
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 7جزوۀ حقوق مدنی 
 (دّومعقود معّین )قسمت  

 1402آخرین ربوزرسانى:  
 مدرس: دکتر امید مالکریمی 

 ( دانشگاه عضو هیأت علمی   و  )وکیل پایه یک دادگستری

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

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

مطالعه نشه.  تبدیل  به سردرگمی  اوون  نظِم منطقِی  که  تدوین شود  نحوی  جبه  این  )دانشگاه  ی  کارشناسی  دورۀ  دانشجویان  به  نورزوه  و سراسریو    آزاد ،  پیام   )
و علی کارشناسی  آزمونارشد  آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در  مانند  توصیه میهای تخصصِی حقوقی  کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری،  شود. های 

ده بگم:  باید  که  ضمنًا  حقوقی  رواِن  و  َسُبک  جزوۀ  شگفت ها  طور  می به  قول  و  دادم  توضیح  رسا  و  گیرا  و  شیوا  سایتم انگیزی  از  رو  اوونها  از  یکی  فقط  اگه  که  دم 
(www.mollakarimi.ir بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می ) !کنید 

ب  آخر،  سایِت  در  جزواِت  که  بگم  نوشته    MollaKarimi.irاید  این  حّتی  سرفصلو  به  توّجه  با   
ً
و  دائما قوانین  تغییرات  آخرین  و  جدید  های 

 از پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ شه و چنانچه  های حقوقی هر سال، به روز میهای آزمونتست
ً
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددا

به روز رو دانلود کنید بقیۀ کارگاهسایت، نسخۀ  از  متفاوت  داریم که  ما کارگاهی  تولید محتوای حقوقی« است که  . ضمنًا  ما، »کارگاه  کارگاِه  هاست! اسِم 
 ( رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. omidmollakarimi@( و تلگراِم ما ) vekalatyar@تونید اینستاگرام )می

برداری  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
خوانندگانی خواهد بود که نظرات،    آور است. نگارنده، سپاسگزارِ باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضماناز آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می

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

به گونه به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا به صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد  آن را بفهمید. مفاهیم حقوق    ای که 
کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما  های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میمدنی اگر بدون مثال
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با  مون میهای ایشون رو دست کردند. وقتی کتابیاوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی م گرفتیم 
شدیم؛ البته باید  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چِقِر فقهی و حقوقی مواجه میسری اصطالحات قلمبهیک

دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن  فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیکارشناسی نمیهای دورۀ  گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سال
های  های اخیر که »شبکهشد! در سالگفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میهای روشن برامون قّصه میداستانی و با مثال

ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها  ها و هشتادیها، دهه هفتادیدن و مخاطِب عمدۀ این شبکهاجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دا
 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میگویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل میتدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده

خودم تدوینتبلیِغ  همینطور  و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  و  علمی  هیأت  عضو  دانشگاه،  مدرس  هستم  مالکریمی  امید  آزمون!  جزوات  حقوقی.  کنندۀ  های 
های صوتی  خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایلمی

که اساتید    یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزواتی را
اوون کالسمی در  تواِن شرکت  بود؛ خالصه من هم که  نوشته  بدی  یه خط خیلی  با  رو  ازش خواهش کردم که  گفتن  نداشتم  زماُن  اون  در  در  ها  رو  اونها  کپِی 

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو  ای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میاختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسّنی توی قسمِت  فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال  

خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می
ِبَدم به دانشجوهای  صفحه  200ستاد یه جزوۀ  ده اینجوری که مثاًل اجون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می ای میده به من که تکثیر کنم و 

ها رو  تونم خواهش کنم که همین جزوهرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »می  های اوون استاد در اوون درِس خاص کالسهمین مؤسسه که  
 « گفتم:  نشده!«؛  تموم  حرفم  هنوز  »وایسا  گفت:  بدین؟«؛  من  جزوۀ  به  که  استاده  »اون  که  داد  ادامه  بفرمایید!«  اختیار  صفحه  200ببخشید،  در  را  تایپی  اِی 

به دست من که تکثیر شه!« ادمه داد که: »همون یا دستورالعمِل قبولی رو ِبده  به بچه  دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کِلّ کلید یا فرمول  ها سِر  استاد 
شده هم ایراداتی وجود داره که  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب نویس مین و جزوۀ دست کالس جزوه هم میگه که بنویس

