوۀ قاهره مبیع از بین برود  

 بیع، منفسخ خواهد شد.
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تسلیمِ مبیع، اجل، تعیین شده باشد و مهلت، سپری شود و با وجود آن هنوز تسلیم صورت نگرفته باشد اگر با وجود  نکته: اگر برای  

شود و اگر تلف در اثر قوۀ قاهره، بعد از مطالبۀ  مانی تبدیل می مطالبۀ مشتری، بایع از تسلیم خودداری کند، یدِ امانیِ بایع به یِد ضَ

 قد نیست و بایع باید مثل یا قیمت بدهد.مشتری، بیاید باعثِ انفساخ ع 

نکته: اگر مهلت پایان یابد و مشتری، مطالبه نکند )تأخیر در تسلیم صورت گیرد( و تلف در اثر قوۀ قاهره در مّدتِ تأخیر تحقق  

ی مبیع را مطالبه  شود ولی یدِ بایع همچنان امانی است زیرا با وجود پایان یافتنِ مهلت، مشترگردد در این صورت، بیع منفسخ می 

 نکرده است. 

گردد و مبیع در  نکته: اگر قبل از پایان یافتنِ مهلت، بایع در نگهداریِ مبیع، تعدی و تفریط کند یِد امانِ او به یِد ضَمانی تبدیل می 

به منظور استفاده از  اگر عدم تسلیم از طرف بایع  اثر قوۀ قاهره تلف گردد، بیع، منفسخ نخواهد شد و بایع باید مثل یا قیمت بدهد.

به یِد ضَمانی، مبیع  حقّ حبس باشد و در مّدت استفاده از حقّ حبس، مرتکب تعدی و تفریط شود و بعد از تبدیل شدنِ یِد امانی  

  شود، باید مثل یا قیمت بدهد؛ ولی اگر در همان مثالِ قبلی، بایع، مرتکب تعدی و تفریط در اثر قوۀ قاهره تلف شود بیع، منفسخ نمی 

 شود.نشده باشد با تلفِ مبیع در اثر قوۀ قاهره منفسخ می 

نکته: اگر بایع نه حقّ حبس داشته و نه بر اساس توافقِ طرفین، مهلتی برای تسلیم تعیین شده باشد و با مطالبۀ مشتری بایع از  

 شود.تسلیم خودداری کند و مبیع در اثر قوۀ قاهره تلف شود؛ منفسخ نمی 

  حقّ فسخ به استناد تعذ رِ تسلیم هم ندارد   ،شود، خریدار حقّ مطالبۀ مثل یا قیمت نداردبیع منفسخ نمی   تری:اتالف مبیع توسط مش

 مشروط بر اینکه اغوا نشده باشد اما اگر توسط فروشنده اغوا شود، بابت مثل یا قیمت حقّ مراجعه به بایع را دارد. 

 

 تسلیم   از بعد معاوضی ضَمان: مرحلۀ دوم

  جمع  با ولی داده  تحویل مه الم س  و  هفروخت را  عمبی ایعب چون است مشتریۀ عهد  به االصول علی عیب و ص نق ، تلف  ،تسلیم از پس

 . است   بیع   عقد   صمخت   شان ساخت این مورد ایستی خاطر ن ب  که   است   بایعۀ  د عه  ه ب   تسلیم   از   بعد   عیب   و   ص نق  و   تلف   شرط،   دو   شدن

  اشتراک   وجه   تنها.  است  مسئول   هم   لیم تس  از  د بع  ایع ب  باشد   شرط   خیار  یا   حیوان   مجلس،   خیارِ   سه   از   یکی  بیع   عقد   در   اگر :  لاوّ   شرط

  ،روز   سه   حیوان  خیار   در.  است  مسئول  وقت  چه   تا  داند می   لیمتس  از  د بع  ایع ب  سپ  دارد  تمّد  إعمالِ آنها  که   است  این   خیار  سه  این

 . بشود تمام شرط  تِمّد که  زمانی تا شرط  خیار  در  و اند نشده  داج مه از هک  زمانی  تا  مجلس  خیار در

.  نیست  مسئول  داشت را  خیار  آن  مه  ایع ب  راگ  و  باشد   نداشته   خیار  بایع  یعنی  باشد   مشتری  مختصّ  فقط   خیار  تا سه  آن :  مدوّ   شرط

 .  نیست مسئول بایع باشد  داشته  خیار بایع  فقط  اگر

  مشتری   دست  مبیع  که درحالی   تقصیر،   دون)ب  ود بش  ف تل  ع مبی   ر اگ  ی یعن  تاس   مسئول   بایع   تسلیم،   از  بعد   شرط   دو   این  شدن   جمع  با

  مشتری   بشود  معیوب  هم مبیع    اگر  خیار  تا  سه  آن  بر   وهالع  دارد   صفقه   بعض ت  ارخی  بشود   ص ناق  اگر   و   شودمی   منفسخ  بیع   ،(است

 .است معین  عین مختص  فقط  و   است بیع در فقط  قاعده این( 453 ماده ) دارد  عیب خیار

  عهده   بر  شود  ناقص  یا  تلف  ،متعاملین  یا  بایع  خیار  زمان  در  و   تسلیم  از  بعد   مبیع  اگر  شرط   و  حیوان  و   مجلس   خیار  در  :453  ماده

 .است بایع  عهده به  نقص یا ف تل د باش  مشتری  مختص  خیار اگر و  است مشتری

 تسلیم  از بعد  معاوضی ضمان: بندیجمع •
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االصول به عهدۀ مشتری است مگر در سه خیارِ مجلس،  پس از تسلیم به خریدار تلف یا ناقص و یا معیوب شود، علی   هرگاه مبیع

حیوان و شرط آن هم در صورتی که این سه خیار، مختص مشتری باشد که در این صورت تلف، نقص و عیب به عهدۀ بایع است. 

ط دارند و خیار مختص به مشتری نیست تلف به عهدۀ مشتری است. خالصه  فیه چون طرفین، خیار شرق.م.( در مانحن   453)مادۀ  

   آنکه بعد از تسلیم، تلف به عهدۀ کسی است که خیار ندارد. 

 

 : 15دَرَك  ضَمان

  ضَمانِ  .است  ولی فض  ۀ معامل   بحث م  به   مربوط  ک رَدَ  مانضَ.  «جبران»  یعنی  ( آدمی   تدارک که از  )  ک رَدَ   و   « مسئولیت»  یعنی   مانضَ

 بایع )فضول(، ضامنِ دَرَکِ مبیع است  للغیر درآید مبیع، مستحق  ، هرگاه ق.م 39۱و  39۰مطابق مواد   . جبران مسئولیت  یعنی  دَرَک 

؛ یعنی باید ثمنی را که از مشتری )اصیل( دریافت نموده مسترد دارد و در صورت جهلِ مشتری  )اگرچه به ضمان اشاره نشده باشد(

پذیر است با هم شریک هستیم، الف،  من و الف در صد کیلو برنج که تجزیه   )مثالً  خسارات وارد به مشتری نیز برآید باید از عهدۀ  

للغیر درآمد اگر ب جاهل باشد کنم پس قسمتی از مبیع مستحق  آن را رد می   فروشد من نسبت به سهم خودم صد کیلو را به ب می 

متصور    کرَ دَ  مانضَیژۀ موردی است که مبیع، عین معین باشد و در مورد مبیعِ کلّی،  و  ک رَدَ  مانضَ  .(تواند عقد را فسخ کند می 

  باشدمی ، مأذون  یا از قِبَلِ مالکو  مالی را که مالک    ،نیست زیرا تسلیمِ مبیعِ کلّی به عهدۀ بایع است و بایع باید برای ایفای تعهد 

شود که بایع، تعهِد خود را انجام  ، متعلق به دیگری بوده، کشف می تأدیه کند؛ در صورتی که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال

 خواهیم.مانَد و الزامِ او را می نداده و تعهد، باقی می 

بایع، باید ثمن را پس بدهد و در صورتِ جهلِ مشتری غرامات را    کل یا بعض للغیر درآمدنِ  : در صورت مستحق  دَرَك  مفادِ ضَمان

 هم باید بده.  

 : است زمال شرط  سه ک رَ دَ مانِضَ تحقق  برای

 ( .است فضولی ۀ معامل  به  مربوط   کرَ دَ مانِضَ همیشه )  فضولی ۀ معامل  انعقاد .1

 . بگیرد اصیل  از را  عوض باید  فضول: فضول  وسیلۀبه  ض وَ عِ گرفتن .2

مالک، معاملۀ فضولی را    اگر   پس  .د باش   لباط  ه معامل  به عبارت دیگر  ؛کند  رد   را   معامله  ، مالک  یعنی :  مالک توسط   معامله   ردّ .3

چون که در ضمان درک، عقد، باطل است، مُثبِتِ این امر نیز واژۀ »فساد« است که    آید نمی  پیش  درک   ضمان  کند   قبول

 ق.م. آمده است. 39۱در مادۀ  

  را   واژۀ »فضولی«بعد از کلمۀ »بایع«    متأسفانه  که  ،است  مبیع   دَرَکِ  ضامنِ  «،فضولی »  بایعِ  گویند می   شرط  سه  این  شدن  جمع  با

 : یعنی این و  «است مبیع کِ رَدَ  ضامنِ ، بایع» گویند می معموالً  و  گویند نمی

 .بدهد  پساصیل  به  را  ثمن باید  فضولی  بایعِ .1

 
ای فضولی واقع شده باشد )من ماشینِ الف را فضوالً به ب للغیر درآید یعنی معاملهگویند مبیع کالً یا جزئاً مستحق  معموالً در تعریف ضمانِ درک می  15

 فروخته باشم و ب این معاملۀ فضولی را رد کند( 

آید. این ضمان، نتیجۀ فضولی بودنِ عقد بیع  در حقوق ایران از مصادیقِ ضمانِ قهری است زیرا در اثر بطالنِ بیع به وجود میتوجه شود که ضمانِ دَرَک 

ای ضمانِ دَرَک است که معوض و تملیکِ عین است؛ با وجودِ این، نباید همۀ معامالتِ فضولیِ ردشده را موجبِ ضمانِ دَرَک تلقی کرد و آن معاملۀ فضولی

 شد. با
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 نثم  ط فق   ودب   المع  ،یلاص  راگ  ولی  بدهد   باید   هم  را وی  خساراتِ بود   به فضولی بودن معامله  جاهل  اصیل،  اگر   فضولی  بایع .2

 .دهد می  سپ را

است و فروشنده ابتدائاً باید عِوَضِ دریافتی از خریدار را به    خریدار )اصیل(و   فروشندۀ فضولیک تنها ناظر به رابطۀ  رَ دَ  مانِضَ:  نکته

  هم   را   آنپولِ  فروخته  را  غیر  مالِ  ، فضول.  اصیل  و  فضول  ۀرابط   یعنی  است  فضولی  ۀ معامل  آثار  از  کرَدَ   مانِضَاو مسترد دارد؛ پس  

 .گویند  درک  مانِضَ را این. بدهد  پس  را پول  باید  الحا ؛گرفته

قَهری  ننویسید   قراردادهایتان  در  را  درک   ضمان  تأکید کند   خواهد می ق.م.    39۰  ۀماد ؛ به عبارت دیگر ضمانِ دَرَک، یک ضمان 

 . )ضمانِ غیر قراردادی( است

 . باشد نشده  ضمان به تصریح  اگرچه است ضامن بایع درآید   للغیرمستحق  جزئاً یا الًک  مبیع  ،ثمن قبضِ   از بعد  اگر : 39۰  ماده

 گوییم بایع ضامن است باید چه کار کند:در مقام بیان این موضوع است که: حال که می قانون مدنی  39۱  ۀماد

  به   مشتری   جهلِ  صورت   در   و   دارد   مسترد  را  ع مبی  نِثم  د بای  بایع   ، مبیع  از  بعض   یا  کل   درآمدنِ  للغیرمستحق   صورت   در :  39۱  ماده 

 برآید   نیز مشتری   رب وارده  اتِغرام ۀعهد  از  باید  بایع ،فساد وجود 

 . عالم چه باشد  جاهل ،اصیل  چه بدهد  را ثمن درهرحال باید  فضولی  بایعِ  : ۱نکتۀ 

 . دارد ود وج  وضمع  ودعق ام تم در  و  نیست بیع  ص مخت  ولی آمده  بیع  مبحث در  ک رَدَ  مانضَ : 2 نکته

  ( همیشه  نه   و )  الً معمو  .تنیس  طوراین   همیشه  ولی  است،   مبیع  ک رَدَ  ضامنِ  ، بایع  اشاره داشته:   کرَ دَ  مانضَ  در   مدنی   قانون   : 3  نکته

  پس .  باشد   غیر   مالِ  ، ثمن  یعنی   باشد   فضول   ،مشتری   دارد   ان امک  ی ول  تاس   ر غی  مالِ   ، مبیع  یعنی   است،  فضول   بایع   ، فضولی  بیع   در

للغیر درآمدنِ ثمن،  پس در صورت مستحق    ؛ بدهد   پس  را   مبیع   باید   و  است  ثمن  درکِ  امنِ ض  ،ولی فض  تریِمش  د باش   غیر  مال   ، ثمن  اگر

 مشتری )فضول( ضامنِ درکِ ثمن است و باید مبیع را به بایع مسترد دارد و در صورت جهلِ بایع، خسارات او را جبران نماید.

 (:م .ق 697  ماده  و  362 ماده   2 بند ). است کرَ دَ ضامن ، مشتری گفته که داریم  ماده   دودر قانون مدنی 

 :است ذیل قرار  از باشد   شده واقع یحاًحص که بیعی  آثار : 362  ماده
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 ۱7 ۱6. شودمی ثمن  مالک  بایع و  مبیع مالک مشتری  بیع  وقوع  مجردبه  .1

 .دهدمی  قرار ثمن  كِرَدَ ضامنِ را مشتری و مبیع كِرَ دَ ضامنِ را بایع بیع عقد .2

 . نماید می   ملزم مبیع  تسلیم  به را بایع  بیع  عقد  .3

 ۱8.کند می  ملزم  ثمن تأدیه  به  را  مشتری بیع  عقد  .4

]ضمانِ عهده    .است  جایز   آن  درآمدن  للغیرمستحق  صورت   در   ثمن   یا  مبیع   کِ رَدَ   به   نسبت   بایع   یا  مشتری  از   هدهعُ  ضمانِ :  697  ماده 

و همچنین، ضمانِ عهدۀ خریدار    شودللغیر درآید، ثمن به خریدار بازگردانده می از بایع به این معنی است که اگر مبیع، مستحق  

 [ نسبت به بازگرداندنِ مبیع در صورت فساد عقد 

آید و فروشنده باید ثمن را به خریدار  للغیر درمی ضمانِ درک را نباید با ضمانِ عُهده اشتباه گرفت. در ضمان درک، مبیع، مستحق  

للغیر درآید که خریدار باید مبیع را به فروشنده پس بدهد. ضمانِ عُهده یعنی ضمان  پس بدهد؛ همچنین ممکن است ثمن، مستحق  

فروشم؛ بعد،  می  ام را یک میلیارد به الفمن خانه للغیر درآمدن.  از مشتری یا بایع نسبت به دَرَکِ مبیع یا ثمن در صورتِ مستحق 

کند و اینجاست که معامله،  للغیر درآید یعنی مالِ شخصِ دیگری بوده و آن شخص معاملۀ بینِ من و الف را رد می این مبیع، مستحق  

اگر ب بیاید از من    (۱9ضمانِ دَرَکِ مبیع   :گناش را پس بدم )به این می شود؛ حال که معامله باطل شد من باید به الف ثمنباطل می 

للغیر درآید شما باید مبیع را برگردانید اگر یه  مستحق    برعکس، اگر ثمن  هده گویند. ضمانت کند که ثمن را بدهم، به این، ضمانتِ عُ

 .2۰گن ضامنِ عُهدۀ ثمن شخصی بیاید و ضامنِ اوون کسی بشه که باید مبیع را برگردانَد بهش می 

 بدهد  پس  را  مبیع باید   پس تاس  ن ثم کِ رَدَ  ضامنِ  ، تریمش.  بدهد  پس را  ثمن  باید  پس  است مبیع   کِرَ دَ  ضامنِ ، بایعخالصه اینکه 

  مبیع   ،مشتری  و   گیردمی   ثمن   ، بایع  بدهد   پس   را  عِوض   باید   و   است   درک  ضامن   ، فضول  .بدهد   پس  باید   هگرفت   چه   هر   فضول   یعنی

 که باید اینها را برگردانند. 

 
گاهی تعیینِ مصداق، بدون تسلیم نیز، موجبِ انتقالِ مالکیت است، مانند مشخص کردن کاال و    ی همیشه با تسلیم نیستانتقالِ مالکیت در بیع کلّ  16

 تحویلِ آن به متصدیِ حمل و نقل.

 باشد: شود البته این اصل دارای استثنائاتِ قانونی و قراردادی میطبق بند یک این ماده به مجرد وقوع بیع، مالکیت منتقل می

 . شرطِ تعلیقِ مالکیت؛  2رطِ تأخیرِ مالکیت؛ . ش۱استثنائات قراردادی: 

 در بحث عقدِ معلق، شرط تأخیر مالکیت را بررسی کردیم و این شرط، کامالً صحیح بود. 

، بعد از  شود و در این شرطشود اما در شرطِ تأخیر، تا قبل از مؤعد، مالکیت منتقل نمیتفاوتِ این شرط با عقدِ مؤَجَّل: در عقدِ مؤَجَّل مالکیت حاصل می

 شود.گذشتنِ مؤعد، مبیع تسلیم می

شود با این تفاوت که در شرطِ تأخیر، مالکیت  تفاوتِ این شرط با عقدِ مُعَلَّق: در عقدِ مُعَلَّق مانندِ شرطِ تأخیرِ مالکیت، مالکیت با انعقاد عقد منتقل نمی

علیه  ی و خارجی و استقبالی نیست در حالی که در مُعَلَّق، منوط به وقوع مُعَلَّق شود و منوط به حادثۀ احتمالبعد از انقضای مدّت خود به خود منتقل می

 است.

 شود.  . در بیعِ شرط، طبق قانون ثبت، ناقل مالکیت نیست و رهنی حساب می2. در بیعِ صَرف، انتقال مالکیت از زمان قبض است. ۱استثنائاتِ قانونی: 
قبل از تسلیم مبیع ورشکسته شود در این صورت، انتقال مالکیت به موجب عقد بیع، طلبکاران ورشکسته، حقّ فروشنده یا خریدار بعد از عقد بیع و    17

 مطالبۀ آن را نخواهند داشت.
 باشد توجه کنید. ای که به موجبِ آن در صورت بطالن عقد، کاهش ارزشِ ثمن نیز قابل مطالبه میبه رأی وحدت رویه 18
ش هم ممکنه اتفاق بیافته که ثمن  گوییم دَرَکِ مبیع یعنی مبیع از بین رفته، حالتِ عکس« وقتی میبه دَرَک واصل شدن»،  «از بین رفتن»درک یعنی    19

 هم مالِ کسی دیگه باشد. 
 همین!شوید که ثمن را مشتری به بایع بدهد؛  آیید ضامن مییه ضمانِ ثمن هم داریم: به این شکل که عقد، صحیح است و مشکلی ندارد و شما می 20
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  ضمان  پس.  دادمی  پس  را  ثمن  باید   د ش ی م  ف تل  ع مبی  وقتی  معاوضی  ضمان  در.  بدهد   پس  را  ثمن  باید   بایع  ، درک  ضمان  در  :4  نکته

  را   ثمن  باید   دو  هر  در  چون  است  «معاوضی  ضمان »  نوعی  «درک   مانض»  که  اند گفته   و  دارند   شباهت  یک  معاوضی  ضمان  و  درک

  ؟« است معاوضی مانِض وع ن ک ی درک مانض ا»آی شد  سؤال اگر پس است «معاملی ضمانِ» ،معاوضی مانِض ردیگ  ماس . بدهند  پس

 ک، ضمان معاوضی )معاملی( است.رَمان دَمثبَت است. با مسامحه گفته شده است ضَ ،پاسخ

  بایع در واقع    نیست،  فضولی   معامله   این  بدهد   تریمش  ه ب  را   رغی  ال م  ایعب  اگر  یکلّ  در.  است  معین  عین  ۀویژ   ک رَدَ   مانضَ  : 5  نکته

  مالکه    مصداقی را بیاور   برو »لطفاً    :گوید میبه بایع    و   د دهمی   پس  را   مال  آن   ، مشتری  در این صورت   که   است  نکرده   عهد   به   وفای 

  آن   ،مشتری  پس  .نیست  فضولی  ،معامله  ،یکلّ   در؛ اصالً  نیست  هم  ک رَدَ  مان ضَ  نیست  فضولی  معامله  که   ییجا  پس.  باشد«  خودت

 .دهد می  را  ودش خ  رنجب  مقابل،فِطر  و دهد می   پس را برنج

توانند بر خالف آن تراضی کرده و مسؤولیت ناشی از آن را  و طرفین می   است  تکمیلی   و   نیست  امری  ک رَ دَ  مان ضَ  قواعد   : 6  نکته

قانون    39۰)البته این نکته الزم به تأکید است که نفوذ شرط بر خالف حکمِ مادۀ    2۱نمایند  )رفع(  حذف و یا    تخفیف،  تشدید

تأیید می   است  یمدنی اختالف  نیز رویۀ قضایی این نظر را  و  دَکنند که شرط بر خالف ضَولی مرحوم کاتوزیان  ک، مخالف  رَ مان 

  کرد   توافق   کرَ مان دَف قواعد ضَالخ  بر   صورت  سه  به   شودمی   گوییم (. با این حال ما می مقتضای ذات عقد بیع نیست و درست است

 : کنیمکه هر یک را به همراه احکام آن بررسی می 

  که  کند می  شرط فروشنده :  مثال  .است مسئولیت  عدم رط ش  وع ن  یک  که ( ولیتؤمس  عدم شرط ) ک رَ دَ مانضَ عدم  شرط : اول صورت

  د کنی م  قبول   هم   مقابل   فِطر .  دهد ن  پس  را   مشتری پولِ   ، نبود  وی   مالِ  د فروش ی م  ه ک   ال م  این   شد   معلوم  اگر  که  فروشد می   شرطی   به

   .گویند   کرَ دَ  مانضَ دم ع رطش  را  نای و

  ن ای  اگر معلوم شد   یعنی )  فضولم  معامله فضولی بوده و من   شد   معلوم  اگر  گوید می   بایعمثال:    . کرَدَ  مانضَ   تخفیف   شرط :  دوم  صورت

 .  کند می  قبول هم  خریدار )اصیل(  و  )مثالً بخشی از پول را برگردانم( نباشم ک رَدَ  ضامنِ به طور کامل  من  (است غیر مال ، الم

در مورد شرط سقوط یا تخفیفِ ضَمانِ دَرَک بایستی تأکید کرد: هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی به وضع خود، ملکِ   •

ک با وجود این  رَ مان دَتخفیف ضَدیگری را فروخته باشد باید ثمن معامله را پس بدهد و در این حالت، شرطِ سقوط یا  

 اقدام متقلبانۀ بایع )فروشنده( اثری ندارد.  

  مال  اگر  و: »شما این مال را از من بخرید  گوید می   بایع مثالً  .  کرَدَ  مانضَ  تشدید   شرط   یعنی  است  دوم  صورت  عکسِ:  سوم  صورت

 الإشکال است.  این شرط به نظر بِ .«دهممی  تو  به را  ثمن برابر  دو درآمد  غیر

 : چند نکته راجع به ضمان درك

شود که خریدِ  للغیر درآید ضمانِ درک وجود دارد )ثمن، زمانی باعث ضمان درک می نکته: طبق نظر برخی اگر ثمن هم مستحق  

 شود که فروِش فضولی باشد.زمانی باعث ضمان درک می  فضولی باشد و مبیع،

 

یعنی اینکه مثالً   یضمانِ معاوض  یدِ شرطِ تشد  شود.شدن عقد بیع میاز جهتی شبیهِ شرطِ فاسخ است زیرا باعث منفسخ  ضمانِ معاوضیشرطِ تشدیدِ    21

   طرفین، شرط کنند که بعد از تسلیم هم ضَمان، به عهدۀ بایع باشد.

)تلف مبیع در    یهَعلمعلق   َعلیه نیز تلف شدن مبیع در اثر قوۀ قاهره باشد: حادث شدنِنکته: اگر تعیینِ انفساخ بدون تشدید ضمان معاوضی باشد و معلق 

ردد و در اثر انفساخ، بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و مشتری هم باید مثل یا قیمتِ آن را به بایع بدهد در  گاثر قوۀ قاهره( باعث انفساخ بیع می

 دارد.  دادنِ مثل یا قیمت معاف می گردد یعنی مشتری را از تعهدِحالی که شرطِ تشدیدِ ضمانِ معاوضی باعث انفساخ بیع می
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 ( 457  تا 396  موادّ) خیارات

  زم ال  عقد   در   فقط   خیار .  حقّ برهم زدن عقد الزم، عبارت است از  خیار فسخیا    خیار به عبارت بهتر،  .  الزم  عقِد  فسخِ   حقّ   یعنی   خیار

  ۱86  ماده خیار در عقد جایز معنا ندارد؛ چرا که    بگویم: إعمالِاست  و اصالً بهتر    جایز راه ندارد عقد  ؛ خیار در  .(م.ق  456  ماده)  است

 .« کند  فسخ را  آن بخواهد، وقتی هر بتواند  طرفین از  یک  هر که  است آن  جایز عقد » :گوید می  جایز عقد  تعریف در  مدنی  قانون

  مخصوص   که   ثمن  تأخیر  و   حیوان   و   خیار مجلس   مگر   باشد   موجود  است  ممکن  الزمه  معامالتِ  جمیع  در  خیار  انواع   تمام :  456  ماده

 است.  بیع

 را بر شمارِ خیارها افزود. خیار تَعَُذر تسلیمو   خیار تَفلیسمطلوب است  که  شمردهبر را خیار دهقانون مدنی،  396  ماده

 : ممکنه قراردادی باشد مثل خیار شرط؛ ممکنه قانونی باشه مثل سایر خیارات.مبنای خیارات

رسد، زیرا  ق.م. به ارث می   445نام دارد و مطابق مادۀ    « خیار»حقّ فسخ در عقود الزم  همانطور که گفتیم  :  خیار  رسیدن  ارث  به

 باشد.در زمرۀ حقوق مالی می 

 شود.می  وراث  به منتقل   فوت  از بعد  خیارات از یک  هر :  445  ماده

ق.م.    447و    446. موادّ  ای نشده استاشاره  مورد   یک   و   ذکر شده   قانون  در   این استثنائات  مورد   دو   که  دارد   استثناء  سه   قاعده  این

تنها خیاری که ممکن است به ارث نرسد خیار شرط    مطابق قانون مدنی . بنابراین  داند دو مصداق از خیار شرط را قابل توارث نمی 

رسد؛ زیرا  االصول به ارث نمیرسد خیار مجلس نیز علی است آن هم در دو موردی که در مواد فوق بیان شده است ولی به نظر می 

 مرگِ یکی از طرفین در حکم جدایی است.

 ( 446 )مادۀ  رسد نمی  ارث  به باشد   طرف مباشرتِ قیِد  به  شرط  خیارِ اگر •

  وارث   به   منتقل  صورت  این  در شود  قرار داده هلَ   مشروط   شخص   به  اختصاص  و مباشرت  قید  به  است  ممکن   شرط  خیار:    446 ماده

 شد. نخواهد 

. خیار شرطی که برای ثالث  (447  رود )مادۀ می   بین  از  و   رسد نمی  وراثش   به   بمیرد   ثالث   و   باشد   ثالث   برای   اگر  شرط  خیار •

شود؛ چراکه در این  نماید، پس از فوتِ ثالث به ورثۀ او منتقل نمی شود، چون برای نامبرده ایجاد حق نمی در عقد درج می 

 ثالث، داور و معتمِد طرفین است نه صاحب حق.خودِ فرض، 

 شد. ورثه نخواهد   به منتقل  باشد  شده متعاملین از  غیر  شخصی برای خیار  شرط : هرگاه 447  ماده

 رسدمی   ارث ه ب موقعی   مجلس خیاربدین شرح که:  ؛اند آن را نام برده   حقوقدانان و ای نشده در قانون اشاره سوم  استثناءبه  •

  مجلس   در  وراث  از  یکی   حتی  اگر  اما  رسد می   به همه  مجلس  خیار  باشند   مجلس   در   وراثش   تمام  اگر  میردمی   طرف  وقتی  که 

مورث در حکم    ؛ پس اگر تمام یا بعض ورّاث در مجلس نباشند، مرگِ رسد نمی   کسبه هیچ   و  رودمی   بین  از  خیار  نباشد 

 . رودجدایی است و خیار مجلس از بین می 

دانیم که  می)  گویند می   جمعی  ت ایقاعحال  نای   هب   هک  (مه  با  همه)  کنند   فسخ  جمعی  دسته  باید   اثورّ  رسید   ارث  به  خیار  وقتی:  نکته

 بکنند.  توانند نمی کاری  یچه اثورّ بقیه باشد  مخالف   اثورّ از  یکی  اگر . (است ایقاع  ،فسخ
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 .رسد می  زن  به  خیار این باشد، خیار  متوفی برای  اگر  غیرمنقول  اموال  یمعامله  در:  نکته

 

 : شفعه  با حقّ یارخۀ یسمقا

 .ی استینع حقّ  ،فعهش  . حقّ ییند  قّ است و نه ح ینیع نه حقّ   یارخ ی اند ولی هر دو حق مال .1

 هر دو قابل اسقاط هستند.  .2

یعنی مثالً    . یستن  ی اراد  انتقال  لشفعه هم قاب   و حقّ   یست ن  یقابل انتقال اراد   یار. خیستند ن   ی قابل انتقال اراد  یچکدامه .3

 را نگه دارم، شفعه را منتقل کنم.  تونم زمین توانم خیارِ غَبنم را منتقل کنم و مبیع بمانَد. در شفعه هم نمی من نمی 

  رسد و حقّ ی به ارث م  یار. خ(هستند   یقابل انتقال قهر   )یعنی رسند  ی هر دو به ارث م :  نحوۀ ارث خیار و قیاس با حقّ شفعه .4

رسد، همۀ ورّاث باید با آن موافق باشند و اگر یکی با إعمالِ خیار هنگامی که خیار به ارث می   رسد.ی هم به ارث م  شفعه

توانند  شود. اگر یک یا چند نفر از ورّاث، حقّ خودشان )حقّ شفعه( را اسقاط کنند باقیِ ورّاث نمی مخالفت کنه فسخ نمی 

 یا شفعه را نسبت به کلّ مبیع إعمال کنند. آن را نسبت به سهم خود اجرا کنند؛ یا کالً صَرفِ نظر کنند 

 . بَره(برد )از زمین نه ولی از خیارش میبَرَد. در موردِ معاملۀ زمین، زن از خیارِ زمین ارث می در حقّ شفعه، زن ارث مینکته:  

 

 اند:ذیل قرار  از خیارات :  396  ماده

 (اند نشده جدا هم  از  و  هستند  هم کنار در  طرف دو که   زمانی تا  بیع زدنبرهم  اختیار) مجلس خیار .1

 ( عقد  از پس روز   سه تا  مشتری  برای حیوان خریِد ۀمعامل  فسخ اختیار)  حیوان خیار .2

 (دهد می   را قرارداد  فسخ اختیار نی معیّ  تمّد در  ثالثی  شخص  یا طرف دو از  یکی  به که قرارداد در  شرطی ) شرط  خیار .3

 ( بیع تاریخ از  روز  سه  ظرف  در  ثمن پرداخت عدم اثر  بر  معامله فسخ در   اختیار) ثمن  تأخیر خیار .4

  برای   که  اوصافی  اعتبار  به  فقط   و  ندیده  را  مالی   که  شخصی  برای  قرارداد  زدن  هم  بر  خیار)  وصف  ]از[  تخلف  و  رؤیت  خیار .5

 (نباشد  شده ذکر   که اوصافی دارای معامله   موضوع و باشد  خریده  شده ذکر  آن

 (استشده  فاحش  بنغَ دچار که   کسی  برای معامله فسخ اختیار ) بنغَ خیار .6

 ( نداشته  اطالع آن از عقد  هنگام در مشتری و  بوده  مبیع  در  که عیبی  دلیل  به  معامله فسخ اختیار ) عیب خیار .7

 (باشد  خورده فریب  که کسی  برای فسخ اختیار ) دلیستَ خیار .8

  این   در  باشد،  باطل  جهات  از   جهتی  به   بعض   به   نسبت   عقد   که   شودمی   حاصل   وقتی  هفقِ صَ  ضعُ بَتَ  خیار )  ه فقِصَ  ضِعُبَ تَ  خیار .9

  به   نسبت  و کند  قبول  است  شده   واقع معامله  که   قسمتی   نسب  به   یا  کند   فسخ را  معامله   داشت خواهد   حق   مشتری  صورت

 (کند  استرداد  را  ضوَعِ  استبوده  باطل که قسمتی

  مشروط   شرط،  تخلف   صورت  در  باشد،  شده   متعاملین  از  یکی  نفع   به  عقد   ضمن  شرطی  هرگاه)  شرط   تخلف  خیار .10

 خیارِ»   فقه  در  فسخ  حقّ  نوع   این.  کند   فسخ  را  معامله  تواند می   شرایطی   و  حدود  با  -  اوست  نفع  به   شرط   که  کسی   -  له

  شده  ذکر  مدنی   قانون   245  الی   234  مواد   در   که   است  همانگونه  شرط   تخلف   خیار   احکام  .است  شده   نامیده  هم   «شتراطاِ

 (خواندید. 3و در مدنی  است
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  طرفین   از   یکی  برای  تعهد   انجام  شدن  ناممکن  صورت  در   آن   پایه  بر  که  است  فسخ  خیارِ  انواع  از  یکی   تسلیم  رِذُعَتَ   خیار •

 لیکن   نگفته،  سخن   صراحت  به  تسلیم  تعّذرِ   خیار  از   مدنی  قانون  . آوردمی   دست  به  را  قرارداد   زدن  برهم  حقّ  دیگر   طرف   عقد،

 . کرد  استناد مدنی  قانون 534  و  476 ، 38۰ ،24۰ ، 239  موادّ به خصوص  این در  توان می  فقهی   منابع  بر عالوه 

 عبارت  فلیستَ   سخن   دیگر  به.  اوست  دیون   از  کمتر   ، شخص  اموال  اینکه  به  دادگاه  حکم  صدور  از   است  عبارت  فلیس تَخیار   •

 چنین  دادگاه  که  شخصی . است بستانکاران حقوق  حفظ  برای   دادگاه  حکم  به  خود  اموال  در   تصرف  از  مدیون  شخصِ  منعِ  از

 قانونگذار   .شودمی   نامیده  س لَّفَمُ  نموده  احراز  دیونش   پرداخت  به  را   او   قدرت  عدم  ترتیب   بدین  و   کرده  صادر   او  ۀدربار  حکمی

  . داده  اختصاص  خیار  این  به  را  38۰  ماده  ولی  نبرده،  نام  مدنی  قانون   396  ماده  در  مذکور  خیارات  ۀزمر   در   را  فلیستَ  خیار

  و   دارد  را   آن   استرداد   حقّ  بایع   باشد،  موجود   او   نزد   مبیع   عین   و   شود   س لَّفَمُ   مشتری   که   صورتی   در : خوانیممی   ماده   این   در

  امکان عقد  فسخ  با جز  س، لَّفَمُ  مشتریِ از  مبیع  استرداد  .کند  امتناع آن  تسلیم   از تواند می  باشد  نشده  تسلیم  هنوز  مبیع  اگر

 (. فلیستَ  خیار) ندارد

 : دارد وجود   بیع در  فقط   موردش  سه ،خیار ۱2 این از

 (اند نشده جدا  هم از و  هستند  هم  کنار  در  طرف دو که   زمانی تا بیع  زدنِبرهم  اختیار)  مجلس خیار .1

 ( عقد  از پس روز  سه تا مشتری برای  حیوان  خرید   ۀمعامل فسخ اختیار ) حیوان خیار .2

 ( بیع تاریخ از  روز سه  ظرف در ثمن پرداخت عدم اثر  بر معامله فسخ  در  اختیار) ثمن  تأخیر خیار .3

  456  ماده )  گویند   « مشترک  خیاراتِ »  را   خیارات  ۀ بقی  و   گویند   «  بیعمختصِ  خیاراتِ »به آنها    ه ک   تاس   ع بی  ویژۀ   فقط خیار    سه   این

 .( م.ق

  مخصوص   که  ثمن  تأخیرِ   و  حیوان   و  مجلسخیار    مگر  باشد   موجود  است  ممکن  زمه ال  ت المعام  جمیع  در  خیار  انواع  تمام  : 456  ماده

 است.  بیع

  : دارد  فرمول وجود   یک !  اینگونه نیست.  هست  عقود   همۀ   در   خیارِ دیگر  9  آن  که   با وجود عبارتِ فوق نباید اینگونه تصور کرد:  نکته

یا مثالً    و  آد()مثالً خیار غَبن در صلح نمی  است  معوض  عقود  به   مربوط   غبن  خیار   مثالً  .«باشد  سازگار  ، عقد  ماهیت  با  باید  خیار»

    . ندارد ای وجودماده  اخیر موردِ  دو برای    و وقف  یکی  و  مانض یکی  (ق.م.  ۱۰69 ماده ) نکاح  یکی وجود ندارد  عقد  سه  در  شرط خیار

  بر  مشروط   است  جایز  22داقصِ  به   نسبتخیار    شرط   ،دائم   نکاح   در  ولی   است  باطل  ، نکاح  عقد   به   نسبت  فسخ  خیارِ  شرطِ :  ۱۰69  ماده

 باشد. نشده ذکر   مهر اصالً که  آن است مثل فسخ از بعد  و  باشد  نمعیّ  آن  تمّد اینکه

 :کند دو ویژگی دارد که آن را از باقیِ خیارات متمایز می  شرط  خیارِ: نکته

  شرط   بخواهند   طرفین  اینکه خیار شرط باشد یا نباشد بستگی به ارادۀ طرفین دارد؛   یعنی   است  عقد   از   ناشی  شرط   خیارِ .1

  منشأ  شرط  خیار. نیست طرفینبه ارادۀ  و است قانون ناشی از خیارات ۀبقی اما. گذارند نمی شرط خواهند ن اگر و گذارند می 

شوند جز خیار شرط که با  پس خیارات همه به حکم قانون ایجاد می   .دارند   قانونی   منشأ  خیاراتۀ  بقی  و  دارد  قراردادی

 شود. تراضیِ طرفین ایجاد می 

 
 با  و  هدیه  صورت  به  را،  زنان  کابین  و  هرمَ  و ( »4  آیه:  نساء )  ؛(نِحلَۀً  صَدُقاتِهِنَّ  النِّسآَء  آتوا  و: )فرماید  می  چنانکه.  است  کرده  تعبیر  «داقصِ»  به  مَهریه،  از  کریم   قرآن   22

 .است  همسر  به  دوستی  و  عالقه  در  مرد  صداقت ۀ  نشان  هریه،مَ  که  باشد  آن  اشنکته  شاید  کندمی  تعبیر  صِداق  به  هریه مَ   از  قرآن  اینکه  از.  «بدهید  رغبت
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به عبارت دیگر،   است. عقد  طرفین  به  مربوط  خیارات  ۀ بقی. دارد حقّ إعمال آن را  هم  ثالث  که   است خیاری  تنها  شرط  خیارِ .2

 تواند برای ثالث هم باشد.   ی شرط که م یا یکی از آنها است به جز خیارِ  عقد طرفینِ  حقّخیار، 

 

 :باشند  می گروه سه  تمدّ نظر از خیارات •

 :است تا  که سه  دارتمدّ خیارات: اول گروه 

 متبایعین )دو طرفِ عقد بیع(  : تا پایان مجلس عقد یا به عبارت دیگر، تا زمان جداییِمجلس خیار .1

 : تا سه روز از حین عقد حیوان خیار .2

 شود مّدت معینی که با تراضی طرفین مشخص می : تا سررسیِد  شرط خیار .3

  وجود به   علم تاریخ از گوییم فوری هستند یعنی . اینکه می اند فوری  ولی  ندارند  تمّد که خیاراتی هستند  فوری  خیارات: دوم گروه 

  ، خیار که  است  این اصل . د نکن عمالإ آن را باید  فوری  د،ندار خیار فهمیدند  توق ر هشوند. به عبارت بهتر، إعمال خیار بایستی فوراً 

 . دارند  تصریح به  نیاز و  هستند  استثناء وری ف  خیارهای پس (است خیار فوریت  عدم بر  اصل) نیست فوری 

 که در قانون مصرّح گردیده: است مورد چهار فوری  خیارات

 (است. فوری  رؤیت از  بعد  وصف  تخلف  و  رؤیت  : خیار  4۱5مادۀ )  رؤیت خیار .1

 (است. فوری  غبن به  علم  از بعد  غبن  خیار:  42۰مادۀ ) غبن خیار .2

 است.( فوری آن  به  علم  از بعد  عیب  : خیار 435مادۀ ) عیب خیار .3

 است.(  فوری آن  به  علم  از بعد  تدلیس : خیار 44۰مادۀ )  تدلیس خیار .4

از آنجا که گفتیم اصل بر عدم فوریت است بنابراین اصل بر    .و نه فوری هستند   دارند   تمّد  نه  که  فوری  غیر  خیارات:  سوم  گروه 

  اما خیاراتِ   باشد در نتیجه نیاز به تصریح قانونگذار داردبه عبارت دیگر، خیارات فوری خالف اصل می این است که خیار فوری نباشد،  

 : از عبارتند  و؛ ندارند  نیاز به تصریح قانونگذارغیرفوری 

 ثمن  تأخیر خیار .1

 ه فقِ صَ  ضعُبَتَ خیار .2

 ( شرط از  تخلف  یا ) شرط تخلف  خیار .3

 فلیس تَ خیار .4

 تسلیم  رُذعَتَ خیار .5

 اینجوری یاد بگیرین: هر خیاری که اوّلش »ت« داشت غیرفوری است به جز خیارِ تدلیس و تخلف وصف. 

 

از حیث موضوع، بعضی از خیارات در کلّی در معین نیستند. در عین معیّن، کلیۀ خیارات در عقود با موضوعِ عین معیّن وجود   نکته: 

.  ۱الذمه راه ندارد:  الذمه اصوالً خیارات وجود دارد اما استثنائاً چند تا خیار وجود دارد که این خیارات در کلّی فی دارد اما در کلّی فی 

   . خیار تأخیر ثمن.5؛ وصف  تخلف   و . خیار رویت 4. خیار تدلیس؛ 3. خیار عیب؛ 2خیار حیوان؛  
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 :خیارات

 ق.م.( 397)مادۀ   مجلس خیار .1

 . دارند  را  معامله فسخ اراختی اند نشده  متفرق  که مادام و  المجلسفی  عقد  از بعد  ینعَمتبایِ از یک  هر :  397  ماده

؛ پس این  مشتری  م ه  و  ایعب  مه  ،آید می   ودوج  ه ب   آن فِطر   دو  هر  برای  و   ندارد  بیع عقد  فِطر   یک  به  اختصاص  مجلس   خیارنکته:  

 خیار مختص به بیع و طَرَفِینی است.

 . نیست ی کلّ در  خیارات از  بعضی  بعداً خواهیم گفت که حالی  در  هست هم یکلّ بیع عقد  در   مجلس  خیار: نکته

  به   عقد   از  بعد   هم  خیارات  از  بعضی.  آیند می   وجود  به  عقد   با  فاصلهالب  اراتخی  از  یبعض.  آید می   وجود  به  عقد   با  مجلس  خیار:  نکته

 .آیند می  وجود 

  مجلس   خیار   ودوج  عدم  اصل،   یعنی   گوییم استثناء است. اینکه می است  روایت  یک   آن   مبنای   و   است  استثناء  مجلس   خیار :  نکته

 . نداریم بگوئیم باید  نداریم،  یا داریم  مجلس خیار کردیم  شک جا هر و  بشود مضیق تفسیر  باید  است استثناء وقتی  پس. است

  خیار   تلفن  ۀوسیلبه   بیع   در   گفت   د بای  ه ک  تنیس  اند گفته   بعضی  و  هست  مجلس  خیار  اند گفته   بعضی  تلفن  وسیلۀ به   بیع   در:  نکته

 . ندارد وجود   مجلس

 .نیست مجلس خیار ، (یاینترنتتلفنی، )  مکاتبه   ۀوسیلبه  بیع در:  نکته

 . ندارد وجود مجلس خیار ،(باشد  عقد  فِطر  دو  وکیلِ ، نفر  یکای که یعنی معامله ) خود  با معامله  در:  نکته

 نکته: اگر معامله به وکالت منعقد شده باشد، وکیل خیار ندارد مگر اینکه وکالت در فسخ نیز به او داده شده باشد.

 توانند در مجلسِ عقد حاضر شوند و بیع را فسخ کنند. متوفی نمی نکته: مرگ یکی از طرفین در حکم جدایی است و وارثانِ  

 نکته: در بیعِ صَرف، خیار مجلس وجود ندارد. 

 ( .ق.م 398 ۀ ماد)  حیوان خیار .2

 . دارد را  ه معامل خفس  اراختی عقد  حین از  روز سه تا مشتری باشد  حیوان  مبیع   اگر:  398  ماده

مصادیق خیار عیب است با این تفاوت که در خیارِ حیوان، قانونگذار، عیبِ مبیع را مفروض  توجه: به اعتقادِ برخی، خیار حیوان از  

 دانسته و خریدار را از اثبات آن معاف کرده و چون خیارِ عیب، ویژۀ عین معیّن است؛ لذا خیار حیوان هم در کلّی راه ندارد. 

 .است مشتری  مخصوص فقط  حیوان  خیار  ،ماده ظاهر طبق : نکته

 . (وجود دارد  معین در  یکلّ بیع  و  ن معیّ عینبیع  در   فقط  یعنی) ندارد  وجود یکلّ بیع  در  حیوان خیار: نکته

  را   حیوان  و  است  بحص  9  اعتس   شنبه  نالا  کنید   فرض.  روز  سه  تا  )مبدأ آن عقد است(  آید می   وجود  به  عقد   با  حیوان  خیار:  نکته

  ۀ لحظ  از   یعنی   داریم  خیار  روز،   سه   شودمی   هک   شنبه سه   صبح  9  تا   و   روز   دو  دوشنبه،   صبح   9  تا  روز  یک  ،فردا  صبح   9  تا  اید:خریده

 . روز سه  تمّد به  عقد 
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 . شودمحسوب نمی   حیوان دیگر ه ک  ردهمُ وانِ حی وجود دارد؛ »حَی« یعنی »زنده«،  زنده  وانِحی  بیع  در  حیوان خیار: نکته

 ق.م.(  4۰۱تا   399)موادّ   شرط خیار .3

  فسخ   اختیار  خارجی  شخص  یا  دو  هر  یا  مشتری  یا  بایع   برای  نمعیّ  تمدّ  در   که  شود  شرط  است  ممکن  بیع   عقد   در:    399  ماده

 ]شرطِ فاسخ هم باید مّدت داشته باشد وگرنه مبطلِ عقد است[  .باشد  معامله

های »خیار اشتراط« یا »حقّ عدول از معامله« یا »اختیار انصراف از معامله« نیز نام   .است  مترادف   «خیار  شرطِ »  با  « شرط  خیارِ»

 دیگرِ این خیار است.  

 توجه: تعیین وجه التزام یا پشیمانی به معنای خیار شرط نیست.

تواند داشته  می   حالت  7  شرط   ارخی.  ردک   رطش   توانمی   ثالث   برای   یا   فطر   دو   هر   برای  ندارد؛   فطر  یک  به   اختصاص  شرط  خیار

  مشتری   و   بایع  (4  ،23داشته باشد خیار    ثالث  ( فقط شخص 3  ،داشته باشد خیار    مشتری   ( فقط 2  ،داشته باشد   خیار  بایع  ( فقط ۱  باشد:

  ،داشته باشند   هر دو خیار   ثالثشخص    و  مشتری  (6  ،داشته باشند   هر دو خیار  ثالث  شخص  و   بایع(  5  ،24داشته باشند   هر دو خیار

 .داشته باشند هر سه خیار   ثالثشخص  و  مشتری و  بایع  (7

 . هست هم ی کلّ عقد  در شرط  خیار: نکته

خیار شرط متصل، خیار شرطی است که ابتدای آن، زمان عقد است و اگر در  .  منفصل  و  متصل  است،بر دو قِسم    شرط   خیار:  نکته

گردد. خیار شرط منفصل، خیار شرطی است که ابتدای آن  متصل محسوب می   ، خیارِ شرط ذکر نشود این خیار  عقد، ابتدای مّدتِ 

 . باشد بعد از عقد می 

]اصل بر    .است  متعاملین  قرارداد   تابعال  ا  و  تاس   محسوب  عقد   تاریخ  از  آن  ابتداءِ  ،باشد   نشده  ذکر  خیار  تِمّد  ابتداء  اگر:    4۰۰  ماده

 متصل بودن است[ 

خیار شرط    این مثالِشته باشد،  دا  خیار  ههفت  کی  تّدم  ه)شنبه( ب   امروز  از  الف  شودمقرر می   ،سازند را جاری می   عقدی  ب  و  الف

  ، باشد داشته    خیار  هفته   یک  تمّد  به شنبه  سه  از   و ب مقرر شود الف   بین الف با فرض اینکه امروز شنبه است    اگر   اما   ؛شودمی   متصل

که این   ،شته باشد دا خیار هفته  یک تا شود الفمقرر می  و  کنند می  ی را منعقد عقد  ب  و  الف. شودمی   خیار شرط منفصل  این مثال

 . شودمی  خیار شرط متصل  مثال

  ماده   قطب  د نباش   خص مش  تش ّدم  اگر   و   آن باید مشخص باشد تِ مّدیا به عبارت دیگر    باشد   مشخص   باید   انتهایش  شرط   خیار :  نکته

 شود. ؛ چون شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین می عقد  هم  و  است باطل شرط  هم 4۰۱

هرگاه مّدت خیار معلوم نباشد، اعم از اینکه برای آن اصالً مّدتی ذکر نشود و یا اینکه خیار شرط برای همیشه و یا به مّدت عمر  

عقد )که غالباً نیز همین طور است(   معوض بودنِ  مانی ادامه دارد، در صورتِ شخصی باشد، چون معلوم نیست که حقّ فسخ تا چه ز 

 و باطل خواهد بود.  25ری رَغَ ، معامله

 
به    ، خیارصاحبِ ثالثبعد از فوتِ    ،باشد   ثالث اگر خیارِ شرط برای  شود.   شرط ساقط نمی، خیارِطرفینبعد از فوتِ    ، باشد  ثالث اگر خیارِ شرط برای    23

 گیرد. رسد زیرا به او حقّی تعلق نمیورّاثش نمی
 است.  مالی حقّ خیار رسد چونر، خیار به ارث میاگر خیارِ شرط برای طرفین باشد، بعد از فوتِ صاحبِ خیا 24
 . م با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارندأای است که توری معاملهرََغ ۀمنظور از معامل  25
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  ه معامل  نای  پذیرید.؛ شما هم می !«گذاشتم  خیار  خودم   برای  و   میلیون  5۰۰  فروختم  را  امخانه گویم: »من خطاب به شما می   الًمث

مّدت خیار بواسطۀ اینکه اصالً مّدتی ذکر نشده است معلوم نیست؛ در واقع چون معلوم نیست که من تا   و باطل است چراکه ریرَغَ

  .شودزیرا موجبِ جهل به عوضین می  معامله باطل استشرط خیار و ر استفاده کنم توانم از این اختیاچه زمانی می 

 .است باطل بیع هم و  خیار شرط هم باشد  نشده  نمعیّ  تمّد شرط خیار برای اگر:  4۰۱  ماده

  چون   مجانی  عقود  در .  است  معوض   ود عق  هب   وط مرب  است،   باطل  عقد   باشد   نداشته   تمّد  ،خیار  اگر   مقرر داشته  که  4۰۱  ۀ ماد:  نکته

  .نیست  غرری   و ندارد   مشکلی  که  ( هبه  و   عوض الب   صلح  مانند )   گذاشته شود  شرط   خیار  ، تمّدتعیین   دونب  توان می   ندارد   وجود   غرر

 توان اعتماد نمود. ق.م. نمی  4۰۱پس به اطالق مادۀ 

ای اصوالً خیارِ  ، بنابراین در عقود مسامحه شودای اجرا نمی ، مخصوصِ عقودِ مغابنه است و اصوالً در عقود مسامحه 4۰۱  ۀ مادنکته:  

 تواند دائمی باشد.شرط می 

 شود نه نماینده. تواند برای ثالث ایجاد شود، در این صورت، ثالث، داور حساب می می توجه: خیار شرط، تنها خیاری است که  

 به نفع موجر.    56توان شرطِ خیار کرد به استثناءِ نکاح، وقف، ضَمان، ایقاع، اقاله و عقد اجارۀ سال توجه: در کلیۀ عقودِ الزم می 

ی است استثنائاً در حالتی که خیارِ شرط برای ثالث گنجانده شده باشد رسد چون حقّ مالارث رسیدنِ خیارِ شرط: اصوالً به ارث می 

رسد مگر شرطِ  رسد مگر شرطِ خالف شده باشد؛ دومین استثناء: با فوتِ طرفین، خیار به ورثه می با فوتِ ثالث، خیار به ورّاثِ او نمی

 خالف شده باشد. 

 ق.م.(  4۰9 تا 4۰2  موادّ) ثمن  تأخیر خیار .4

  ینمع  یلجَاَ  یعین،متبا  ینبرای تأدیۀ ثمن یا تسلیمِ مبیع  اگر مبیع، عین خارجی یا در حکمِ آن بوده و ب: »یقانون مدن  4۰2  ۀماد

  یع به با  تمام ثمن را  ی و نه مشتر  ید نما  یمشتر   یم را تسل  یع مب  یعت نه بامّد  ینبگذرد و در ا  یع ب  یخنشده باشد اگر سه روز از تار

  یک   به  صمخت  کهاست    خیاری است. این خیار،    بایع   به   مربوط   فقط   ثمن  تأخیر  خیار«  .شودی سخ معامله م مختار در ف  یع،بدهد، با

)مادۀ    است  بایع  صّمخت  و  است  بیع  صّمخت  ،نثم  أخیرت  ارخی  سپ.  ندارد  حقّ إعمالِ آن را  وجه  هیچ  به  ردیگ   فرط  و  است  فطر

 . ق.م.( 4۰6

 .باشدنمی  اختیار این  عمبی  لیمتس در  تأخیر   جهت از مشتری برای  و  است بایع مخصوص  ثمن،  تأخیر  خیارِ: 4۰6  ماده

  چهار بیاید، بوجود خیار تأخیر ثمن اینکه برای یا به عبارت دیگر الزم است  شرط  چهار این شدنِجمع  ثمن  تأخیر  خیار برای تحقق 

   :به شرح زیر الزم است شرط

  پس .  شودایجاد می   ن یّمع  در   یکلّ  و  ن یّمع  ینع  بیع   دررفاً  صِ  و  راه ندارد  یکلّ  بیع   در   ثمن   تأخیر  خیار  یعنی   نباشد   ی کلّ  مبیع  •

ی  ن و یا کلّ الزم است مبیع، عین معیّ  ؛ پس برای تحقق این خیار،آید نمی   بوجود   ثمن  تأخیر  خیار   باشد،  « یکلّ»   مبیع   اگر

 ن باشد.در معیّ

 . نباشند  مؤجل  کدام هیچ  یعنی باشند  حال دو هر  ثمن و  مبیع  •

  خیار ه داشته باشید که  توجّ.  روز  هس   از  بعد   یعنی  آید می   وجود  به  عقد   از  بعد   خیار  این  پس.  بگذرد  بیع  تاریخ  از  روز   سه •

به  .  هست  هم  بعد از آن  و  د آیی م   ودبوج تازه    روز   ه س   از   بعد   ثمن  تأخیر  خیار  ولی   روز  سه   تا  آید به وجود می   عقد   با  حیوان

پس اصل بر این    .عقد   از  بعد    آنمنفصلِ  و  ودب   د عق  اب   آنلِ متص  که  بود   منفصل  هم  و  متصل  هم  شرط  خیارخاطر دارید که  
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شوند خیار از زمانی است که خیار در  است که باید از بیع سه روز بگذرد استثنائاً در اموالی که کمتر از سه روز فاسد می 

( استثناءِ دوم: در اموالی که دارای نوسانِ قیمت  لِیومه« گویند   یُفسِد   ما» گیرد )در فقه به این خیار، خیارِ  ُشرُفِ فساد قرار می 

 گیرد. ار از زمانی است که مال، در نوسانِ قیمت قرار میاست خی

است    ی از زمان  یار خ  ی ابتدا  شودی م یمتقکم   یا و   فاسد باشد که در کمتر از سه روز،    یزهاییاز چ  یع هر گاه مب: »4۰9مادۀ  

   « .گرددی م  یمتکسر ق  یا فسادف به  شرِ مُ یعکه مب

بایع تمام مبیع را تسلیم نماید   اگر  پس.  باشد   داده  را  ثمن  تمام  مشتری   نه  و  باشد   داده   را  مبیع  تمام  بایع   نه  روز  سه  این  در •

باید توجه داشت که تسلیم بعض از مبیع یا تأدیۀ بعض    .وجود نخواهد داشت  ارخی  ردیگ   و مشتری تمام ثمن را تأدیه نماید 

 ار وجود دارد. پس اگر قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده، خی از ثمن، مانع ایجاد خیار نیست.

  ، مبیع)  ل اوّ  شرط  در این مثال،  کنید.« و شما قبول می تومان  میلیون  یک  فروختم  را  میز  این : »دهممن اینگونه ایجاب می :  مثال

  را  پول  بروم»اجازه بدهید   :ید یگومی به من   شماهستند(.    حال   دو  هر   ثمن و   مبیع )  هست   م ه  م دوّ رطش   و  هست(  باشد   معین   عین

  و  است شده تملیک میز  در زمان انعقاد عقد، یعنی . «د بیاوری را پول تا (حبس حقّ) دهمنمی  را زمی من»  :گویممی   هم من  ،«بیاورم

 شما است که  میزِ   چرا که میز، مالِ شما شده و اساساً این  در واقع شما ضرر نکردید   د نیامدی  روز   ه س   تا   و   د رفتی  شما  در صورتی که 

  باید پاسخگو باشم. با این وجود،   نم  ود ش   تلفمبیع    اگر   دانید با توجّه به مواردی که در ضمان معاوضی خواندیم می   و  است  من  دست

  است   روز   سه   تا  فرصت مشتری برای آوردن ثمن  اینگونه مقرر داشته:   وضع خیار تأخیر ثمن گرفته وبا  گذار جلوی تضرر بایع را  انونق

 . است بایع ضررجلوگیری از  ارخی نای . فلسفۀ وجودیِ کنم فسخ را  بیع دارم  حق   بایعمنِ روز  سه  از  بعد  و

 « .کند یرا ساقط نم  یعبا یار قبض ندارد خ که حقّ  یدادن آن به کس یاثمن   بعضِ یمِتسل: »4۰7مادۀ  

  ثمن   دادن   یعنی.  است  ثمن   دادنِ   حکمِ  در   که  دارد   وجود  موارد  سری   یک.  ندارد  خیار   دیگر  بایع  بدهد   را  ثمن   مشتری   اگر:  نکته

 : ندارد خیار  ،بایع بیفتد  اتفاق  اینها اگر  ولی نیست 

  بری   در این صورت  مشتری   ۀ ذم   ونچ  ذیرد بپ  را  ضمان   د عق  ،بایع  و  بدهد   ضامن   ،ثمن  برای   مشتری  که   وقتی:  ضامن  دادن  •

 . (است نثم دادن   محک در ، دادن امنض س )پ ندارد ثمن تأخیر  خیار  بایع ،شودمی 

 جای   به   را   پول »  :گوید می   مشتری   ه ب  ایعب  ای  « ر بگی  یالن ف  از   را   نثم   رو ب»  :د گویمی   بایع   به   مشتری مثالً  :  بشود  حواله   ثمن  اگر •

  خیار   بایع   شود،  حواله   طرفین  از   کدام  هر   توسط   ثمن   اگر   پس  « .دهکارمب  او   ه ب  من   چون   بده  نیالف  به   بدهی   من  به  اینکه

 . ندارد ثمن  تأخیر

« چون  .شودی ساقط م  یرخأت   یار ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خ  یع با  یا ثمن، ضامن بدهد    یبرا   ی اگر مشتر : »4۰8مادۀ  

شود و پرداخت حتماً نباید نقدی باشد؛ البته باید توجّه داشت که ضمانِ تضامنی در حکمِ وثیقه  حواله هم نوعی پرداخت حساب می 

پس دادنِ ضامن، زمانی در حکمِ پرداخت است که بدون قید و شرط و موجبِ  شود؛  است و نه پرداخت، و باعثِ سقوطِ خیار نمی 

 نقلِ ذمه باشد.

 موارد سقوط خیار تأخیر ثمن:

و به قرائن    ید ثمن نما  ۀ از انحاء مطالب   ی به نحو  یع اگر باقانون مدنی: »  4۰3. التزام بایع به بیع: یعنی خیارِ خود را ساقط کند. مادۀ  ۱

 ؛«او ساقط خواهد شد  یاراست خبوده   یع گردد که مقصود، التزام به ب معلوم 

تمام مبیع را تسلیم مشتری کند و مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع،  از تاریخ بیع  اگر بایع در ظرف سه روز  .  2

 ؛ شته باشد ن به مشتری برگثمو   مبیع به بایعاختیارِ فسخ نیست اگر چه ثانیاً نحوی از انحاء  
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 ؛ . دادن ضامن برای ثمن از طرف مشتری3

 . حواله دادن. 3

 ق.م.(   4۱5تا  4۱۰)موادّ  26وصف  تخلف   و  رؤیت خیار .5

  روی   از  یا   خریده  وصف   به  و   ندیده   را   مالی   نفر   یک   که   است  این   رؤیت  خیار  .ایمخوانده   « نمونه  روی   از  بیع »  بحث  در   را   رؤیت   خیار

  ت رؤی  خیار را این  ؛است کرده  فرق بیند می  پس از معامله  و  خریده قبلی  شناخت اعتبار به و  دیده  الًقب  را مال  هاینک ا ی ده خری هنمون

 . 4۱3ۀ ماد  را حالت دوّم  و  گفته   4۱۰ۀ  ماد  را حالت اوّل  که  گویند 

  مختار   نباشد   است  شده   ذکر  که  اوصافی  دارای راگ  دن دی  از   د بع  بخرد   وصف  به   فقط   را   آن   و   ندیده   را   مالی  کسی   گاه  هر :    4۱۰  ماده 

 .نماید  قبول  هست هک  و نح ان هم به یا کند  فسخ را  بیع که  شودمی 

  مزبور   مال   که   شود  معلوم  یت ؤر  از  بعد   و   کند   معامله   سابق  رؤیت   اعتماد   به  و   دیده  سابقاً  را   مالی   ینعَمتبایِ  از   یکی   گاه   هر :    4۱3  ماده 

 .داشت خواهد  فسخ  اختیار ندارد  را سابقه  فِاوصا

  حال خارج  چهاراز    که  ؛ دارد  خیار  (خودش   مال   حتی)  باشد   ندیده   را  مال  که   فطر  هر .  ندارد  فطر  یک   به  اختصاص  رؤیت  خیار

 :ستنی

 است. ندیده  را مبیع   مشتری •

 است.  ندیده را  مبیع بایع •

 است.  ندیده را  ثمن بایع •

 است. ندیده  را ثمن  مشتری •

  ک ی  من.  د ایندیدهمغازه را    الً اص  شما تاکنون و   رسیده ارث  شما  به  مغازه  این .  دارید   بازار اصفهان   در   ایمغازه   شمافرض کنید  :  مثال

گویم مغازۀ شما تخریب شده  مثالً می   ؛ گویممی  دروغ   اوصافِ   شما  به گردم  ؛ زمانی که برمی بینماصفهان و مغازۀ شما را می   روم می   ارب

  د: »با این توصیف بهتر است ییگوی مدانید در پاسخ  که من را امین خود می   شما  وو در حال حاضر در آن قابلیت کسب وجود ندارد  

ز ناحیۀ شما خرم و متعاقبِ ایجابِ من، قبولی اکنم که مغازۀ شما را به قیمت پایین می به شما پیشنهاد می  من  و  ؟«کنم  کاره  چ

شما  در این صورت ؛از شرایط مساعدی برخوردار است مغازه  که د بینیمی   و د رویمی پس از معامله شما به اصفهان . گیردصورت می 

  معین   در  یکلّ  و  معین  عین  در   این خیار صرفاً   ی یعن  تنیس  ی کلّ  عقد   در   رؤیت  خیار .  د داریمعامله را    فسخ  حقّ  ، رؤیت  خیار  استناد   به

 . دارد راه

، حقّ فسخ وجود دارد  نشد   الزام  اگر  ت وق  آن  است  الزام    آن جایِ  به   ،(رؤیت  خیار  مثل )  نیست  خیار  یکلّ   در  که  مواردی  در:  قاعده

  نیست   عیب  خیار  ؛است  الزام  ایشج  ه ب  و  تنیس  ترؤی  خیار  ، یکلّ  بیع   در  یعنی.  نه رویت  است  تسلیم  رِذ عَ تَ  خیار  منتها این حقّ فسخ،

 . دارد  وجود ی کلّ طور  به  و  نیست خیار  این  مخصوص فقط  قاعده نای . تسلیم رِ ذ عَتَ خیار نشد  الزام اگر و  است الزام جایش به و

 نکته: اگر وصفی که از آن تخلف شده، خودِ موضوع باشد معامله باطل است. 

 
تواند از میزان ثمن بکاهد زیرا تمام مبیع در مقابل تمام ثمن قرار  موردنظر کند و نه میتواند بایع را ملزم به ایجاد وصف  در تخلفِ وصف، مشتری نه می   26

 دارد.
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 مشتری است و هم برای بایع )طرفینی است(. نکته: این خیار، غیر از بیع، در سایر عقود نیز راه دارد و مختصّ بیع نیست هم برای  

 .آید می  وجود  به عقد  با  رؤیت خیار: نکته

 ق.م.(  42۱تا  4۱6)موادّ  بنغَ خیار .6

  اگر   یعنی  ق.م.(  4۱6)مادۀ    دارد   ارخی  د باش   داشته   فاحش  غبن   معامله  در   که   فیطر  هر   ندارد،  فطر  یک  به  اختصاص   بنغَ  خیار

پس هر طرفی که در معامله، غَبنِ فاحِش داشته باشد اختیار فسخ   .دارد  خیار  بفروشد   ارزان   بایع  اگر   و  دارد   خیار  بخرد  گران  مشتری

 دارد به متضرر، مغبون گویند و به ضررزننده، غابن گویند.

 .کند  فسخ  را معامله  تواند می  غبن به علم از  بعد  باشد  داشته  فاحش غبن  معامله در  که  متعاملین  از یک  هر:  4۱6  ماده

بن،  ق.م.، مغبون به هنگامی حقّ فسخ دارد که غَ  4۱6گردد؛ بلکه به موجب مادۀ  بنی موجب پیدایش خیار برای مغبون نمی هر غَ

 .« آمده استآن چه از حد بگذرد»  ،«یاد ز»  ،«یاربس» فاحش در لغت به معنای  باشد. «فاحش»

 .نباشد  مسامحه   قابل عرفاً که  است فاحش صورتی در  بن غَ:  4۱7  ماده

 نکته: غَبن باید فاحش باشد؛ مدعیِ غَبن باید فاحش بودن را اثبات کند. 

 نکته: تعادلِ میانِ ارزِش دو عِوَض در زمانِ عقد مهم است یعنی تاریخِ تراضی حتی در عقِد معلّق یا عینی. 

تفاوتِ قیمت فاحش نیست و خیار را ساقط نکته: اگر مغبون به تصورِ خود یا اینکه طرفِ معامله او را فریب داده باشد گمان کند که  

 کند و بعد، تفاوتِ فاحش آشکار گردد، خیار ساقط نشده است.

 نکته: ناآگاهی از وجود خیار یا ناآگاهی نسبت به فوری بودنِ آن در حکمِ جهلِ به غَبن است.

 . راه دارد الذمه نیز بن، تنها ویژۀ عین معین نیست و در کلّی در معین و کلّی فی خیار غَ: نکته

 .شودمی  ینیپا و   البا وارههم هاقیمت زیرا است عقد  زمان عِوض  دو ادلِتع  دمِع، ک الم  ونچ آید می  وجود  به عقد  با بن غَ خیار نکته:

 نکته: خیار غین در عقود معوض راه دارد نه در عقود غیرمعوضی که شرطِ عِوَض شده باشد. 

ای نیست البته استثنائاً در برخی از عقود  خیارِ غَبن ندارد. اصوالً خیار غبن در عقود مسامحه نکته: صلحی که در مقام مسامحه باشد  

 ای، خیارِ غبن وجود دارد. مسامحه 

غبن دارد که در حین معامله از قیمت عادله آگاه    ؛ به عبارت بهتر مغبون در صورتی خیارِاست  جاهل  به   صّمخت   بنغَ  خیارِ:  نکته

 نباشد. 

 ( اقدامۀ د قاع خاطر به ) ندارد  خیار ،عالم. است  جاهل به صمخت ( همه نه  یعنی اکثر ) خیارات  اکثر: قاعده

وجِد حقّ ساخته غبن، ولو فاحش باشد منکته: اگر معلوم شود مغبون در هر شرایطی به انعقاد بیع تمایل داشته و آن را منعقد می

 فسخ نیست.

معوّض ممکن است عهدی باشد یا  غَبن در قولنامه راه دارد زیرا خیار غبن، در عقود معوض راه دارد، حال، آن عقدِ  نکته: خیارِ 

 شود لذا خیارِ غَبن در آن وجود دارد. تملیکی، قولنامه هم عقدی تعاهدی حساب می 

 .داشت د نخواه  خفس ارخی است بوده  عادله قیمت  به معالِ معامله  حین در  مغبون اگر : 4۱8  ماده
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( و جهل، کافی است و نیازی نیست که غابن او را فریفته باشد در حالی که در  است  علم   عدم   ، اصل  یعنی)  است  جهل  بر   اصل:  قاعده

 تدلیس باید فریب وجود داشته باشد.

  ثابت   باید   و  غابن،  است؟  مدعی  کسی چه  مغبون  و  غابن  بین  ه است.بود  الم ع  کند طرفِ مقابلشادعا می  که   است  کسی  مدعی  پس

 دانسته باید ثابت کند. بنابراین غابن اگر مدعی باشد که مغبون قیمت را می  .کند 

  تمام   باید   و   ( نیست  ک ال م  ض وَعِ  دو   ط فق  یعنی )   نباید دید   را  ض وَ عِ  دوتعادلِ    فقط   بن غَ  صتشخی   برای  ق.م.   4۱9  ۀماد   طبق :  نکته

 .عقد  ضمن شروط از اعم کنیم لحاظ  را  معامله ط یشرا

 . گردد  منظور باید  نیز  معامله شرایط  ،بنغَ  مقدار  تعیین  در:   4۱9  ماده

  اقساط   ه ب  اگر بخواهید   خرید می   میلیون   6۰  که نقدی  را   ی ماشین  فرض   به .  اقساطماً  مسلّ  اقساط؟  یا   است  گرانتر   نقد   ۀ معامل :  مثال

چون    و بعد از معامله بگویید:  د بخری  اقساط  به  همین ماشین را  شودمی  آیا  پول بدهید. حال به نظر شما  میلیون  9۰  د باید بخری

؛ چون قیمت مبیع را بایستی با توجّه به شرایط معامله  نهماً  مسلّ  شدم؟  مغبون میلیون تومان است    6۰ماشین،    مدل قیمتِ این  

 .  «تاس  ابلشمق در  نثم  از یبخش  لعج»  یعنی «نمَالثَ نمِ  قسط  ل جَللعَ»:  قاعده)قسطی بودن و ...( در نظر گرفت. 

  مبنای   اراتخی  از  یبعض.  یمیبگو  قاعده  یک  عنوان  به  خواهیممی   ما  اما  است  بنغَ  خیار   در  خواهیم بگوییمای که می نکته این  :  نکته

  عیب،   غبن،  رؤیت،  مثل .  است  ضرر  دفع  نیز آن  مبنایِ و  دارد   مبنا  خیارات اکثر  ولی.  حیوان  خیار  و  مجلس  خیار  مثل ندارد  منطقی

قانون در    چرا به عبارت دیگر ».  دیگر وجود نداشته باشد   هم   خیار   ، دفع شود  رر ض  ر اگ  د کنی م   اقتضاء  منطق  حال .  ...    و   شرط   تخلف 

خیار، اختیار  ی به وجود آمده و برای رفع ضرر به صاحبِ  ضرر  چون »  کند؟« پاسخ روشن است:بینی می پیش   خیار   یک عقد الزم 

 . بروداز بین  هم  خیار باید  شود،  جبران  ضرر از بوجود آمدن خیار، چنانچه  بعد  شود« حال منطق اقتضاء دارد فسخ معامله داده می 

ق.م اشعار   42۱  ماده   و   رود می   هم   خیار   برود  ضرر   دارد: ق.م مقرر می   478  ماده .  دارند   تعارض   هم   با  که   داریم   ماده   دو   در این باب 

به    و  کنیم  موسع  تفسیر  است  یمنطق  ونچ  را  478  ۀادم  هک  است  این  حل   راه  . حال چه کنیم؟!رودنمی   خیار  برود  ضرر  داردمی 

 .در نظر بگیریم قاعده یک صورت 

 خذ أ به  مغبون   اینکه  مگر  شودنمی ساقط  بنغ ارِخی د بده را  قیمت تفاوت   است کرده  مغبون را  خود فِطر  که   کسی  اگر:  42۱  ماده

 . گردد راضی  قیمت تفاوت 

  که  نحوی   همان  به   یا  کند   فسخ  را  اجاره  د توان می   مستأجر  بوده  معیوب   ،اجاره   حال  در   مستأجره   عین  شود   معلوم  هرگاه:    478 ماده

  فسخ   حقّ   مستأجر  نرسد   ضرری   مستأجر   به  که   نحوی   به   کند   عیب  رفع   مؤجر   اگر   ی ول  د کن  ول قب   اجرت  تمام   با   را   اجاره   است  بوده 

 .ندارد

  برود   ضرر   اگر  خیاراتهمۀ    در   ه ک  تاس   نای  ده قاعشود  تأکید می .  بنغَ  خیار  بجز   رود می   خیار   برود   ضرر  که   ست ا  این  قاعده :  قاعده

 . است استثناء که غبن خیار  بجز رودمی از بین   خیار

رود اما استثنائاً در خیار غَبن اگر کسی که  مینکتۀ مهم: در اکثر خیارات اگر مبنای خیار که ضرر است از بین برود خیار هم از بین  

 شود مگر اینکه مغبون هم راضی شود. طرفِ خود را مغبون کرده تفاوتِ قیمت را بدهد، باز خیارِ غبن ساقط نمی

 ( ق.م. 437تا  422)موادّ  عیب خیار .7
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 باشد   معیوب  مبیع  اگر.  (ق.م.  437  اده)م  دارد  ارخی  بگیرد   معیوب  یالکا  که   فیطر   هر  و  ندارد  فطر  یک  به   اختصاص  عیب  خیار

 . دارد  خیار بایع باشد  معیوب  ثمن  اگر  و  دارد  خیار  مشتری

 .است شخصی  مبیعِ  مثل شخصی ثمنِ ،عیب احکام حیث از :  437  ماده

تواند الزام متعهد به تحویلِ  یعنی متعهدله می   هست  الزام   یکلّ  در   دانیم که ؛ می (482  و   437 ۀماد )  نیست  ی کلّ در عیب  خیار :  نکته

الذکر، خیار عیب ویژۀ عین معیّن و کلّی در معین است و در بیع کلّی راه ندارد؛  مطابق مادۀ فوق   .را بخواهد   فردِ دیگر از موضوعِ تعهد 

)الزام    مشتری ابتدا باید بایع را الزام کند   ق.م.  482مصداق معیوبی را تسلیم نماید، مطابق مالک مادۀ    ، بنابراین اگر در بیع کلّی، بایع 

تواند به استناد خیار تَعَّذر تسلیم، عقد را فسخ  و اگر تبدیل، ممکن نشد مشتری می   به دادنِ غیرمعیوب یا همان تبدیل آن به سالم(

 کند.

  مجبور   را  مؤجر  تواند می   و   ندارد   فسخ  حقّ  تأجرمس  د آی  در  معیوب  داده  مؤجر  که   فردی   و   باشد   یکلّ  عین  اجاره   مورد  اگر :    482  ماده

 . داشت خواهد  فسخ  حقّ نباشد  نممک آن  دیلتب ر اگ و  د نمای آن  دیلتب به

 توجه شود که در اجاره ارش نداریم.

 : دارد  حالت دو  که  عقد  از  بعد  یا  عقد  با آید؟می  وجود   به  وقت  چه  عیب  خیار: نکته

 ق.م.(  423مادۀ عیبِ موجود در زمان عقد: ) است عقد  با عیب خیار باشد، عقد  زمان  ، عیب اگر: اول حالت

 ق.م.(  453و   425)موادّ  است عقد  از بعد  خیار بیاید، وجود به  عقد  از  بعد  عیب اگر : دوم حالت

 .باشد  عقد  ینح در   موجود و  مخفی  ،عیب که   شودمی  ثابت  مشتری برای وقتی  عیب خیار :  423  ماده

 .است ابقس  بعی محک در  شود  حادث مبیع در  قبض  از  قبل و  بیع از بعد  که  عیبی:  425  ماده

  ۀ عهد   بر   شود  ناقص   یا  تلف   متعاملین   ای  بایع  خیارِ   زمانِ  در   و   تسلیم   از  بعد   مبیع   اگر  شرط  و   حیوان   و  مجلس  خیار  در:    453  ماده

 .است بایع  عهده به  نقص یا ف تل د باش  مشتری  مختص  خیار اگر و  است مشتری

  و   بوده  آشکار  عیب  ای  و ندیده   بوده  ی مخف  بعییا    ؛ دهندی  را  عیب  که  است   کسی  جاهل.  است  جاهل  به  مربوط  عیب  خیار:  نکته

به عبارت دیگر، مشتری هنگامی خیار عیب دارد که    (ق.م.  424  ۀماد)  است  شخصی  ،تشخیص   ک الم.  نفهمیده  و  بوده  نَفَهم  مشتری

بوده و یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری از آن آگاه نباشد. در این صورت    )پوشیده(  ملتفت به عیب نباشد، خواه عیب واقعاً مستور

 .مطالبۀ ارش نماید یا   عقد را فسخ کند تواند مشتری می 

عیب، مخفی و در حین عقد باشد؛ معیارِ تشخیصِ عیب عرف است که ممکن    شود کهپس خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می 

بودنِ  شرطِ ایجادِ خیارِ عیب مخفی   است بر حسب زمان و مکان متفاوت باشد. خیار عیب، هم برای بایع و هم مشتری )طرفینی( است.

بودن،  کار نباشد بلکه منظور از مخفی بودنِ عیب این نیست که عیب به صورت پنهانی باشد و آش عیب است و مالک برای مخفی 

حال   جهلِ طرف به عیب است، خواه عیب، آشکار باشد یا نباشد؛ بنابراین آگاهی یا یا عدم آگاهیِ فروشنده اثری بر خیار عیب ندارد.

خریدار حق دارد به  جود دارد و  فریب در کارِ وی وهر گاه فروشنده با علم به وجود عیب، خریدار را ترغیب به معامله کند نوعی  

در خصوص علمِ خریدار به عیب و معلوم بودنِ آن در زمان معامله باید این نکته را افزود که   .استنادِ تدلیس هم معامله را فسخ کند 

دنِ آن  علمِ خریدار و مؤثر بودنِ عیب الزم است. مثالً اگر خریدارِ ناآگاهی شکافی را در دستگاه برق مشاهده کند و به فرضِ ناچیز بو 
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چون    محروم کرده است  ،ادعای عیب نکند ولی بعداً معلوم شود که عیب، مانع اساسی در استفاده از کاال ایجاد کرده او را از خیار

 . الزم است یبمؤثر بودنِ ع

. مستحضرید که تمامی خیارات  ق.م.(  422)مادۀ    اَرش   یا  فسخ  یا  دهد می  حق  تا  دو   صاحبش  به  که  است  خیاری  تنها  عیب  خیار

 دهند.میبه صاحبش فقط حقّ فسخ 

  فسخ   یا  ارش   اخذ   اب  معیوب  مبیع  ول قب  در  است  مختار  مشتری  بوده  معیوب  ، مبیع  که  شود   ظاهر  معامله  از  بعد   اگر :    422  ماده

 . معامله

 آمده است. ق.م.  427که در مادۀ   دارد وجود   فرمول یک برای محاسبۀ ارش . است معیوب و  سالم  مبیعِ التفاوتِ مابه  ،ارش 

 : گرددمی  نمعیّ  ذیل  طریق به  شود داده   او به باید  که اوتی تف کند   ارش  اختیار  مشتری ،عیب ظهور مورد   در  اگر:  427  ماده

  حال  در   آن  قیمت  اگر .  شود  معین  خبره  لاه  توسط   معیوبی  حال  در  آن  حقیقی  قیمت  و   عیبیبی  حال   در  مبیع  حقیقی  قیمت

  وبی معی   الح  در  عمبی   قیمت  و  قیمت  این  بین  تفاوت   است  شده  مقرر   طرفین  بین  ع بی  ان زم  در  که  باشد   قیمتی  با  مساوی   عیبیبی

  معیوبی   حال  در  مبیع  قیمت   بین   نسبت  باشد   معامله  ثمن   از   زیادتر   یا  کمتر  معیوبی   حال  در   مبیع   قیمت  اگر  و   بود   خواهد   ارش   دارمق

  رد   مشتری   به   ارش   عنوانبه   را  بقیه   و  داشته  نگاه  نسبت   همان  به  مقرر   ثمن  از   باید   بایع  و  شده   معین  عیبیبی   حال  در   آن  قیمت   و

 .کند 

  فرض کنید این خودرو معیوب .  است  ثمن  ، تومان  میلیون   5۰  این   شود که در واقعتومان معامله می   میلیون   5۰  خودرو   یک   مثال:

، ارش باید  د بگیری  ارش   د خواهمی   بلکه   کند   فسخ  د خواهنمی که در این صورت خریدار خیار عیب دارد. با این فرض که خریدار    تاس 

ه داشته باشیم که  توجّ.  کند گذاری می را قیمتضمن احراز این موضوع که ماشین معیوب است آن    کارشناس   چگونه تعیین شود؟ 

نمی  گفته  کارشناس  خودرو  به  که  خوردو  خرید   چقدر شود  صِرفاً  و  است  شده  موجود ه  حالِ  معیوب(  با  وی  )قیمت  توسط   ،

  ماشین  این   سالم  قیمت   خواهیم ی م  سپس از وی .  کند تومان تعیین می   میلیون  4۰  فرض بفرمایید کارشناس .  شودگذاری می قیمت

   کسر« مخرجِ»  را  بزرگ   عدد   و   دهیم می   قرار  « کسر   صورتِ »  را   کوچک   ددع  سپس .  تومان  ون میلی  6۰  :وید گمی   را بگوید که برای مثال 

  پس .  شودمی ماشین    قیمت   میلیون   اه پنج  . دوسومِ دوسوم  شودمی   کنیم   اده س   این کسر را   ر اگ  که   (6۰بر روی    4۰)   دهیممی   قرار

نتیجه اینکه بایع باید از ثمنِ مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه    .داده شود  بایع  به  دوسوم   و  گرفته شود  پس  آن   سومیک  باید 

 را به عنوان ارش به مشتری رد کند. 

کنیم؛ معیار؛ تعیین  معامله کسر می   عیب در بازار از ثمنِپس نحوۀ محاسبۀ ارش اینجوریه که به نسبتِ قیمتِ کاالی معیوب و بی 

 ارش.  زمانِ مطالبۀ عقد است نه در در زمان وقوع عیب و معیوب قیمت کاالی بی 

 :28از اند عبارت  که 27بگیرد  ارش  تواند می  فقط   و  ندارد فسخ  حقّ مشتری  موارد از  بعضی در:  نکته

 فرض بفرمایید   حال .  ارش   ا ی  خفس  ای  رددا  حق   دو   مشتری   باشد   معیوب  مبیع دانیم که اگر  می :  شود  تلف   مشتری   دست  ، مبیع •

  فسخ   مانع   ،تلف   ییعنوجود خواهد داشت؛    ارش   فقط   و  رودمی   بین  از  فسخ؛ در این صورت  شد   تلف  مشتری  دست  مبیع

 ، در اینجا اینگونه نیست. نیست فسخ مانع  تلف  گوید می  که قاعده  برخالف. است

 
 در مواردی فقط حقّ فسخ دارد و حقّ ارش ندارد مثالً عقد اجاره.  27
 تراضی کنند.  429توانند بر خالفِ مادۀ طرفین می 28
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  بگیرد   ارش   تواند می   فقط   و  داردن  خفس   قّ حدر این صورت    که :  (ارادی  انتقال )  کند   منتقل   دیگری  به  را  معیوب   مبیعِ  ، مشتری •

 منظور از انتقال، انتقالِ قراردادی است و نه قهری.  .گویند می  حکمی  تلفِ  را این که 

شود ولی  )در این صورت، حقّ فسخ ساقط می   گرفته باشد توجّه: در صورتی که انتقال به غیر بدون آگاهی از عیب صورت  

، فسخ یا اقاله شود و مبیع به نزد خریدار بازگردد، او حقّ فسخ )مثل بیع(   انتقال  آن  ، اگر به دلیلیمانَد(حقّ ارش باقی می 

عیب و    یار ر این شرایط به معنای اسقاط خرا به استناد عیب دارد ولی اگر انتقال به غیر با آگاهی از عیب باشد انتقال د

 رضای به معامله است. 

شود و وارثان به ارث خیار عیب اعم از  قانون مدنی نمی   429خریدار مشمول مادۀ    توجّه: انتقال مبیع به وراث در اثر مرگِ

قانون مدنی، إعمال حقّ فسخ در صورتی ممکن   432و  29  43۱کنند. البته با توجّه به مالک مواد  حقّ فسخ یا ارش پیدا می

 نظر داشته باشند.عقد اتفاق  است که تمام وارثان در فسخِ

  فقط   و  ندارد  فسخ   حقّ   ،مشتری  ،تحال   نای  در   د ش   آرد  به   تبدیل  و  بود  گندم   ، مبیعمثالً  :  کرد  تغییر   مشتری   دست   ، مبیع •

 یا مثالً دوختنِ پارچۀ معیوب.  بگیرد ارش  تواند می 

تواند بعد از بازگشتِ مبیع به وضعِ  به صورتِ نخست برگرداند خریدار می ای باشد که بتوان آن را  نکته: اگر تغییر به گونه 

 قراردادی از حقّ فسخ استفاده کند مگر اینکه تغییر با علم به عیب به نشانۀ اسقاطِ حقّ فسخ باشد.

  و   یردبگ   ارش   تواند می   و   داردن  فسخ  حقّ  ، مشتری  در این صورت نیز:  شد   ایجاد  مبیع  در   دیگر  عیب  یک   مشتری  دست  در •

 : دارد وجود استثناء سه ،آمده وجود   به جدید  عیب که   با وجود آنکه اما

ایجاد نقصِ    .دارد  هم  فسخ  حقّ  ارش،  عالوه بر اختیار أخِذ  مشتری  که:  (43۰)ماده    باشد   )سابق(  قدیم  عیب  از  ناشی  جدید   عیب  (الف

 شده عیب نیست اما فقدانِ وصفِ دوامِ سالمت ممکن است خیارِ فسخ ایجاد کند. فنی در زمانِ تضمینِ سالمتِ کاالی فروخته 

  داشته   عیبی  یک  بوده  حیوان   الً مث  بوده  معیوب  مبیع   :د باش   ( شرط  و   وانحی  س، )مجل  تریمش  مختصّ   خیار  زمان   در  ،جدید   عیب  (ب

  ر ب  وه الع  مورد   دو  این   در .  درَبَنمی   بین   از   را مشتری فسخ  حق   م دوّ  عیب   که  شودمی  ایجاد   ر دیگ   عیب   یک  مشتری  دست لیه در حاو  

 . دارد  هم فسخ  حقّ مشتری  ،ارش 

 ج( عیبِ جدید بعد از عقد و قبل از قبض حادث شده باشد.

 عیبِ سابق نیست.نکته: اگر عیبِ اضافی و حادث، بعد از عقد رفع شود مانعِ فسخ به استنادِ 

 اگر عیب، قبل از تسلیمِ مبیع به خریدار عارض شود، مانعِ فسخ نیست.  نکته:

 
ک عقد فروخته شود ولی اگر چند کاال با بهای معیّن فروخته شود یا بخشِ مفروزی از  نکته: این ماده )این حالت( در موردی است که چند کاال به ی  29

کتاب قانون مدنی    43۱ذیل مادۀ    2عمل کنیم )حاشیۀ    43۱یک ملک به یکی از خریداران و بخشِ مفروزِ دیگر به خریدار دوم فروخته شود؛ باید طبق  

 در نظم حقوقی کنونی؛ تألیف مرحوم کاتوزیان(. 

تواند نسبت به  در حالتی که چند مال که مثل هم هستند، مثالً چند یخچال از یک نوع، فروخته شده اگر یکی از آنها معیوب درآید خریدار می  نکته:

 کاالی معیوب، عقد را فسخ کند. 

 پذیر است.ام از آنها امکانشود و فسخ دربارۀ هر کدنکته: اگر چند چیز با قیمتِ جداگانه فروخته شود، قرارداد، تبدیل به چند عقد می 

ها فسخ کند؛ نسبت  تواند نسبت به همۀ بایعگه اگر بایع، متعدد باشد، یعنی مشتری واحد باشد در این صورت، مشتری می: در اوّلِ این ماده می433مادۀ  

قیه ارش بگیرد. اگر خریداران نیز متعدد باشند: در این  ها فسخ کند و از بها ارش بگیرد یا بیع را تبعیض کند و مبیع را نسبت به برخی بایعبه همۀ بایع

مادۀ  اجرا می  433صورت، اگر خریدارِ هر بایع تنها یک نفر باشد همان   اجرا   432شود ولی اگر چند خریدار با یک فروشنده معاوله کرده باشد حکمِ 

 شود. می
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 ق.م.(  44۰تا   438)موادّ  تدلیس خیار .8

باشد و به کار رود    قبل از معاملهباید    یبندهفر   یاتعمل.  (تاریکی   یعنی  لغت  در   تدلیس)  بشود  فریب  باعث  که  عملیاتی  یعنی   تدلیس

 :است نوع  دو  دهفریبن عملیات این به انجام معامله ایجاد کند. تا رغبت 

 . پوشاند می  را الکا  عیب گاهی ( الف

 . ندارد را ف وص آن  الکا که  ودش می  داده  نشان آن  در  وصفی   یک عملیات با و  ندارد  عیب الکا  گاهی( ب

 ق.م.(   439)مادۀ   دارد دلیس ت خیار دیگر  فطر  کند  تدلیس  ف طر هر  یعنی  ندارد   معاملهفِ طر یک به اختصاص تدلیس خیار

 دروغی است که وصفِ موهومی را به طور قاطع به کاال نسبت دهد و خارج از امور تبلیغاتی باشد. ،نکته: یکی از مصادیق تدلیس 

 . شود معامله   فطر فریب موجب  که   عملیاتی از است عبارت تدلیس:   438ه  ماد

 مباالتیِ خریدار در احرازِ وصفِ واقعیِ مبیع و حفِظ منافعِ خود مانع از تدلیس نیست.نکته: بی 

  در   شخصی  ثمنِ  به   نسبت  بایع   است  ینهمچن  و  داشت  خواهد   را  بیع  فسخ  حقّ   مشتری  باشد   نموده   تدلیس   بایع   اگر:    439  ماده

 . مشتری تدلیس  صورت

 . کند   تدلیس د عق طرفِ د بای اًحتم دلیست خیار  برای  پس. داردن خیار کسی کند   تدلیس  ثالث  اگر ولی 

  ی کلّ  در   ثمن  تأخیرخیار    ؛ندارد  هم  استثنائی  و   دارد ن  راه   ی کلّ  در   حیوان  خیار  که   گفتیم  الًقب   خیر؟   یا  هست  ی کلّ  در  تدلیس   خیار  آیا

  هم   استثنائی  و   دارد ن  راه   ی کلّ  در   ب عی  ارخی  و   ؛ ندارد  هم   استثنائی   و   دارد ن  راه  ی کلّ  در   ت رؤی  ارخی  ؛ ندارد  هم   استثنائی   و   دارد ن  راه

جایِ  به    یعنی  (دارد  تثناءاس   ی)یعن  نیست  یکلّ  در  ولصالای عل  دلیست  ار خی  اما.  باشد می   الزام  جای خیار،در تمام اینها به    و  ندارد

  یچ ه  در که  بشود  وصفی  یک   در تدلیس  هرگاه» دارد: راه  یکلّ  در  اًئتثنااس   تدلیس  خیار  پس.  باشد می  الزام  صولالاعلی  اختیارِ فسخ

  موردی   اتنه  وردم   این  و  نیست  ممکن  الزام  است   محال  وقتی   پس.  «است  محال   که   کند   تدلیس  را  وصفی  ییعن  د نباش   یکلّ  از  داقیمص

 . دارد  راه تدلیس  خیار ، یکلّ در   که است

رویم که ناظر به یک مصداق بوده و در نتیجه، فسخ وجود ندارد زیرا اصل بر این  اگر در متن سؤاالت، مطلق گفتند بر اساِس این می 

 مصادیق.است که تدلیس در یک مصداق صورت گرفته و نه همۀ  

راه    ساعت  در   کیلومتر  75۰  ه ک   ( ی کلّ  بیع   صورت  به )  فروشم می   تو   به   را   ماشینی   گوید می   و   کرده   تدلیس  را   ماشینی   فردی :  مثال

  است  محال چون نیست ممکن  هم الزام. رودنمی ساعت در  ومترکیل  75۰  اًواقع  که دهد می  فروشنده به مصداقی ،فرد یه حال. رودمی 

  تدلیس  خیار صولاالعلی  درنتیجه .  دارد  ودوج حالت این  در  تدلیس خیار  پس )چرا که چنین خودرویی تاکنون ساخته نشده است(

تدلیس در وصفی شده که در   ، در واقع در این مثال  .دارد  راه  هم یکلّ  در ود ش  دلیست المح فیوص  اگر اًئاستثنا ولی نیست یکلّ  در

 هیچ یک از مصادیقِ کلّی وجود ندارد. 

 .عقد  از بعد  نه  آید می  وجود   به عقد  با تدلیس  خیار: نکته

 .است فوری   آن به علم از  بعد  تدلیس  خیار :  44۰  ماده

 ق.م.(   443تا  44۱)مادۀ  صفقه  تبعض خیار .9
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  صورت  این در باشد  باطل جهات از جهتی به ع مبی  ضبع به نسبت بیع عقد  که شودمی  حاصل وقتی صفقه تبعض خیار :  44۱ ماده

  باطل  بیع   که   قسمتی  به   نسبت   و   کند   قبول   است  شده   واقع  بیع   که  قسمتی  نسبت  به   ا ی  نماید   فسخ  را   بیع  داشت  خواهد   حق   مشتری

 .کند  استرداد  را  ثمن است بوده 

 .است « الکا» آن  دیگر  معنای  و  «عقد »  و  «معامله »  یعنی هفقِ صَ

 . شوددارای مشکل می   عقدی   از   تکه   یک   و  ودش ی م  تکه  دو   ،عقد   یک   یعنی  هفقِ صَ  ض عُبَتَ.  شدن  تکهتکه   شدن،   عضبَعض بَ  یعنی   ضعُبَتَ

  حتماً  یعنی  است  عقد   یک  به   مربوط   فقه ص  بعضت  ارخی.  فروشد می   ثمن  یک  برابر  در  و  عقد   یک  با  را  ماشین  دو  «ب »  به  «الف »:  مثال

. است  مهم  ثمن  تعداد  عقد،  تعداد  در  پس.  است  عقد   یک  بود،  ثمن  یک  ربراب  در  الکا  چند   عقدی   در  هرگاه  باشد،  باید   عقد   یک  در

  ن ای در.  کند می رد  را  معامله « غیر»  فرض بفرمایید  و باشد می  غیر  مال  دیگری  و  است « الف» مال هاماشین از  ی یک فرض کنید  حال

  خیار  از و  بدهد   پس را  « ف ال» ماشین  تواند می « ب»  ص شخ. است صحیح  قسمتی  به  نسبت  و  باطل  قسمتی به  نسبت  معامله  ورتص

  کار اصالً   این   و  بگیرد   را   باطل  قسمتِ   پولِ   ولی  نکند   استفاده   مه   فقهص  بعضت  ار خی  از   د توانی م  »ب«   البته  ؛ کند   استفاده  صفقه   تبعض

  س پ.  ردک   فسخ  توان می   هم   را  صحیح   قسمت  است،   باطل  که  عقد   از  قسمتی  صفقه   تبعض  خیار  در   .ندارد  صفقه  ض عُبَتَ  خیار   به  ربطی

 .است عقد  صحیح قسمت  به نسبت صفقه تبعض  خیار  در فسخ

باشد؛ همچنین هرگاه بخشی از قرارداد،    باطلشود که بخشی از عقد  خیار تَبَعُضِ صَفقه هنگامی ایجاد می  3۰ق.م   44۱مطابق مادۀ  

  ق.م.  44۱ مادهآید.  خیار تَبَعُضِ صَفقه پدید می   )یعنی به هر شکل، منحل شود(  فتد بیااتفاق    أخذ به شفعهیا    شود  فسخیا    منفسخ

  هم   دیگر  وردم  ه س   صفقه  ضعُ بَتَ  خیار  مقرر داشته است. اما  را  باشد(  باطل)اینکه بخشی از عقد    فقهصَ  ضِ عُبَتَ  خیارِ  موردِ   یک   فقط 

 :است مورد   چهار لاص در  تَبَعُضِ صَفقه  خیار پس ؛ دارد

  خیار   فرد  بشود،  منفسخ  عقد   از  بخشی  هرگاه  سپ.  دارد  ودوج  تَبَعُضِ صَفقه  خیار  هم  باز:  (بشود  منفسخ  عقد   از  قسمتی  اگر)  لاوّ   مورد

 ( ق.م.  388 یماده )  خواندیم را  وردم  این قبض  از  قبل  مبیع صنق  در  که دارد   تَبَعُضِ صَفقه

 . نماید  فسخ را  معامله هک   داشت د خواه حق  مشتری  شود  حاصل نقصی  مبیع در  تسلیم  از  قبل  اگر:  388  ماده

  عقد   و  است  « الف»  صشخ  الم  هم  ماشین  دو  هر  که   فروشد می   «ب»  ص شخ  به   عقد   یک  طی  را  ماشین  دو   «الف»  صشخ:  مثال

  عقد   حال  (است.  جزء  تلفِ  دانیم که نقص، )می  صنق  شودمی   نای.  ودش می  تلف  هاماشین   از  یکی  تسلیم  از  قبل  حال.  باشد می   صحیح

  « باطل »  شودمی   نباشد   صحیح  ابتدا  از   عقدی  هرگاه  چون   باطل   نه  شودمی   منفسخ متی قس  ه ب   بتنس  و   تاس   صحیح   قسمتی   به   نسبت

 . «منفسخ» شودمی   برود  بین از  سپس و باشد  صحیح ابتدا از  د عق هرگاه  ولی 

  ف طر  کند،  فسخ  تَبَعُضِ صَفقه   از  غیر  خیاری  اب  را  عقد   از  قسمتی  طرفین  از  یکی  هرگاه :  (شود  فسخ  عقد   از  قسمتی  اگر )  مدوّ   مورد

 .است شده فسخ عقد  از بخشی  چون  دارد   صفقه ضعُبَتَ  خیار دیگر

  پس شتر را    ،حیوان   خیار   از   تفاده اس   با  فردا  شما.  فروشممی  به شما  عقد   یک   در   باهم   را   نفر شتر  یک  و موتور سیکلت  یک   من :  مثال

  موتور سیکلت   توانم می   و   دارم   تَبَعُضِ صَفقه   خیار  من   ال ح(  د یکنی م  خفس  حیوان   خیار   به   ه توجّ   با   را  عقد   از   بخشی   یعنی )  د دهیمی 

  حیوان   به   نسبت  فقط   و   د نداشتی  خیاری  چون  د بدهی  س پ  را   موتور سیکلت  د توانستینمی   شما  در حالت عادی،   اما.  بگیرمشما    از   هم   را

 .د داشتی خیار

 
 تجزیه و انتقالِ جداگانه باشد نه غیرقابل تجزیه. این خیار، ویژۀ بیع نیست.شده قابل در جایی قابل اجرا است که بخشِ تلف 44۱مادۀ  30
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قدرالسهمِ    نفر  دو  این   از   یکی.  هستند   ریکش   ه مزرع  ک ی  در   ر نف  دو   کنید   رض ف:  (مبیع  از   بخشی   به   نسبت  شفعه   به   اخذ )  م سوّ  مورد 

  گیرد می   خریدار  از  را  مزرعه  شفعه  به  اخذ   با  آید می   دیگر  ریکش .  فروشد یم   عقد   یک  در  تراکتور  یک  باهمراه    مزرعه   این  از  را  خویش

  تَبَعُضِ صَفقه   ارخی  از  د توانی م   و   وردخنمی   من  درد  به   تنها  تراکتورِ   گوید می   و  آید می   وجود  ه ب تَبَعُضِ صَفقه    اریخ  دار خری  رایب  و

 .زند   هم  بر  را عقد  و  کند   استفاده

 : تَبَعُضِ صَفقه خیار نکات

 . دارد ارخی  ود ش  دوتکه او  به  نسبت عقد   که   فطر  هر ت، نیس نفر  یک  به صمخت خیار این  : ۱ نکته

 . راه دارد  هم الذمه فی  ی کلّ در تَبَعُضِ صَفقه  خیار  : 2 نکته

  است   عقد   با   بود،  گفته   قانون   که   ل اوّ  مورد   در   تَبَعُضِ صَفقه   خیار   عقد؟   از  بعد   یا  آید می   وجود   به   عقد   با   تَبَعُضِ صَفقه   خیار  :   3  نکته

  وجود   به   عقد   از   بعد   دیگر  مورد  سه   در  تَبَعُضِ صَفقه  خیار  ولی.  باشد می   عقد   لاوّ  از  نال بط  و   ودهب  باطل  عقد   از   قسمتی  گفته   چون

 .آیند می  وجود   به عقد  از  بعد  تالحا این که شودمی  شفعه به خذ أ یا  خانفسا یا فسخ ،عقد  از بخشی  چون آید می 

؛ در موردی که بخشی از عقد،  )زیرا اثر بطالن از گذشته است(  ز عقد، باطل باشد، خیار، با عقد است: در موردی که بخشی ا  4نکته  

 شود.، خیار، بعد از عقد حساب می )زیرا اثر فسخ یا منفسخ یا اخذ به شفعه از آینده است( فسخ یا منفسخ یا اخذ به شفعه شود

 شما   اگر  است،  غیر  مال  از آنها  یکی  هک   روختمف  ینماش   دو  نم  ه ک  مثالی  در   الًمث.  است  جاهل  به   صمخت  تَبَعُضِ صَفقه  خیار  :  5  نکته

  داده   ثمن  توانیمی   فقط   و   نداری  تَبَعُضِ صَفقه  ارخی  شما  است  من  مال  یکی   و   است  دیگری  مال  ،ماشین  ی از این دویک  که  بدانید 

  دارد  تَبَعُضِ صَفقه   خیار   هم  باشد   جاهل  خریدار  اگر  که  گرفت  نتیجه   توانمی   بحث   ن ای  از.  ریبگی  سپ رغی  ینِ ماش   به   نسبت   را  شده

  را   ثمن  تواند می  ط فق  و   دارد ن  تَبَعُضِ صَفقه  خیار   بود  عالم  خریدار   اگر  اما.  بگیرد  را  پرداختی  ثمن   و   دارد  نگه   را  عقد   د توانی م  م ه  و

 .بگیرد

تَبَعُضِ  )  خیار  این  اما.  د باش   تهداش   وجودثمن    یک  برابر  در  و  د عق  کی  در  الکا   دو  که  است  ییجا  در  الًمعمو  تَبَعُضِ صَفقه  خیار  :  6  نکته

  دیگرش   دانگ   سه  و   است  من   مال   ماشین   دانگ  سه  که   فروختم  شما  ه ب ار  ینماش   ک ی  ن م  الً مث .  باشد   هم  ال کا  یک   در   تواند می   ( صَفقه

  ال کا  یک   اگر  اما  داریم   صفقه   تَبَعُضِ صَفقه   بود  الکا  دو  اگر   گویند می   فقها  .باشد می  تَبَعُضِ صَفقه  خیار  هم   نای  ه ک (رغی)  دیگری   مال

 . دارد  وجود تَبَعُضِ صَفقه  خیار حالت،  دو  هر  برای گوید می  مدنی  قانون  اما. آید می  ود وج  هب  رکتش  خیار  بود

 شود.اگر نقصِ بعضِ مبیع حاصل شود، خیارِ تَبَع ض ایجاد نمی :  7نکته 

بخش در رابطۀ بین دو طرف مالیت نداشته ولی در بازار دارای ارزش  اگر بخشِ باطل به علّتِ مالیت نداشتن بود و آن  .  ۱:    8نکته  

د و در  شوشود و در مجموع، حساب می باشد مثل مشروب الکلی در رابطۀ دو مسلمان. بخش باطل با فرضِ مالیت داشتن، تقویم می 

مطلق باشد )نه در رابطۀ بین طرفین مالیت دارد(، نه در بازار، به    . اگر مالیت نداشتنِ بخشِ باطل2  شود؛ نتیجه، ثمن، تقسیط می 

 .ترتیبِ فوق عمل نخواهیم کرد

تواند قسمتِ باطل را مطالبه کند و در هر حال، ثمن  شد ولی در هر حال می ض نباع بَ معامله عالِم به تَ  حین: مشتری باید در    9نکته  

سببِ انحالل در صورت فسخ قرارداد، مانند موردی که فروشنده نسبت به بخشی از    تقسیط شود؛ دربارۀ علمِ فروشنده به وجود 

 مانع إعمالِ خیارِ خریدار نیست. فروشندهمبیع، تدلیس کند و خریدار دربارۀ همان بخشِ قابل تجزیه بیع را فسخ کند: علمِ  

 .( م.ق 444  ماده) شرط  از تخلف   یا شرط تخلف  خیار .10
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 .است دهش  رذک 245  یال 234 مواد  در  که است طوری به  شرط تخلف خیار  احکام:  444  ماده

 : است قسمت  سه بر  شرط :  234  ماده

 صفت  شرط

 نتیجه  شرط

 نفیاً  یا اثباتاً فعل  شرط

 . معامله مورد کمیت  یا کیفیت  به  راجع  شرط از است عبارت صفت  شرط

 . شود شرط خارج  در  امری  تحقق که   است آن نتیجه شرط

 . شود شرط خارجی خص ش  رب ای  املینمتع از  ی یک رب  فعلی  به اقدام عدم یا  اقدام  که است آن  فعل  شرط

  به   شرط  که   کسی  نیست   موجود   صفت  آن  ود ش   معلوم   و   باشد   صفت   شرط  است   شده  عقد   ضمن  در   که   شرطی   هرگاه :    235  ماده 

 .داشت خواهد   فسخ  خیار است شده  او نفع 

.  دارد   خیار  هلَمشروط  ی کلّ  طوربه .  دارد  ارخی  ردیگ   فطر  کند   تخلف  شرط  از  که  فطر  هر   و  ندارد  فطر  یک  به  اختصاص  خیار  این

 ( مشتری یا باشد  بایع ) باشد  کسی  چه هلَمشروط  نیست  مهم ولی 

 : است مورد  سه شرط  از تخلف   خیارهمانگونه که در درس مدنی سه خواندید : نکته

 صفت  شرط  از تخلف  خیار

 نتیجه  شرط  از تخلف  خیار

 فعل  شرط  از تخلف  خیار

  شرط   از  تخلف   خیار  و   نتیجه   شرط  از  تخلف   ارخی  ی ول.  راه ندارد  ی کلّ  در   فتص  شرط   چون   نیست  ی کلّ  در   صفت   شرطِ   از  تخلف   خیار

 .هست ی کلّ عقد  در فعل

  یا   و   هست  صفت  یا  شود،   منعقد   د عق  ات  چون  آید می   وجود  به   عقد   با   نتیجه  شرط   از   تخلف  خیار  و   صفت  شرط  از   تخلف   خیار :  نکته

  چون   آید می   وجود   به  عقد   از  بعد   فعل  شرط  از   تخلف  خیار  ولی ؛  تنیس  ه نتیج   یا  هست  نتیجه  یا  شود  منعقد   عقد   تا  و  نیست  صفت

 .فسخنهایتاً  نشد  هم  الزام  اگر  و  شود الزامباید  نکرد  عمل  اگر؛ نه یا کند می  عمل فعل  شرطبه   مقابل فِ رط ، د عق از  د بع یمببین د بای

است نه تخلفِ    صفت  شرط  از   تخلفنکته: اگر اوصافِ موردِ معامله به صورت شرطِ ضمنِ عقد باشد و تخلفی صورت بگیرد خیار،  

کنید ولی خیار وصف  آورید یعنی آن را شرط می صفت شما صفت را به صورت شرط ضمن عقد می   شرط  از   تخلف  در خیارِ   وصف.

 کنید و نه به صورت شرط. می اینجوریه که شما اوصاف را در عقد ذکر 

 در کلّی هم راه دارد. فعلو  نتیجه ی در ول  مخصوص عین معیّن است صفت  شرطِشرط در   از تخلف نکته: خیار  

خرد  ؛ مثالً شخصی مقداری آهن می باشد  وجود داشتهالذمه هم  نکته: طبق نظر دکتر کاتوزیان شرطِ صفت ممکن است در کلّی فی 

 الذمه وجود ندارد.فت در کلّی فی ص  نزند البته طبق نظر غالب، خیار شرط به شرطِ آنکه زنگ 

 ق.م.( 38۰)مادۀ   فلیس تَ خیار .11
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  تسلیم   هنوز   مبیع   اگر   و   دارد   را   آن   استرداد   قّ ح  ایع ب  د باش   موجود   او   نزد   مبیع   عین   و   شود   مفَلَّس   مشتری   که درصورتی :    38۰ه  ماد

 . کند  امتناع  آن  تسلیم از  تواند می  بایع باشد  نشده

 :است زم ال شرط تا سه ( آید می  س الاف از  تفلیس) فلیس تَ  خیار پیدایش برای

  ن ای   هست؟  یکلّ   در   فلیس تَ  خیار  آیا.  )جفت نباید عین معیّن باشد(  باشد   یکلّ  دیگری،  آن   و  باشد   نمعیّ  عین  ، ضوَ عِ  دو  از  یکی   (۱

  ی کلّ   باید   عوض   دو   از  یکی   الً اص  تفلیس  در  ونچ   تاس   منتفی   سؤال   این  فلیستَ  خیار  مورد   در   اما   است  مطرح  خیارات   مابقی  در   سؤال

  که   عوضی (  3.  (تسلیم  از   قبل   و   عقد   از  د )بع  شود   س مفَلَّ  بدهد   اینکه  از  قبل  بدهد   را کلّی    مصداق  خواهد می   که   طرفی( آن  2  .باشد 

 .نشده باشد  یا باشد  شده تسلیم  خواه  باشد، موجود  است نمعیّ عین

  خیار (  باشد   نکرده   تسلیم   یا  باشد   رده ک  لیمتس  تاس   ممکن  که )   کرده   تملیک  را  ن معیّ  عین   که  کسی   آن  ،شرط  سه   این   شدن  جمع  با

 . نشود ما رَغُ داخل  و  (است موجود ن معیّ عین چون )  بگیرد سپ  را ن یّمع ینع و  د کن خفس را  عقد  تواند می  و  دارد  فلیس تَ

  تملیک   و (  باشد می   ی کلّ ،  تومان  یک میلیون   و   معین   عین   ، میز)   دارد   وجود  اول   شرط   که   تومان   یک میلیون   فروختم   را   میز   این :  مثال

  ، روم می   و  دارممی   بر  را   میز   ن م.  د ویش می   س لّفَمُ   د بدهی  را   تومان   یک میلیون   شما  که   این   از  قبل   ل فرض کنید حا.  گرفت  صورت

 . کنمنمی  تسلیم  ردیگ  باشم،  نکرده تسلیم  اگر و  گیرممی پس  باشم  کرده  تسلیم  میز را اگر  یعنی

اشعار    ماده   .کنیم  استنباط   آن   از خودمان    باید   و   نکرده   فسخ   به   ای اشاره  هیچ  است  فلیس تَ  خیار  به   راجع  که قانون مدنی    38۰  ماده 

  همیشه   هابیع   تمام  در   الً معمو  ه ک   ت اس   یکلّ   نثم  و   تاس   ن معیّ  عین  مبیع   کرده   فرض   اینگونه   ماده   ؛ بشود  مفلَّس   مشتری   داشته است:

  در   «فسخکلمۀ »  یک  «استرداد »  و  «حقکلمۀ »  بین  که  استرداد  هگفت  ادهم  رآخ  متقس  در.  تاس   یکلّ  پول  چون  ؛است  طورهمین

 . )یعنی بهتر است با گذاشتن اَبرو، اضافه شود( است تقدیر

 ( قرض و  اجاره معاوضه،) شودمی   اجراء وضمع ود عق همۀ در  و  تنیس بیع صمخت ولی   آمده بیع عقد  در   فلیستَ خیار  اینکه با: نکته

 . است باطل عقد  د،باش  س لّفَمُ  فطر  ،عقد  زمان در  اگر  چون آید می  وجود به  عقد  از  بعد  تفلیس   خیار: نکته

ای شده باشد  بدون اینکه صراحتاً به عنوانِ این خیار اشاره  در قانون مدنی  تسلیم  تعذر  خیاربه طور غیر مستقیم   .12

  خیار. الزم به ذکر است  خواهیم خواند   ارهاجعقد مبحث عقد    در  ه ک  528  و  488  دارد  برجسته  مادۀ   دو   اام  دارد  ادزی  ماده

 . ندارد فطر  یک  به  اختصاص  تسلیم  رذ عَتَ

 باشد   قبض   از  قبل   کهدرصورتی   ، گردد  مستأجر  مزاحم  آن  منافع  یا  مستأجره  عین  در  حقیی  ادعا  بدون  ثالثی  شخص  اگر:    488  ماده

  مزاحمت   اگر   و  کند   رجوع   مزاحم  خود   به   المثلاجرت   ۀمطالب   و   مزاحمت  رفع   برای   تواند می   ننمود  فسخ  اگر   و   دارد   فسخ  حقّ  مستأجر

 .کند   رجوع مزاحم  به تواند می  فقط  و  ندارد فسخ حقّ  شود واقع  قبض  از بعد 

  ولی   شودمی   فسخ  بر  مختار   عامل  کند   غصب را  آن شود  عامل  تسلیم   مزارعه موردِ  زمینِ  اینکه  از  قبل  ثالثی   شخص   اگر:    528ه  ماد

 . ندارد فسخ  حقّ شود  واقع   تسلیم از بعد  غصب اگر

 . دارد خیار  بشود، رّذعَتَمُ  او به نسبت تسلیم  که   فطر  هر: فرمول

 عمالإ  تسلیم   تعذرِ   خیارِ  نشد   اگر  و  الزام  لاوّ  ود،ب  نای  ی کلّ  قاعدۀ.  تاس   یکلّ  در  بیشترش   و   هست  هم   یکلّ   در  تسلیم  رّذعَتَ  خیار:  نکته

 .شودمی 

 .است باطل عقد  نباشد، دور مق لیمتس د عق ان زم اگر چون  آید می  وجود   به عقد  از  بعد  تسلیم رِذ عَتَ  خیار: نکته
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 . نمود شرط عقد  ضمن  در توانمی  را خیارات از  بعضی یا  تمام سقوط :  448  ماده

  ساقط   را  خیارات  تمام  توانیممی   در عقد   پس.  (خیارات  یکافه   اسقاط )  بشوند   ساقط   خیارات  همۀ   که   کنیم   شرط  توانیممی   عقد   در

 : شودنمی خیار سه  شامل ساقط بشود،  خیارات تمام  بگویم  عقد  در اگر . دارد نکته  یک اما کنیم

  تعارض   عمومی  نظم  با  که   است  ساقط کرده  هم   را   خیارش   و  رفته  داده   فریب  را  معامله  فطر  ،شخص  چون)  تدلیس  خیار .1

 (. دارد

 فلیس تَ خیار .2

 . دارد  تعارض عمومی نظم  با که  تسلیم رُذعَتَ خیار .3

 ( اقدام  یقاعده  طبق) ندارد  ایرادی کرده  ساقط  و  دارد را خیارات این  که بداند  طرف  اگر

 

ممکن  کند که به آن امضاء گویند. فسخ کند که به آن فسخ گویند یا خیار را إعمال نمیوقتی کسی خیار دارد یا خیار را إعمال می 

یا صریح باشد؛ امضاء هم ممکن است صریح یا فعلی یعنی ضمنی باشد. فسخِ فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف    است فعلی یعنی ضمنی 

ام و گفتم تا دَه روز حقّ فسخ دارم، حاال  از برهم زدن معامله باشد مانند استرداد مورد معامله، من زمینم را به آقای الف فروخته 

گم: »آقا مبیع رو بده« یعنی به طور ضمنی دارم  گم: »فسخ!« یه موقع هم هست می زنم می : یک موقع داد می خوام فسخش کنممی 

کنم. امضا هم یا لفظی است یا فعلی؛ امضای فعلی یعنی تصرفاتی کنیم که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد مثالً مشتری  فسخش می 

 شد. که خیار دارد با علمِ به خیار، مبیع را بفرو

توان شرط کرد به ارث منتقل نشوند، دربارۀ ارث رسیدن خیار باید  رسند، البته می نکته: خیارات از حقوق مالی هستند و به ارث می 

 رسد هر چند که فعلیت نیافته مانند خیار تأخیر ثمن پیش از پایان سه روز. گفت که همین که سببِ خیار به وجود آید به ارث می 

کند که خریدار، خیار تدلیس نداشته باشد؛ در  کند و ضمن آن شرط می نکته: مثال یک: مثالً شخصی با دیگری عقد بیع منعقد می

این حالت، خیار، قابل اسقاط نیست. مثال دو: شخصی دیگری را تدلیس کند و برای طرفِ مقابل، خیار تدلیس به وجود آید؛ در این  

 خیارِ خود را اسقاط کند.  تواند  حالت، صاحبِ خیار می 

 

 ( مدنی  قانون  465  و  464 موادّ ) معاوضه عقد

  تولیدکننده،   هر  باستان،  عهد   شود. درمی   گفته  « خدمات  و  کاال  مبادله»  به   اصطالح  در  و  «کردن مبادله »  معنای   به   لغت  در  معاوضه

  مبادله   داشت،   خودش تولیِد  از  غیر  خدماتی  یا  کاال  که  دیگری  ۀتولیدکنند   خدماتِ  یا  کاال  با  را  داشت  خود  احتیاج  از  زیادتر  که  آنچه

  بیع   حقیقت،   در و   شود می   گفته  « کاال  به   کاال  مبادله »   به   معاوضه  حقوقی،  اصطالح   شود. در می  گفته   معاوضه   عمل   بدین  که   کرد می 

  فرشی   تخته  با   را  خود   مزرعه   هایگندم   کسی  اگر   .شودمی   محسوب  معاوضه  یافته تکامل   شکلِ  است،  « پول  با  کاال  مبادله »  ویژۀ  که 

  را   فروش   و  خرید   یا  «بیع»  نام  ای،معامله   چنین  بر  و  اند کرده   «معاوضه »  را  گندم  و  فرش   نفر  دو  این  که   شودمی   تهفگ  کند،  مبادله 

  پول   با  را  اتومبیل  او  که  شودنمی   گفته  دهد،  انتقال  دیگری  به  پول  مبلغی  برابر  در  را  خود  اتومبیل  شخصی  اگر  همچنین.  گذارند نمی

 . است کرده  معاوضه
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با ابداعِ پول،    بعداً  بوده  معاوضه   ابتدا  ،تاریخی  نظر   از .  و مرز بسیار باریکی بین این دو است  تاس   ع بی  عقد   شبیه  بسیار  معاوضه  عقد 

  کند   پیدا  را  نفر  یک   تا  هگشتمی   باید   ؛خواستهمی   رنجب  و  تهداش   دمگن  ،صشخ   قبل از بیع معامالت اینگونه بوده که  .است  آمده  بیع

در حال    که   گرفت  قرار   معاوضه   کنار   آمد   هم  بیع   شد   اختراع   پول   وقتی .  کنند   معاوضه   هم   با   تا  خواستهمی   گندم   و   داشته   برنج   که 

 . مداری  بیع هم  و  معاوضه هم حاضر

 : معاوضه و بیع فرق

این موضوع صرفاً   یعنی  امتیازی،  هیچ  بدون   کنند   مبادله  باهم  را  مال  دو  ،فطر   دو  هرگاه.  گرددبرمی   طرفین  قصد   به  تشخیص 

گوییم  ی می وقت  .است  پول  معموالً  که)  مال  دو  از  یکی  اگر  ولی.  گویند   معاوضه  را  ایننباشد    دیگری  آن  ارزش   بیانگر  کدامهیچ

  آن   و  گویند   بیع را  عقد  باشد  یکی  آن  قیمت  و  ارزش  بیانگر ، (نباشد  پول  تواند می  در »بیشتر اوقات«؛ به عبارت بهتر   یعنی  « معموالً»

 . دارد نام ثمن  است، ارزش  انگربی ه ک  الیم

که من    داری برمی  را   سمند   : گویممی   من.  اند قیمت   هم   که   دارید   4۰5پژو    یک   شما  و   دارم   سمند   یک  من :  معاوضه  برای  مثال یک  

 : قبول. گویید می  شما ؟همبد  را  4۰5به شما پژو 

:  د یویگمی  شما  « چند؟ولی    بله »  : گویممی من    «؟ د به منفروشیمی   : »سمند راگویید می   شما  . دارم  سمند   یک  من:  بیع  برای   مثال یک  

؛ حاال  گذاشته  تومان   میلیون   3۰ آن را  قیمتِ  کارشناس   که   دارم   4۰5پژو    یک  ولی  ندارم   پول در حال حاضر  اما تومان    میلیون   3۰»

.  است  مبیع   خودروی سمند،  و  شودمحسوب می  ثمن  ،4۰5در این صورت پژو    »بله«   :گویممی « من ؟داری برمی   با این وضع، پژو را 

  به   معاوضه،   یا   است  بیع   مثالً بفهمیم که در آخر، فالن معامله   که   نشد   رازاح  رفین ط  قصد   معاوضه   و   بیع در مقام تشخیص    اگر   حال

  فِ ال خ  اینکه  مگر  است،  بیع  «پول   با  الکا  ۀ مبادل»  و   است  معاوضه   « الاک  به  الاک  ۀمبادل »   :د گویمی   فعر  و نهایتاً  ،رویممی   فعر  سراغ

  ن ای  هنتیج .  بیع  شودمی   هم  باز  پول  مقدار  یک  با  د بگیری  الکا  یک  ،فطر  آن  از  و  د بدهیرا    الکا  یک  اگربه عبارت بهتر،    .شود  ثابت  این

 .شودمی  بیع ، عقد آمد  به میان  پول چون  داردعرف مقرر می  که 

اینکه تشخیص دهیم فالن معامله بیع است و یا بهمان معامل،    معاوضه؟   یا  است  بیع  یک معامله فرضاً  که  بدانیم   باید   چراحال  :  سؤال

 .نیست جاری ، بیعۀ خاص احکامِ ،معاوضه   در  هک  اشعار داشته  قانون مدنی 465 ۀاد م د؟دارن هم  با فرقی   چهمعاوضه 

 . نیست جاری بیع  ۀخاص احکام ،معاوضه  در :   465ه  ماد

 : است مورد پنج همینصرفاً در  معاوضه و  بیع  فرق  و  است بیع  به  ص مخت فقط  که   دارد وجود   حکم تا پنج

 مجلس  خیار .1

 حیوان  خیار .2

 ثمن  تأخیر خیار .3

 شفعه  حقّ .4

 .است معوض  عقود  تمام در  و   نیست بیع  ه ب وط مرب  تسلیم  از قبل  معاوضی  ضَمان  چون لیم، تس از بعد  معاوضی ضمان .5

 نیز بدین شرح است: همعاوض  عالوه بر تأکید بر این موضوع که دو مادۀ مربوط به این عقد با دقّت خوانده شود اوصافِدر پایان، 

 .است تملیکی   عقود از ( معاوضه 3؛ است  الزم عقود از ( معاوضه 2؛  است معوض  یعقد معاوضه  (۱

 

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


 کنید! ها ارسالرساناز طریق پیامرا   تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  مالکریمی دکتر امید  6مدنی جزوه  61 

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

 

  مصوب   مستأجر  و   موجر  روابط   قانون   و  2/5/۱356  مصوب   مستأجر   و  موجر  روابط   قانون ،  انون مدنیق  5۱7  تا  466  موادّ)  اجاره   عقد

25/5/۱376 ) 

  ت اس   دی عق  ارهاج» مقرر داشته است که  این ماده .   مقرر در این ماده، کامل نیستتعریفِ  ولی  کرده   تعریف  را   اجاره ق.م.    466  ماده 

 :دارد ایراد  دو   ،این ماده ؛«.شودمی  3۱مستأجره   عینِ منافعِ مالکِ  ،مستأجر  آن  موجببه  ه ک

اما باید   ؛« به عِوَضِ معلومگفت »بیع، تملیک عین است  اشاره نداشته است بر خالفِ عقد بیع که می   ضوَ عِاین ماده به   .1

بها جر مکلف به پرداخت اجاره أبلکه مست  شودفع به رایگان تملیک نمی ا؛ مناست  معوض   و  نیست  مجانی  ، اجارهتأکید کرد که  

عوض  بی   بها یا توافق درباره اجاره   یین ذات عقد اجاره است. لذا عدم تع  ی منافع، مقتضا  یکبرابر تملوجود عوض در    .است

 کند.ی اجاره، عقد اجاره را باطل م بودنِ 

از مفاد    و  . لذا اگر اجاره رایگان باشد ینطرف  یکند نه عنوان انتخابی م  یفتوص  یدادگاه عقد را بر اساس مفاد تراضنکته:  

  ؛ هبه خواهد بود  مقررات  منفعت تابع  یِمجان  یکِاند، تملقصد انعقاد عقد هبه را داشته   یناین برداشت شود که طرف  یتراض

 رایگانِ   منتفع ساختنِ  ، ینطرف  تراضی  ممکن است  یوانگه  ؛هبه ممکن است منفعت باشد   موضوعِ  ق.م   795زیرا با توجه به م  

  یرایگان ناظر به فرض  ۀ صورت، بطالن اجار  هر   منفعت نشمارد. در   یک دادگاه آن را تملشود و    یف عاریه توص  ییعن  یدیگر

 عنوان عقد. یری بکارگ در  رایگان را قصد کرده باشند نه اشتباه ۀ اجار واقعاً  یناست که طرف

پول    معمول  منفعت، حق یا دین باشد هرچند به طور   ین، بها، ممکن است پول، عاجاره   یمنافع یعن  یکِ تمل  ضِ وَ عِنکته:  

 است. 

  تملیک ،  جر از ثالث به موجرأمست  طلبِ   تقالِمنافع در برابر ان  یکِ تمل  ، ینمع  ینِ ع  یکِ منافع در برابر تمل  یکِ تملها:  مثال

ها در مثال  ( اجاره بها)  ض وَعِ  . یلمنافع اتومب  یک منافع خانه در برابر تمل  یک تملمانند    منافع مال دیگر   یک منافع در برابر تمل

 است.  منفعت،  طلب ، ینمع ین ع یببه ترت

  ۀو در اجار  بهااجاره یا    یالمسماجرتاند، در اصطالح،  نسبت به آن توافق کرده   یاء اش ۀ  اجار  ۀدربار   ین که طرف  عوضی نکته:  

 نامند. ی م  اجرتاشخاص 

یا    یفابدل است  عنوان   ندارد و به حکم قانون و به   ی منفعت است که ریشه قرارداد  یواقع   یبها، بهاالمثل یا بهره اجرت نکته:  

شود نه  ی م  یین و نظایر مال تع  امثالۀ  آن توسط کارشناس با توجه به اجار  یزان م  یشود. وانگهی تفویت منفعت پرداخته م

 آن وجود داشته باشد. یزاندرباره م  یاینکه عقد خاص

مالکیت مستأجر بر    .دارد  تمّد  معموالً  اجاره   آنکه، چه که یک رکن اساسی است اشاره نشده   اجاره« تِمّددر این ماده به » .2

انجام کار    ییا برا  ین ت معمنافع باید در مّد  یکتمل  ییعن؛  منافعِ عین، موقت است، برخالف مالکیت عین که دائمی است

مقدار منفعت معموال  عقد اجاره است. صحت  از شرایط  یمدت یک یین ق.م، تع 5۱4و  468طبق مواد  . یردصورت گ ینیمع

مدت   یین دیگر معلوم ساخت، تع  طریق   توان منفعت را بهی موارد که م  یشود. لذا در برخ ی مدت معلوم م  یینتع   یلهبه وس 

کارگر    یا  خادم   ، اشخاص  ۀ در اجار  یول   ( ق.م   468م  )ره است  مدت شرط صحت عقد اجا  یینتع  ء یااش   ۀ در اجار  ضرورت ندارد. 

 
تر از مالکیت منفعت است زیرا کسی که حقّ  ای ضعیف متفاوت است. حقّ انتفاع درجه   اباحۀ در انتفاعبا    اذن در انتفاعبا    حقّ انتفاعبا    مالکیت منافع   31

 تواند آن را اجاره دهد. مالکِ منفعت نیست اما در عقد اجاره، چون مستأجر، مالک منافع است، میتواند آن را اجاره دهد زیرا انتفاع دارد نمی
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، یا به  منفعت  یینتع  حیوان   ۀو در اجار  ( ق.م.  5۱4م  )   ینی انجام امر مع  ی یا برا  ینیمدت مع  ی شود مگر برا  یرتواند اجینم

 ( ق.م  5۰7م  )حمل شود   آنجا که راکب یا محمول باید به  یمسافت و محلّ یانمدت اجاره است یا به ب یینتع

  را   کننده اجاره   و  مؤجر   را   دهنده اجاره   شودمی   تأجره مس  ینِ ع  منافعِ   مالکِ   ، مستأجر  آن   موجب   به   که   است  عقدی   اجاره :    466ه  ماد

 .گویند  تأجره مس ین ع را اره اج وردم و  تأجرمس

 

 :است قسم  سه اجاره 467  یماده  طبق

 اشیاء یاجاره .1

 حیوان  یاجاره .2

 32اشخاص  یا انسان یاجاره .3

 .باشد  انسان یا  حیوان یا اشیاء است ممکن اجاره  مورد:   467ه  ماد

  سؤال  مطلقبه طور    اگر   ،حالاین    با.  است  هدیع  د عق  ، اشخاص  یاجاره   و   اند تملیکی   عقد   ، حیوان  و   اشیاء  یاجاره   قسم،  سه   این  از

)غلبه با اجارۀ    هستند   تملیکیها  اجاره   راکث ونچ  است  تملیکی  عقدی   ،اجاره  باید گفت   )مطلقِ اجاره مورد سوأل قرار گرفت(   دادند 

 .است عهدی باید گفت این نوع از اجاره، عقدی  گرفتمورد سوأل قرار  اشخاص ۀ اجار ،به طور خاص اگر اما ؛اشیاء است(

  ماده   دو  است؛  کرده  مبالغه کمی    اده م  نای.  33تاس   باطل  عقد اال  و  باشد   صمشخ   باید   تمّد  ،اشیاء  ۀاجار  در ق.م.    468  ماده  طبق:  نکته

  در )ق.م.    5۱4  ری دیگ   و  (حیوان   ۀ اجار  در ق.م. )  5۰7  ماده   ییک   در قانون مدنی وجود دارد که این موضوع را تعدیل نموده است.

  خود خودی به   تمّد  ،ۀ حیوان و اشخاصاجار  در  یعنی  کرده  مبالغهق.م.    468  یماده   که  دهد می   نشان  ماده  دو  این  که  (اشخاص  ۀاجار

  م ه  ( مسافت  مثالً)  تمّد  از   غیر  دیگری   راه   از  منفعت  میزان   اگر  .است  ارهاج  ورد م   تمنفع  زان می  ین تعی  برای   راهی   ،تمّد  ؛نیست  مهم

  مهم  خودش  ه ک  ت اس  زیچی وعیت موض. دارد  تطریقی دارد ن موضوعیت   ،اجاره در  ت مّد اینکه  نتیجه  .تاس  درست  اره اج ودش  ینتعی

)مهم نیست از کدام مسیر و به چه    برسید   هدفتان  به   که   است  چیزی   طریقیت  و  رسید مهم است()مسیری که به هدف می  است

 پایین.مدل یا باشد  باالمدل  ماشین نیست مهم   و  برسید  مقصد  به  ه ک کنید کرایه می   ،ماشین شما الًمث.  ای به هدفتان برسید(وسیله 

 .است باطل اجاره واال  شود نمعیّ باید  اجاره تمّد ،اشیاء ۀاجار در :   648ه  ماد

  آنجا   به  باید   محمول  یا  راکب  که  یمحلّ  و  مسافت  بیان  به  یا  است  اجاره  تِمّد   تعیینِ  به  یا  منفعت  تعیینِ  ،حیوان  ۀاجار  در:    5۰7ه  ماد

 . شود حمل

 . نیمعیّ  رام  امانج رای ب ای  نیمعیّ تمّد برای  مگر  شود اجیر تواند نمی کارگر   یا خادم:  5۱4ه  ماد

 : 468بندی مادۀ  جمع

 
  شرایط دستمزد   یاست ول  یقانون مدن   یجدا شد و حقوق کار به وجود آمد. قرارداد کار، عقد اجاره بر مبنا  مدنی  از حقوق   یاشخاص به طور کلّ  ۀاجار  32

 قانون است که آثار یشود یعن یم یناز کار از طرف مقنن مع یناش  ی مدن یتولؤکارگران و مس ۀیمو ب یمرخص و

 .ینکند نه اراده طرف  یکار را مشخص م قرارداد
 عمرِ موجر یا مستأجر باطل است زیرا َغرَری است.   تِاجاره به مدّ 33
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 خورد.ی و اجاره برهم م  یع ب یانباطل است. زیرا مرز م  یدائم ۀ ق.م، اجار 468طبق م نکته: 

 .یستن ینمع یااجاره  ینباطل است. زیرا مدت چن ین از طرف ی به مدت عمر یک  اجاره نکته: 

که در عقد    یمدت   به  نساخته اما اجاره را محدود  ی منافع را دائم  یت، با اینکه مالک۱356جر مصوب  أقانون روابط موجر و مستنکته:  

و فسخ اجاره   یه ادامه دهد و تخل ین انتفاع از ع به  تواند ی م  یزجر پس از پایان مدت اجاره نأمست ی،یعن  ؛آورده شده است نکرده است

 . دارد ی استثنای ۀجنب

جر  أمعلوم، مست  مدتِ  پایان  آورد. بدین مضمون که پس از  یزها نتوان به صورت شرط در سایر اجارهی مفاد قانون مزبور را منکته:  

با موقت بودن آن    ی هرچند به درازا کشد منافات  اجاره   دارد. امکان تمدید   ( یک سال)دیگر    ینِ مع  مدتِ  ی اجاره را برا  تمدیِد  حقّ

 ندارد.

 

 . ق.م. ارتباط دارد  4۰۰  ماده ابق.م  469  ماده: نکته

  وقتِ   از  باشد   نشده   ذکر  ت مّد  ابتدای  اجاره  د عق  در   ر اگ  و   دهش   مقرر   طرفین  بین  که  شودمی   شروع  روزی  از   اجاره  تمّد:    469ه  ماد

)بنابراین مّدت اجاره باید معیّن باشد البته ممکن است ابتدای شروعِ مدت را نگوییم که در    .است  محسوب  ]زمانِ انعقادِ عقد[   عقد 

شده موجب بطالن  شده از تاریخ انعقاد عقد است؛ پس عدم ذکر ابتدای شروعِ مدتِ تعیین این صورت، ابتدای شروعِ مدتِ تعیین 

ولی اگر انتهای اجاره را ذکر نکنیم چون قابلیت تعیین ندارد عقد،    دارد این ابتدا، قابلیت تعیین    یست زیرا اگر ابتدا را ذکر نکنیمن

 .(باطل است

 .است متعاملین قرارداد  تابعواال  تاس  محسوب  عقد  تاریخ از  آن  ابتداءِ باشد  نشده ذکر  خیار تِ مّد ابتداء اگر:  4۰۰ه  ماد

خیار   شد ی مّدت ذکر نمیابتدا  اگراشاره کردیم که  .  منفصل  و  متصل  :است  نوع  دو  ،شرط  خیارق.م.    4۰۰  ۀماد   طبققبالً گفتیم که  

  متصل در عقد مشخص نشد،  ارهاج تّدم دایابت راگ. است منفصل یا و است متصل یا است شرط خیار  مثل اجاره تمّد. بود لمتص

  ؛ اثر این عقد، ودبش  روع ش   اجاره، مّدت  نبهم  ششم  از   یمیگوب  و   بستیم  را  اجاره   عقد   )ششم آذر ماه(   امروز  مثالً اگر   .شودمی  حساب

عقد،    که   شودمی  شروع   امروز  از   مّدت  ندیمبب   را  عقد   امروزاما اگر  .  منفصل  شودی م  ه ک  تاس   مؤجل  عقد   یعنی  آید می   دیگردو ماه  

 .شودمی   متصل

 

 : ق.م. ارتباط دارد  348ۀ  ماد  ق.م. با 47۰  ۀماد

 .است شرط  مستأجره عین  تسلیم  بر قدرت  ، اجاره صحتِ در:   47۰ه  ماد

  بایع   که  چیزی  یا  ندارد  ییالقعُ  منفعت   ای  و  ت مالی  هک   چیزی  یا  و  است  ممنوع   قانوناً  آن  فروش   و  خرید   که  چیزی  بیع:    348ه  ماد

 .باشد  م تسلّ بر  قادر  خود مشتری هاینک  رگ م تاس  باطل ندارد آن  تسلیم  بر قدرت

 

 : داردق.م. ارتباط  58  و  46  موادّ ق.م. با 47۱  مادۀ
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نشدنی باشد. در برخی از  ]یعنی مال، مصرف  .باشد  ممکن  آن  اصلِ  بقاءِ با مستأجره عین  از انتفاع  باید  اجاره  صحتِ  برای:  47۱ه ماد

 نشدنی باشد که عبارتند از: اجاره، عاریه، وقف، حقّ انتفاع[ عقود، مورد معامله باید مالِ مصرف 

  مزبور  مال  اینکه  از  اعم  باشد   ممکن  عین  اءبق   اب  آن از  استفاده  که  شود  برقرار  مالی به  نسبت  فقط   است  ممکن انتفاع  حقّ:    46ه ماد

 . مفروز یا باشد  مشاع و  غیرمنقول  یا باشد  منقول 

 یا  باشد   مشاع  ،غیرمنقول  یا  باشد   منقول  هاینک  از  ماع  د ش   عمنتف   آن  از  بتوان   عین  بقاءِ  با  که  است  جائز  مالی  وقف  فقط :    58ه  ماد

 . مفروز

 

 :یماه خواند  3در مدنی  الً قب که   دارد ق.م. ارتباط   342  ۀماد  ابق.م.  472  ۀماد

 35. است باطل مردد یا مجهول  عین اجاره و باشد  34ن معیّ باید  مستأجره  عین :  472ه  ماد

  تابع   مشاهده  یا  مساحت  یا  ذرع  یا   عدد   یا  لکی   ای  وزن   به   آن   مقدار  تعیین   و   باشد   معلوم   باید   مبیع   وصف  و   جنس  و   مقدار:    342ه  ماد

 . است بلد  فعر

 

 .باشد  عین مالک نیست زمال و  د باش  تمنفع کمال  باید  مؤجر  پس کند می تملیک  را منفعت   مؤجر ،اجاره درق.م.   473 ۀ ماد طبق

 . باشد  آن منافع مالک  باید  ولی  باشد  مستأجره عین مالک  ،مؤجر که   نیست زم: ال 473ه  ماد

 :بدهد  اجاره تواند می  و نیست عین  مالک  و  است منفعت  مالک ، نفر یک که مورد  چند 

  اجاره   را  الم  د توانمی   و  نیست  عین  مالکِ  و همانطور که فوقاً اشاره شد   است  منفعت  مالکِ  ،مستأجر  ،اجارهعقد    در:  اجاره  .1

 (ق.م.  474  مادۀمطابق ) بدهد 

های ، مستأجر چه در مورد محل ۱376مستأجر مصوب  نامۀ قانون روابط موجر و  آیین   ۱5ق.م. و مادۀ    474  مادۀ نکته: مطابق  

مستأجره را دارد، مگر اینکه این حق از او سلب شده   عینِ  دادنِاالصول حقّ اجارهمسکونی و چه در مورد اماکن تجاری، علی 

ه رسمیت  االصول ب، اجارۀ محلّ پیشه و تجارت را به دیگری علی ۱356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب    ۱۰مادۀ    باشد.

حقّ انتقال به غیر را نداده است مگر اینکه مکتوباً جواز این امر از موجر  به مستأجر  نشناخته است؛ به عبارت دیگر، این قانون  

 أخذ شده باشد.  

 
یعنی مردد نباشد؛ اجارۀ مجهول یا مردد باطل است. انتقالِ منظور، عینِ معیّن نیست )اجارۀ مالِ کلّی صحیح است چون قابلیت تعیین مصداق دارد(    34

شود ی از موجر نم  ینیمع  یلِاتومب  هیچ  منفعتِ  مالکِ  ،جرأ در این مثال، مست  ؛یبه صورت کل  یلیک اتومب  ۀاجار  مثالً  منفعتِ مالِ کلّی به این شکل است:

جر بگذارد و بعد از این انتخاب است أ مست  یارو در اخت  یینتع  ینمع  مدتِ  یبرا  و  را به انتخاب خود  یسوار  یلشود تا اتومبیجر مأ بلکه موجر مدیون مست

 ینیِع   حقّ  که  است  ییناست و از زمان تع  یکلّ  ۀاجار  از موردِ  یمصداق  یمو تسل  یینعقد، تعهد موجر به تع  یه. پس اثر اولشودیمنفعت محقق م  یککه تمل

 شود.یمنفعت محقق م یتِمالک یجر یعنأ مست
بودنِ عینِ مستأجره به این دلیل است که منفعت  معیّن عالوه بر عینِ مستأجره، نوعِ منفعت نیز باید معیّن باشد چرا که موضوعِ این عقد، منفعت است.  35

 . نوع منفعت.2. عین مستأجره؛ ۱باید مشخص باشد بنابراین در عقد اجاره، دو چیز باید معیّن شود: 
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  غیر  به اشاعه نحو به یا جزئاً یا کالً   را اجاره موردِ  منافعِ تواند نمی  جرأ مست: ۱356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب   ۱۰  ماده

 .باشد  شده داده   او  به اختیار  این  کتباً اینکه  مگر نماید  واگذار یا دهد  انتقال

 . باشد  شده شرط  آن  الف خ ،اجارهعقد  در  اینکه  مگر  دهد  اجاره دیگری  به را مستأجره  عین تواند می  مستأجر:   474ه  ماد

بودنِ صلح   ضمعوّ غیر  یا  ضمعوّ  البته الزم به ذکر است که؛  کند می   صلح  دیگری  به  را  مالش  منافعِ   نفر  یک:  منافع  صلح  .2

  و   نیست  عین  مالک   ی کهصالحتِمُ.  صالح گویند تِمُ  را   رفش ط  و   صالحمُ  را  کند می   صلح  که   کسی.  در این مورد اهمیّت ندارد

 ق.م.(   758 ۀ ماد) اجاره دهد  را مال تواند می   است منفعت مالک

 احکام  و  شرایط   لیکن  دهد می   تاس   شده   واقع  آن   جایبه   که   را  معامله   نتیجه  هرچند   معامالت  مقام  در  صلح:    758ه  ماد

  بدون  بود   خواهد   بیع   نتیجه   همان  آن   نتیجه   عوض   مقابل   در   د باش   عین   صلح   مورد   اگر   بنابراین  ندارد   را   معامله   آن   خاصه

 . شود مجری   آن در  بیع ه خاص اماحک و  شرایط  اینکه

ام را به شما منافعِ خانه   سال  دوگویم: »مثالً من به شما می ؛  کند می   هبه   دیگری   به  را  مالش  منافع   نفر  یک:  منفعت  هبۀ .3

  عین  مالکِ   در واقع،   و   ای هستید که عینِ آن، مالِ من استخانه   منفعتِ   مالکِ  شما(،یعنی  )   بهِتَحاال مُ  ،کنم«هبه می 

 ق.م.(  795 ۀ ماد) د یدهب اجاره  در همین بازۀ دوساله را  مال د یتوانمی   و ید تنیس

  واهب  را  کننده تملیک  ؛کند می  کتملی  دیگری کس  به  مجاناً را  مالی نفر  یک آن موجب به  که   است عقدی  هبه:  795ۀ ماد

 گویند.می  موهوبه عینِ  است هبه مورد که   را  مالی ب،هِتَمُ  را دیگر فطر

موصی  کند.  می   وصیت   ری دیگ   هب   تی مّد  برای  را   مالش  منافع  نفر  یک   : منفعت  وصیت .4 فوتِ  از  بعد  فرض،  این  در 

اجاره    را  مال   تواند می   و   نیست  عین  مالک  و  گردیده  منفعت  مالک  ( هلَموصی کننده(، کسی که وصیت به نفعش شده ) )وصیت 

 .ق.م.(  846 و  826  مواد) بدهد 

  دیگری  به  فوتش   از   بعد   زمان   رایب   خود   مال  از  را   منفعتی   یا  عین  کسی   اینکه   از   است  عبارت  تملیکی   وصیت :    826ۀ  ماد

  ری دیگ   تصرفات  یا  اموری  یا  امر  انجام  برای  را  نفر   چند   یا  یک  شخصی  هاینک  از  تاس   ارتعب  هدیع  یتوص.  کند   تملیک  مجاناً

  کسی   و  به موصی   وصیت  مورد  ، لهموصی است  شده او  نفع   به تملیکی وصیت  که  کسی  موصی،   کننده وصیت  نماید.می  أمور م

 شود. می نامیده  صی وَ شودی م  داده رارق  غیرص بر  یا ثلث  مورد  بر ولی عهدی وصیت  موجببه  که 

  شود: می   اخراج  ث ثل  از   ذیل  طریق  به   معین   تمّد  در   یا  دائماً  باشد   ملکی   منافعِ   ]مورد وصیت[،  هبِموصی   هرگاه :    846ه  ماد

 شده   تقویم  وصیت   تمّد  در  بودنه المَنفَعلوب مَس  بامالحظه  مزبور  ملک  سپس  شودمی   تقویم  آن  منافع  با  ملک  عین  بدواً

  نداشته  قیمتی   ملک  عینِ  جهت  بدین  و   بوده   ملک   دائمی  منافع  ، بِهموصی   اگر   .شودمی   حساب ثلث   از   قیمت  دو   بین   تفاوت 

 شود.می  محسوب   ثلث از  منافع ۀ بامالحظ ملک تقیم باشد 

  خودش   برای  تیمّد  برای  را  شمنافع  و  کند می   منتقل   دیگری  به  را  مالش  عین  و سپس  است  مالی  مالک  نفر   یک فرض کنید   .5

  . در این صورت چون منافع را برای بازۀ مشخصِ (دارد   تفاوت  انتفاع   حقّ   با  الزم به ذکر است که این مورد )  دارد می   نگاه

به جهت   و   کند می   ش فرزند   نام   را به   ش مال  عینِ   پدری  مثالً.  واگذار کند   اجاره  تواند آن را به می  نگاه داشته   برای خود   زمانی

با این کار  دارد  نگه   خودش   برای   زمانِ حیاتِ خودش   تا  را  منافع  استفادۀ فرزند،پیشگیری از سوء  است   زنده   تا  در واقع 

 .بدهد  اجاره  تواند ، میچه نباشد  یا باشد  عین مالک چه باشد  منافع مالک  کس  هر. کند  استفاده  مالآن  از تواند می 
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ق.م. موجر باید مالک منفعتِ عین مستأجره باشد و الزم نیست مالک عین نیز باشد. بنابراین به صِرف    473بندی: مطابق مادۀ  جمع

 مالک منفعت نباشد اجاره، فضولی بوده حتی اگر موجر، مالک عین نیز باشد.  ،اینکه موجر

 

  شود.بهای آن صَرفِ امور موقوفه می اجاره دهد البته اجاره  اند آن راتونکته: متولی با اینکه مالکِ عینِ موقوفه نیست می 

 

اگر    .36باشد  شده  شرط  فشالخ  اینکه  مگر  بدهد   ارهاج  را  تأجرهمس  ینع  تواند می   تأجرمس  ق.م. اشعار داشته  474  مادۀ  گفتیم که 

است، مگر اینکه مفادّ شرط، التزام به خودداری از اجاره باشد   اعتباردارد آن را اجاره دهد، اجاره بی مستأجری که حقّ انتقال به غیر ن

 : ندهد  اجاره را  مال ، مستأجر که  بشود است ممکن شرط  نوع دو   اجاره در دهد. فسخ می   که تخلف از آن به موجر حقّ 

  شود، می   سلب  مستأجر   از   دادن  حقّ اجاره  ،آن  موجببه   که   آید می   نتیجه   شرط  یک   اجاره  درمثالً  :  نتیجه  شرط  صورتبه  .1

ق.م.    454  ۀ ماد  )طبق  بدهد   اجاره  ندارد    واگذاریحقّ   که  یمستأجر  اگر   ندارد. حال  دادناجاره   حقّ   دیگر  مستأجر   یعنی

اعتبار، به معنی  اعتبار است. مفهوم بی اما طبق نظر مرحوم کاتوزیان و دکتر لنگرودی، عقِد اجارۀ دوم بی   باطل است(،   اجاره

 غیرنافذبودنِ اجارۀ دوم است.

  در   ناقله  تصرفاتِ  عدم  کهاین  مگر  ودش نمی  باطل  اجاره  شود  فسخ  بیع  و  باشد   داده  اجاره  را  مبیع  ،مشتری   : هرگاه  454ه  ماد

 .است باطل اجاره صورت  این در  که شده  شرط ضمناً یا صریحاً مشتری   بر منفعت   و عین

. ندهد   اجاره   دیگری   به  که  است(  شرط فعل  همیشه  «تعهد »)  کند می   تعهد   مستأجر  ،اجاره  در:  منفی  فعل   شرط  صورتبه  .2

  صحیح  دوم   ۀ اجار  الًاوّ  دارد:   وجود   نکته   سه   دهد،   اجاره   مستأجر   اگر   حاال .  اجاره ندهد   کرده   تعهد   ولی   دارد   دادن اجاره   حقّ

  ل اوّ  ۀاجار   وقتی ثالثاً؛  کند  را فسخ  ل اوّ   اجارۀ  دارد  حق  مؤجرفلذا   کرده تخلف فعلش شرطِ  از  ل اوّ  مستأجرِ   چون  ثانیاً؛  است

  پس   مؤجر  به  را  مال  تواند نمی   چون ل اوّ  مستأجرِ   اول،  اجارۀ  تاریخ فسخِ  از   بلکه  خوردنمی   هم به  اصالً  مدوّ   ۀاجار  شد،  فسخ

چون خودش    باشد   میسَالمُاجرت  از  بیشتر  المثلاجرت   اگر  اجاره  پایان  تا  فسخ  تاریخ  از.  دهد می  المثلمؤجر اجرت   به  بدهد 

 . آن را تأمین کند  باید  کرد   اقدام علیه خودش 

شود. حال چون مشتری، مالک  مبیع می   : در یک عقد بیع بعد از اینکه تملیک به طور صحیح واقع شد مشتری، مالکِبندیجمع 

شده توسط مشتری از قبیل  قدامات انجاماالصول هیچ تأثیری بر اتواند هر تصرفی در ملک خود بنماید و فسخ بیع، علیاست می

حقّ انتقال )عین یا منفعت( از مشتری به صورت شرط نتیجه سلب شده    ،دادنِ مبیع یا فروش آن ندارد ولی اگر در عقد بیعاجاره

 باشد اقداماتِ مشتری باطل و بالاثر خواهد بود.  

 به عدم انتقال: خالفِ آن انجام شود: حقّ فسخ وجود دارد.  تعهد 

عقد    یو دکتر لنگرود  یانق.م. اجاره باطل است اما طبق نظر دکتر کاتوز  454  ۀطبق مادسلبِ حقّ انتقال: خالفِ آن انجام شود:  

 . دوم است ۀ بودن اجار یرنافذ غ ی به معن اعتباری است. مفهوم ب اعتباری دوم ب  ۀاجار

 
به مستأجر، حقّ انتقال به غیر را نداده مگر اینکه به وسیلۀ نوشته این اجازه از موجر گرفته   ۱356قانون    ۱۰پیشه مادۀ  در مورد اجارۀ محلّ کسب و    36

 شده باشد.  
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ورد نخست )اجارۀ مستأجر(، رابطۀ میان مستأجر جدید و قدیم  در م : باید میان اجارۀ مستأجر و انتقال اجاره تفاوت قائل شد؛نکته

شوید شم مؤجر و شما میکه مستأجرِ اول بودم و به تو اجاره دادم عینِ اینه که من می   منمانند رابطۀ موجر و مستأجر است یعنی  

اصلی و مستأجرِ جدید وجود ندارد )در  ای میان موجرِ  شود از طرفِ دیگر رابطه جرِ اول از رابطه حذف نمی أمستأجر. بنابراین مست

اش را از موکل  الوکاله حقّ توانست  ای وجود ندارد و وکیل دوم نمی عقِد وکالت هم در توکیل، بین موکل و وکیلِ دوم هیچ رابطه 

که در مورد دوم )انتقال    در حالی  بها را از مستأجر دوم بگیرد زیرا با او قراردادی ندارد. تواند اجاره بنابراین موجرِ اصلی نمی  (بگیرد

تواند  دهد؛ بنابراین در اینجا موجرِ اصلی می اجاره(، مستأجرِ نخستین از میدان بیرون رفته و مستأجرِ جدید، عقِد سابق را ادامه می 

اش برقرار  اردادی بها را از مستأجر بگیرد. نتیجه: در موردی که مستأجر، تمام یا بخشی از عین مستأجره را اجاره بدهد، رابطۀ قراجاره

شود( در برابر مالک، همچنان مستأجر است و باید اجاره بپردازد ممکن  است و همۀ حقوق و تکالیفِ موجر را دارد )موجر حساب می

در این خصوص باید گفت هنگامی که قانونگذار   اش اختالف شود.است در صورتی که مستأجر، منافع را اجاره دهد در مورد تسلیم 

اجازۀ اجاره را داده یعنی به طور ضمنی لوازمِ آن نیز اجازه داده شده و تسلیم نیز جزءِ لوازم است و نیازی به اذن مالک   به مستأجر، 

 ، مالزمه با قبضِ آن ندارد. ندارد؛ پس برای تسلیم، نیازی به اذن مالک نیست مگر در موردی که انتفاع از عین

مستأجرِ جدید در فرضی که مستأجر در انتقالِ منفعت مأذون است نیازی به اذن مالک نیست با وجود  : تسلیمِ موردِ اجاره به  نتیجه

این، در مواردی انتفاع از عین مالزمه با قبض ندارد )یعنی نیاز به تسلیم نیست( مانند اجارۀ اتومبیل، حیوان برای حمل بار که ممکن  

 آور است. تأجر جدید بدون اذن مالک، ضمان است به وسیلۀ موجر هدایت شود؛ تسلیمِ آن به مس

 : یادآوری

الوکاله را باید از وکیل اول  شود و وکیل دوم، حقّ . وکالت: در عقد وکالت، وکیل: الف. اگر توکیل کند، از رابطۀ وکالت خارج نمی ۱

الوکالۀ  شود و حقّ وکالت خارج می   بگیرد چون رابطۀ قراردادی با موکل اصلی ندارد اما اگر وکیل، وکالت را تفویض کند، از رابطۀ 

 وکیل جدید با موکل است.

توانست  اما متولی نمی  الوکالۀ وکیل با متولی بودشد و حقّتوانست وکیل بگیرد و از رابطۀ وقف، خارج نمی . در وقف، متولی می 2

 تولیت را منتقل کند )تفویض(.  

 

آن نیاز به اذن شریک دارد زیرا در اموالِ مشاعی، تصرفات حقوقی )اجاره(  : اجارۀ مال مشاع جایز است اما تسلیمِ  اجارۀ مال مشاع

 پذیر است اما تصرفات مادی )تسلیم( بدون اذن شریکان جایز نیست.بدون اذن شرکاء امکان

فسخ   اشد(نیت داشته بتدلیس )اگر موجر سوء تواند به استناد خیار عیب یا  نکته: در صورتی که مستأجر، جاهل به اشاعه باشد می

 کند.  

 

شود و در صورتی که الزام  موجر باید عین مستأجره را تسلیمِ مستأجر کند و اگر نکند موجر اجبار می   خواد این رو بگه:می   476مادۀ  

آخر،  که در آن الزام وجود دارد و اگر ملزم نشد در وهلۀ    476، این مادۀ  فسخ دارد  نیز امکان نداشت در مرحلۀ آخر، مستأجر حقّ

اگر    اند اشتباه نگیرید.که در مورد تخلف از شرطِ فعل است و الزام و فسخ در عَرضِ هم قرار گرفته   496حقّ فسخ وجود دارد با مادۀ  

عمل نکند، مستأجر    )تسلیمِ موردِ اجاره باید همراه با تسلیمِ توابع باشد(توابعِ آن  موجر به التزام خود دربارۀ تسلیم مورد اجاره و  

 زیرا اجاره عقدی است معوض.  بها امتناع کند و از حقّ حبس استفاده کند تواند از تسلیم اجاره ه بر فسخ می عالو
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  ۀ جر بتواند استفادأمست که  ید نما یمتسل یجره را در حالت أمست ینع ید موجر باقانون مدنی » 477تأمین استفادۀ مطلوب: وفق مادۀ 

شود؛ مثالً اجاره برای  یا یک عذر عام، نتوان مورد اجاره را استفاده کرد اجاره باطل می « هر گاه به علت یک مانع  مطلوبه را بکند.

رفتن اتومبیلی به مقصد معیّن )مثالً اصفهان( اجاره شود ولی در روز مورد نظر، راه رسیدن به آن در اثر برف و بوران مسدود شود.  

 ح است مگر شرط مباشرت شده باشد.ولی هر گاه عذرِ شخصی و مربوط به مستأجر باشد اجاره صحی

 

جر  أو در صورت تعذر اجبار، مست  شودی ، موجر اجبار مامتناع جر کند و در صورت  أمست   یمجره را تسلأمست  ین ع  ید موجر با:  476مادۀ  

 فسخ دارد.  یارخ

]در این حالت استثنائی، اثر بطالن از روز    شودی ، باطل م تلف  یخ از تارجره  أمست  ینشدن عتلف    ۀواسط  عقد اجاره به :  496مادۀ  

تخلف    یخفسخ از تار  یارجر مقرر است خأموجر و مست  ینکه ب  یطی و نسبت به تخلف از شراانعقاد عقد نیست و به آینده سرایت کرد[  

 ]استثناءِ ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل[.  گردد ی ثابت م

با تعمیر نتوان آن را    عین چنان باشد که   ا به حالت اول برگرداند ولی اگر اتالفِاگر مورد اجاره را موجر خراب کرده باشد باید آن ر

باشد اما ای معتقدند منظور از واژۀ باطل در اینجا منفسخ می تواند خسارت بگیرد. عده و مستأجر می  شودحفظ کرد اجاره باطل می 

 طبق قانون مدنی همان واژۀ باطل است.

 

 ق.م.(  482 تا 478  )موادّ اجاره  در عیب خیار

  یا   فسخ   یا  داد، می  به طرف   حق  دو  که  است  خیاری   تنها  عیب   خیاراگر خاطرتان باشد گفتیم  .  ندارد  ارش   اجاره   در  عیب  خیار :  نکته

 .دهد می   فسخ حقّ فقط  ،عیب  خیار اًئاستثنا اجاره  در. ارش 

  ]به استناد خیار عیب[   کند   فسخ  را  اجاره  تواند می   مستأجر  بوده  معیوب  ،اجاره   حال  در  مستأجره  عین  شود  معلوم   هرگاه:    478ه  ماد

  نرسد   ضرری  مستأجر  به   که نحوی به   کند   عیب  رفع   مؤجر اگر  ی ول کند   قبول  اجرت  تمام   با  را  اجاره  است  بوده  که  نحوی  همان  به  یا

 ]زیرا ضررِ مستأجر دفع شده است[  .ندارد فسخ  حقّ مستأجر

 . تواند ارش بگیردمستأجر نمی شودمی  معلوم است  آمده ماده در  که   «اجرت تمام»  ۀکلم  از دو :  478 یماده 

  خیلی   ولو   است  عیب  ایرادی  هر   ،بیععقد    در.  دارد  تفاوت  بیع   در  عیب  با  اجاره   در  عیب.  نیست  اجاره  فسخ  باعث  عیبی  هر :  نکته

  به  ولی باشد  داشته ایراد تا هزار موردِ اجاره   است ممکن. بزند  صدمه منفعت به که است فسخ باعث عیبی ، اجارهعقد  در اما کوچک

که مثالً از نظر فنی ایراد دارد یا    کنید می  بررسی را  ماشین گیرید می  )اجاره( Rentوقتی ماشینی را   شما آیا . خللی وارد نکند  منافع 

 کنید که ماشین روشن شود و شما را به مقصدتان برساند.مسلّماً خیر؛ شما صرفاً به این توجّه می  ؟خیر

 .باشد  انتفاع در  تعوبَصُ ای  ت منفع قصاننُ موجب  که  است عیبی شودمی  اجاره فسخ  موجب که  عیبی:  479ه  ماد

 دشواری  یعنی  صعوبت

  ت مّد   اثناء  در  عیب  اگر   و  است  خیار  موجب  ودش   ادث ح  تأجرهمس  عین  در  منفعت  قبض  از  قبل   و  عقد   از  بعد   که  عیبی:    48۰ه  ماد

 . است ثابت ارخی ت مّد ۀبقی به نسبت شود  حادث اجاره
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 : نگفته را فرض   یک  و است گفته  را  فرض تا  دو 48۰  ۀماد

  تسلیم   از   قبل  و   عقد   از  بعد   و   ودهب  سالم  عقد   هنگام  مستأجره  عین  یعنی  بشود،   معیوب   تسلیم   از  قبل  مستأجره   عین:  اول  فرض

ارتباط    425  ۀ ماد  ا ب  فرض  نای.  داردن  ارش   و   دارد   خفس  قّح  تأجر مس  ا اینج  که   گفت: »در حال اجاره«( می  478)مادۀ    شودمی   معیوب

کند )استثنائاً در این حالت، اثر فسخ به  منحل می همان آغاز، اجاره را  ، فسخ از  جایی که عیب از ابتدا وجود داشته باشد در    .دارد

 دانیم اثر فسخ از آینده است.(.گذشته هم سرایت کرد در حالی که می 

 .است ابقس  بعی حکم در  شود  حادث مبیع در  قبض  از  قبل و  بیع از بعد  که  عیبی:  425ه  ماد

  مستأجر  اینجا  شودمی  معیوب  ( تمّد ولط در )  تّدم اثنای در  اام ودهب المس  هم تسلیم  موقع  و  بوده سالم مستأجره عین: دوم  فرض

 .است بوده   المس  الم  موقع  آن  تا چون  دارد  خیار ،تمّد  بقیۀ به نسبت

  که   شودی م  وبمعی  اهم  6  از  د بع  اما  است،  سالمبدواً    خانه.  د کنیمی   اجاره  میلیون تومان   ۱بهای ماهی  با اجاره   را  ایخانهشما  :  مثال

 د. یکن  خفس ید توانمی شد  معیوب اینکه  محض به  اما  نبود مشکلی  ل اوّ ماه  6  در

  دوم   فرض  مخالف  مفهوم  اشاره نشده  در قانون بدان  که  سوم   فرض  گویند می   علما.  اشاره نشده است  ماده  این فرض در:  سوم  فرض

  ن الا  گویند فقها می .  شده است  متوجّه   بعد   گذشته  ماه   6  نفهمیده،   و   بوده ن  متوجّه   مستأجر  و  بوده   معیوب  ل اوّ  از   مستأجره  عین.  است

 . ند ک فسخ را  اجاره تمام تواند می  فهمیده که 

  7۰۰,۰۰۰  ماهی  است   معیوب  چون   ولی   کرده   اجارهبه مّدت یکسال    میلیون تومان  ۱بهای ماهی  با اجاره  را  ایخانه فردی  فرض کند  

  دل )ب  ردگیی م  پس   را  اضافه  تومان   3۰۰,۰۰۰  تا   6  آن   کند   فسخ  را   عقد   کلّ   بخواهد   ماه  6بعد از    اگرال  اح.  ارزدنمی   بیشتر   تومان 

 ( است المثلرت اج تمنفع

 

 : 496  بند اوّل مادۀ و  483 بند اوّل مادۀ و  48۱ ادۀم. دارند   ربط  هم  به که در باب اجاره وجود دارد    ماده سه

  . شودمی   باطل  اجاره  ،نمود  رفع عیب  نتوان  و  شده  خارج   انتفاع  قابلیت  از  عیب  واسطهبه    مستأجره  عین  هرگاه:    48۱ه  ماد

؛ این حکم در خصوصِ عیبِ خودِ عین است نه  در صورتی یه جا گفت حقّ فسخ داره  شود« ]حواستون باشه! اینجا گفت: »باطل می 

شود  ره داده می ؛ مانند اینکه مکانی برای احداث بیمارستان، اجاخارجیِ آن ولی اگر امکان انتفاع از عین وجود داشته باشد  موقعیتِ

رود. اگر عینِ  نیز قابلیت انتفاع مالِ مورد اجاره از بین می شود؛ در این فرض  میدان تیر ارتش دایر می   ، ولی چندی بعد، کنارِ آن

مستأجره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوانیم رفع عیب کنیم، اجاره باطل است؛ اگر عین، معیوب نباشد اما موقعیتِ خارجیِ عین 

 [اگر عین، معیوب باشد اما بتوان رفع عیب کرد اجاره باطل نیست. عث شود که از قابلیت انتفاع خارج شود باطل است.با

  منفسخ  شدهتلف مقدار   به  نسبت  تلف  از زمان  ، شود تلف  بعضاً  یا  کالً حادثه  ۀ واسط به  مستأجره  عین  ،اجاره تمّد در   اگر :  483ه ماد

  جارهالامال   نسبیِ  تقلیلِ   ۀ مطالب   فقط   یا   کند   فسخ   بقیه   به   نسبت   را   اجاره  دارد   حق   تأجر مس  ، آن  ضِبع   تلفِ   صورت   در   و   ؛شودمی 

شده تعهد  که در برابر تلفِ منافع تملیکشود  فساخ عقد است و باعث می ن]اگر قبل از تسلیم، مورد اجاره تلف شود سبب ا  .نماید 

اجاره باطل است؛ اگر شخصِ موجر یا دیگری  ثر حوادث قهری تلف شود  بها از بین برود، اگر عین در امستأجر در پرداخت اجاره 

تواند بر مبنای قواعد اتالف و تسبیب به کسی که ضرر زده  )ثالث( سببِ تلف شود اجاره به حالتِ خود باقی است و مستأجر می 

 [ المثلِ آن را بگیرد.رجوع کند و اجرت 
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  و  مؤجر   بین که   شرایطی  از  تخلف  به  نسبت و  شود می  باطل  تلف  تاریخ  از مستأجره  عین  شدن تلف  ۀ واسطبه  اجاره  عقد :  496ه ماد

 . گرددمی  ثابت ف تخل  تاریخ از فسخ خیار  است مقرر مستأجر

  ۀ مادبند اوّل  .  شودمی   فسخمن   اجاره   ود، بش  تلف   تمّد  اثنای   در   مستأجره  عین   اگر .  است  صحیح   483  ۀ مادبند اوّلِ    ماده،   سه   این  از

در مادۀ اخیر به   . شودمی  لباط ارهاج بشود تلف  مستأجره  عین :که خواسته که همین مطلب را بگوید منتها اشتباه گفته است 496

  گفته،   نادرست  هم   48۱ ۀد ما  مقنن همان انفساخ بوده است.   رسد منظورِ غلط از واژۀ »بطالن« استفاده شده است که به نظر می 

رسد به نظر می   .شودمی   باطل  اجاره  کرد،  عیب  رفع  واننت  و   بشود  خارج  انتفاع   قابلیت  از  عیب  یواسطه به   مستأجره  عین  اگر  :گفته

  ، »شدن« بعد از واژۀ »باطل«  رده است. این مسامحه با عنایت به فعلِک در این ماده مقنن با مسامحه به جای انفساخ از ابطال استفاده  

 ه به سه مادۀ فوق در صورتی که عیبِ حادث، قابل رفع باشد اجار درست است ولی مستأجر حقّ فسخ دارد.  قابل توجیه است. با توجّ

 

ق.م.،    482مطابق مادۀ  تواند مورد اجاره واقع شود.  الذمه هم می گفتیم که کلّی فی   . ارتباط داردق.م.    437  یماده   اب  م .ق  482  یماده 

  فردِ   فسخ ندارد و باید موجر را الزام به تبدیلِ  دهد، معیوب درآید، مستأجر حقّ ی باشد و فردی که موجر می اگر مورد اجاره، عین کلّ

  نیست  عیب خیار ، یکلّ  در پس  اجاره را دارد. فسخ عذر تسلیم، حقّ  معیوب نماید. هرگاه الزام ممکن نشد، مستأجر به موجب خیار ت

مستأجر عالوه بر اجبارِ موجر به تبدیل مصداق مستأجر    .است  تسلیم  تعذرِ  ،ماده  این  خیارِ  پس.  تسلیم  تعذر  خیار  ،د نش  راگ   و  زامال  لاوّ

 . بها خودداری کند )حقّ حبس(تواند از پرداخت اجاره می 

  مجبور  را مؤجر تواند می  و  ندارد فسخ حقّ تأجر مس د درآی وبعی م داده مؤجر که فردی  و باشد  یکلّ عین اجاره مورد  اگر:  482ه ماد

 . داشت خواهد  فسخ  حقّ نباشد  نممک آن  دیلتب ر اگ و  د نمای آن  دیلتب به

 .است شخصی  مبیعِ  مثل شخصی ثمنِ ،عیب احکام حیث از :  437ه  ماد

 

جر از  أمقصود مست یدهد که مناف   ییریجره تغأمست ینت اجاره، در عدر مّد تواند ی موجر نمدارد: »اشعار می  یقانون مدن  484مادۀ 

تواند عینِ  از آن نام برده، تغییر مادی است و نه حقوقی، بنابراین موجر می ق.م    484« منظور از تغییری که مادۀ  باشد   یجاراست

مستأجره را به دیگری بفروشد که در این صورت نافیِ حقّ مستأجر که قبالً به وجود آمده نیست اما اگر خریدار، جاهل به اجاره  

 باشد حقّ فسخِ بیع را دارد. 

 

  یراتی جره تعمأمست  ین، در عت اجاره اگر در مّدمقرر داشته: »  یقانون مدن  485ماده    :تعمیر عین مستأجره و حقّ فسخ مستأجر

مزبوره    یراتتعممانع    تواند ی جر نمأموجر باشد مست  ضررِ   در آن موجبِ   یر خأت  ]مشروط بر اینکه[   که   ید الزم آ  ]اساسی یا ضروری[ 

ت تمام  اگرچه در مّد  تواند حکم تخلیۀ موقت بدهد[ رت ممانعت می خواهد و در صو]اگر مانع شود ابتدا دادگاه، الزام وی را می   گردد 

 «داشتفسخ اجاره را خواهد   حقّ، صورت یندر ا ید،بعضاً استفاده نما یاجره کالً أمست یننتواند از ع یراز زمان تعم یقسمت یا

 

 اجاره:   در فقهصَ ضعُبَ تَ خیار

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


 کنید! ها ارسالرساناز طریق پیامرا   تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  مالکریمی دکتر امید  6مدنی جزوه  71 

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

  ص نق  این.  شودمی  تلف  هاماشین  از  ی یک  ماه  6  از   بعد .  دهممی   اجاره  ماشین  تا  دوبه مّدت یک سال  عقد    یک  در   شما  به  من:  مثال

  آن   روی   شما.  است  عیب  خیار   بود  عیب  ر اگ  ی ول  تاس   فقهص   تبعض   آید خیاری که به دنبالش می  بوجود آمد   ص نق  وقت  هر   و  است

  نی که هست یماش   به   نسبت   اما  شودمی   منفسخ  ماشینی که تلف شده   آن  هب  نسبت  اجاره   د.داری  صفقه   تبعض  خیار  که هست  یماشین

  از  و  د نکنی فسخ  یا )فسخ کنید(  د بدهی پس را  است موجود که  ماشینی د توانیمی  یا آید می  پیش  فقهص  بعض ت ار خیاما  تاس  صحیح

  ضِ عُبَتَ   ارخی  هب   وط مرب  جارهالامال   سبیِنِ  تقلیلِ  پس.  گویند   جارهالامال   سبیِ نِ  تقلیلِ   را  این  د بدهی  را  ماشین  یک   ۀاجار  ، بعد   به  این

ق.م.، هرگاه بعض از عین مستأجره تلف شود، مستأجر خیار تبعض صفقه دارد؛ بدین    483  ماده   قسمتِ دوّمِمطابق    .است  هفقِ صَ

بخشی از اجاره    االجاره را از باب انفساخِمال  سبیِ نِ  تواند بخش باقی مانده را به استناد خیار مزبور فسخ کند یا تقلیلِمعنی که می 

 درخواست نماید.

  منفسخ   شدهتلف  مقدار   به   نسبت  تلف   انزم از   ،شود   تلف  بعضاً  یا  الًک   حادثه   ۀ واسطبه   مستأجره   عین   ه،اجار  تمّد در اگر:    483ه ماد

 . نماید   جارهالامال  سبیِنِ  قلیلِتَ   ۀمطالب   فقط   یا  کند   فسخ  بقیه  به   نسبت  را  اجاره  دارد   قح  تأجر مس  ،آن  ضِبع   تلفِ  صورت  در  و  شودمی 

 

خیار  »)برخی معتقدند اسمش    نیست چه خیاری است یا اسمش چیستکه مشخص    وجود دارد   اجاره  مبحث  در  خیار  یک :  نکته

  ل فرض بفرمایید حا .  کند   تقصیر   اینکه   مگر  نیست  مسئول   یعنی  است  ینامق.م.    493  مادۀ  قطب  تأجرمس.  است(  «تخلف از شرط فعل

معلوم    خفس  قّح   ن ای  و   دارد   فسخ  حقّ   مؤجر   نشد   ممکن  منع   اگر   کند   منعش  ابتدا   باید   مؤجر ؛ در این صورت،  کند می   تقصیر   مستأجر

.(.  ق.م  492  و دیگریق.م.    487  یکیتأکید نموده است )  ماده   5  ۀ فاصل  به  بار  دو   بر این موضوع،  گذارقانون  هک  تچیس  مشاس   نیست

  زی چی  برخالف»اگر مستأجر    هگفت   دیگری  در  و  ... «  کند   تفریط   یا  تعدی  مستأجر »اگر    گفته  یکی  در  هستند   همماده، مشابه    دو  نای

،  قانون مدنی 487مادۀ  قابل ذکر است که مطابق  .است تفریط   و  تعدی همان که ... «  کند  استفاده عین مستأجره را  گفته مؤجر  ه ک

ق.م.( موجر به هنگام    493کند )مادۀ  مستأجر را ضمانی می   دهد و تنها یِدبه موجر حقّ فسخ نمی   ،مستأجر  صِرف تعدی یا تفریِط

 تقصیرِ مستأجر زمانی حقّ فسخ دارد که قادر بر منع آن نباشد. 

 . دارد فسخ حقّ مؤجر  نباشد  آن  منع   رب ادرق  مؤجر  و نماید  تفریط   یا تعدی  مستأجره عین  به نسبت مستأجر  هرگاه:  487ه  ماد

  استعمال  شودمی  استنباط  واحوالاوضاع  از  ای  د باش   شده  ذکر  اجاره  در  که موردی  غیر  در  را  مستأجره  عین   مستأجر اگر:    492ه  ماد

 .داشت خواهد  را  اجاره خفس  قّح مؤجر نباشد  ممکن  آن منع و  کند 

  بعضاً  یا الًک  او تعدی  یا تفریط  بدون مستأجره ینع ر اگ هک  ی معن ن ای هب ؛ نیست ضامن مستأجره  عین به  نسبت مستأجر :  493ه  ماد

 نشده  لحاص  دی تع  ای  تفریط   ۀدرنتیج   نقص  اگرچه  است  ضامن  نماید   تعدی  یا  تفریط   مستأجر  راگ   یول  ود ب  د نخواه  ولؤمس  ،ودش   تلف

 . باشد 

  مِ آن خیار چیست، آن رااس   ندانستید   و  دیدید   ایفسخ را در ماده   اختیارِ  وقت   هر   که   ند بر این اعتقاد بود  کاتوزیان   مرحوم :  قاعده

و سپس    است  ده ش   فتخل  شرط  آن  از  و   بوده   عقد   در   ضمنی  شرط   یک  کنید   فرض   یعنی.  فرض نمایید   ضمنی   شرط   از  تخلف   ارِخی

ل اگر  حا  ؛کند   تقصیر   نباید   مستأجر  کهوجود دارد    ضمنی  شرطِ  این  اجاره  عقد   در . فرض بر این است که  است  این خیار بوجود آمده

 .قابل فسخ است ، ضمنی شرط  از فتخل  ارخی تقصیر کرد به استناد

و تنها هنگامی مسؤول خسارات وارده به عین مستأجره است که مرتکب تقصیر شده   باشد ق.م. امین می  493مستأجر مطابق مادۀ 

ای به دلیل ید امانیِ مستأجر، این شرط ضمنی وجود دارد که مستأجر مرتکب تقصیر نگردد. بدیهی است  باشد. بنابراین در هر اجاره 
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منع مستأجر، خیار تخلف از شرط    زم تخلف از این شرط و ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی مستأجر، موجر پس از عجز ابه هنگا

 خواهد داشت.

 

 اجاره: در تسلیم رتعذُ  خیار

 باشد   قبض   از  قبل  که درصورتی   گردد   مستأجر  زاحمم  آن  افع من  ا ی  تأجرهمس  ینع  در   ی حقّ  عاءِادّ  بدونِ   ثالثی  شخص   اگر»:    488ه  ماد

  مزاحمت   ر اگ  و  د کن  وع رج  زاحمم  ود خ  ه ب  لالمثاجرت   ۀمطالب   و   مزاحمت  رفع   برای   تواند می   ودننم  فسخ  اگر   و   دارد   فسخ  حقّ  مستأجر

 .کند   رجوع مزاحم  به تواند می  فقط  و  ندارد فسخ حقّ  شود واقع  قبض  از بعد 

 . در عقد مزارعه نیز وجود دارد(  فوق )نظیر حکمِ  قانون مدنی ارتباط دارد  528 ابقانون مدنی  488  ماده

  ولی   شودمی   فسخ  بر  مختار   عامل  کند   غصب را  آن شود  عامل  تسلیم   مزارعه مورد  زمین  اینکه  از  قبل  ثالثی   شخص   اگر:    528ه  ماد

 . ندارد فسخ  حقّ شود  واقع   تسلیم از بعد  غصب اگر

  از  و  کند می   غصب  را  آن  آید می   نفر   یک  کند   تسلیم  را  مستأجره   عین  ،مؤجر   که  این   از  قبل  .شد   منعقد   ایاجاره فرض کنید عقد  

  به   یا  کند   فسخ ، عقد اجاره راتسلیم   رذ عَتَ  خیار  استناد   به  یا  دارد  راه   دو   مستأجر  الحا.  بدهد   مستأجر   به  گذاردنمی   و   گیردمی   مؤجر

 .را بخواهد  المثلاجرت  وخروج غاصب  و  برود غاصب با جنگ

خروج    و  غاصب جنگ  به   برود   دارد،  راه   یک  فقط   ندارد   خیار  دیگر  مستأجر  کرد  غصب   آمد   نفر   یک   مستأجره عینِ  تسلیمِ از  بعد   اگر

 . ندارد وجود تسلیم  تعذر  خیار دیگر  تسلیم،  از بعد  بنابراین. را بخواهد  المثلاجرت  وغاصب 

ق.م. از    488مقصود م  .  ندارد  ی حقّ  عایادّ  یعنی  است  غاصب  است  کرده   ایجاد  مزاحمت  که  شخصی  که   است  یجای  در  موارد فوق

مراجعه به    جر حقّأجره باشد، مستأی در عین مست، این نیست که اگر شخص ثالث، مدعی حقّ«عای حقمزاحمت بدون ادّ» ذکر  

 . منافع را ندارد  عوضِ ۀمزاحم برای تصرف عین و مطالب

 .است غاصب و  ندارد یحقّ عایادّ که   است کسی  صّ مخت 488 ماده  ؛دارد ی حقّ عای ادّ که  است کسی  صمخت ق.م.  489  ۀماد

  را   مزبور   عین تواند نمی   مزاحم   باشد   آن منافع  یا  مستأجره   عین   به  نسبت  حق  مدعیّ  نماید می   مزاحمت  که  شخصی  اگر:    489ۀ ماد

 . دو هر  مستأجر  و  مالک طرفیت  با حق اثبات از بعد  مگر نماید  انتزاع  مستأجر  ید  از

 

 انتفاع مشابه از عین : 49۱  ماده

  از   که   کند   منفعتی  استفاده   تواند می   مستأجر  وده نب  ور منظ  آن   یتِخصوص  ه ب  تاس   دهش   تعیین   اجاره   در  که   منفعتی   اگر :    49۱ه  ماد

 .باشد  ه معین  تمنفع از  کمتر  یا مساوی ضرر حیث

  خصوصیت   که   اول  حالت   در  . ندارد  خصوصیت  منفعت   گاهی   و   دارد   خصوصیت  مؤجر  برای   منفعت   گاهی  است  نوع   دو   اجاره   در   منفعت 

  خصوصیتی   مؤجر  برای   منفعت  که   دوم  حالت  در   ولی  کرده است  تقصیر  کند   عوض اگر    کند،   عوض   را  منفعت  تواند نمی   مستأجر  دارد 

 . باشد  کمتر  یا باشد  مساوی  یا ضررش  که   منفعتی  به کند  عوضش تواند می   مستأجر ندارد
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  من  برای  تو  رفتن کرج  ینکه ا یکی  خارج نیست:  حالت  از دو که   د برگردی و   کرج  د بروی که دهم می  اجاره شما به  را ماشینم  من : مثال

  د توانینمی  شما  و   (بیند نمی   من آسیب     ماشینِ  و   است   اتوبان   کرج   راه )  دارد  خصوصیت   من   برای   کرج  راه  یعنی   دارد   خصوصیت   ( مؤجر)

  این   منظورم  کرج   گویم می   اگر   یعنی   ندارد  خصوصیت  من  برای  زمانی  یک  « کرجگویم »می که من    همین  الحا.  د بروی  دیگر  جای

  د بروی   د توانیمی   را  کیلومتر  3۰  اما.  د برگردی  کیلومتر  5۰  و  د بروی  کیلومتر   5۰  د توانینمیشما    پس.  باشد   کیلومتر   6۰  ،مسافت  که  است

 د. برگردی کیلومتر   3۰ و

 

 اجاره یا انقضای  پایان : 494  ۀماد

  مدتی   مالک   اذن   بدون  را   مستأجره   عین   مستأجر  آن   اءِ انقض  از   س پ  ر اگ  و   ود ش می   برطرف  ت مّد  انقضاءِ  محضبه   اجاره   عقد :    494ه  ماد

  اگر  و  د باش   رده نک   منفعت  استیفاءِ  مستأجر   اگرچه  بود   خواهد   ثلالمِاجرت  مستحقّ  مزبور  تمّد  رای ب  ؤجرم   ، دارد اهنگ   ود خ  تصرف   در

  که   باشد   داده  اجازه   مالک   اینکه   مگر  باشد   کرده  تمنفع  تیفاءاس   که  بدهد   ثلالمِاجرت   باید   وقتی   دارد  نگاه  فتصر   در  مالک  ۀاجاز  با

 .نماید  استفاده  مجاناً

ق.م.، چه در فرضی که مستأجر    494المثل مذکور در مادۀ  باید توجّه داشت که اجرت   .شودمی   منفسخ  ت مّد  انقضای   با  اجاره   عقد 

 باشد، به نرخ روز است.اذن دارد و چه در فرضی که مأذون نمی 

 المثلِ منافعِ مستوفات مگر موجر اجازه داده باشد مجانی استفاده نماید.اگر با اذن بود، اصوالً اجرت 

 لِ منافعِ مستوفات و غیرمستوفات )در حکم غاصب، به شرطِ آنکه موجر، مال را مطالبه کرده باشد(.  المثاگر بدون اذن بود، اجرت 

 .شوند می   فبرطر  گفته قانون ولی  شوند می  منفسخ تمّد انقضای  با اجاره، مثل دارند   تمّد که   عقودی: قاعده

 :است حالت دو   شد  تمام اجاره  تمّد وقتی 

 رود. نمی  مستأجر  سراغ  مؤجر .1

 رود. می  مستأجر  سراغ  مؤجر .2

  مستأجر   سراغ  برود  مؤجر  که  است  این  قاعده  شد   تمام  اجاره  تمّد  وقتی.  است  تری کلّ  یقاعده   یک  مصادیق  از  قاعده  این:  قاعده

 . «بده من به  را  مال ؛ شو بلند » :بگوید 

.  (نیست  مؤجر  الًاصالبته بعد از انقضای مّدت، مالک  )  37کند یعنی سکوت می   نرفته  مستأجر  سراغ   مؤجر   و   شده   تمام  ت مّد:  لاوّ  حالت

)چون    و نه اجاره  ق.م.(  337  ۀ ماد)   استیفاء  شود می   آنها ۀرابط   که   بنشیند  مستأجر که  داده   اذن   ضمنی به طور  نرفته  مؤجر  که  الحا

  اگر   حالت  این  در   . مؤجر برود سراغ مستأجر و تقاضای تخلیه کند   ، . قاعده این است که در اجارهشود(اجاره با انقضای اجاره تمام می

  چیزی هیچ  نکند   استفاده   اگر   ( نیست  اجاره   دیگر عقد   که   یمفهممی   المثلاجرت  واژۀ   از)  بدهد   را   المثلاجرت  باید   بکند   استفاده   مستأجر

 .  باشد  داشته آن  داخل  هم اثاثی  نباید  البته و بدهد  نباید 

  بود   خواهد   المثلاجرت  مستحقّ   مال  صاحب د کن تمنفع  استیفاءِ  رغی  مال از  ضمنی   یا  صریح   اذن  برحسب  کسی   هرگاه :    337ه ماد

 .است بوده  مجانی انتفاع  در  اذن  که ود ش  وممعل ه اینک مگر

 
 منظور از سکوت، سکوتِ محض نیست بلکه سکوتِ همراه با قرینه است. 37
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پس اگر در پایان اجاره، مستأجرِ سابق به انتفاعِ خود ادامه دهد و موجرِ سابق تخلیۀ ملکش را نخواهد، باید او را مأذون به حساب 

 آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیلِ رضای او به ادامۀ انتفاع دانسته است.   

  در  شود.هم بلند نمی  مستأجر  خواهمام را می خانه  گوید می  و   رفته مستأجر سراغ  مؤجر و  شده  تمام تمّد  که است این : مدوّ حالت

 . نکند  استفاده چه  و  بکند  استفاده  چه  بدهد، المثلاجرت باید  و است غاصب  حکم در  مستأجر  ،حالت این

  ید   دوم  حالت  در   ولی   (است  استیفاء  هرابط   و )  است   امانی  مستأجر   ید   اول  حالت   در  که   است  قبل این   اخیر و حالت حالتِ  بین   فرق

 المثلاجرت   (ندارد  اذن  مستأجرکه  )  م دوّ  حالت  در  چه   و  (دارد  اذن  مستأجرکه  )  اول  حالت  در  چه  494  مادۀ   در.  است  ضمانی  مستأجر

 .است روز خ نر  به

المثل مذکور  داده شده باشد ضامن مسئول اجرت  ی ، ضامنالمسمی[]اجرت  االجارهمال   ی اگر برا: »یقانون مدن  495ماده  نکته: طبق  

 «  نخواهد بود. ق.م[ 494]  فوق   ۀدر ماد 

 

 . دارد  ربط  494ۀ  ماد  به که 5۰۱  ۀماد  شودمی   494  ۀماد  ۀ ادام. «منفسخ» یعنی  « برطرفق.م. » 494  ۀماد  در

  تی مّد  مالک   اذن   بدون  را   مستأجره   عین   مستأجر  آن   اء انقض  از   س پ  ر اگ  و   ود ش ی م  برطرف  مدت   انقضاءِ  محضبه   اجاره   عقد :    494ه  ماد

  اگر   و   د باش   ردهنک  منفعت   استیفاءِ  مستأجر  اگرچه   بود   خواهد   المثلاجرت  مستحق   مزبور   مدت  رایب  ؤجرم  دارد   اه نگ   ودخ   تصرف  در

  که   باشد   داده  اجازه   مالک   اینکه   مگر  باشد   کرده  تمنفع  تیفاءِاس   که  بدهد   المثلاجرت   باید   وقتی   دارد  نگاه  تصرف  در  مالک  اجازه  با

 .نماید  استفاده  مجاناً

 باشد   شده   معین  مبلغ   ن الف   سالی   یا  ماه   ای  روز   رارِ ق  از   مه  جارهاالمال   و   نشده  ذکر   صریح  طوربه   ت مّد  اجاره   عقد   در   اگر :    5۰۱ۀ  ماد

  تصرف   در  مزبوره  هایت مّد  از   بیش  را  مستأجره  عین  مستأجر   اگر  و  بود  خواهد   حیح ص  سال  یک   ای  ماه  یک  ای  روز  یک  برای  اجاره

  مستحقّ   تصرف  زمان   نسبت   به  و   تّدم  هبقی  برای   حاصله   راضاتمُ  موجببه   مؤجر  نخواهد   را  او   ید   ۀتخلی  هم  مؤجر  و  داردنگاه    ودخ

 . بود خواهد  طرفین بین  مقرر  اجرت

 اجارۀ بدون مّدت از قرار روز یا ماه یا سال : 5۰۱  ۀماد

  یا روز قرارِ  از جارهالامال  ولی. نیست معلوم  تش مّد  که داریم اجاره یک  که است این  قرار ازۀ اجاراست.  «قرار  از  ۀاجار» ماده  ایننامِ 

پی طبق    .است  قرار  از  جارهاالمال   و   نیست  صمشخ   ،تمّد  پس.  کرد  تعیین  شودمی   هم   ایهفته   که   شدهتعیین   مبلغ  ن الف  سالی   یا  ماه

کنم« و شما هم بپذیرید این اجاره، صحیح است؛ منتها ات را روزانه به مبلغ فالن قدر اجاره می نظرِ غالب، چنانچه من بگویم: »خانه 

 در خصوص این اجاره )اجاره از قرار( باید بینِ دو مرحله تفکیک قائل شد: 

 المسمی( است.به آن توافق شده است: تابع توافق و عقد اجاره )اجرت: مدت زمانی که نسبت ۱مرحلۀ  

دهد و موجر نیز با سکوت راضی  ولی مستأجر همچنان به سکونت ادامه می   شده پایان یافته باشد زمانی که مدتِ توافق:  2مرحلۀ  

وعی مراضاتِ حاصله )توافق ضمنی( است و در  توان عقِد اجاره نامید و همانگونه که قانون نیز بیان کرده، ناست، این حالت را نمی 

توانند در هر زمان به  ( است؛ لذا تابعِ تشریفاتِ عقِد اجاره نیست و برای مثال، هر دو طرف می ۱۰زمرۀ قراردادهای خصوصی )مادۀ  

 مربوط به مرحلۀ دوم است.المثل است زیرا  اجرت، اجرت   باشد.این توافق، خاتمه دهند زیرا تابعِ عقِد اجاره که عقدی الزم است نمی
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آید این است که در خصوص مراضاتِ مذکور در ماده، هیچ یک از طرفین، ملزم به عقد  به دست می  5۰۱یکی از نتایجی که از مادۀ 

اجاره نیستند زیرا عقِد اجاره به معنای واقعی )عقد معین( نیست همچنین مستأجر موظف نیست، اجارۀ ماهیانه را به محض ورود  

   باشد. اه بپردازد بلکه در پایان مدت استفاده، ملزم به پرداخت است زیرا این عقد، عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین نمی در م

به    را   امخانه   تومان یا  میلیون   ده   سالی   دادم به شما اجاره    را   امخانه یا    دادم   اجاره   تومان   ۱,۰۰۰,۰۰۰  ماهی به شما    را  ام خانه :  مثال

 .نیست باطل قرار از اجاره . تومان 5۰,۰۰۰  روزی دادم  اجارهشما 

  ای مرحله   هر   و  یمیگومی   را  سه  هر   ما  که   گفته  را  مرحله   دو   مرحله  سه   از  5۰۱  یماده .  داریم  مرحله  سه  زمانی  نظر  از  قرار   از  اجاره   در

 : دارد خاص خود را  حکم

  یعنی   اینقدر  ماهی  گفته   اگر.  نقَیَ تِمُ  درِ قَ  یعنی  شده  تعیین   آن   قرارِ  از  جارهالامال  که  است  تی مّد  حداقل  همان  اجاره   تمّد:  اول  ۀ مرحل

  هر   و  المثلاجرت  بود   باطل  عقد   وقت   هربدانید:    .است  المسمیاجرت  دهد می   تمّد  این  در   مستأجر  آنچه  و   بوده   ماه   یک   منظورش 

 .است المسمیاجرت  بود، صحیح  وقت

  تمام  ماه   یک   یا مثالً  شد،  تمام که اجاره از قرارِ آن تعیین شده بود    روز  یکآن    یعنی  شد   تمام  تمّدحال فرض بفرمایید  :  دوم  ۀ مرحل

  فرق با آن   یک  البته  که شود  می   ق.م.  494   مادۀلِ اوّ  حالتِ. این حالت، تقریباً  آید نمی   مستأجر   سراغ  مؤجر .  شد   تمام  یکسال  یا  شد 

ی  فرق شود.می   استیفاء بین آنها رابطه   ،داده اذن به طور ضمنی به مستأجر  مراجعه و مطالبۀ عینِ مستأجرهچون مالک با عدم . دارد

  اندازۀ   به  استثنائاً  ولی  بدهد   المثلاجرت  باید   مستأجر(  5۰۱  م دوّ  قسمتِ)  مرحله   این  در  که  است  این   دارد  494  یماده   با  که 

  مورد   اینو توسط کارشناس تعیین شود اما در    باشد   روز   نرخ   به  المثلاجرت  که  بود  این  قاعدهبه خاطر دارید که    .المسمیاجرت

 اینگونه نیست. 

  جوری   یه   د نبده سوال    5۰۱  به   راجع   اگر   است   494  با   اصل:    ق.م.  5۰۱  یا   استق.م.    494  یماده   که   بفهمیم   چطور   امتحان  در

 . است 494 یماده   ،اصل ، گفتند   مطلق اگر اما کنند »از قرارِ فالن مبلغ«( )مثالً تأکید می  فهمانند می 

  باشد  شده نمعیّ  مبلغ  ن الف  سالی  یا ماه   یا روز  قرارِ   از  هم جارهالامال  و   نشده ذکر  صریح  طور به  مدت  ، اجاره عقد  در  اگر :  5۰۱ه ماد

ف  تصر   در  مزبوره  هایت مّد  از   بیش  را  مستأجره  عین  مستأجر   اگر  و  بود  خواهد   صحیح   سال  یک   یا  ماه  یک  یا  روز  یک  برای  اجاره

  مستحقّ   ف تصر  زمان   نسبت   به   و   ت مّد  بقیۀ   برای   حاصله   راضاتمُ موجب به   مؤجر  نخواهد   را  او   ید   تخلیه   هم   مؤجر  و   دارد  نگاه خود

 . بود خواهد  طرفین بین  مقرر  اجرتِ

  تی مّد  مالک   اذن   بدون  را   مستأجره   عین   مستأجر  آن   اء انقض  از   س پ  ر اگ  و   ود ش ی م  برطرف  ت مّد  انقضاء  محضبه   اجاره   عقد :    494ه  ماد

  اگر   و   باشد   ردهنک  منفعت   استیفاءِ  مستأجر  اگرچه   بود   خواهد   المثلاجرت  مستحقّ   مزبور   تمّد  رایب  ؤجرم  دارد   اه نگ   ودخ   تصرف  در

  که   باشد   داده  اجازه   مالک   اینکه   مگر  باشد   کرده  تمنفع  تیفاءاس   که  بدهد   المثلاجرت   باید   وقتی   دارد  نگاه  تصرف  در  مالک  اجازه  با

 .نماید  استفاده  مجاناً

. است  المسمیاجرت   میزانش  فقط   است  المثلاجرت   هم  احکامش  و  است  المثلاجرت   دهد می   مستأجر  آنچه   5۰۱  ۀماد   دوم   ۀمرحل   در

 است.  غیرمنقول ،المثلاجرت و  است منقول  ،المسمیاجرت دانیم که می 

  که   کند نمی   تخلیه  مستأجر  و  کند می   تخلیه  تقاضای  مؤجر.  است  494  ۀ ماد   دومِ  حالت  دقیقاً  5۰۱  ۀماد   سومِ  ۀمرحل:  سوم  ۀمرحل

 . باشد  نکرده استفاده  چه و  باشد  کرده  استفاده چه. روز نرخ  به  بدهد  المثلاجرت  باید  و غاصب حکم  در  شودمی  مستأجر

 . روز نرخ به المثلاجرت سوم ۀ مرحل  و  المسمیاجرت ۀ انداز به مثلالاجرت  دوم  ۀمرحل سمی،المُاجرت  اول ۀمرحل
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 : دارد ق.م ارتباط   5۱5  ۀماد ق.م.  اب 5۰۱  ۀماد

 باشد   شده   معین  مبلغ   ن الف   سالی   یا  ماه   ای  روز   رار ق  از   مه  جارهالامال   و   نشده  ذکر   صریح  طوربه   ت مّد  اجاره   عقد   در   اگر :    5۰۱ه  ماد

  ف تصر   در  مزبوره  هایت مّد  از   بیش  را  مستأجره  عین  مستأجر   اگر  و  بود  خواهد صحیح    سال  یک   یا  ماه  یک  یا  روز  یک  برای  اجاره

  مستحق   فتصر  زمان   نسبت   به  و   دتم  ۀبقی  برای   حاصله   مراضات  موجببه   مؤجر  نخواهد   را  او   ید   تخلیه  هم  مؤجر  و  دارد  نگاه   خود

 . بود خواهد  طرفین بین  مقرر  اجرت

 است  شده  نمعیّ  آن  قرارِ  از  مزد  که  مدتی  به  ودب  خواهد   محدود  اجاره  مدت  شود  اجیر  مدت  انتهاء  تعیین  بدون  کسی  اگر:    5۱5ۀ  ماد

  یا   هفته   یک   یا   روز   یک   به   محدود   اجاره   تمّد  باشد   شده   معین   مبلغ   ن الف   سالی   یا  اهم  ای  هفته  یا  روز   قرار   از   اجیر   مزد   اگر   بنابراین

  خود   خدمت  به   اجیر  تمّد انقضاء  از  سپ  راگ   ولی  شودمی   برطرف  اجاره  مزبور   تمّد  انقضاء   از   پس  و   بود  خواهد   سال  یک   یا  اه م  یک

  اجرت   مستحق  بود   مقرر   مؤجر  و  او   بین  اجاره  زمان  در  که  همانطوری   به  حاصله  مراضات  به   نیز  اجیر  دارد  نگاه  را   او  مؤجر   و   دهد   دوام

 . شد  خواهد 

 

 اثر فوت موجر یا مستأجر : 497  هماد

  منافع   مالک   ، خود  عمر  ت مّد  برای   ط فق مؤجر اگر :[  ۱] لیکن و شودنمی   باطل  مستأجر   یا   مؤجر   فوت  ۀبواسط   اجاره   عقد :    497ه  ماد

شود[  می   باطلشوند، اجاره با فوت  می  منفسخ ]برخالفِ عقودِ اذنی که    شودمی   باطل  مؤجر   فوتِ  به  اجاره  است  بوده  مستأجره  عین

 .گرددمی  باطل مستأجر فوتِ  به مستأجر شده باشد   شرطِ مباشرتِاگر  :[ 2و ]

قانون مدنی، فرقِ بینِ »شرط مباشرت« و »قید مباشرت« را نفهمیده!    ، منفسخ است.497در مادۀ    )باطلِ دومی(  منظور از واژۀ باطل

. در »قید مباشرت« اگر مستأجر فوت کند  در مادۀ یادشده، عبارت »شرط مباشرت« در معنای »قید مباشرت« استفاده شده است

شود«(. در »شرط مباشرت«  می   شود )که بهتر است بگوییم »منفسخگردد و طبق همین ماده باطل می اجاره به ورّاث منتقل نمی 

تواند به علّت تعّذر شرط، قراردادِ  شود اما چون »شرط مباشرت«، مُتَعَِذّر شده موجر می اگر مستأجر فوت کند اجاره به ورّاث می 

 صصص. اجاره را فسخ کند.

 : دارد استثناء دو   (رودنمی  بین  از فوت با  اجاره که )  قاعده این . رودنمی  بین از  فوت با دلیل  همین به زمال است عقدی  اجاره

  را   مال  آن  و  (ی که چند صفحه قبل گفتیم مثال   در  پدر  مثل )  باشد   منافع  مالک   عمرش   تمّد  به  کسی  هرگاه:  مؤجر  فوت  اول  استثناء

  منتفع   فوت  با  بدهد   اجاره  را  مال  و  ( عمری  نه)   باشد   منافع  مالک  عمرش   تمّد  به  کسی  اگر .  شودمی  منفسخ  مؤجر   فوت  با  بدهد   اجاره

 .شودمی  منفسخ  اجاره

 . نیست منافع مالک  چون بدهد  اجاره  را مال  تواند نمی انتفاع حقّ  در  منتفع: نکته

  شرطِ   دومی   و  مباشرت  قیِد  اولی  نادرست به جای هم به کار بُرده است  گذارقانون   که  داریم  حال اصط  تا  دو :  مستأجر  فوت  دوم  استثناء

 .مباشرت

  این  آن معنی باشد  مستأجر مباشرت قید  به اجاره اگر. رودمی  بین از هم  مقید  برود  بین از قید  اگر. دارد اصلی ۀجنب  «قید » : تفاوت

.  نیست  هم   انتفاع اذن    نیست  مستأجر   وقتی   چون .  شودمی   منفسخ  اجاره   بمیرد  مستأجر   ؛ بنشیند   مستأجر  فقط   و   فقط   فقط،   که   است

  اجاره  اگر (دارد اصلی  ۀجنب  ،قید  و  فرعی ۀجنب  ، شرط) کند   استفاده خودش  که   کند  تعهد   مستأجر که   است این مباشرت  شرط ولی 
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  فسخ   حقّق.م.    24۰  ۀماد  طبق  مؤجر  و  شده  ممتنع  ،شرط  ولی  است  درست  اجاره  بمیرد  مستأجر  و  باشد   مستأجر  مباشرت  شرطبه  

 . دارد

  شده   او  نفع   هب  شرط   که  کسی   است  وده ب  ممتنع  العقد حین   که  شود   معلوم  یا  شود   ممتنع   شرط  انجام  ،عقد   از   بعد   اگر:    24۰ه  ماد

 . باشد  له مشروطه  فعل به مستند  امتناع  هاینک  رمگ  داشت خواهد  را  معامله  فسخ اختیار است

. باید به این نکته توجه کرد که مباشرت، اگر قید باشد و منافع، به طور  «شرط»  به نادرستی گفته  «قید »  جایبه ق.م.    497  ۀماد

اگر    دهد.فسخ می و مستأجر، آن نباشد حقّ  مطلق به مستأجر تملیک نشده باشد آن اجاره باطل است ولی اگر شرط شده باشد  

شخصیتِ مستأجر، قیدِ مباشرت باشد و خالفِ آن درآید اجاره باطل است؛ اگر شرط شده باشد و خالفِ آن درآید حقّ فسخ وجود  

 خواهد داشت.

  عین   منافع   مالک  خود   عمر   تمّد  برای   ط فق  مؤجر   اگر   لیکن  و  شودنمی   باطل  مستأجر   یا   مؤجر   فوت   بواسطه  اجاره   عقد :    497ۀ  ماد

]در    .گرددمی   باطل  مستأجر  فوت   به  باشد   شده  مستأجر  مباشرت  شرط  اگر   شودمی   لباط  مؤجر  فوت  به   اجاره   ستا  بوده  مستأجره

 این ماده، شرط، به معنای عام است.[ 

نتیجه کسی   در  باشد  معیّن  باید  اجاره  زیرا مّدت  منتفی است  باشد  منافع  برای مّدت عمرِ خود، صاحب  در فرضی که مستأجر 

 تواند به مدت عمرِ خود عینی را اجاره کند یا عینی را اجاره دهد. نمی

 :نتیجه

 . اگر موجر به مّدتِ عمرِ خود اجاره دهد: اجاره، باطل است؛ زیرا مربوط به عقد اجاره است۱

 زیرا مربوط به عقد اجاره است. . اگر مستأجر به مّدتِ عمرِ خود اجاره کند: اجاره، باطل است؛2

 زیرا ربطی به عقد اجاره ندارد.  ؛صحیح است ،مالکِ عینِ مستأجره باشد: اجاره ، وجر به مّدتِ عمر. اگر م3

 

 

 : ارتباط داردق.م.   53 یماده  ابق.م.  498  ۀماد

  را   نقل   صورت  در  فسخ  حقّ   ،مؤجر  اینکه  مگر  است  باقی  خود   حال  به   اجاره  شود  منتقل  دیگری  به   مستأجره  عین  اگر :    498ۀ  ماد

و تنها در موردی امکان دارد که مورد اجاره، محلّ سکنی باشد    ]شرطِ خیار به سودِ موجر ممنوع است   .باشد   کرده  شرط   خود  برای

در صورت انتقالِ عینِ مستأجره    [( 3862قانون سال    8نامه، حقّ فسخِ اجاره درج شده باشد )بند ب مادۀ  )نه کسب و پیشه( و در اجاره 

اند به  ای عقد اجاره را منفسخ دانسته شود، اختالفِ نظر است، عده شود یا نمیبه خودِ مستأجر در خصوص اینکه اجاره منفسخ می 

ن، قصدِ  کنم و این در جایی درسته که طرفیگفت من ادعای این دسته را رد نمی ولی مرحوم کاتوزیان می   الذمهعلّت مالکیتِ مافی 

شود و اگر عین  در این صورت اجاره منفسخ می   منتقل کند نتیجه اینکه: اگر موجر، عینِ مستأجره را    انتقالِ اجاره را داشته باشند.

 مانَد. )یا رهن یا عاریه یا ...( عقد اجاره به حالِ خود باقی می مستأجره را منتقل نکند مثالً نسبت به عین، حقّ انتفاع برقرار کند 

 
  اجاره هنگام انتقال  فسخِ  نامه حقّکه در اجاره  یب ـ در صورت...    را از دادگاه درخواست کند:  یهتخل  اجاره را فسخ و حکم  یردر موارد ز  تواندیموجر م  38

 شرط شده باشد.  یقطع
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  متعلق  انتفاع  حقّ  که  باشد  جاهل  لیهإمنتقل   اگر ولی   شودنمی  انتفاع  حقّ  نال بط موجب  غیر به  مالک فطر  از  عین انتقال :  53ۀ ماد

 . داشت خواهد  را  معامله  فسخ اختیار  است دیگری  به

  فسخ   حق  هست،  ایاجاره   که   بود   جاهل  ،خریدار  اگر  ولی  بفروشد   تواند می   است  عین  مالکِ   چون .  فروشد می   را   مال  ،اجاره  وسط   مؤجر

  را   اجاره   لاوّ  بفروشد   را مال  خواست  اگر   که   تمّد بدون  و مستأجر  توافق   با   بگذارد  شرط   اجاره  در   خودش   برای  تواند می  مؤجر .دارد

 . بفروشد  بعد  و  »بلند شوید«  بگوید  مستأجر  به کند  فسخ

خیار شرط    در این صورت  ؛ بگذاریم  تمّد  بدون   شرط  خیار   توانیممی   مزارعه  مثل  و  اجاره   مثل  دارند   تمّد  که   عقودی   در :  قاعده

 . دار مّدتعقِد پایان تا شودمی 

 .است درست و  ندارد ت مّد که شرط  خیار یعنی 498 یماده  در  فسخ حقّ

 

 اجارۀ وقف  : 499  ۀماد

 . گرددنمی   باطل او وت ف ه ب اجاره  دهد   اجاره را  موقوفه  مال ، وقف ۀصرف  ۀ حظالم   با متولی  : هرگاه 499ۀ  ماد

  تأثیری بال    زمال  چه   باشد   جایز   عقد   چه   ؛ندارددر عقد    تأثیری  هیچ  کند   فوت   منعقد نمود  را   عقد   اینکه  از   بعد   نماینده   هرگاه :  قاعده

  اگر   اولی   طریق  به  پس  خوردنمی   هم  به   اجاره  بمیرند   مستأجر  یا  مؤجر   خود  اگر.  میردمی   و   دهد می   اجاره  را  مال  متولی  مثالً.  است

 . خوردنمی  هم به  اجاره  بمیرد نیز نماینده

 

 )اجارۀ مبیعِ شرطی به وسیلۀ خریدار( اجارۀ مبیع در بیع شرط  : 5۰۰  ۀماد

  اجاره   ]منظور، خیارِ شرطِ منفصل است[  ندارد  خیار  حقّ   بایع  که   مدتی  برای   را   مبیع  تواند می   مشتری  ،شرط  بیع   در :    5۰۰ۀ  ماد

  با   منافی   که   حدی  تا  اجاره   الوا  دارد   وظ محف  را  بایع  حقّ   ، آن  نحوِ   یا  خیار  علِ جَ  ۀ وسیله  ب   باشد   بایع   خیار  با   منافی   اجاره   اگر   و   دهد 

 . بود خواهد  باطل باشد  بایع حقّ

دهد و چون واهمه دارد که بازپرداخت آن توسط ب  قرض می : شخصِ الف پولی را به شخص ب  است  شرط  بیع   به  راجع   ماده   این

کند که از بیست روزِ بعد، شخص ب  ات را به مبلغِ اندکی به من بفروش و در آن بیع، شرط می گوید: خانهصورت نگیرد، به او می 

بیست روز که ب خیار    تِین مّدحقّ فسخ داشته باشد مشروط بر اینکه بتواند بازپرداختِ قرض را بدهد. حال سوال این است که در ا

 پذیر است.تواند مبیع را اجاره دهد؟ امکان ندارد مشتری )مُقرِض( می 

اگر مشتری، خیارِ فروشنده را رعایت نکند تا وقتی که فروشنده یعنی »ب« بیع را فسخ نکرده هر چند، حقّ او نیز محفوظ نباشد  

تواند اجاره دهد )این حکم تری است و منافعِ آن هم به او تعلق دارد و می زیرا مبیعِ شرطی در حکمِ ملکِ مش  اجاره، صحیح است

در جایی است که بیعِ شرط، تابع قانون مدنی باشد و اگر آن تابعِ قانون ثبت باشد، چون طبق قانون ثبت، بیع شرط، ناقلِ مالکیتِ  

 شود(.عین نیست بنابراین این احکام جاری نمی 

  خیلی   شرط  بیع  .8۱4 و  5۰۰  و 463ا  ت  458  و   ۱  بند   364 مواد.  خیاری بیع  یا  شرط  بیع  نام  به  یمدار بحث  یک:  شرط  بیع  توضیح

  مشتری   ای»  :گوید می   و   گذاردمی   شرط  خیار  خودش   برای   بایع   و   فروشد می   را  مالش   نفر   یک   که   است  این  شرط   بیع .  است  مفصل 

 .است قرض  و  نیست بیع  هدفش  که   «بده  پس را  مال ، دادم تو  به را پول  دیگر  ماه  2  تا اگر
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. بیع خیاری بیعی بود که در آن خیارِ شرط گنجانده شده بود؛ خیار شرط ممکن بیع شرطداریم یک    بیع خیاری ما یک   •

 است برای خریدار باشد یا برای فروشنده یا برای ثالث. 

خیاری )یا به عبارتی، بیعِ غیرشرط( گویند. اگر  شود و به آن بیعِ  ، بیعِ شرط تلقی نمیشرط فقط برای خریدار باشد   اگر خیارِ

اگر خیارِ شرط    شود و به آن بیعِ خیاری )یا بیعِ غیرشرط( گویند.خیارِ شرط برای ثالث گذاشته شده باشد، بیعِ شرط تلقی نمی

باشد به آن بیعِ    بینی نشدهاگر برای إعمالِ خیارِ شرط، شرطِ خاصی پیش  :دو حالت وجود داردبرای بایع )فروشنده( باشد،  

 گویند.   بیع شرطحالت  ن بینی شده باشد به اییا بیعِ غیرِ شرط گویند؛ اگر برای إعمالِ خیارِ شرط، شرطِ خاصی پیش خیاری 

ام  من خانهفرضِ دیگر:    شود.می   یفروشم؛ اگر من برای خریدار، شرط بگذارم بیعِ خیارام را به آقای الف می برای مثال: من خانه 

فروشم؛  ام را به آقای الف می. فرضِ دیگر: من خانه شودمی   ی، شرط بگذارم بیعِ خیارثالث فروشم؛ اگر من برای  را به آقای الف می 

اگر من برای خودم، شرط بگذارم یعنی مثالً بگم تا دَه روز حقِّ فسخِ آن را دارم دو حالت دارد: یا إعمالِ این خیارِ شرط یا إعمالِ  

این »شرطِ خاصی    اگر مشروط نبود، بیعِ خیاری است اگر مشروط بود، بیعِ شرط است.  مشروط است یا مشروط نیست.سخ  ف

شرطِ تأدیۀ ثمن: فرض کن من به آقای الف صد میلیون وام دادم بعد قراره که الف   بینی شده یا نشده باشد« چیست؟که پیش

دهم که  دهم که الف نتواند بازپرداخت کند؛ از این رو به وی پیشنهاد میی ه این صد میلیون را؛ من احتمال مبازپرداخت کن 

شود فرض کرد: یا دَه  شوم خریدار؛ بعد برای آقای الف، دو حالت می شود فروشنده و من میاش را به من بفروشد؛ الف می خانه

تونی  گذاریم منتها به شرطی می سخ می گم: دَه روز حقّ فمن می   ( یاو خیاری است  گذاریم )مشروط نیستروز حقّ فسخ می 

 حقّ فسخ را إعمال کنی که اوون وام رو که گرفتی بازپرداخت کنی. پس شرط، تأدیۀ اوون قرضِ یا ثمنِ است. 

را    39تمام مثل ثمن  نییّدر مدت مع  یعکه هرگاه با  یند شرط نما  توانند ی م   ینمتعامل  ،یع در عقد بقانون مدنی: »  458مادۀ   •

هرگاه بعض  شرط کنند که    توانند یم   ین داشته باشد و همچن  یعرا نسبت به تمام مبفسخ معامله    یار رد کند خ  ی به مشتر 

به تمام    یار مثل ثمن را رد کرد خ تابع قرارداد    یار، خ  باشد در هر حال حقّ   داشته   یع بعض مب   یافسخ معامله را نسبت 

 «.تمام ثمن   ثابت نخواهد بود مگر با ردّ  یار،بعض نشده باشد خ یاتمام   ید ، قخواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن  ینمتعامل

شود اما  قانون مدنی در بیع شرط به مجرد وقوع بیع، مبیع، ملکِ مشتری می  459طبق مادۀ   انتقال مالکیت در بیع شرط:  •

اعتقادِ غالبِ حقوقدانان، این مادۀ قانون مدنی را تخصیص زده است   به  ثبت، حقّ  قانون    33زیرا طبق مادۀ  قانون ثبت 

باشد با این تفاوت که خریدار تا زمان اجرای خیار،  داند و خریدار، مانند طلبکارِ رهنی می تقاضای ثبت را با فروشنده می

 .در قانون ثبت: ناقلِ مالکیتِ عین نیست؛ ناقلِ مالکیتِ منافع است ؛در قانون مدنی: ناقلِ مالکیت است  مالکِ منافع است.

( و فسخ قانون مدنی )بحث اقاله  287ولی مادۀ  قانون مدنی راجع به منافعِ متصل و منفصل صحبت کرده است   459مادۀ  •

بین منافعِ متصل و منفصل هیچگونه تفکیکی    459نتیجه اینکه مادۀ  .  بین منافعِ متصل و منفصل قائل به تفکیک شده است

 اقاله و فسخ بین منافعِ متصل و منفصل تفاوت قائل شده است. در بحث   287قائل نشده، در حالی که در 

تواند در مبیع تصرفی کند که منافی با خیار باشد، حال اگر تصرفِ حقوقیِ ناقل انجام دهد که  در بیعِ شرط خریدار نمی  •

 شود.و فروشنده، بیع را فسخ کند، تصرفِ حقوقیِ خریدار، غیر نافذ می منافیِ خیار فروشنده باشد 

 
 : 457نکته در مورد »مثل ثمن« در متن مادۀ  39

نحالل عقد، همان عین باید مسترد . این واژه ناظر به امور غالب است که ثمن پول است اما در حالتی که ثمن پول نباشد مثالً عین خارجی باشد، با ا۱

 شود.

 . ردّ مثلِ ثمن در جایی است که ثمن، مثلی است اما اگر ثمنِ قیمی تلف شده باشد، فروشنده باید قیمتِ روزِ فسخِ آن را بپردازد.2
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  ی در آن مجر  یعاست احکام ب  نبوده   یعب  یقت حق  ،یع ، معلوم شود که قصد باشرط   یعاگر در ب)بیعِ شرطِ صوری(: »  463ادۀ  م •

، احکامِ بیع در  است  نبوده   یعب  یقتحقدر    ،یع ، معلوم شود که قصد باشرط   یعاگر در بشده  طبق مادۀ اشاره  .«نخواهد بود

 آن جاری نیست )قانون مدنی(

دانیم که خالفِ فرضِ قانونی قابل  داند و میقانون ثبت: قانون ثبت در مورد بیعِ شرط، حقیقی نبودنِ بیع را فرضِ قانونی می 

 اثبات نیست.

اش را به مبلغِ  گویم که خانه دهم و برای تضمینِ بازپرداختِ آن به او می قرض می فرضاً من ده میلیون به آقای ج  یک مثال:   •

گذاریم؛ اگر إعمالِ حقّ فسخِ شود فروشنده و برای این فروشنده دَه روز حقّ فسخ می بفروشد؛ پس آقای ج می اندک به من  

 او را مشروط به تأدیۀ ثمنِ قرض کنم بیع شرط است. 

  

 ق.م.(   459 ۀ ماد است، تملیک  باعث) دارد   را بیع  اثر  ، شرط بیع مدنی  قانون در

  او   بین  که  شرایطی  به  بایع   اگر  بنابراین  ؛ایعب   رایب  خیار  قید   با  شودمی   مشتری ملکِ  ،مبیع  ،عقد   مجردبه    شرط  بیع  در:   459ۀ  ماد

  بایع   بالعکس  اگر  و  گرددمی   مبیع  قطعیِ   مالکِ  ، مشتری  و  شده  قطعی  بیع  ننماید   لعم  است  شده   مقرر  مبیع  استرداد   برای   مشتری  و

  حین   از  حاصله  منافع  و   نماآت  ی ول  د ش   د خواه  ایعب  مال   ، مبیع  ،فسخ  حین  از   کند   استرداد  را  مبیع   و  نماید   عمل  مزبوره  رایط ش   به

 .است مشتری مال  ،فسخ  حین تا عقد 

  قانون  34 و 33 موادّ. بینی نمودپیش  ماده دو  شرط بیعاز  سوءاستفاده که بعداً به تصویب رسید جهت جلوگیری از ثبت قانون ولی

  و  بگذرد ماه 6 اگر   که   است   این  آن فایدۀ  که  دارد   را   رهن   اثر   و   نیست   تملیکی  ، شرط  بیع  که   است  این  ماده   دو  اینالصۀ  خ  که  ثبت

  و   بفروشد   را خانه  دادگاه   و   بدهد   را  خانه   فروش   تقاضای  و   دادگاه  برود  باید   ؛ دارد  بر   را   خانه   تواند نمی   دیگر  ندهد   را   پول    مقابل فِطر

 . گویند می  هم  « استرداد حقّ  با معامله »  «، شرط بیع »  به که  است مرتهن مانند   مشتری  که .  بدهد  را  مقابلفِ طر پولِ

مالکیت نیست یک نوع معاملۀ رهنی یا با وثیقه حساب  پس بیعِ شرط در قانون مدنی، ناقلِ مالکیت است؛ در قانون ثبت، ناقلِ 

خواهد( ولی معامالتِ  عقد رهن در قانون مدنی عینی است )قبض می   در قانون ثبت بدان »معاملۀ رهنی یا وثیقه« گویند.  شودمی 

 شود(. در قانون دریایی، رهنِ کشتی، عینی نیست )تشریفاتی حساب می شود.رهنی که در قانون ثبت آمده است عینی حساب نمی 

 : تفاوت بیع شرط با معاملۀ رهنی

 . بیعِ شرط از مصادیق معامله با حقّ استرداد است.۱

شامل صلح    تر است زیرا بیع شرط فقط در مورد بیع است اما معامله با حقّ استردادمله با حقّ استرداد نسبت به بیع شرط عام . معا2

 تواند راجع به امالک نباشد.شود البته معامله با حقّ استرداد فقط راجع به امالک است اما بیعِ شرط می هم می 

 ست اما در معامالتِ رهنی، مرتهن، مالکِ منافع نیست. . در بیعِ شرط، منافع متعلق به خریدار ا3

 شرط صحت نیست.. بر خالفِ رهن که قبض شرط صحت آن است )عینی است( در بیعِ شرط، قبض 4

 باشد در حالی که در رهن، مرهونه باید عین معیّن باشد. یع شرط، مورد معامله ممکن است کلّ . در بی 5
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  تملیکی   شرط  بیع  ،مدنی  قانون  در  آیا  دادند   سؤال  آزمون  در  اگر.  بخوانیم  مدنی  قانون  در   را  شرط  بیع  در اینجا برآنیم که فقط   ما

  مطلق   صورت  به   اگر  ولیپاسخ، منفی است   است؟  تملیکی   شرط  بیع   ،ثبت  قانون  در  آیا  دادند   سؤال  اگر  و  پاسخ، مثبت است  است؟

 . نیست تملیکی، شرط بیع  دادند  سؤال

 .بنماید  غیره  و  وانتقال نقل  لقبی  از د باش  خیار  منافی  که تصرفی مبیع  در تواند نمی  مشتری ، شرط بیع  در :   46۰ه  ماد

  چون   است  محدود  مالکیتش   ولی شود  می   مبیع  مالک   مشتری  ، شرط  بیع  در.  بخوانیم  مدنی  قانون  در  را  شرط  بیع  خواهیممی   ما  حال

  بایع  که  موقعی   تا  تواند نمی  مشتری   شرط  بیع در   گوید می  46۰ ۀ ماد  دلیل همین  به. بگیرد پس  را مبیع   تمّد آن   در خواهد می  بایع

  ماده  این. است نفوذ  عدم 46۰ ۀماد  اجرای  ضمانت پس دارد   منافات بایع خیار با  کند  منتقل  اگر  چون  کند  منتقل  را  مال دارد  خیار

 .است نافذ  غیر  معامله کند   منتقل را مال  شرط  بیع در مشتری اگر  پس. ندارد هم  زیرنویس

 : شودمی  داده  توضیح که  دارد قسمت سه  5۰۰  ۀماد

  بایع  خیار  با  منافی  اجاره  اگر  و  دهد   اجاره  ندارد   خیار  حقّ  بایع  که  تیمّد  برای  را  مبیع  تواند می   مشتری  شرط   بیع  در:    5۰۰ه  ماد

 . بود خواهد  باطل باشد  بایع  حقّ  با منافی که حدی  تا اجاره  الا و  دارد  وظمحف را  بایع حقّ  ،آن  نحوِ یا خیار جعل  وسیلۀبه  باشد 

  چه  به)  دارد   شرط   خیار  دیگر  ماه  یک  از   و  فروخته   را   مال  بایع   الً مث.  است  منفصل   بایع  خیار  که   شده  واقع   شرطی  بیع :  اول  قسمت

 . است شده منعقد  شرطی بیع پس ( نیست مهم مدت

  قانون .  کند می  توصیه   یک  مشتری  به   ولی  ندارد  اشکال   گفته  قانون  که  بدهد   اجاره   ماه   یک   از   بیشتر   خواهد می  مشتری:  دوم  قسمت

  کند؟   حفظ   را  بایع  حقّ  باید   چطور   مشتری حال  .  !«کن  حفظ   را  بایع  حقّ  بدهی  اجاره  ماه   یک  از  بیشتر  خواهیمی   اگر  مشتری»   :گفته

 .ند اه زد مثال  یک هم  حقوقدانان و  زند می  مثال  یک مشتری برای قانونخودِ 

  اگر   که   بگذارد  اجاره   در شرط  خیار  یک  دهد می   اجاره   کهوقتی   که   است  این  کند   حفظ   را  بایع  حقّ  تواند می   مشتری  که  راهی   اولین

  داد می  اجاره ماه   یک باید  که مشتری  یعنی ؛کند   فسخ را بیع  بایع بعد  کند  فسخ را اجاره  مشتری اول کند  فسخ را بیع  خواست بایع

  داخل   مستأجر  ولی   دارد  فسخ  حقّ   ماه  یک  از  بعد   بایع  حال  گذاردمی   شرط  خیار  خودش   برای  بعد   ودهد  می   اجاره  سال  یک   تمّد  به

.  کنممی   فسخ  را   بیع   هم   من   بعد   و   برود   مشتری  تا   کن   فسخ  را  اجاره  داری   شرط   خیار   که   تو  گوید می   مشتری  به   بایع.  است  آن

  حفظ   را   بایع   حقّ  باید   ولی   بدهد   اجاره   ماه   یک  از  بیش   تواند می   مشتری  پس.  بگذارد  شرط   خیار   بایع  برای  اجاره   در  تواند می   مشتری 

 .کند 

 . یماه خواند قبالً  که  است فاسخ  شرط هم  مثالش اند گفته   حقوقدانان که : دوم راه

رامشتری:  مثال   ، گذاردمی   را  شرط  این  ،بعد   ؛(بدهد   اجاره  ماهه  یک  توانستمی البته صرفاً    که)  دهد می   اجاره  ساله  یک  ، ملک 

توجه داشته باشید که تفاوت مثال اول   «. بشود منفسخ خودخودبه  اجاره بالفاصله  کرد فسخ  را بیع  بایع وقت  هر مستأجر » :گوید می 

 شود. می  منفسخ خودخودبه  ،فاسخ شرط  در  ولی کند  فسخ باید  نفر  یک ، خیار در با دوم این است که: 

  کند   فسخ  را  بیع   بایع  وقت هر  حالت  این  در.  کند نمی   حفظ   را بایع  حقّ  و   دهد می   اجاره   هسال  یک   مشتریفرض کنید  :  سوم  قسمت

  این   که  نافذ   غیر  شودمی  تیمّد  از  بعد   است  صحیح   عقدی  در واقع اجاره ابتدائاً. (فضولی)   نافذ   غیر  شودمی   اجاره   بعد   به  تاریخ  آن  از

  وقتی.  است  مشتری  مال  منافع  نکند   فسخ  بایع   تا   چون   نافذ   غیر  شودمی   بعد   و   است  صحیح   ماه   دو   مثالً  عقد   که   است  موردی   تنها

  توجیهِ   تنها  که  را به کار برده است  باطلسهواً واژۀ    قانون  که  شودمی   منافع مالک  بایع  چون  شودمی  نافذ   غیراجاره،    کرد   فسخ  بایع
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دهد، از  نمی   اجازه  و   کند می   رد   ، این معاملۀ غیر نافذ را بایع  که   کرده  فرض  جلو رفته وجلو   قانون  آوردنِ لفِظ »باطل« این است که 

 ای باطل است. همین رو است که گفته چنین معامله 

 

اخت آن،  موعد پرد  یدناالجاره که به علت نرس اقساط مال قانون مدنی »  5۰5به با فوت مستأجر: وفق مادۀ  حال نشدنِ اقساطِ اجاره  

شود چون دین بر عهدۀ مستأجر مستقر  « دینی که بر ذمه باشد حال می . شودیموت او حال نمجر مستقر نشده است به  أمست  ۀبر ذم 

شود. فلسفۀ این ماده این است که امکان تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره، بعد از فوت مستأجر وجود  نیست به موتِ او حال نمی 

شود که واقعاً به عهدۀ او نیست. فرض کنید منِ  اخت دینی می المُسَمی، مستأجر موظف به پرددارد و در صورتِ حال شدنِ اجرت

شود  و شما بگویید دیون، حال می ام و سه ماهِ بعد فوت شدم، در این صورت،  مالکریمی یک ساله خانۀ آقای الف را اجاره کرده 

شد؟ بله؛ خب بعد از تلف،  باطل می  شد، اجارهممکنه چهارمین ماه در اثر حادثۀ قهری تلف شده باشد؛ مگه نه اینکه چنانچه تلف می 

 معناست. بها بدم؟ بی من باید باز هم اجاره 

شود این است که مثالً  شود علت اینکه حال نمیدر مورد منافعِ آینده است که به موتِ مستأجر حال نمی   5۰5مادۀ  تر:  توضیحِ کامل 

مثالً منِ مالکریمی، خانۀ آقای   :شود کهاش این می ، نتیجه بها( حال شوداییم با فوت مستأجر، دیون )اجاره فرض کنیم که قبول نم

ام  بهای هفت ماهِ دیگر که بر ذمه کنم )دور از جونم!( و اگر قرار باشد اجارهام و بعد از سه ماه فوت می الف را یک ساله اجاره کرده 

دانیم که اگر عین مستأجره در اثر  لف شود )می مستقر نشده حال گردد، ممکن است در ماهِ چهارم عینِ مستأجره در اثر قوۀ قاهره ت

در این صورت اگر بدانیم نسبت به بقیۀ مّدت، دیون،    (بها نیستمکلف به دادنِ اجاره قوۀ قاهره تلف شود اجاره باطل است و مستأجر  

حیح نیست، بنابراین مادۀ  اش نبوده باید پرداخت کند که این ص بهایی را که بعد از تلف هم به عهده حال شده یعنی مستأجر اجاره

 منافعِ آینده باشد.تواند ناظر به نمی  5۰5

بهایی که بر  تواند ناظر به منافعِ گذشته باشد مثالً منِ مالکریمی خانۀ الف را یک ساله اجاره کردم و یازده ماه اجارهاما این ماده می 

 . است  بر ذمه مستقر شدهشود زیرا ام مستقر شده را نپرداختم، با فوتم این دیون حال می ذمه 

 

 تاریخچه عقد اجاره: 

روابط   اجاره در  اهمیت  دلیل  به  این،  با وجود  قراردادها است،  قواعد عمومی  تابع  آثار،  و  انعقاد  از حیث شرایط  بیع  مانند  اجاره 

اجتماعی، اقتصادی قانونگذار به موجبِ قوانین روابط موجر و مستأجر، مقرراتی در بابِ اجارۀ امالک، وضع کرده است در قوانین  

های محلّ  ، اجاره۱362. محلّ سکونت: قانون روابط موجر و مستأجر  ۱خورد:  سه گروه اجاره به چشم می   مربوط به موجر و مستأجر 

. محلّ کسب، پیشه و تجارت:  2  و قواعد استثناییِ آنِ قانون )استثناء( و تراضیِ طرفین، قرار داد.   )اصل(  قانون مدنی سکونت را تابع  

برداری  هایی که به منظور بهره ولی اجارۀ اراضی مزروعی و توابعِ آن و باغ حکمفرما است    ۱356ها، قانون سال  در مورد اینگونه اجاره 

. اجاره به منظورهای دیگر: در صورتی که مورد اجاره به منظورِ غیر از کسب  3شود مشمول این قانون نیستند.  از محصولش انجام می 

دادگاه و توقیف( تابعِ مقرراتِ مربوط به اجارۀ محلّ سکونت    و پیشه و تجارت اجاره شود از هر حیث )نه فقط از حیث صالحیت 

 . ۱356مصوب  قانون روابط موجر و مستأجر  ۱4مادۀ   2خواهد بود. تبصره 

هر قرارداد اجاره راجع به    76تا    56در صورت اتمام مورد اجاره، موجر ملزم به تمدید عقد اجاره است بنابراین از    ۱356در قانون  

گوید؛ اما  قراداد تحمیلی می   56به همین دلیل هم به قراردادهای سال    رفِ انقضای مّدت، موجر حقّ تخلیه ندارداماکن تجاری به صِ

 به بعد از طرفِ موجر، قابل تخلیه است.  76قراردادهای اجارۀ سالِ  
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شود، اجارۀ تمدیدشده   تمدید ،  به دلیل انقضای مّدت  76منعقد شود و بعد از    76ای راجع به اماکن تجاری، قبل از  نکته: اگر اجاره 

منعقد شده    55ای راجع به اماکن تجاری، سالِ  تمدید شده باشد مثالً عقِد اجاره   76است ولو آنکه در زمانِ قانونِ    56تابعِ قانون  

 است.  56خواهیم اجاره را تمدید کنیم، اگر تمدید کنین باز هم مشمول قانون است( و بعد از سی سال می  56)که مشمول قانون 

منعقد شود و به هر طریقی از بین برود )فسخ شود یا اقاله    76ای راجع به اماکنِ تجاری قبل از سال در صورتی که عقِد اجارهنکته: 

 است. 76دوباره منعقد شود، تجدید شود، این قرارداد، تابعِ قانونِ سالِ  76و بعد از انحالل آن عقد، قراردادِ اجاره بعد از شود(  

 .است توافق طرفین و   62قانون و  قانون مدنی  تابعِ، 76تا  62جارۀ اماکنِ مسکونیِ منعقده از تاریخ  نکته: ا

 است.  قانون مدنیو    56قانون  تابعِ، 76تا  56نکته: اجارۀ اماکنِ تجاریِ منعقده از سال 

است مشروط بر اینکه    توافق طرفینو    قانون مدنیو    76قانونِ    تابعِ به بعد    76نکته: اجارۀ کلیۀ اماکن اعم از مسکونی و تجاری از  

تابعِ    از لحاظ ماهوی دارای شروطِ زیر باشد )یعنی تشریفات رعایت شده باشد و اگر این تشریفات یا همان شروط، رعایت نشود،  

 (: تابع قانون آ.د.م است  از لحاظ شکلیو  طرفین توافقاست و  قانون مدنی 

  تشریفات: در دو نسخه تنظیم شود )+( به تأیید دو شاهد رسیده باشد.

 

 کسب و پیشه به حقّ نکات راجع 

لذا به همین سبب دادگاه صالح برای رسیدگی به تخلیه    آید عینی به وجود می   کند برای وی حقّوقتی یک نفر جایی را اجاره می 

  2۰شود حقّ دینی است کما اینکه مادۀ  ی که برای موجر ایجاد می دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول یا عین مستأجره است اما حقّ

قانون مدنی مفید این امر است. اینکه مستأجر مقدم بر هر فرد دیگری باشد بعد از انقضای مدت این سرقفلی است. از نظر علمی  

شود.  کسب و پیشه با نظر محکمه تعیین می    کسب و پیشه. سرقفلی با تراضی طرفین اما حقّسرقفلی داریم و یک حقّ  یک حقّ

آید اما حقّ کسب و پیشه با فعالیت مستأجر در  ای بوجود نیاید. حقّ سرقفلی با قرارداد بوجود می ممکنه حتی حقّ کسب و پیشه

وابط موجر و مستأجر به شما مراجعه شد باید بدواً قانون حاکم را  ای در ر آید. هر وقت پرونده راستای اعتالی قیمت مکان بوجود می 

 تشخیص داد. 

 : از عبارتند  باشند  حاکم  اجاره قرارداد بر  است ممکن حاضر حال در  که  قوانینی اهم

 ق.م.( 5۱7تا   466)مواد  اجاره باب  در  مدنی قانون   مقررات .1

رغم تصویب و اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  : علیکسبی( )ناظر بر اماکن    ۱356قانون روابط موجر و مستأجر   .2

های کسبی، مشمول  هنوز کاربرد وسیعی دارد و بیشتر دعاوی موجر و مستأجر در محل   ۱356، قانون مصوب سال  ۱376

 است. ۱356قانون 

: این قانون  (۱378)مصوب    ۱376  سال  قانون   اجرایی  نامهآیین   و   (۱/7/۱376  از  جرااالزم ال)قانون روابط موجر و مستأجر   .3

 الذکر اشاره شده است.نامه فوق ناظر است بر هر مکان استیجاری مگر آنچه در مادۀ دو آیین

  طور   به  را.  م.ق  و   دارد   ایویژه   حکم  قانون   که   استثنایی   در موا  در   جز  است  حاکم  هااجاره   تمام   بر  اصل  عنوان   به  مدنی   قانوننکته:  

 .زند می  تخصیص ضمنی
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حقّ کسب یا پیشه یا تجارت: هر چند ظاهرِ اصطالحِ حقّ کسب یا پیشه یا تجارت داللت بر تفکیکِ سه مفهوم دارد، ولی واقعیت بر  

و ماهیت و اوصافِ اصلیِ حق در همۀ موارد یکسان است بنابراین حقّ   خالفِ این ظهور است: حقّ کسب، حقّ پیشه و حقّ تجارت

 کسب یا پیشه یا تجارت در واقع اقسامِ یک مفهوم هستند. 

 ترینِ آنها عبارتند از:  در مورد تعریف حقّ کسب یا پیشه یا تجارت تعاریف مختلفی ارائه شده که مهم 

 شود.شهرت و فعالیتِ خود برای محلّ کارش قائل می گر در نتیجۀ جلب مشتری و حقّی که تاجر یا صنعت  •

آوریِ مشتری  کند؛ این حق، ناشی از تقّدم در اجاره، حُسنِ شهرت، جمع حقّی که تاجر و کاسب، نسبت به محلّی پیدا می  •

 و رونق کسی است که بر اثرِ عملکردِ مستأجرِ محل به وجود آمده است. 

نِ سرقفلی با توجّه به موقعیتِ محلّی، کیفیتِ بنا و تجهیزاتِ عینِ مستأجره تعیین  حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مبلغ و میزا •

 کند.شود و مبلغِ نهایی را موجر تعیین می می 

   :و تجارت یشهو حقّ کسب و پ یفرق سرقفل

تأثیری در    کسبِ اعتبار و شهرت هیچ  ، شود پس در واقعسرقفلی در هنگامِ انعقادِ عقدِ اجاره به صاحبِ ملک پرداخت می  .1

 آن ندارد. 

 دانند.را شرعی نمی  و تجارت  یشهو حقّ کسب و پفقها فقط با سرقفلیِ ملک موافق هستند  .2

بلغِ آن را هم موجر،  شود و ممبلغ و میزان سرقفلی با توجّه به موقعیتِ محلّ ملک، کیفیت و تجهیزات مورد اجاره تعیین می  .3

 شود.بر اساس ضوابط و از سوی کارشناسان دادگستری معیّن می  و تجارت  یشه حقّ کسب و پکند در حالی که معین می 

تواند  با پایانِ عقِد اجاره می   ، حرفی از سرقفلی نزده بنابراین اگر پولی که داده بابت سرقفلی باشد 56قانونگذار در سال   .4

ند البته برخی از حقوقدانان معتقدند که  تواند مطالبه کمطالبه کند، در غیر این صورت )به عنوان سرقفلی نداده باشد(، نمی

االبِد قراردادِ استیجاری،  ، به واسطۀ ماهیتِ الی 56مشمولِ قانونِ سال  ، نامی از سرقفلی نیامده، مستأجرِ  56هر چند در قانون  

ی قرارداد  باشد حتی اگر سرقفلی در ابتداصاحبِ تمامِ منافعِ ملک اعم از حقّ سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت می 

 نداده باشد.

شد یعنی  از واژۀ سرقفلی استفاده کرده و تا قبل از آن از حقّ کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می   76قانونگذار در سال  

ای  معتقد بود که سرقفلی همان حقّ کسب یا پیشه یا تجارت است در حالی که عده  76قانونگذار تا قبل از تصویب قانون  

 و با یکدیگر متفاوت هستند. معتقد بودند این د

 : نکات سرقفلی

 سرقفلی بگیردیا از گرفتن آن امتناع کند. مستأجراز  تواند می هنگام انعقاد عقد اجاره موجر  .1

 پردازد و برعکس.در پایان مدّت قرارداد اجاره اگر موجر سرقفلی نگرفته باشد، هنگام تخلیه به مستأجر سرقفلی نمی  .2

 فلی گرفته باشد در هنگام تخلیه باید به مستأجر سرقفلی به نرخ عادلۀ روز بپردازد. چنانچه موجر از مستأجر سرق  .3

که مشروط به آن است که حقّ    سرقفلی نگرفته و مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار کند   ،اگر مالک .4

 انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد، پس از پایان مدت اجاره، مستأجرِ اخیر نیز حقّ دریافت سرقفلی را از موجر ندارد.  

الحسنه و سنِد تعهدآور ندارد، اینگونه  تأدیه یا عدم تأدیۀ سرقفلی میان موجر و مستأجر اساساً ربطی به ودیعه، تضمین، قرض  .5

 های وارده به عین مستأجره از طرف مستأجر.شود و یا از بابت جبران خسارتیا از بابت تضمین تخلیه گرفته می وه وج

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


 کنید! ها ارسالرساناز طریق پیامرا   تانپیام بدهید یا درخواست 09352213175به ، های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  مالکریمی دکتر امید  6مدنی جزوه  85 

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

)مستأجرِ    و مستأجر   گردد چنانچه مالک، سرقفلی گرفته باشد )مستأجرِ اول(استنباط می   6از مفهوم مخالفِ تبصرۀ یک مادۀ   .6

  اجاره، مستأجر دوم حقّ گرفتن سرقفلی ندارد   تِگذار کند بعد از پایان مّدبا دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری وا   اول(

 )این حالت، ناظر به جایی است که شرطِ انتقال نشده باشد یعنی  

 شود.که در این مثال، مستأجر اول از رابطه خارج نمی  مستأجرِ اول، حقّ انتقال اجاره را نداشته باشد( .7

تأجر اول با دریافت سرقفلی، ملک را به دیگری واگذار کند )ناظر به حالتی که مستأجر  اگر مالک، سرقفلی گرفته باشد و مس

 اول این حق را داشته باشد( پس از پایان مّدت اجاره، مستأجرِ دوم، حقّ مطالبۀ سرقفلی را دارد. 

ستأجر دوم به عنوان سرقفلی  تواند در اثنای مّدتِ اجاره برای واگذاریِ حقّ خود مبلغی را از موجر یا مهمچنین مستأجر می  .8

باشد. از وی سلب شده  انتقال به غیر  اجاره، حقّ  آنکه در ضمنِ عقدِ  الف.   دریافت کند مگر  از:    نتایجِ این حکم عبارتند 

یعنی مثالً پنج سال قرارداد اجاره منعقد شده، سه سالِ آن گذشته و دو سال باقی مانده؛    مّدتِ اجاره   مستأجر در اثنای 

. به ظاهر، این ماده حکایت از آن دارد که  تواند از موجر سرقفلی بگیردمانده می  حقّ خود یعنی دو سالِ باقی ریِبرای واگذا

تواند« تواند سرقفلی بگیرد. واژۀ »می مستأجر اعم از آنکه سرقفلی به موجر داده یا نداده باشد با تخلیه در اثنای مّدت می 

مّدتِ اجاره اگر حقّ    ب. در اثنای  اختیار داده و ربطی به توافق و تراضی با موجر ندارد. مبَیِّنِ این امر است که قانون به او  

تواند ملک را به مستأجر دیگر واگذار کند و از او سرقفلی بگیرد و مستأجر  انتقال به غیر از مستأجر، سلب نشده باشد، وی می 

تواند از مالک، سرقفلی بگیرد )یعنی مستأجر  نمی   6تبصرۀ یک مادۀ  دوم نیز در پایانِ مدتِ اجاره با توجه به حکم مندرج در  

 تواند از کسی سرقفلی بگیرد.( دوم هم سرقفلی داده و هم در پایانِ اجاره نمی 

سرقفلی بگیرد که در صورتِ دریافت، در پایانِ مّدتِ اجاره باید به نرخِ عادلۀ روز، سرقفلی را به مستأجر    تواند می   موجر نکته:  

 بدهد. 

 . تواند در اثنای مّدتِ اجاره برای واگذاریِ حقّ خود از مستأجر دوم یا موجر، سرقفلی دریافت کند نکته: مستأجر می 

  یگری ملک را به د  یسرقفل  یافتجر با درأنگرفته باشد و مست  یسرقفل  ،مالک چنانچه  دارد: »مقرر می   6مادۀ    ۱نکته: تبصره  

 « از مالک را ندارد. ی سرقفل ۀمطالب حقّ  یرجر اخأاجاره مست تِمّد  یانِپس از پا ید واگذار نما

 

 : مستأجره توسط مستأجر به غیر انتقالِ منافعِ عینِ

تواند منافع را به دیگری انتقال  امکانِ انتقالِ منافع است یعنی مستأجر می اگر عقِد اجاره، تابع قانون مدنی باشد، اصل بر   .1

 دهد مگر شرطِ خالف شده باشد. 

جر  أقانون موجر و مست  یینامه اجرایینآ  ۱5پذیر است )مادۀ  مانند قانون مدنی امکان  باشد   76اگر عقِد اجاره، تابع قانون   .2

به    یبا اخذ مبلغ  تواند ی از او سلب نشده باشد، م  یر به غ  انتقال   چنانچه حقّ،  ت اجاره در مّد یتجار  اماکنِ  جرِأمست: » ۱376

نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات   وجودی  که منع قانون  یهمان شغل و در صورت   یمورد اجاره را برا  ،ی سرقفل  عنوان

 « .ید نما منتقلیگری د ، به نامه مندرج در اجاره  یط شرا یرسا یتبا رعا یگرمشاغل د  ینداشته باشد، برا

تواند منافع را به دیگری  اصل بر عدمِ امکانِ انتقالِ منافع به غیر است یعنی مستأجر نمی   باشد:  56اگر عقدِ اجاره، تابع قانون   .3

 اجاره دهد مگر این اختیار کتباً به او داده شده باشد.

 

 1356قانون روابط موجر و مستأجر نکاتی در باب 
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باشد، ابتدائاً به عبارت بهتر اماکن کسبی میمنعقد شده و راجع به اماکن تجاری یا    ۱376/ ۱/7ای که قبل از  : عقود اجاره نکته

 باشد،  شده  منعقد   ۱/7/۱376  تاریخ   از   قبل  که  ایاجاره   قرارداد   هراست. بنابراین    ۱356مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  

  نیز   56  سال  از  قبل  که  قراردادی  هر. البته  ( ۱365  ۀواحد   ماده  خاص  موارد  گرفتن  نظر  در  با)  باشد می  ۱356  سال  قانون  مشمول

 . باشد می  56 سال قانون  تابع  است گشته   منعقد 

  76آن قبل از سال    ابتداییِ  ای باشد که انعقادِ منعقد شده است، اما تمدید اجاره   ۱376ای که بعد از سال  هر قرارداد اجاره :  نکته

پس   (. ی هیات عمومی دیوان عدالت اداریأه به ر با توجّ)خواهد بود  ۱356سال  انون قبلی است، مشمول ق  ۀبوده، چون تمدید اجار

مستأجر جدیدی که حقوق کسبی را از مستأجر قبلی خریده است به شرط آنکه رابطۀ استیجاریِ  ،  76/ ۱/7هر وقت پس از سال  

اجارۀ   منعقد شده باشد اما چون استمرارِ  76/ ۱/7باشد باز هم هرچند اجاره بعد از    ۱356دوران حاکمیت قانون سال   ،مستأجر اول

 است.   ۱356قانون سال  ، است، قانون حاکم ۱356 سالِ مشمولِ

  ۱376االجرا شدن قانون  : احراز رابطۀ استیجاری قبل از الزم ۱9/8/۱376اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه مورخ    7/ 48۱9نظریۀ شمارۀ  

قانون می  از شمول این  قانونِ الزم   دشوموجب خروج رابطۀ استیجاری  االجرای قبلی در خصوص مورد  و در واقع موجبِ شمولِ 

 مابین طرفین تنظیم گردیده باشد.االجرا شدن قانون جدید، سند رسمی یا عادی فی شود ولو اینکه بعد از الزم می 

 .حاکم است بر اجاره اماکن به منظور کسب یا پیشه یا تجارت صرفاً ۱356جر سال أقانون روابط موجر و مست: نکته

طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در    ۀ کلی: نکته

 . م خواهد شد الثر و باطل اعادادگاه بال

  واگذار  اشخاص  به   شهرداری  طرف  از  مردم  ۀعام  آسایش  و  رفاه  تأمین  منظور   به   که   مسافربری  هایپایانه   در  واقع  هایغرفه نکته:  

  و  بوده   خارج   ۱356  سال  مصوب  مستأجر   و مؤجر  روابط   قانون  شمول   از  مسافربری   هایشرکت   به   مربوط  هایغرفه   همانند   ،شودمی 

همچنین مطب پزشکان و دفاتر وکالی    .کرد  نخواهد   ایجاد  آنها  متصرفین  و   مستأجرین   برای   پیشه  و   کسب  و  استیجاری  حقوق

  دانست  ۱356و مستاجر مصوب سال   رکسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موج توان از مصادیق محلّرا نمی دادگستری 

 کنند و نه به جهت شناخته شدن در آن محل.چون افراد به اعتبار شخصیتِ برترِ آن وکیل یا پزشک به آنها مراجعه می 

، وسایل و لوازم اضافه کسب یا پیشه یا تجارت و یا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود  الی به منظور نگهداری کار محلّاگ :  نکته

مسکونی    مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسایل اضافه محلّ   ، مورد

 .باشد مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر در مورد اماکن مسکونی خواهد بود

فقط به »حقّ کسب و پیشه و تجارت« اشاره شده است. در دادگستری دو  کلمۀ »سرقفلی« وجود ندارد و  56: در قانون سال  نکته

مفهوم یکی سرقفلی و یکی حقّ کسب و پیشه نداریم. در دادگستری و در عمل تعیین حقّ کسب و پیشه و تجارت با توجّه به مبلغ  

شود و حقّ سرقفلی  ه ساقط می پیش پذیرد. نتیجه عملی: مستأجر اگر تخلفی کرد حقّ کسب وسرقفلی توسط کارشناس صورت می 

حقّ سرقفلی    ،شود؛ ما در دادگستری دو چیز نداریم؛ یعنی اگر حق کسب و پیشه و تجارت موکل ساقط شد در دلِ آنهم ساقط می 

 شود. شده محسوب می هم ساقط 

  – و پس از این تاریخ هم   وجود نداشتهحقّی قانونی و قابل مطالبه و حمایت به نام »سرقفلی«   ۱376: پیش از تصویب قانون نکته

اجاره  مورد  قانون  در  مشمول  سال    –  ۱376های  از  پیش  ندارد.  وجود  تجارت«  و  پیشه  و  کسب  عنوان »حقّ  به    ۱376چیزی 

افزایش   –وجود داشته و حداکثر تأثیر پرداخت اولیۀ آن به موجر  –اما نه به عنوان یک عرف مستقر موجد حق  –»سرقفلی« عرفاً  
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حقّ کسب و پیشه و تجارت    ِطسقِمُ  تخلفاتِ  ،و پیشه و تجارت در زمان تخلیه است، مشروط به آنکه علّت تخلیهنسبی حقّ کسب  

 نباشد. 

با رعایت ضوابط قانون اخیر اجاره داده شده باشد، به طور مطلق بحثی از  در ابتدا و   ۱376: در مورد اماکن کسبی که پس از  نکته

توان و نباید کرد. آنچه دوران امر بین وجود و عدم آن است فقط »سرقفلی« است و پرداخت آن  »حقّ کسب و پیشه و تجارت« نمی 

 چیزی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد.    به مستأجر در موقع تخلیه و به قیمت روز صرفاً وقتی ممکن است که مستأجر در ابتدا

  یا   اجاره   فسخ   حکم   صدور   مورد   حسب   تواند می   موجر  زیر   موارد   در  ۱356 مصوب   مستأجر   و  موجر   روابط  قانون   ۱4: وفق مادۀ نکته

  جر أمست  علیه   حکم  این  و  نماید می   صادر  را   اجاره  مورد   ۀ تخلی  دستور   ،اجاره  فسخ  حکمضمن    دادگاه   کند   درخواست  دادگاه   از   را  تخلیه 

تواند مستأجر را مجبور به تخلیۀ ملک نماید مشروط بر اینکه  )در برخی از موارد، موجر می   شد   خواهد   تخلیه   ، محل  و  اجرا  متصرف  یا

 : حقّ کسب، پیشه و تجارت بپردازد(

  ۱9ماده    ۱)تبصرۀ    کند اره را منتقل می در موردی که مستأجر، حقّ انتقال به غیر نداشته با این وجود، مستأجر، مورد اج .1

  نحو   به   یا  جزئاً  یا  کالً  را  اجاره  مورد  منافع   تواند نمی   جرأمستالذکر،  ایِ مشمولِ قانون فوق نِ اجارهاکدر مورد ام:  (56قانون  

  بدون  ، جر أمست  که   موردی   در   .باشد   شده   داده   او   به   اختیار  این  کتباً   اینکه   مگر  نماید   واگذار  یا   دهد   انتقال   غیر   به   اشاعه

  صورتی   هر   به  جزئاً  یا  کالً   را  اجاره  مورد   نباشد   بین   در  اینامهاجاره   که   موردی  یا  و   نامهاجاره  در   غیر  به   انتقال   حقّ  داشتن

  ۀ الکفالتحت   اشخاصِ   جز  دیگری   استفاده  و   اختیار  در   غیره   و   نمایندگی  یا  وکالت   طریق   از  عمالً  یا  نموده   واگذار  غیر   به  باشد   که

 .باشد  داده   قرار خود قانونی

ای را بابت  خواهد واگذار کند مثالً اگر مستأجر، مغازه تواند مورد اجاره را به هر کسی که می باید توجه کرد که مستأجر نمی

 تواند برای احداث آهنگری به دیگری اجاره دهد.فروشی اجاره کرده نمی کتاب

  در   باید   نباشد   غیر  به   انتقال  به   راضی  ، مالک  و   نبوده   بین   در   اینامه اجاره   یا  شده   سلب  غیر   به  انتقال  حقّ   نامهاجاره   در   هرگاه

  به   انتقال  سند   تنظیم   برای   تواند می  جر أمست  واال بپردازد   را   جرأمست  تجارت   یا   پیشه   یا   کسب   حقّ   ،اجاره   مورد   تخلیه   مقابل 

  دفترخانه  در   انتقال   سند   تنظیم   و   غیر   به   اجاره   مورد   منافع   انتقال  تجویز   به   حکم   ، دادگاه  صورت  این  در   کند،   مراجعه   دادگاه 

  به   را  آن  رونوشت  و  صادر(  نباشد   بین  در  رسمی  ۀناماجاره   اگر)  ملک  نزدیک   ۀدفترخان  یا  سابق  ۀناماجاره   سند   ۀکنند تنظیم 

  تمام  به   نسبت   حیث  هر  از  جدید   جرِ أمست  نمود،  خواهد   اعالم  نیز  موجر به    را  مراتب   و  نماید می   ارسال  مربوط  دفترخانه 

 . بود خواهد  سابق جرِأ مست  مقامِقائم  ،اجاره شرایط 

  را   تخلیه  درخواست  حقّ  موجر  نماید   واگذار  دیگری  به   را  اجاره  مورد  فوق،   مقررات   رعایت  بدون   جرمستأ  که   صورتی  در

  مورد   حسب   متصرف   یا  جر أمست  مورد  این  در   و   شد   خواهد   اجرا  جر أمست  یا  متصرف  علیه   تخلیه   حکم   و   داشت  خواهد 

 .داشت  خواهد  را  تجارت یا  پیشه یا کسب  حقّ نصف دریافتِ استحقاقِ

  تجارت  و   پیشه   و   کسب   محلّ   مورد   در دهد:  تخلیه در موردی که مستأجر، بدون موافقت با موجر، تغییرِ شغلِ نامتشابه می  .2

 شغل   اینکه   مگر  دهد   تغییر  را  خود  شغلِ   ،موجر  رضای  بدون  جرأمست   و  شده  داده  اجاره  نیمعیّ  شغل  برای  اجاره  موردِ  هرگاه

اگر مستأجر، شغلی   ۱356 مصوب  مستأجر و  موجر روابط  قانون  ۱4مادۀ  7مطابق بند  .باشد  سابق  شغلِ مشابهِ عرفاً جدید 

بدون پرداخت  تواند  نامه تعیین شده تغییر دهد و شغل جدید، عرفاً مشابهِ شغل پیشین نباشد، موجر می را که در اجاره 

، تقاضای تخلیۀ عین مستأجره را بنماید. مثالً اگر شغلی که تغییر یافته )شغل جدید( و  حقّ کسب یا پیشه یا تجارت

کند؛ حتی اگر شغلی که  عۀ یک صنف باشند رویۀ قضایی این دو را شغلِ مشابه فرض می شغل پیشین، هر دو زیر مجمو
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تر  جدیداً تغییر یافته به لحاظ مسائلی چون ایجاد سر و صدا، تولید بو، ایجاد آلودگی و موردِ پسند بودنِ عامه، بهتر و مناسب

 پزی به فروشگاهِ لوازمِ آرایشی و بهداشتی تبدیل شود(. له از شغل سابق باشد، باز موجر اختیار تخلیه را خواهد داشت )مثالً ک 

کند چون باید این احتمال را بدهد که مستأجر با ابالغ اخطاریۀ وقت  در این مورد، موجرِ هوشیار ابتدائاً تأمین دلیل می 

شغل جدید را جمع    رسیدگی به همراه دادخواست و ضمائمِ آن، اعادۀ به وضع سابق کند؛ چراکه مستأجرِ عاقل نیز فوراً

فروشی( حقّ  کند و به شغل سابق رجوع خواهد کرد. به محض تخلفِ مستأجر )مثالً تغییر شغل از آهنگری به بستنی می 

 کند.شود و اعاده به وضع سابق، حق را ساقط نمی ایجاد می  موجرفسخ برای  

  دادگاه   از  را   تخلیه  یا   اجاره  فسخ  صدور حکم  واند تمی   باشد موجرکرده    تفریط   یا  تعدی  اجاره  مورد  در  جرأمست  که   صورتی  در .3

نماید. مثالً اگر مستأجر دیوار بیست و  می   صادر   را  اجاره  مورد   تخلیۀ  دستور   اجاره   فسخ  حکمضمن    دادگاه  کند   درخواست

سانت بتراشد و یا در مغازه بالکن احداث کند. الزم به ذکر است مواردی چون گذاشتن پارتیشن و تعبیۀ   ۱5پنج سانتی را 

قانون    ۱4مادۀ    8شود. توجه داشته باشید که مطابق بند  کانال کولر یا دریچۀ هواکش عرفاً تعدی و تفریط محسوب نمی

هرگاه مستأجر در ملک تجاری مرتکب تقصیر شود، موجر بالفاصله حقّ فسخ اجاره   ۱356وابط موجر و مستأجر مصوب  ر

ریالی حقّ کسب یا  را خواهد داشت و نیازی نیست مطابق قانون مدنی ابتدا مستأجر را از تقصیر منع کند. در این مورد،  

 . پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق نخواهد گرفت

  ۀ دفترخان  اخطار   ابالغ  با  و  نموده  خودداری  المثلاجرت  یا  االجارهمال   پرداخت  از  موعد مقرر   در   جر أمست  که  رتی صو  در  .4

 قسط  روز   ده  ظرف (  نباشد   بین   در   ای نامهاجاره   یا   بوده   عادی   نامه اجاره که  موردی   در )   اظهارنامه  یا   اجاره   سند   ۀ کنند تنظیم 

  ، معوقه  بهایبراجاره   اضافه  ،دادگاه   حکم   صدور  از  قبل  جرأمست  هرگاهالبته الزم به ذکر است    .نپردازد  را  افتاده  عقب  اقساط  یا

  جر أمست  و   شودنمی   صادر   تخلیه   به   حکم   نماید   تودیع   دادگستری صندوق    در   موجر   نفع   به   را  بهای معوقهدرصدِ اجاره   بیست

  این   از  تواند می   یکبار   فقط   جرأمست  .گرددمی   پرداخت   موجر   به   نیز   شدهتودیع   مبلغ  و   محکوم   دادرسی  خسارت  پرداخت  به

 بهااجاره  پرداخت   به   اقدام  اظهارنامه  یا   اخطار  اثر   در   یکسال   ظرف  دوبار  جر أمست  که   صورتی  در   .کند   استفاده  قِ قانونی ارفا

  با   تواند می   موجر   ننماید   تودیع   ثبت  صندوق   در   یا  و   نپردازد   موجر  به   مقرر   موعد   در   را  بهااجاره  سوم   بار  برای   و   باشد   کرده ن

 . بنماید  راه جرمستأ عین  ۀ تخلی درخواست  دادگاه از  مستقیماً  دادخواست  تقدیم

 . شودتخلیه داده می حقّ کسب یا پیشه یا تجارت،  بدون پرداختِ بها نپرداخته است نکته: جایی که مستأجر، اجاره

  ۱5( مهلت تخلیه  56قانون    ۱4مادۀ    9و بند    6بها )مادۀ  اختِ اجاره نکته: در مواردِ صدورِ حکمِ تخلیه به استنادِ عدمِ پرد

بین ده روز    (27صدر مادۀ  بها؛  یعنی اوون مواردِ دیگه غیر از عدم پرداخت اجاره)   و در سایر موارد  ( 27مادۀ  2)تبصره    روز

  27های مذکور، از تاریخِ پرداختِ حقّ کسب یا پیشه یا تجارت است )مادۀ  باشد، بدیهی است که شروعِ مهلتالی دو ماه می 

   (. 2+ تبصره   56قانون 

 بها پرداخت نشده است، درخواست تخلیه کرد. توان به استناد اینکه اجاره نمی  قانون مدنی یادآوری: در 

به   دادگاه از تجارت یا پیشه یا کسب  محلۀ تخلی درخواست(: 56قانون   ۱5ماده  ۱حداث ساختمان )بند تخلیه به منظور ا .5

 ساختمانی  ۀ پرواناین است که    بر  مشروط  جدید   ساختمان  احداث  منظور  به  تخلیهپذیر است.  احداث بنای جدید امکان  جهت

  یا  و  ساختمان  پروانه   ،مربوط  مقررات  رعایت  با  مالک  ۀمراجع  صورت  در  مکلفند   هاشهرداری   و  شود   ارائه  شهرداری  گواهی  یا

 یا  کسب حقّ پرداختبه  ،تخلیه حکم صدور  ضمن دادگاه ، در این مورد .نمایند  تسلیم مالک به  و  صادر را  نظر مورد  گواهی

 . داد خواهد  حکم به طور کامل  متعلقه به مستأجر تجارتِ یا پیشه

  محلّ   تخلیه   درخواست(:  56قانون    ۱5ماده    2)بند    برای کسب یا پیشه یا تجارتتخلیه به منظور احتیاجِ شخصِ موجر   .6

 .است  جائز  به جهت نیازِ شخصی )شخصِ موجر نه مثالً فرزند و اعضای خانوادۀ وی(   دادگاه   از  تجارت   یا   پیشه  یا  کسب
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  کسب   حقّ   پرداخت کاملِبه    منوط   همچون مورد فوق   تجارت  یا  پیشه   یا   کسب  برای  موجر   شخصِ  احتیاجِ   منظور   به  تخلیه 

شود که طبق این بند، این احتیاج باید احتیاجِ شخصی  تکرار می  از سوی موجر است.  متعلقه به مستأجرتجارتِ  یا پیشه یا

 باشد یعنی احتیاجِ شخصِ موجر نه مثالً زوجه یا پدر یا مادرِ موجر. 

مشروط بر اینکه محلّ کسب، مناسب برای سکونت    به سکونت در آنیا نزدیکانِ او    تخلیۀ محلّ کسب به دلیل احتیاج موجر  .7

 از سوی موجر است ضروری است.  متعلقه به مستأجر تجارتِ یا پیشه  یا کسب  حقّ کاملِ  پرداخت در اینجا نیز، باشد.

 گونه مقرر دارد: قاضی باید به کارشناس پارامتر بدهد و مثالً این 

اش به نرخ روز  آقای کارشناس برو به این آدرس در خیابان ولیعصر ببین حقّ سرقفلی »  :گویند اشکال بزرگ قضات این است که می 

 که این غلط است.  «چقدر است

 باید قاضی به کارشناس پارامتر بدهد:

ه به سنواتی که آن فرد در آن محل کسب است و اینکه چه  ای که این فرد پرداخته و با توجّباید بروید و با توجه به مبلغِ سرقفلی 

ها است و فروش راستۀ چوب   ،ثالً این راستهکند؛ حُسن شهرت او، موقعیت مکانی آن مغازه و سایر عوامل فنی دیگر م نوع کاری می 

وسط آن یک طالفروشی نیز هست. حاال کارشناس قیمت روز سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت چقدر است. مثالً اگر دو مغازه  

 . 3۰۰و یکی بشود    5۰۰هم باشند و مثل هم باشند یکی ممکن مستحق کسب و پیشه بشود  ولیعصر در کنار  یاباندر خ

منفعتِ موردِ اجاره طبق قواعد عمومی قراردادها باید مشروع باشد حال اگر منافعِ مشروعِ مالی به دیگری اجاره داده شود ولی    نکته:

تواند اجاره را فسخ و تخلیۀ  موجر می   قانون روابط موجر و مستأجر  ۱4  مادۀ   آن شخص از منافعِ نامشروعِ آن استفاده نماید طبق بند 

 هد.  عین مستأجره را بخوا

 

 1376قانون روابط موجر و مستأجر نکاتی در باب 

و مقررات قانون مدنی    ۱376ای که منعقد شده باشد، تابع مقررات مندرج در قانون سال  هر قرارداد اجاره   ، 7/۱376/ ۱بعد از  نکته:  

 ( ۱376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ۱۱و  ۱ وادّ م)و شرایط مقرر بین طرفین است 

باشد، تابع مقررات    ۱376ای که منعقد شده باشد، اگر فاقد شرایط مقرر در قانون سال  هر قرارداد اجاره   ، ۱/7/۱376بعد از سال  نکته:  

 . قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است

چه راجع به اماکن تجاری باشند و چه مسکونی و غیرتجاری، تابع قانون روابط    ۱376قراردادهای اجاره منعقده بعد از سال  نکته:  

که فاقد شرایط مقرر در قانون سال  این  و مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین هستند مگر  ۱376جر سال  أموجر و مست

 .باشند، که در این صورت، تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می باشند  ۱376

تار»:  76قانون    ۱ماده   االزم  یخاز  کلقانون   یناالجرا شدن  اجاره  از مسکون  اماکن   یۀ ،  پ  محلّ  ،ی تجار  ،یاعم  اماکن    ،یشه کسب و 

قانون  تابع مقررات  شودی منعقد م  یعاد یا  یرسمقرارداد  آن که با یرو نظا  یدولت یهاو ساختمان ییدانشجو  هایخوابگاه ،ی آموزش 

 « خواهد بود.  جر أموجر و مست ین مقرر ب  یط شراو   نقانو ینمقررات مندرج در ا و  یمدن
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نامۀ عادی مقرر داشته: قراردادهای عادیِ اجاره باید با قید مدّتِ اجاره در دو  در خصوص تشریفات تنظیم اجاره   76قانون سال  نکته:  

  . موردِ اعتماد طرفین، به عنوان شهود گواهی شود   افرادِنسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیلۀ دو نفر از  

 )مثالً گواهی( انجام شده باشد.بنابراین باید تشریفات 

ظرف یک هفته و در اجارۀ با سندِ عادی    اجرای ثبتتوسط    رسمی بنا به تقاضای موجر، تخلیۀ عینِ مستأجره در اجاره با سنِد  نکته:  

 ظرفِ یک هفته بعد از تقدیمِ تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قانونی توسط ضابطین قوۀ قضاییه انجام خواهد گرفت. 

، پیشه و  که مفهومی به مراتب محدودتر از حقّ کسب  مفهوم سرقفلی را واردِ روابِط استیجاری کرده است  76نکته: قانون سال  

 تجارت است.  

 شود.دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می اشعار می  ۱376جر أموجر و مستروابط قانون نکته: مادۀ آخرِ 

 ، حاکم بر این عقِد اجاره نیست. 76شود، بنابراین قانون سال به مّدت سی سال منعقد می  ۱355ای در سال یک مسأله: عقد اجاره 

 

 :هالهمقاب

نکند.   یط تفر  یا  ی جره به نحو متعارف رفتار کرده و تعد أمست  یندر استعمال ع   -: اوالً  ید مستاجر بای: »قانون مدن  49۰  ۀماد •

در منافع مقصوده که از اوضاع    یینو در صورت عدم تع  که در اجاره مقرر شده   ی همان مصرف ی مستاجره را برا  ین ع  -   یاًثان

کند و در صورت    یه دأمقرر است ت   ینطرف  ین که ب  ی را در مواعد   جارهاالمال   - ثالثاً  .  ید استعمال نما  شودی استنباط م و احوال  

 « بپردازد. ید موعد، نقداً با  یینِعدم تع

المسمی در صورتِ عدمِ پرداختِ اجرت ، به موجر، این حق را داده که  56قانون    ۱4مادۀ    9: طبق بند  49۰بند سوم مادۀ   .1

 توسط مستأجر در مؤعد معیّن با انجام تشریفاتی معامله را فسخ کند. 

در قانونِ موجر و مستأجر از آنجایی که روابطِ طرفینِ عقد، نامحدود است و معلوم نیست تا کِی ادامه دارد در خصوص   .2

با در نظر گرفتنِ شرایطی از جمله انقضای مّدت اجاره و   56قانون  4بها تدابیری اندیشیده شده؛ چنانچه مادۀ تعدیل اجاره

بها به طرفینِ عقد این  از مالِ موردِ اجاره حکمِ قطعی دادگاه در باب تعدیل اجاره گذشتن سه سال از تاریخ استفادۀ مستأجر  

منتشرشده  االها و خدماتِ مصرفیِ  امکان را داده که تقاضای تجدیدنظر بنمایند؛ دادگاه نیز با توجه به شاخصِ کلّ بهای ک 

 کند.از سوی بانک مرکزی، رأی مقتضی صادر می 

از اوضاع    یاشده باشد    که در اجاره ذکر  یمورد   یرجره را در غأمست  ینجر، عأاگر مستدارد: »قانون مدنی اشعار می   492مادۀ   •

    «.فسخ اجاره را خواهد داشت   حقّ ،آن ممکن نباشد موجر استعمال کند و منع  شودی و احوال استنباط م

ذکر شده، در میان این موارد آمده که اگر مستأجر، خالفِ موردی که در    ، مواردی که موجر حقّ فسخ دارد 62قانون  در   .3

از توانایی یا عدم توانایی موجر بر منع  نامه آمده از مورد اجاره استفاده کند، موجر حقّ فسخ دارد بدون آنکه صحبتی  اجاره

، تنها با این تفاوت که در  4۰هم پیگیری شده است  56قانون    ۱4مادۀ    7و    6مستأجر وجود داشته باشد، این رویه در بند  

 آید.گفته شده که اگر شغلِ جدید عرفاً مانند شغلِ قیدشده در قرارداد باشد، مشکلی پیش نمی  یشهمحلّ کسب و پخصوص  

 
مورد  ۀی حکم فسخ اجاره دستور تخل دادگاه ضمنز دادگاه درخواست کند را ا یهتخل یا حکم فسخ اجاره  حسب مورد صدور تواندیموجر م یردر موارد ز 40

بر خالف    یسکن  محلّ  ۀکه از مورد اجار  یـ در صورت  6خواهد شد. ...    یهمتصرف اجرا و محل تخل  یاجر  أ مست  یهعل  ،حکم  ینو ا  نماید یاجاره را صادر م

اجاره داده شده و    ینی مع  شغلی  ت هرگاه مورد اجاره براو تجار  یشهکسب و پ   ـ در مورد محلّ  7شده استفاده گردد.    ید نامه قدر اجاره  کهی  منظور

 باشد.   مشابه شغل سابق عرفاً ید شغل جد ینکهدهد مگر ا ییرخود را تغ  موجر شغل یجر بدون رضاأ مست
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 ینجر، عأآن، مست  یو اگر پس از انقضا  شودی ت برطرف م مّد  ی عقد اجاره به محض انقضا قانون مدنی گفته: »  494مادۀ   •

المثل خواهد بود اگر چه  اجرت  ت مزبور مستحقّمّد  ی در تصرف خود نگاه دارد موجر برا  یتجره را بدون اذن مالک مّدأمست

  یفای المثل بدهد که استاجرت  ید با   تیمالک در تصرف نگاه دارد وق  ۀمنفعت نکرده باشد و اگر با اجاز  یفایجر استأمست

 « .ید که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نما ینمنفعت کرده باشد مگر ا

بینی  های گوناگونی پیش اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند یا نه، در قوانین، راه در مورد اینکه آیا با پایانِ مّدتِ .4

 شده است: 

، اصل بر این است که با انقضای مّدتِ اجاره مستأجر باید تخلیه کند و هرگونه ادعایی از طرفِ او علیه موجر  76در قانون  

توان  یکِ همین قانون، شرط خالفِ این مورد پذیرفتنی است، یعنی می  مانعِ این کار نیست، البته طبق قسمت اخیر مادۀ

 شرط کرد مستأجر، بعد از انقضای مّدت، مالِ موردِ اجاره را در تصرف داشته باشد.

ت عمر  مّد  ی اگر موجر فقط برا  یکنل  شود ی جر باطل نمأمست  یافوت موجر    ۀ واسط  عقد اجاره به قانون مدنی: »  497مادۀ   •

  جر شده باشد به أو اگر شرط مباشرت مست  شودی فوت موجر باطل م  بوده است اجاره به جره  أ مست  ینِع  منافعِ  مالکِ  ،خود

 «. گرددی جر باطل م أفوت مست

، که موارد حقّ فسخ را نام برده صحبتی از امکانِ فسخ به علّتِ فوتِ مستأجری که مباشرتِ او شرط  56سال    ۱4در مادۀ   .5

ن دلیل باید قائل به آن شد که طبق این قانون اگر مستأجر فوت کند و مباشرتش شرط شده باشد عین به همیشده نیامده  

  یر در موارد ز:  ۱2توانند اجاره را فسخ کنند )مادۀ گیرد؛ حال اگر تمامی ورّاث توافق کنند، می مستأجره به وراثش تعلّق می 

ت اجاره و  جر در اثنا مّدأدر صورت فوت مست.  4...   رخواست کند:اجاره را از دادگاه د  صدور حکم به فسخ  تواند ی جر مأمست

 (.ورثه  ۀ یفسخ اجاره از طرف کل ت درخواس 

 که موجر حقّ  یناست مگر ا  یمنتقل شود اجاره به حال خود باق  یگرید  جره به أمست  یناگر ع: »یقانون مدن  498  ۀماد •

 «  خود شرط کرده باشد.  ی فسخ در صورت نقل را برا

شرط شده باشد   یقطع  انتقالِ  هنگامِ  اجاره  فسخِ  حقّ  ،یسکن  محلّ  ۀنامکه در اجاره   یدر صورت: » 56قانون   ۱4مادۀ    3بند   .6

همسر   یا مادر    یا پدر    یااوالد    سکونتی  آن را برا   یا و    ید در مورد اجاره سکونت نما  بخواهد شخصاً   یدار خر  ینکه مشروط به ا

  یه درخواست تخل ید مراجعه ننما یه تخل یبرا  لکانتقال م یختا سه ماه از تار  یداراگر خر ،صورت ینهد. در اد یص خود تخص

، یکی از موارد فسخ مستأجر، در صورتی  56قانون    ۱2مادۀ    3در بند    «.شودی نم  یرفته پذ   اجاره  تِمّد  ی ت تا انقضاعلّ  ینبه ا

را مصداقی برای این مورد دانست    498توان قسمتِ دومِ مادۀ  است که مطابق شرایِط اجاره حقّ فسخ او محقق شود، می

 ی اجاره را فسخ کند.تواند، در صورت انتقالِ عینِ مستأجره به دیگریعنی هرگاه در قرارداد، شرط شده باشد مستأجر می 

  6مادۀ   2و بند    56قانون    ۱4مادۀ  3توان در بند  بیانگرِ خیارِ شرط به سودِ مستأجر است، شبیهِ این ماده را می   498مادۀ  .7

  حقّ ، اجاره  یط که مطابق شرا ی در موارد. 2 ...  :ید اجاره را فسخ نما تواند ی جر مأمست یر در موارد ز  . 6ماده یافت: »  62قانون  

بینی شده اجاره را فسخ کند ولی باید  تواند در مواردی که در قرارداد پیش « جایی که مستأجر می .یابد   جر تحقق أستم  فسخِ

ذکر شده است:   62قانون    8و تنها موردِ آن در مادۀ    د به این نکته توجّه داشت که اصوالً خیارِ شرط به نفع موجر وجود ندار

جر  أکه مست  ی الف ـ در مورد  را از دادگاه درخواست کند:   یه تخل   اجاره را فسخ و حکم   یر در موارد ز  تواند ی ـ موجر م  8ماده  »

وکالت و    یق از طر عمالً  یا  واگذار نموده و  یر که باشد به غ ی به هر صورت جزئاً  یا  اجاره را کالً  مورد  یر غ انتقال به  با سلب حقّ 

که در    ی ب ـ در صورت  خود قرار داده باشد.  یالفکاله قانون جز اشخاص تحت   یگری دو استفاده    یاردر اخت  یره و غ  یندگی نما  یا

 یکه از مورد اجاره برخالف منظور و جهت  ی ج ـ در صورت  شرط شده باشد.  یقطع   هنگام انتقال   ، اجاره  فسخِ   حقّ   نامهاجاره

مقرر از آن    بها در مهلت عهد به پرداخت اجاره جر با تأکه مست  ی د ـ در صورت   شده استفاده گردد.   ید که درقرارداد اجاره ق

 « .ید شرط تخلف نما
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  ین فالن مبلغ مع یسال یاماه  یااالجاره هم از قرارِ روز ذکر نشده و مال  یحطور صر مّدت به ،اگر در عقد اجاره»:  5۰۱ ۀماد •

  یهااز مدّت  یش مستأجره را ب  ینخواهد بود و اگر مستأجر ع  یحسال صح  یک  یاماه    یک  یاروز    یک  یشده باشد اجاره برا

مّدت و به    یه بق   ی ات حاصله براموجب مُراضاو را نخواهد مؤجر به   ید   یۀ تخل  هم خود نگاه دارد و مؤجر    مزبوره در تصرفِ 

 « خواهد بود. ین طرف ین مقرر ب نسبت زمان تصرف مستحقّ اجرتِ

المثل در صورتِ انقضای  ها قید کنند که اجرت نامهگفته است که دفاتر اسناد مکلفند در اجاره   56قانون   ۱۱مادۀ  7در بند  .8

 شود. برداشت می  5۰۱این مسأله از مادۀ المُسمی است. تمّدت یا فسخِ اجاره تا زمانِ تجدیِد آن یا تخلیه به میزان اجر

عدول کرده    56مفادّ قانون    در خصوص محلّ سکونت از، قانونگذار به دلیل تمایل به اجرای قواعد عمومی،  62در قانون سال   .9

 شود.حلّ قانون مدنی انجام می لذا راه 

مستأجرِ محلّ کسب و پیشه بعد از انقضای مّدتِ اجاره در تخلیۀ ملک یا ادامۀ سکونت و پرداختِ ،  4۱ 56قانون  6در مادۀ 

ثل، مخیّر است در حالی که موجر، حقّ تقاضای تخلیۀ مورد اجاره را تنها به بهانۀ پایان یافتنِ  الماجرتیا    یالمُسَماجرت

 مّدتِ اجاره ندارد. 

تواند در پایانِ  در خصوص مستأجر قابل اعمال است زیرا او است که می ، تنها  56در قانون سال    5۰۱حکم مادۀ   .10

ثل بپردازد  الماجرت ، آخرِ هر ماه  یالمُسَماجرتبه میزان    56قانون    6مّدتِ اجاره عین مستأجره را تخلیه کرده و طبق مادۀ  

 . در غیر این صورت، موجر اجازۀ تقاضای تخلیۀ عین را به بهانۀ اتمام مورد عقد ندارد

 جاری است. 62( در قانونِ سالِ  56)بر خالف قانون سال   5۰۱حکم مادۀ  .11

بینی کرده و به دلیلِ اصلِ  بها پیش، راهِ دیگری را برای تعیین میزان اجاره 56قانون روابط موجر و مستأجر سال   .12

بها را به نرخِ عادلۀ  دادگاه، میزان اجاره مقرر شده که    42داند، در مادۀ سۀ این قانونعدمِ زیاده، گفتۀ مستأجر را مقّدم نمی 

بها را بر پایۀ نرخ روز تعیین  ، علت این حکم هم ظهور و غلبه است چرا که طرفین، اصوالً میزانِ اجارهکند روز تعیین می 

 المُسَمی شده است.المثل، جایگزینِ اجرتکنند به عبارت دیگر، در این قانون، اجرتمی 

 نکند.   یط تفر  یا   ی جره به نحو متعارف رفتار کرده و تعد أمست  یندر استعمال ع   - اوالً  :    ید جر باأ مست: » یقانون مدن  49۰  ۀ ماد •

در منافع مقصوده که از اوضاع   یینو در صورت عدم تع که در اجاره مقرر شده  یهمان مصرف  یجره را براأمست ینع - یاًثان

کند و در صورت    یه دأمقرر است ت   ینطرف  ین که ب  ی را در مواعد   جارهاالمال   - . ثالثاً  ید استعمال نما  شودی استنباط م و احوال  

 « بپردازد. ید موعد، نقداً با  یینعدم تع

در قانون مدنی یکی از وظایف مستأجر، استفاده از مالِ موردِ اجاره برای مصرفی است که ذکر شده، با این حال در   .13

نامه باید تصریح  اختالفی آمده است که دفاتر اسناد رسمی در اجاره برای جلوگیری از هرگونه    56قانون    ۱۱مادۀ    5بند  

  که به   ی مکلفند عالوه بر نکات  یدفاتر اسناد رسم:  ۱۱ماده  نمایند که عینِ مستأجره برای چه منظوری اجاره داده شده: »

  یاکسب  یا  یجاره به منظور سکنـ ا  5 ... :ید بنما  یحتصر  نامهرا در اجاره یرشود نکات ز  یترعا  ید و مقررات با ین موجب قوان

 « .یحطور صر  آن به  ید باشد ق یگری و تجارت و هرگاه به منظور د  یشهکسب و پ  نوع یینتجارت با تع  یا یشهپ

 
 یماه اجار  آخر هر  یمسَالمُاجرت   یزانالمثل را به ماجاره اجرت  تِمدّ  ءِ و پس از انقضا  یمسَالمُاجرت  نامهدر اجاره  نیّجر مکلف است در موعد مع أ مست»  41

 ...« او بپردازد قانونیۀ  یندنما یا ظرف ده روز به موجر 
میزانی  تنظیم نشده باشد به    نامهنامه قید شده و هرگاه اجارهبها همان است که در اجارهاجاره   نامه تنظیم شده باشد میزاندر مواردی که اجاره  : 3ماده    42

 نرخِبها به  قانون از طرف دادگاه میزان اجاره   است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این  است که بین طرفین مقرر یا عملی شده

 . شودمی تعیین روز  ۀعادل
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، یکی از مواردِ تقاضای فسخِ اجاره توسط مستأجر، زمانی است که عین مستأجره به  56قانون    ۱2مادۀ    2در بند   .14

ـ در    ۱2  ماده :  جرهأمست  ینِ ع  ۀ یاجاره و تخل  : موارد فسخِفصل چهارماع خارج شود: » واسطۀ عیبی حادث از قابلیتِ انتف

در    یبیاجاره ع تِمّد ی ـ اگر در اثنا 2 ...  اجاره را از دادگاه درخواست کند: صدور حکم به فسخ تواند ی جر م أمست یر موارد ز

 «مقدور نباشد.  یبانتفاع خارج نموده و رفع ع یته آن را از قابلک  جره حادث شود أمست ینع

 « اجاره خالف آن شرط شده باشد.  که در عقِد  ین اجاره دهد مگر ا  یگری جره را به دأمست  ین ع  تواند ی جر م أمست: »474مادۀ   •

رویۀ  ، مالِ موردِ اجاره را به دیگری اجاره دهد، در قوانین  مستأجر  در خصوصِ امکانِ اجارۀ فرعی یعنی حالتی که .15

واحدی وجود ندارد، طبق قواعد عمومی، لزومی به تصریحِ اختیارِ مستأجر در انتقال یا اجارۀ منفعت، وجود نداشته و خودِ  

  عقِد اجاره، موجِد این حق است.

 نامه(. آیین  ۱5)مادۀ   هم بیان کرده که باید طبقِ قواعِد عمومی عمل کنیم  76نامۀ اجرایی سال آیین .16

 ، این حق وجود ندارد مگر تصریح شود.56ن قانو  ۱۰طبق مادۀ  .17

طبق نظر مرحوم دکتر شهیدی در قانون مدنی صحبتی از لزوم تنظیم سند برای عقد اجاره نشده و گویا این عقد به طور   •

  دانندها می هر سه، قراردادهایی را مشمولِ این قانون  76و  62، 56شود درحالی که موادِّ یکِ قوانین شفاهی هم منعقد می 

پس اگر قرارداد اجاره شفاهی باشد، عقد، باطل نیست و تابع    که یا به صورت سنِد رسمی و یا عادی تنظیم شده باشند.

 باشد. قانون مدنی می 

، مالکیتِ منافعِ عینِ مستأجره، دائمی شمرده نشده ولی اجاره، محدود به مّدتِ ذکرشده در  56: در قانونِ سالِ  466مادۀ   •

تواند بعد از پایانِ اجاره نیز به کسبِ خود ادامه داده و موجر، جز در موارد معیّن، حقّ  نی مستأجر می باشد یععقد هم نمی 

 فسخ یا تخلیه ندارد. 

 

 قانون مدنی(  652 تا  648 )مواد  قرض عقد

  دیگر   طرفه  ب  را  خود   ]مثلیِ[مالِ  از  معینی  مقدار،  طرفین  احد   آن  موجبه  ب   که  است  عقدی  قرض:  دارداشعار می   م. ق  648  ماده

  را   الرد یوم   قیمت  ،مثل   ردِ   رتعذ   صورت   در   و  نماید   رد   ، وصف  و   جنس   و   مقدار   حیث   از   را   آن   مثل   مزبور  طرف   که   کند می   تملیک

 نامند.گیرنده را مُقتَرِض می دهنده را مُقرِض و قرض قرض  .بدهد 

  بر   مبتنی   طرفیک   از   قرض   عقد :  دارد  وجود  مباحثی   قرض   عقد   طبیعت  در  .است  شده   بیان  صراحته  ب   ماده  این   در  قرض   بودنِ  عقد 

  عقد   یک  دهد می   نشانق.م    648  ماده  که  همانطور   بلکه  نیست  هم(  ضمعوّ   غیر  ۀ هب  مانند )  محض   تبرع  ولی   است  احسان  و  عر بَتَ

  مالی   ،دهندهقرض   زیرا  ؛نه  دهند؟  مالی  مقابل  در   را   مالی  که  است  اجازه  عقد   و  بیع  عقد   شبیه  معاوضی  عقد   یک   آیا  اما.  است  معاوضی

  اذن   ، گیرندهوام   به   واقع   در   و   بدهد   را   آن   بعداً  و   کند   آن ه  ب   حاجت  رفع   ،ض رِ قتَمُ  که   دهد می   مالی   بلکه  دهد نمی   مالی   مقابل   در  را

  رو   همین  از .  گویند می   قرض   عقد   را  آن   که   است   عقدی   صورت ه  ب   کار   این  اینکه   نهایت   ؛دهد می   ضمان  شرط   با   خود   مال   در   تصرف 

  ل اوّ  قدم   در   بیع  عقد   در .  آورند می   بوجود   عقد   از   ناشی   مسئولیت   ، گیرندهقرض   برای   قرض   یعنی   است  ضمانات  سنخ   از   ، قرض:  اند گفته 

  مال  تحصیل  ، ضرِ قتَمُ   مهمّ   قصِد  ؛نیست  بین  در  قصدی  چنین   ،قرض   عقد   در   اینکه   حال   و  است  معاوضه  و  مبادله   به   طرفین   قصد 

  کند می  تعهد  مقترض  بالنتیجه  ندارند  رایگان به  نظر  طرفین  اینکه نهایت  .اوست نیاز آوردن  بر  ، قارض قصد  و  است حاجت رفع برای

 .بدهد  اوه ب  را قارض  مالِ  بدلِ که 

 قرض  عقد اوصاف
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اثرِ تملیکی بودنِ قرض این است   .آید درمی   مقابل   طرف  ملکیت  به   عقد   موضوعِ   طرفین،   توافق  از   پس   یعنی  بودن؛   تملیکی (۱

است و مالِ مالِ قیمی و منفعت و دین را در   عین ی و مثل شود و منظور از مال در اینجا مُنصَرِف به مالِ که مال تملیک می 

 .  )اما در عقدِ هبه، تملیکِ مال شامل عین، دِین و منفعت است(  گیردبر نمی 

اگر چه عقدِ    .کند   پرداخت  دهندهقرض   به  را  آن  قیمت  یا  و  آن  مثل   است  متعهد   مقابل  طرف  که   معنا  بدین  بودن؛  ض معوّ (2

ای  رض، مسامحه قرض معوّض است ولی مفهوم داد و ستد در قرض راه ندارد بنابراین به عقیدۀ مرحوم دکتر کاتوزیان، ق

 است. 

  ایعده   چه   اگر .  )و عینِ مال را از مالکیتِ مُقتَرِض دربیاورَد(  کند   فسخ   را   عقد   تواند،نمی   دهندهوام   که این   یعنی   بودن؛   الزم (3

 .دارند   قرض  عقد  بودن  جائز به  اعتقاد قیمت، یا  مثل پرداخت به گیرنده()مال   ضرِقتَمُ  تعهِد  بودنِ فوری   خاطرِ به

  عینی   نه  است  رضائی  عقود  از   اصطالح  به  و  نیست  تملیک  شرط  دین،  موضوع  قبض  مدنی،  قانون  در  است،  فقه  در   که   چهآن   برخالف

 . باشد   صحت  شرط آن  در  قبض  که 

 : نقص مورد قرض یاتلف 

  ین بوده و در ا یکیدهنده است؛ چرا که عقد قرض تملناقص شود، جبران آن به عهده قرض  یاموضوع قرض تلف   یم،قبل از تسل اگر

 . شودی گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد م

 :یونارائه مهلت به مد

ئن مطالبه  است که  دا  یدر صورت  ین. ادهد یقرار م   یاقساط  یامهلت    ،مقترض  یموقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برا  در»

قانون    652ماده    .« )مفادّدهد ی را جهت پرداخت م  یعاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلت  یونکرده اما مد 

 (یمدن

 :کاهش ارزش پول یا  یشافزا

 .داند ی مثل از جهت مقدار، جنس و وصف م   ض را مکلف به ردّ رِ قتَندارد و قانون، مُ  یکاهش ارزش پول اثر   یا یشعقد قرض، افزا در

  بنابراین   ؛(یقانون مدن   65۰)ماده    «43تنزّل کرده باشد   یا  ی ترق  یمتاً را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه ق  یمال   مثلِ   ید باض  رِ قتَمُ»

ت تعهد  و پس از گذشت مّد  ید کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمد  یا  یش با افزا  یارتباط  یزن  یهتأد  یرخسارت تأخ

سال بوده و در سر موعد،   یک ت ظرف مّد یلیونم یک و اگر در موعد باشد مثالً  شودی داده م   یه تأد یراست که حکم به خسارت تأخ 

 نخواهد بود.  یپرداخته شده، خسارت

 

 بندی عقد قرض:  جمع

است(.   تملیک   موجب  )یعنی قرض  آمده است  قانون مدنی، کلمۀ »تملیک«   648  مادۀ   در.  است   تملیکیعقدی    قرض .1

  گیرنده، مالکعاریه، عاریه   در   ولی   شودمی   مالک   گیرندۀ مال،   قرض،   در   که  این است   »عاریه«   با  »قرض«   مهمترین فرق 

 
در قرض، بازگرداندنِ مثل است؛ ممکن است مالِ قیمی در بین دو طرف مثلی تلقی شود؛ در این صورت، قرضِ آن مال صحیح است و   مُقتَرِضتعهدِ    43

است. اگر در اثر    ۱۰گیرنده تعهد کند در برابر مالِ مثلی، بهای آن را بپردازد عقدِ قرض نیست و مشمول مادۀ  گیرنده تعهد به ردّ مثل دارد؛ اگر قرضوام

 شود.الرد پرداخت میشود، اگر ردّ مثل متعذر شود، قیمتِ یومدهنده پرداخت میای مثلِ مال از قیمت بیافتد آخرین قیمت به قرضحادثه
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  پس   را  مال  عینطرف )مستعیر(    اریه،ع  در.  »تملیکی«  است  عقدی  قرض   ولی  »اذنی«   عقدی است  عاریه  چون .  شودنمی

  مثل آن   بعداً  و  شودمی   مالک  قرض،   در  یعنی گیرندۀ مال  دهد،می  پس  را  مال  مثل  قرض، طرف )مُقتَرِض(  در  ولی  دهد می 

 .دهد می   پس را  آن  عین و  شودنمی  مال مالکِ  عاریه،  گیرندۀ مال در   اما دهد می  را پس

ها که  کارخانه  ساخت اشیاءِ مانند   دارد، بسیار ماننِد  که   مالی  کلّی  طور  )مال مثلی: به  باشد مثلی باید قرض موضوعِ مالِ .2

  مثلی .  است قرض عقد  مثلی باشد،  باید  آن موضوعِ مالِ  قانون، در که عقدی  تنها است(. مثلی  گندم که  و یا مثالً نو هستند 

 این  بدهد   را   قیمت آن  بعداً  گیرندۀ مال  که  کند   تملیک  به دیگری  قیمی   مال   یک   کسی  اگر.  است  معتبر  عقد   زمان  در   بودن 

 . باشد  بیع تواند می  و  نیست قرض 

  دادن،   پس  هنگام  دیگر  دیگر وجود نداشت؛ به عبارت بهتر،  مال آن  مثل  بعداً  ولی  بود  »مثلی«  مال قرض،  عقِد  اگر هنگام 

غصب(. مثالً    )دقیقاً مانند   بدهد   را  اداء«  زمان  »قیمت  مُقتَرِض  اشعار داشته است  648شده بود قانون مدنی در مادۀ   قیمی

گیرید به وی  می   برای طرف   صفر  پراید   یک   شما  بعداً.  شوید می  شما مالکِ آن  و   داده   قرض   شما  به   را  صفر  پراید   کسی :  

نداشته باشد )مثالً اگر    وجود  دیگر   صفر   پراید   اگر   دهی؛ امّا این فرض که حالیه صادق نیست را تصوّر بفرمایید که تحویل می 

 .دهید می   را الرد[ اداء ]قیمت یوم  زمانِ قیمتِ   بر فرض محال، سایپا تولید پراید را متوقف کند !! (

باید آخرین قیمت آن را بدهد )با توجّه به مادۀ    باشد   نداشته  مالیت  ولی  باشد   مثل آن  بعداً  و  باشد   مثلی  مورد قرض  مالِ  اگر

برای    ( آمده است.  غصب  در باب  ولی این ماده  ای وجود نداردقانون مدنی؛ الزم به توضیح است که در باب قرض ماده     3۱2

 .بدهد  را  قیمت آخرین که االن باید  پهلوی را کسی به عنوان قرض أخذ نموده است سکۀ  مثال فرض کنید 

  همسایه   مثالً  داد  قرض   شودمی   را  خوراکی  .نشدنی«  »مصرف  خواه  و  باشد   شدنی«  »مصرف   خواه  باشد،  مثلی  باید   مال  ،قرض  در :  نکته

  که   داد  قرض   شودمی   را  نو  کتاب  و  نان   شیر،.  گردانَد اش برمی همسایه   به  و   خردبعداً می   گیرد می   قرض   سیب زمینی  اش همسایه   از

  چه  و باشد  مثلی چه باشد  نشدنی مصرف باید  مال  عاریه، در  گردانَد؛ ولیو برمی  خردمی  نو کتاب یک و بعداً شودمی  مالک گیرنده،

ندارد    ایرادی  که  دهد می   پس  استفاده  از  بعد   و  کند می   استفاده  طرف  که  بله؛   بدهم؟  عاریه  توانمآیا می   دارم،   نو  کتاب  یک  من.  قیمی

  پس   بعداً  و   دهد می   انجام   را  و کارش   کند می   استفاده   طرف   بله؛   بدهم؟   عاریه  توانم می   آیا   دارم،   کهنه   ماشین  یک   من .  بشود  هم   کهنه 

 .دهد می 

سؤالی که    .هست  اختالف  بعدی  هایخصوصیت   در   امّا  در مورد آنها صریح بود  قانون  و نبود  اختالفی  دوّم  و اوّل  خصوصیّت .3

  مثل   مُقتَرِض )گیرنده(،   قرض،  ای بر این عقیده هستند در عده   است؟   »معوض«   قرض  شود این است که آیا عقد مطرح می 

 .نیست »مجانی«   قرض  بنابراین و  دهد می  پس بعداً را  و مثلش  گیردمی  را مال  یعنی  دهد می   پس را مال

یک   شوداین می  دهد می  که مُقرِض )دهنده(  را مال  چون است »معوض«  اند که قرض،گفته  در پاسخ به سؤال فوق، بعضی 

  »قرض«  گویند می  نکته دارد:  یک امّا نیست غلط  نظر این. عِوَض  یک شودمی  هم این که گیردمی  را آن  مثل  عِوَض، و بعداً

  را   ثمن  و   دهی می   را   مبیع   گیرد،می  صورت   ثمن   و   مبیع   مبادله بین   است  معوض   که   بیع  در  نیست،   معوض  »بیع«  مثل

 .  باشد  زمانهم تواند می  مبادله  این که   گیریمی 

نادان است   مُقتَرِض،   اگر چنین شود  بگیرد.  را   مثل آن  موقع  همان  و  بدهد   را  مال   مُقرِض  که   است  معناخیلی بی   قرض  در  امّا

  رفع   بگیرد نیازش   را  مال   مُقتَرِض  که   است  این   فلسفۀ قرض  گرفت؟!  قرض  چرا  داشت  را  مثل  اگر  که چنین کاری کند؟!

  چون   است  ناقص«  »معوضِ   یا است معوض«  »ِشبه   قرض   که بگوییم شودپیشنهاد می  بنابراین. بدهد  را  آن  مثل   بعداً و   شود

  و   گیرد می  را  مال  مُقتَرِض   یعنی  است  مؤجل  همیشه  مُقتَرِض  تعهد   نکنید   تصور  البته .  فرق دارد  یک  دیگر   معوضِ   عقودِ   با
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این   « پس بدهد بعداً» گیرد باید می را  مالی قرض، طرف  گوییم دراین که می  اینگونه نیست!(   ! )نه بدهد، پس در اجلی  باید 

 .اَجَل نیست الزاماً «بعداً»

  حال   چیست؟  مُقتَرِض   میلیون تومان. حال سؤال این است که تعهد   ده  مثالً   گیرد می   قرض   پول   دیگری  از  نفر  یک:  مثال

  مطالبه   تواند نمی   فوری  که   داند نیز می   مُقرِض   ولی   کند( یا که اینگونه نیست؛  مطالبه   تواند خواست می   مُقرِض  وقت  )هر  است

 . باشد  مؤجل تواند می  مُقتَرِض،   نتیجتاً در حالت کلّی اینکه تعهد . کند 

  گویند می  عده   و یک   شودمی   واقع   قبول  و   ایجاب   با  و   است  »رضائی«  قرض  گویند می   عده   یک  است؟  »رضائی«   قرض   آیا .4

و قبول،   است  »عینی«   قرض  ایجاب  بر  از مفهوم   داریم   ماده   یک   مدنی  قانون   در .  شودمی   واقع   قبض  با   یعنی عالوه    که 

  قرض  که   آید برمی   هم   ماده   این   مخالف  مفهوم  از   یعنی   کند می   تأیید   را  نظر   دو  هر   که   شودبرداشت می   طوری  مخالفش 

  مورد   است. )مادۀ   ترقوی   کمی  عینی بودن آن  باید خاطرنشان کرد  که  است  »عینی«  که  آید برمی   هم  و  است  »رضائی«

 (.قانون مدنی است  649 مادۀ  اشاره،

 . مُقتَرِض است مال  از شود  ناقص  یا تلف تسلیم،   از بعد  است قرض  موضوع  که مالی  اگر  :  649ماده

  است  این  )فرض  است   مال مُقرِض  از   بشود  ناقص  یا  تلف   تسلیم،   از   پیش  قرض موضوع  مال   اگر  که  است  آن   ماده  این  مخالف   مفهوم 

  چون .  است  ماده  این  مخالف   مفهوم   همین  ما  دلیل  کنند که تأکید می   است  عینی  قرض،  گویند می  که آنهایی  است(.  معین عین  که

  گیردمی   صورت  تملیک   تسلیم،   با  است( و   مالک  عهدۀ  به   مال   هر   )تلف   عهدۀ اوست  به   تلف هم  پس  است،  مالک   مُقرِض   تسلیم،  از   قبل

  تملیک   چون  است   مالک  مُقتَرِض،  از تسلیم،  قبل  گویند می   است  رضائی  قرض   گویند می   که  آنهایی  ولی  .است  عینی  قرض  و بنابراین

  اختالف   )جائیکه  بیع   در   گویند می .  است  معاوضی«  »ضمانِ   خاطر   است به   مُقرِض   مال   از   تلف   اینکه   دلیل   ولی   است  گرفته   صورت

  معاوضی را  ضمان  اگر.  است  معاوضی«  »ضمان  خاطر  به  که  است  عهدۀ بایع  به  تلف  ولی  است  مشتری مالک  تسلیم،   از  قبل  نیست(

 .شودرضائی می  بپذیریم قرض در  را  معاوضی ضمان اگر  ولی   شودمی  قرض، عینی نپذیریم  قرض  در

 است.  رِضمُقاگر مالی که موضوعِ قرض است قبل از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مالِ  65۰پس بر اساس مفهوم مخالفِ مادۀ  

  مُتَقرِض   و   بخواهد   مثل را   تواند می   زمان   هر   مُقرِض  چون  است  »جایز« قرض  اند گفته   عده   یک  است؟  الزم«   »عقد   قرض   آیا .5

. است  معنابی   خیلی  استدالل  این.  حال باشد   تعهد   اگر  البته  است  »جایز«  قرض  پس  بدهد   را   مثل  تواند می   زمان  هر  هم

 . است( »جایز« قرض اینکه بگوییم  )تا است عقد  نیست اجرای عقد  فسخ بخواهد   را  مثل تواند می  مُقرِض اینکه

  را   »مثل«  تواند می   فقط   و   تواند نمی   که  فسخ  شودمی   بخواهد   را  »عین«  مُقرِض،  اگر  بخواهد؟  را  »عین«  تواند می   مُقرِض :  سؤال

 .شودمی  رد استدالل این  پس است، عقد  اجرای باز هم  این که  بدهد  را »مثل«   تواند می  هم  مُقتَرِض  بخواهد،

  قانون   ..و .  ودیعه  مثل مضاربه،  جایزاند   که  عقودی داریم.  است  »جایز«   قرض  که   آید آن برمی   از   که  داریم  ماده   یک  باید اشاره کرد که 

  اگر   اینکه   برای.  الزم( بیاوریم«  عقد   )ضمن  ملزم   وجه   را به  »شرط  گوید:می   بیاوریم  اینها  ضمن  شرط  یک  بگوید   خواهد می   وقتی 

  بیاوریم   جایز«  عقد   »ضمن   را  شرط  اگر   )پس  شودمی   باطل  هم   شرط   بخورد  هم  جایز به   عقد   و  بیاوریم  جایز«  عقد   »ضمن  را  شرط

قصد    بَرَدمی   کار  به   را   اصطالحات  این   قانون   جا  هر .  لزوم(  طور   به   و  ملزم   وجه  به   آورد   الزم«   عقد   »ضمن  باید   شرط را  و  ندارد   فایده

ملزمی« را به کار برده است؛ اینگونه برداشت    وجه   »به  عبارت  قرض   در  قانون متأسفانه اما.  است  جایز  عقد   آن داشته که تأکید کند 

  وجه   به  بگذاری  اجل  مُقتَرِض   تعهد   خواهی برایمی   »اگر  قانونگذار مقرر داشته:  دیگر اینکه  است  »جایز«  قرض   شاید   شود که می 

  گفته   وقتی   پس  نبود   ملزم«   »وجه   گفتن   به   نیازی   بود   »عقد الزم«   قرض   اگر .  بیاور(  الزم   عقد   در ضمن   را   اجل   )یعنی   بگذار«  ملزم
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بنویسید:    آمد،  امتحان   در  اگر.  است  الزم  قرض   اما  است؛  ز«»عقد جای  عقد قرض   »وجه ملزم« شاید مقنن بر این نظر بوده است

   نیست. فسخ  هم مثل دادن   و  مطالبۀ مثل. مُقتَرِض«  به نسبت هم  و  مُقرِض به  هم نسبت است؛ الزم  »قرض 

  مطالبه   را   خود  طلب  مّدت  انقضاء  قبل از   تواند نمی   44مُقرِض   باشد،  شده  معین  اجلی   ملزمی  وجه   به  قرض  اداء  برای   اگر   :   65۱ماده

 : ضمنِ عقِد الزم[ یبه وجه ملزم] .کند 

 شود.باعث حال شدن دیون او می  رِضمُقتَ نکته: فوت و ورشکستگیِ 

 :قانون مدنی ارتباط دارد 277 مادۀ  قانون مدنی با 652  مادۀ

 .دهد می  اقساطی قرار  یا  مهلت مُقتَرِض  برای  احوال و اوضاع مطابق حاکم  مطالبه،  موقع در   : 652مادۀ  

  مدیون   وضعیت  به  نظر  تواند می   ولی حاکم   نماید   تعهد   موضوع   از   قسمتی  قبول   به   مجبور  را   متعد له   تواند نمی   : متعهد   277مادۀ  

 .دهد   اقساط قرار  یا عادله  مهلتِ

 :مدّت در قرض

تواند به مُقتَرِض رجوع  باشد مُقرِض هر زمان می   بدون مدّت  ،قرض ممکن است مّدت داشته باشد یا بدون مّدت باشد. اگر قرض

 تواند مهلت یا اقساط قرار دهد.شود اما در موقعِ مطالبه، حاکم می کند چون حال حساب می 

؛  تواند از این اجل بگذرد )یعنی قبل از انقضاءِ مّدت بگیرد(ض باشد او می قرِ . اگر اجل به سودِ مُ ۱اگر در قرض، اجل تعیین شده باشد:  

  رِض مُقتَ. اگر اجل تنها به سودِ  3تواند قبل از انقضای اجل رجوع کند؛  . اگر اجل به سود هر دو باشد در این صورت مُقرِض نمی2

 تواند رجوع کند. باشد مُقرِض قبل از انقضای اجل نمی 

است الزم بنابراین، ضمن قرض  توجه: شرطِ مّدت در عقد قرض باید ضمن عقد الزم باشد؛ طبق نظر مرحوم کاتوزیان قرض عقدی  

 توان شرط مدّت کرد. هم می 

 قانون مدنی(  57۰ تا 56۱ )مواد جعاله عقد

نه. در    یاباشد    نیّ عامل، مع  که یناعم از ا  ی،به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عمل   ی،جعاله عبارت است از التزام شخص

  یوان حفالن    یاگر کس  گوید ی م   یمثال شخص  ی . براگویند ی مقابل را عامل، و اجرت را جُعل م  متعهد را جاعل و طرفِ  جعاله، شخصِ

 .شودی عمل جعاله گفته م ینبه ا دهم،ی تومان به او اجرت م  یک میلیونکرد،  یدارا پ ینماش  یا

 جعاله  اقسام

 است: آن، بر دو قسم   یشنهاد و پ یجابا یبه اعتبار چگونگ  جعاله

پدر به فرزند خود    که ین خاص هستند مثل ا  چند نفرِ   یا  یک   ، خطاب  است و طرفِ  ین شخص مع  یبرا  یجاب خاص؛ که ا  ۀجعال   -۱

 هزار تومان به تو خواهم داد. صد  ی اگر فالن مسأله را حل کن ید،بگو

 
 . است که من ماده را اصالح کردم «مُقرِض»در این ماده  «مُقتَرِض»در ماده واژۀ »مُقتَرِض« آمده است اما به عقیدۀ دکترین منظور از  44
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مثالً    یرد، انجام پذ   ی ندارد که توسط چه کس  ی او فرق  ی به مقصود خود است و برا   یدن که در آن، هدف جاعل رس   عام؛   ۀ جعال  - 2

 . دهمیپاداش م  قدرین هر کس فالن کار را انجام دهد، ا گوید،ی م

 جعاله  یحقوق ماهیت

حقوقدانان اختالف است،    ینب  شود؟ ی جاعل منعقد م  ۀ با اراد  یابه دو توافق دارد    یاز ن  یاآ  یعنی   یقاع،ا  یا جعاله عقد است    که ین ا  در

جعاله )چه خاص و چه عام( عقد است چرا    یان، کاتوز  مرحوم وجود دارد. به نظر    ید خاص، کمتر ترد  ۀ در مورد عقد بودن جعال   ی ول

 بعد از قبول.  یابه آن قبل از قبول باشد،  یلکه ن کند ی نم ی است فرق مقصودبه  یدن که هدف جاعل، رس 

 جعاله  انعقاد

امر مفروض است که    ین عام، همواره ا  یجابخاص. در ا  یابه صورت عام است    یا  یجاب. اباشد ی از طرف جاعل م  یجابجعاله، ا  در

باشد و    یح است که عمل را انجام داده است قبول در جعاله ممکن است صر  ی کس  ین اجرت، در مقابل اول  یاالتزام به پرداخت عوض  

 است. ینعام چن ۀدر جعال   هطور ک نباشد، هما یممکن است ضمن

 عقد جعاله   جواز

اگر    ی ول   یند،رجوع نما  توانند ی م  ین از طرف  یک باشد هر    یده که عمل به اتمام نرس   ی جائز است و مادام   یقانون، جعاله تعهد   طبق

 المثل عمل عامل را بدهد.ت اجر ید با ید عامل از جعاله رجوع نما جاعل، در اثناء عملِ 

طور که  مجهول باشد، همان  تواند ی و موضوع التزام م  یست کار الزم ن  یلیاست که در آن معلوم بودن تفص  یتمز  ینا  ی دارا  هجعال

 مطلب ثابت است. همین هم  اجرت  مورد در نکه دارد چنا یح هم به آن تصر ی قانون مدن

برخالف اخالق    ی کار  یاارتکاب جرم    یبرا  ی، باشد، اگر شخص  ی مشروع و عقالئ  ید با  شود،ی که به موجب جعاله، درخواست م  کاری

 حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است. 

 جعاله  آثار

دارد که در صورت فسخ    ی نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثر  یاثر  یچکه ه  یستن  یمعن  ینبد   یاست ول  یعقد جائز  کهینبا ا  جعاله

 :شودی جعاله، بر آن مترتب م 

صورت اگر پس از انجام    ینمنظور جاعل بوده و پاداش دارد، در ا  بوده که هر کدام مستقالً   یکار مورد درخواست، مرکب از اجزائ  -۱

 که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.  ی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عمل یقسمت

بدون    یجه، به نت  یدن صورت انجام مقدمات کار، بدون رس   ین در ا  باشد یو انجام کل کار منظور جاعل م   یستن  یرپذ   یه کار تجز  -2

 .ید به جاعل نما یم و تسل یل عامل مستحق اجرۀ است که کار مورد نظر را انجام و تحو ی اجرت خواهد بود. زمان

جعاله،    یناز اطالع از اشخص قبل    یشده ول  یینتع یزهجا  ین،کردن ماش  یداپ  ی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثالً برا  ی صورت  در

گفت    توانیدو طرف نباشد، نم  ینب  ی،ضمن  یا  یح مورد اگر توافق صر  یننه؟ در ا   یامستحق اجرۀ است    یاکرده است، آ  یدارا پ  ینماش 

 که مستحق خواهد بود. 

 جُعاله:  با آن یمقایسه  و  اشخاص یاجاره 

 : تفاوت چهار و  دارند  شباهت چهار ، دو  این. است جعاله شبیه  خیلی  اشخاص ۀاجار
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 :هاشباهت 

  حقوقدانان  و   فقها   بین  تشّد  جعاله به   بودن   عقد   در .  است  عقد   هم  جعاله   و   است   عقد   اشخاص  اجارۀ :  باشند می   عقد   دو   هر .1

 است  ایقاع   جعاله   گویند می   و بعضی  خاص   چه   و  عام   چه  است  عقد   جعاله   اند گفته   بعضی همانطور که گفتیم  .  است  ف اختال

 . عقد  ، خاص جعالۀ و ایقاع است ،عام جعالۀ  گویند می  هابعضی  و  خاص  چه و  عام چه

 هستند. عهدی عقد  دو هر .2

 هستند.  معوض عقد  دو هر .3

  اجیر  اسمش  کند می   کار  کسی که  اشخاص آن   اجارۀ   در:  دهد می  را  آن   اجرت  دیگر  طرف  و  کند می   کار  طرف  یک  دو  هر  در .4

 ق.م.(  5۱5  ه)ماد  مؤجر گویند می   هم ق.م.( و  5۱2)ماده  است  مستأجر  دهد،می اجرت  کسی که آن  و است

  نامیده   اجرت   ،جارهالامال   و   اجیر   ، شودمی   ع واق   اجاره   مورد   که   کسی   و   مستأجر  ،کند می   اجاره   که   کسی  اشخاص   ۀ اجار  در :    5۱2ه  ماد

 .شودمی 

 است  شده  معین  آن  قرارِ  از  مزد  که  تیمّد  به  ودب  خواهد   محدود  اجاره  تمّد  شود  اجیر  تمّد  انتهاءِ  تعیین  بدون  کسی  اگر:    5۱5ه  ماد

  یا   هفته   یک   یا   روز   یک   به   محدود   اجاره   تمّد  باشد   شده   ن معیّ  مبلغ   ن الف   سالی   یا  اهم  ای  هفته  یا  روز   قرارِ   از   اجیر   مزد   اگر   بنابراین

  خود  خدمت به اجیر ، مدت انقضاء از سپ راگ  ولی  شودمی  برطرف اجاره مزبور  مدت  انقضاء از  پس و  بود خواهد  سال یک  یا اه م یک

  اجرت   مستحقّ  بود   مقرر   مؤجر   و   او   بین   اجاره  زمان  در  که   همانطوری  حاصله  اتمراض  به   زنی  ر اجی  دارد  نگاه  را  او  مؤجر   و  دهد   دوام 

 . شد  خواهد 

 .گویند می الجُعاله حقّ  یا جُعلرا    جعاله درپاداش . است جاعل ،دهد می   اجرت آنکه  و  عامل ،کند می  کار  آنکه جعاله در

 :هاتفاوت 

  ولی   مثالً مشخصاً خانم ب؛یا    است  مشخصاً آقای الف  یا  است  مشخص  همیشه  )اجیر(  کند می  کار  آنکه   اجارۀ اشخاص   در .1

  جعاله)   است  نامشخص   وقتیک   و   (گویند خاص می   ۀجعال   آن  به)  است  مشخص  وقتیک   کند(می   کار  )آنکه   عامل  ،جعاله   در

 (.عام

گویم:  من می  یا شودمی   خاص این جعالۀ که « دهممی  تو  به در ازایِ آن فالن مبلغ ؛ من بکن را کار این !گویم: »فالنیمی من : مثال

.  شودمی   عام  جعالۀ این    که   « دهممی   بهش   تومان   ۱,۰۰۰,۰۰۰  کرد   پیدا  کس   هر   شده   گم   من  تلفن همراه  »ای جمعِ دانشجویان! 

  الفاختدانسته در این موضوع،  می   چون   ...«   که   است   عقدی   : »جعاله نگفته  اما مثالً   ...«   از   است   عبارت  جعاله مقرر داشته: »  56۱  ۀ ماد

 . است

 عام. جعالۀ  ، نامعینمخاطبِ  و   جعالۀ خاص ، نمعیّمخاطبِ  2

 باشد   [ خاص ۀ  جعال]  معین  ، طرف  اینکه   از   ماع  عملی   مقابل  در   معلوم  اجرت  اداء  به  شخصی   التزام   از  است  عبارت   جعاله:    56۱  ماده 

 . [عام ۀجعال ] معین  غیر یا

  و   حیوان  چه  و  اشخاص  اجارۀ   آن )چه   انواع   تمام   در   الزم   است  عقدی  اجاره   زیرا  است  الزم   لاوّ   از   عقد   اشخاص   یاجاره   در 3

ق.م.    565  مادۀ   طبق  جعاله  ولی   شودمی   استنباط  مواد   سری   یک  از   و   به این موضوع اشاره نکرده است  ای هم ماده   که   ...(

 .شودمی  الزم انجام شد  که عمل و  است جایز  شود(می  منعقد  وقتی یعنی  ) اول
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  ولی   کنند   رجوع  توانند می   طرفین   از   ک ی  هر  است  نرسیده  اتمام  به   عمل   کهمادامی   و   جایز  است  تعهدی   جعاله :    565ه  ماد

 . بدهد  را عامل عملِ لِالمثرت اج باید  نماید  رجوع ، عمل اثناءِ در  جاعل اگر

  حقّ طرفین  پس . بدهد  اجرت باید   و مستأجر   کند   کار  باید  اجیر.  شودمی  ایجاد  تعهد   دو   هر عقد  محضبه  اشخاص  اجارۀ  در 4

،  عامل  باید   اوّل   ق.م.  567  مادۀ   طبق  جعاله  در   ولی   دارند   حبس   حقّ  دو   باشند هر   حال   دو   هر   اشخاص   اجارۀ   در .  دارند   حبس

 ندارد. حبس  حقّ عامل پس نیست جُعل مستحقّ  ندهد  انجام عامل تا. بدهد   را جُعل ،جاعل بعداً و  بدهد  انجام عمل را

 .باشد  داده ام انج ای رده ک تسلیم   را جعاله  متعلقِ که گردد می  جعل مستحق  وقتی عامل :  567ۀ  ماد

  کافی   اجمالی  علم  پس  است  مسامحه  بر  مبتنی  جعاله  ولی   است  زمال  تفصیلی  علم  پس  است  مغابنه  بر  مبتنی   عقد   اشخاص  ۀاجار  در

 . ق.م 564  وق.م.  563 مواد  باشد  مردد  تواند می  هم  موردش  حتی. است

  پیدا   را  او   شده  گم  کس   هر   که   شود  ملتزم  ی کس  ر اگ  بنابراین  نیست  زمال  الجهاتجمیع من  اجرت  بودن   معلوم   جعاله  در:    563ه  ماد

 .است صحیح جعاله ودب خواهد  او  مال آن  از  نیمعیّ مشاع  ۀ حص کند 

 .باشد  نامعلوم آن کیفیات و  رددم  مه لعم تاس  نممک  لعام تعیینِ  لزومِ  عدمِ از  گذشته  جعاله در :   564ه  ماد

 .است مرکب یا است ( بسیط ) ساده  یا ( شود انجام است قرار  که عملی) است نوع دو   عمل جعاله در:  نکته

  نصف   و   کرد   پیدا  را   نصفش   توان نمی   دیگر  ندارد   اجزاء   و   است   ساده   که   است  ماشین  کردن   پیدا  جعاله   مورد   الً مث:  ساده  : عمل اول

  او   به   چیزی  هیچ  کند،  فسخ  ،عامل  (است  جایز  جعاله که  )  عمل  انجام  از  قبل   اگر  است  ساده  عمل  که  صورتی   در پس.  نه  را  دیگرش 

  المسمیاجرت  ، جعلتوجه داشته باشید که  )  بدهند   او   به   المثلیاجرت   یک  باید   565  مادۀ  طبق   کند   فسخ  ،جاعل  اگر  ولی.  دهند نمی

دانید: جعاله  می   که   هم  عمل انجام    از  بعد .  بدهد   المثلاجرت   او  به  باید   پس  کرده   فسخ  جاعل  و  کرده  کارها   سری   یک   چون  ،(است

 . نیست فسخ قابل

  جاعل  اگر  ولی  کنند   رجوع  توانند می   طرفین  از  ک ی  ره  تاس   نرسیده  اتمام  به  عمل  کهمادامی   و  جایز  است  تعهدی  جعاله :    565ه  ماد

 . بدهد  را  عامل عمل لالمثرتاج باید  نماید  رجوع  عمل  اثناء در

مفید است و به   جاعل  برای تنهایی  به   هرکدام که  است   جزء  چند   دارای  عمل  یعنی  است،  مرکب   عمل  ، دوم حالت:  مرکب : عملدوم

  یعنی (  566  ماده)  «است  ۀ جاعل صالالبا  مقصودِ   یک از اجزاء،  هر »  :گفته  اینگونه   قانون این چیزی که ما گفتیم را  .  خورَددردش می 

  نقاشی   را   مغازه  تا  سه  این »  : یمیگومی   آقای الف   به   و   داریم مغازه    سه  الً مث.  خوردمی   درد  به   تنهاییبه از اجزاءِ کاری که کرده    هرکدام

  فسخ  جعاله   ،بعد   و   شد   انجام   از سه تا   جزء   یک  اگر   صورت   این   در   کند می   نقاشی   را   اول   مغازۀ   آقای الف، .  بگیر«  تومان  میلیون   5  ،کن

.  گیردهم نمی   اجرت را  بقیه  و  گیردمی   را  جزء  آن  المسمیاجرت  ،عاملق..    566  یماده   طبق   (ندارد  فرقی  باشد   هرکدام  سوی  از)  شد 

مغازۀ    دو   آن  به نسبت  اما   نیست  فسخ  قابل   و   است  زم ال  مغازه  این   به   نسبت  دیگر   جعاله   پس   کرد  رنگ را   اول   مغازۀ   آقای الف،   چون

 . کرد فسخ توان می  پس است جایز جعاله  دیگر

  گردد   فسخ  جعاله  و  باشد   بوده   جاعل  ۀصالالبا   ودِقصم   ، زاءاج  از   ک ی  ر ه  و  وده ب  دد متع  اجزاء   دارای   عمل  جعاله   در  : هرگاه   566ه  ماد

  ودخ  طرف   از   ا ی  د باش   جاعل  ف طر  از   فسخ   اینکه   از   اعم  بود   خواهد   مستحق  است  کرده   ه ک   ی عمل  نسبت  به   یمّسَالمُاجرت  از   عامل

 .عامل
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 (77۰تا  752موادّ  ) صلح عقد

  دعوا  مورد  در  صلح. ارتباط دارد دادرسی آیین  با بحث »سازش« در درس   این نوع از صلح: )صلح بر دعوا( دعوا مورد در صلح . 1

  آینده بوجود آید   دعوایی که ممکن است در   از   که   است  اینگونه   یا  و   شودمی   ختم   صلح  به   که دعوایی که بوجود آمده   است  اینگونه   یا

 دارد. راه در این صلح، خیار تدلیس، شرط و تخلّف شرط   (.766و   752 )موادّ  شودمی  جلوگیری 

 . شود واقع  آن  غیر و  معامله  مورد  احتمالی در  تنازع  از  جلوگیری  یا و  موجود تنازع  رفع  مورد   در یا  است ممکن صلح : 752مادۀ  

  صلح  در   داخل  دعاوی  کلیۀ  داده باشند،  خاتمه  صلح  به   را  خود  45فرضیّۀ   و   واقعیّه   دعاوی  تمام  کلّی  بطور   طرفین   اگر   : 766مادۀ  

]مورد معامله باید   . نگردد  آن   شامل   قرائن  حسب  به   صلح   اینکه  مگر  معلوم نباشد   صلح   حین  در   دعوی  منشاء چه  اگر  است  محسوب

 العقد موجود باشد[ العقد موجود باشد اما استثنائاً در صلح در مقام دعوا نیاز نیست که دعوا حین حین

  طرف   دو  هر  دعوایی  هر  در.  گذرند می   دعوا(  اقامه  )حقّ  خود  ادعاهای  از  طرفین   زیرا  معوض  است  عقدی  دعوا  مورد   در  صلح:  نکته

نتیجه    خواهممی   را  فالن چیزِ دیگری  گوید منمی   دیگری  آن  و  خواهممی   را  فالن چیز  من  گوید می   طرف یک    دارند   ادعا پس 

  در  پس صلحِ  گذرند می   خود  ادعا یا ادعاهای  از تمام یا بخشی از  دو طرف  هر   شکل بگیرد  بین طرفین صلح  وقت  هر  گیریم کهمی 

 . معوض است عقدی  و  است دعوا عقد  مورد 

  صلح  تقاضای  و   بکند   صلح  تواند تقاضای می   است   منکر  را  دعوا   که   کسی  یعنی   شودمی   هم   منکر  توسط   دعوا   مورد   در   صلح :  نکته

 . (755  )ماده شودنمی  محسوب  اقرار

  درخواستِ   بنابراین  ،تواند درخواست صلح کند[]یعنی کسی که مُنکِرِ دعوا است می   است  جایز  نیز  دعوی  انکار  با  صلح  :755ماده  

 . شودمحسوب نمی  اقرار صلح

  منکر   خوانده   دارد،  میلیون تومان طلب   ده  آن شخص   از   گوید می   و   کرده   دعوا   اقامۀ   دیگری  علیه   نفر  یک :  755  مادۀ   برای   مثالی

  گوید می   مدعی  به  وقتی منکر  کنیم؟«   با هم صلح  آیی»می   گوید:می   مدعی  به  منکر  دادگاه،  وسط   حال فرض بفرمایید   شود؛می 

باشد که  ممکن است  چون  شود  محسوب  اقرار  شودمی   جورایی  یه  کنیم،  صلح  آییمی  بین طرفین وجود داشته  خوانده    چیزی 

دهد انگار که اقرار نموده« را  می فرض ذهنی را که »هر کس پیشنهاد صلح  اما قانون این پیش   پیشنهادِ صلح و سازش کرده است،

 پایش   خواهد نمی  یا  اش خانه   برود در   اخطار  و  مأمور  نخواسته   طرف  اصالً شاید   نیست«  محسوب  اقرار!  »نه  گفته   قانون  کند ورد می 

 تر است.شود یا اصالً حوصلۀ نزاع ندارد و وقتش برایش مهم  کشیده  دادگاه   به

  داشته )اهلیت برای تصرف در مورد معامله(    اختیار  و  )اهلیت برای معامله(  اهلیت  باید   طرفین  753  مادۀ  طبق  صلح  برای :  نکته

تواند سفیه یا صغیرِ ممیز  شود، شخصِ مقابل می . اهلیت برای معامله: در مورد صلحِ غیرمعوّض که مالی به دیگری تملیک می باشند 

توانند صلحِ  واند صلحِ بالعِوَض را قبول کند اما صغیرِ ممیز و سفیه نمیتباشد زیرا صِرفاً نافع است یعنی سفیه و صغیرِ ممیز می 

و تأدیۀ دِین در قالب صلح    ی محابات  اهلیتِ تصرف: صلحِ ورشکسته صحیح نیست )صلح  .بالعِوَض را اقاله کنند زیرا صِرفاً مُضِر است

ر حکم معاملۀ فضولی است. موردِ صلح اگر در رهنِ  قبل از ورشکستگی و بعد از توقف نیز باطل است(. صلح نسبت به مالِ غیر د

 دیگری باشد به صلح دادنَش فضولی است.

 : ارتباط دارد 345  مادۀ با 753  مادۀ

 
 یعنی هنوز به وجود نیامده است. فرض 45
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 .داشته باشند   صلح مورد در   ]اختیار[ تصرف و  معامله   اهلیت باید  طرفین  صلح،  صحت برای  : 753مادۀ  

 .باشد   داشته نیز  را  ثمن  یا  مبیع  در برای تصرف  اهلیت  معامله،  برای  قانونی اهلیت  بر  عالوه  باید  مشتری و  بایع  از  یک  هر  : 345مادۀ 

  ۱۰)مادۀ   قانون مدنی ارتباط دارد ۱۰مادۀ  با 754  مادۀ.  مشروع غیر امر  بر  صلح جز است درست صلحی هر  754  مادۀ طبق: نکته

قانون مدنی    ۱۰مادۀ    در  منظور از عبارت »قانون«.  است  فقهی  مادۀ  یک  754  مادۀ  ولی  قراردادها« اشاره دارد(  آزادی  ق.م. به »اصل

 »تکمیلی«.  نه است امری«  »قانون

 .باشد  مشروع  غیر که   امری بر  صلح جز است نافذ  صلح  هر : 754مادۀ  

 .است نافذ  نباشد  قانون  صریح  که مخالف صورتی  در اند نموده  منعقد   را  آن  که کسانی  به نسبت خصوصی قراردادهای  :۱۰مادۀ  

  روند و ق.م. می   ۱۰ به سَمتِ مادۀ ت نکنند ن تبعیّهای عقود معیّها و چارچوبخواهند از قالبنمی  جا هر  جالب است که حقوقدانان

 .کنند بنا می  را  العقود( د یّ)َس صلح عقد   های عقود معین خارج شوند بخواهند از قالب  کجا  هر فقها

 . است »صلح ابتدائی« و  دوی«بَ »صلح  یا معامله«  مقام در »صلح آن  دیگر نام که : معامالت مورد در صلح . 2

  آن   خاصّ   احکام  ولی   دارد   را  عمل حقوقی  همان   اثر  و  آید می   حقوقی   أعمالِ  از   بعضی   جای  به   که   است  عقدی   معامله   مورد   در   صلح

و به عبارت    خواهندمی   را   نفر »بیع«   دو  دارد؛ حال فرض کنید که خاصّ خود  احکامِ  سری   یک   و   است  تملیک   اثرش   بیع .  46ندارد   را

  به   که   است  این  راهش   که   خواهند نمی   را  بیع  مخصوص   حکم  پنج   آن   ولی   خواهند می   هم   را  اثر بیع که همانا »تملیک« است   ،بهتر

  . ندارد  را   بیع   خاص  حکم   تا  پنج   ولی   دارد   را   اثر بیع   همان   که در واقع   »صلح در مقام بیع«   بگویند   یعنی.  ببندند   صلح با هم  بیع،  جای

  عاریه   هبه،   اجاره،  بیع، معاوضه،   جای   به   آید( امّا مثالً آید )مثالً به جای نکاح نمی نمی   عقود   همۀ   جای  به   صلح   باید توجه داشت که 

  الزم   را   جایز  عقد   صلح.  ندارد  را  عقد   آن  خاص  ولی احکام  دارد  را   آمده(  آن  جای  به   که  عقد )عقدی   همان  اثر   که   آید می   ابراء  و

 .کند می 

 : 76۰  و  759، 758  موادّ

بیع،.  بود  معوّض   دعوا«   مورد  در   امّا خاطرتان هست که »صلح  مجانی،  یا  باشد   معوّض   است  ممکن  معامله«   مورد   در   »صلح   مثالً 

  »مجانی«   بیاید   هبه  جای  به  صلح  است؛  »مجانی«  دانیم که هبه،یا مثالً می .  است  »معوّض«  بیاید   بیع  جای   به  صلح  »معوّض« است؛

 . است

  آن   جای  به  که  به عقدی  دارد  بستگی  معامله«  مورد  در  »صلح  ولی  است،  معوّض  همیشه  دعوا«  مورد  در  »صلح  پس نتیجه اینکه

 تواند معوّض یا مجانی باشد.آید و می می 

 الزم است.   عقدی  بالعوض،  صلحِ  نتیجه اینکه  .الزم است  مقابل  در  نه جایزی که  ، )صحیح(  مُجاز  یعنی  جایز  قانون مدنی   757  در مادۀ

 

خاصِ آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد، صلحِ  شرایط و احکامِدهد اما  معامله را که به جای آن واقع شده می  نتیجۀاصوالً صلح در مقام معامالت،    46

کامِ خاصِّ بیع را ندارد )حقّ شفعه در آن نیست؛ خیاراتِ مختصّ عین در مقابلِ ِعوَض )صلح در مقام بیع( باشد؛ نتیجۀ بیع را خواهد داشت اما شرایط و اح

 ، صلح در مقام بیع شرط و صلح در مقام نکاح، تابع شرایط و احکامِ خودشون هستند.56های سال بیع نیز در آن نیست( صلح در مقام اجاره
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]عقد صلح اصوالً معوّض است؛ صلح در مورد دعوا عقدی است معوّض؛ صلح    .است  صحیح(  )مجاز،  جائز  نیز   بالعوض  صلح  :757مادۀ  

آید؛ پس صلح در  ای دارد که صلح در مقامِ آن میدر مورد معامالت ممکن است معوض باشد یا غیر معوّض یعنی بستگی به معامله 

 [مقام عقود جایز اتفاق افتاده باشد   عقد الزم است اگر چه در  مقام عاریه، غیرمعوّض است و صلح در مقام بیع، معوّض. صلح

  معامالت«   مورد   در  »صلح مورد   در   که باید تصریح کرد این مقرره  است  الزم   عقد   صلح،   مقرر داشته است که   قانون مدنی   76۰  مادۀ 

تواند فسخ خیاری می   هر  به  یعنی  است  مطلق توضیحاً اینکه »خیار«،  .خوردمی  هم  به   نیز   اقاله  به  و  به خیار  فسخ  با  ماده  این.  است

 صورت پذیرد. 

 . اقاله یا خیار به  فسخ موارد  در  مگر  خوردهم نمی بر و  باشد  شده واقع  جائزه عقود مقام   در  چه اگر است الزم عقد  صلح : 76۰مادۀ  

ماده منظور این    دو  این  در .  »الزم«  یعنی   ماده  این  در   »قاطع«   بحث نموده است و  را  دعوا«   مورد   در  »صلح   قانون مدنی  76۱  مادۀ

 :خورد می   هم به  شکل  دو به  دعوا« مورد  در که »صلح است

 شرط  خیار. ۱

 شرط  از  تخلف خیار. 2

 . خوردنمی  هم  به نیز  اقاله  با و  خورد نمی  هم به  خیارها دیگر  با  دعوا«  مورد در  »صلح

  را   آن   تواند نمی  هیچ یک   و   ]یعنی الزم است[  است  طرفین  بین  قاطع  باشد   تسامح  به  مبنی  یا  تنازع  مورد  در  که  صلحی   : 76۱مادۀ  

 . خیار یا اشتراط شرط تخلف صورت  در  مگر باشد  غبن ادّعای  به چه  اگر کند  فسخ

)به عبارت دیگر، اصوالً در    است  مهم  طرف  شخصیتِ  همیشه  نه   و  معموالً  صلح  در.  است  »اشتباه«   مورد  در  قانون مدنی  762  مادۀ

  صلح   شود  اشتباه  شخصِ طرف  در  اگر  پس  کند،نمی   صلح  هر کسی   با  دانیم که افراد می .  ، علّت عمده است(طرف  شخصیتِصلح،  

 .است باطل  صلح باز شود،  اشتباه هم  )وصفِ اساسی( معامله موضوع  خود در. است باطل

 .باطل است صلح باشد  شده  واقع اشتباهی صلح  مورد در  یا  و  مصالحه طرف  در  اگر  : 762مادۀ  

 ق.م. دو قسمت دارد  765مادۀ   :765  توضیحات مربوط به مادۀ 

 .است باطل باطله  معاملۀ  بر  مبتنی دعوای صلح: قسمت اوّل

  دارند چون تصورشان این است که معامله صحیح است    است؛  صحیح  کنند می   فکر  طرفین  و  است  باطل  ایمعامله   فرض کنید یک 

  کنند می   صلح   را   دعوا   فرض کنید که این   ، شودمی   کنند؛ حاال فرض کنید در خصوص همین معامله دعوایشان می   اجرا   را   خود   تعهدات

ید صحیح است؛ با هم اختالف داریم؛  گوگویم این عقد باطل است؛ الف می بَندیم؛ من می )یا یک فرضِ دیگه: من با الف یک عقد می 

  عبارت »مبتنی«. است باطل گوییم صلح،؛ در اینجا می(قد باطل بوده؛ آیا میتونیم راجع به این با هم صلح کنیم؟در واقع نیز این ع 

هم    صلح  و  است  باطل  دعوا  است،  باطل  یعنی معامله.  است  باطل  بعدی نیز  کارهای  تمام  است  باطل  وقتی مبنا  و  است  »مبنا«  همان

  ق.م.   765تر از قسمت اوّل مادۀ  عام  767که مادۀ    است با این توضیح  قانون مدنی  767  مادۀ  مصادیق   از  765  مادۀ  ۱  بند .  است  باطل

 .است باطل معاملۀ همان است باطل صلح  که موضوع  مواردی  از یکی عام است(. 767خاص است و مادۀ  765است )بند اوّل 

 .است صحیح  بطالن معامله از ناشی دعوی   صلح ولی  است باطل باطله معاملۀ  بر مبتنی  دعوی   صلح: 765مادۀ  

 .باطل است صلح است بوده منتفی صلح  موضوع که   گردد  معلوم صلح از  بعد  اگر  : 767مادۀ  
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 .است صحیح معامله بطالن   از ناشی ]آثار[ دعوای   صلح: قسمت دوّم

  را  عوضین  باید   آگاه هستند که است؛ در این صورت    باطل  دانند که معاملۀ خودشانمی   طرفین  و  است  باطل  ایفرض کنید معامله 

شود  می  دعواشان  که  بدهند   پس  را  عوضین  خواهند می  دانند که باید عوضین را پس بدهند؛حال که چنین است و می   بدهند؛  پس

اینجا    و  کنند می  با هم صلح  آیند را می   دعوا  که حال این اختالف یا  دادی!« تو کم  گوید: »فالنی!فرض کنید که یک طرف می   مثالً

البته با این فرض که بر سر بطالن معامله اختالف ندارند؛ همانطور که گفتیم یکی از این اختالفات،    .است  صحیح   گوییم صلح،ما می 

ین ضِوَعِ  گویید عِوَض معیوب شده و یا ناقص شده و خالصه بر سراست. مثالً عوضین مسترد شده اما شما می ین  ضِوَعِاسترداد  

 شود.اختالف می 

یعنی در  گوید صحیح است گوید باطل است اما فروشنده می : عقدی منعقد شده و این عقد، باطل است، خریدار می حالت اول المث

ان  توصحت و بطالنِ عقِد باطل اختالف است؛ این اختالف، قابل صلح نیست زیرا عقد، باطل بوده و در مورد چیزی که باطل است نمی

 صلح کرد. 

خواهند آثارِ باطل  عقدی منعقد شده و در واقع باطل است و خریدار و فروشنده هر دو معتقدند که باطل است و می مثال حالت دوم:  

بودنِ این عقد را )عقدی که باطل است دارای برخی آثار است مانند برگرداندنِ عِوَضین، پرداختِ خسارت و غیره( صلح کنند و این  

 صحیح است.

 . ای استافی است زیرا مسامحه نکته: در صلح، علم اجمالی ک

 : امور غیر قابل صلح 

 بطالن نکاح: مثالً نکاح با محارم باطل است؛ آیا میشه رفت و این بطالن را صلح کرد؟ خیر.

 طالق باطل: طالق باطل قابل صلح نیست. 

 احوال شخصیه و اهلیت و روابط خانوادگی قابل صلح نیست.

 . جرائم مالیاتی  ر در مواردی که قانون اجازه داده است؛ مثلصلح بین دادستان و متهم مؤثر نیست مگ 

 :  امور قابل صلح 

 شود صلح کرد. توان صلح کرد اما آثارِ مالیِ اینها را میاحوال شخصیه، اهلیت و روابط خانوادگی را نمی 

 سقوط دعوای مربوط به احوال شخصیه به صلح ممکن است.

های  زوجه و خویشان صلح کنند ولی نباید در خصوص نفقۀ آینده این صلح، کمتر از هزینه توانند دربارۀ الزام انفاق به  طرفین می 

باشد  نفقه نمیبه گونه   متعارف  نفقه منجر شود همچنین میزان  تغییر هزینۀ زندگی و  ای که به سقوط حقّ  باشد و  تواند دائمی 

 کند.شرایط، دادگاه را مجاز به تجدیدنظر می 

پذیر نیست زیرا  نافذ است و قبل از وقوع جرم، صلح امکان  وقوع جرم و ورود ضرر   بعد از ناشی از جرم،  صلح دربارۀ حقوق خصوصیِ 

 موضوعی وجود ندارد. 

 شود قابل صلح است؛ البته بعد از وقوع جرم. حقوق خصوصی که از جرم تولید می 
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 انواع مال و حقوق هم قابل صلح است.

باشد   دعوا  مقام  در  اگر  معاملهمسامحه نکته: صلح  آن  چنانچه  باشد  معامله  مقام  در  اگر  و  است  نیز مسامحه   ،ای  باشد صلح  ای 

ای  مسامحه  ،ای است. اگر مطلق به شما سؤال دادند که صلح در مقام معاملهای باشد صلح، مغابنه ای است و چنانچه مغابنهمسامحه 

      ای است.ای؟ باید بگویید مسامحه است یا مغابنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفس خودمان  بهخواهیم اعتمادمان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ ُمخلصانه
اگر  ها را القا کنیم و در شخِص دیگری اینخواهیم باید اندیشی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتبیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

می خودمان  برای  را  بخواهیمموفقیت  هم  دیگران  برای  بخشیدِن  خواهیم  و  دیگران  به  کمک  موجِی  اثِر  ما!  زندگی  بر  است  دیگران«  »اثر  این   .
ها بر  دوستی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخشترین ذینفع این »نوعمان به آنها این است که خودمان بزرگسخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ  بود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر دادهباشد، لذا با به زندگی هر کس اطرافیانش می
با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق  یا    من به دیگری هدیه کنمحقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند،  

ام بهترین راه برای و اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده  کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهبه خواندن آن  
و برای پنج  ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون ر خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیبه دست

 نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند. 
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  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل اگر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده 

 میان بگذارید تا اصالح نماییم.  با ما در

 
 omid_mollakarimiاینستاگرام:                   1402:  آخرین بروزرسانی

باید بگم که یه کاِر ثابت هم  های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده:   ارشد شدم؛ البته 
ارشد  ه اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیگرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم کداشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

ها رسیدن به یه حقوِق خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیو یا حّتی دکتری در بهترین حالت می
دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما  سوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیکارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون مح

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم »تونستم!«. از این فیلما  به آدمایی که توو موقعیت
واخر اسفند  ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه ا  که بگذریم

اید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد  ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان ب
کنن  خوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده  هزار تا شرکت میبشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می

الله«  داشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسمهدارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!« اطمینان ن و نهایتًا سه هزار تا َور می
ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسِک  بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده

ی خدا اوومد  ام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از تصمیمای رو آغاز کر شیریِن بلندپروازانه
سی!  ر گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میتوو ذهنم که می

زنن تهیه کردم. تا شروع کردم های کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلمنم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاق
بعد از ظهر بود بهم گفت:    ۶ اوونجا تا  ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کارِ های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میکمک

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ    ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  می
شحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی  شم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر، ُیسرا«. خومند میشیریِن اوون زحمات بهره

خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش  های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و میآزمون
 کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!« 

 مالکریمی )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.(  امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم 
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ها درخواست  رسانیا از طریق پیام  پیام بدهید 09352213175به شماره 
 دریافت کنید. های حقوقی رو آزمونو جزواِت  بدین

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست.   !۶۰َپرِت متولِد دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس 

هایی را که به افزایِش  کنم تا روشلبته همه تالشم را می ی زیادی دارم. اهایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته به یادگیری و اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و کیفیِت یادگیری کمک می 

با روش »ساده  ایمان دارم: »اگر های روان« متفاوتم! من بنویسی« و »به کار بردن مثالنویسندگی در رشتۀ حقوق  این جمله  ه 

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« موفقیِت بیشتری می 
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