یا  ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن  سرکالس به بچه
پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه توا باهام    ن مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو  کاری که 

دم! شاید حق داشت چون  و میها ر برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیانجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت 
خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه  هزینه کرده بود و نمی

برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و  هم داد که بنشینم و یادداشت بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُماّلها دارن ب 
کردم توی این فکر بودم که  با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می

ا نداشت و  باز میمکان حضور در این کالساگه یکی این رفیقی که من داشتم رو  پیشرفت  از  نداشت مسّلما  توانایی مالی  به جهت عدم  البته  ها رو هم  و  موند 
شه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که  های ُمستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگینتیجه، این می

هام یادم  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمدونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمادیات میهمه چیز رو در م
عًا خیر کنی  گیری«، خالصه  ب خوبی میجوا  اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

بزرگ اون  بشم  بابا )»خدا« رو میبه  اگه قبول  دادم که  یا قضاوتگم( قول  از وکالت  پوِل حاصله  َدِه  به  از زمانیکو همینطور    یک  تدویِن جزواِت    مدهم  به  رو 
م رو  )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرای َوعده  رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش

های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه  گذره و من تماِم جزواِت مورِد نیاز برای قبولی در آزمونکنم االن َده سال از اون روز میشروع می
هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت  ها آدمص دادم و البته خدا در تمام این سالُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصا

خونید  های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اّولین بار میبود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست 
کنن؛ من تردید ندارم که  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود میُخرسند

شه( و یه خواهش از شما دارم   بروز میها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و دائماً مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمون
تون معرفی کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمِک شما نیاز  ها رو به دوستانها ِپی ُبردین اونکه فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!بدونید این کاِر خیِر شما هم بهتون برمی دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته
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 اه تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان! حال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 

که مربوط به جعاله   -ق.م  570تا  561مواد   -)به غیر از ده ماده   قانون مدنی برای دانشجویان گرامی الزامی است 807تا  518مطالعۀ موادّ توجه:  

که مربوط به صلح است   -ق.م    770تا    752مواد    -که مربوط به قرض است و نیز نوزده ماده    -ق.م    652تا    648مواد    -است و همچنین پنج ماده  

 . شد( باید خوانده می  6و در مدنی 

 درس    این  که  دارند   آثار خاصی  و  احکام  عقود  این .  شوندمی  نامیده  اذنی  و  هستند  ذیحق  یا  مالك  اذن  بر  مبتنی  نمعیّ  عقود  از  : برخیتوجیه درس

 قرار  مطالعه  مورد  درس  این  در   نیز  دیگر   ن معیّ  عقود    از  برخی   ، عالوه  به .  بود  خواهد  قراردادها   حقوق   از  بخش   این  آموزش  دار عهده  سه واحدی،

 . گیرندمی

 . شناسایی بخشی از عقودی که با نام و آثار خاص در قانون وجود دارند: هدف

  ۱۰  ماده)  نامعین  عقود  معین،  عقود:  شونددسته تقسیم می   دو  به  عقودتوضیح داده شده؛    6همانگونه که در درس مدنی    مقدمه:

  که   گرددمی   تأکید.  است  گردیده   ذکر  قانون  در   آنها   آثار   و  اختصاصی  شرایط  و  عنوان   که  عقودی:  معین  عقود .  (مدنی  قانون

  هتل  در   اقامت  مثل  شویممی   روبرو  مختلط  عقودِ  با  اوقات   گاهی   ولی  است  شده  ذکر  قانون  در  معین  عقد   اختصاصی  شرایط   و   آثار

  را   اتاقی   فرد  مثلا   نماییم؛  بار   آن  برای  را   عقود  از  یک   کدام   آثار   باید  صورت   این   در   باشدمی ...    و  اجاره   بیع،  عقد  چند   شامل  که

  یک   بیع  عقد  در  مثلا  که  است  این  مورد  این  دانستن  اهمیتِ(.  بیع)  است  خریده  را  آنجا  غذاییِ  وعدۀ  چند  مثال  برای  و  نموده  اجاره

  عقود   .ندارد  وجود  عقود  سایر   از  که  دارد  وجود  حیوان  خیار   مجلس،  خیار  ثمن،  تأخیر  خیار  مثل  اختصاصی  خیارات  سری

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

 .باشدمی  قراردادها

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

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

  بیع  عقد  از  دیگر  عبارت  به  یابد؛می   ادامه  مدنی  قانون  8۰7  مادۀ  تا  و  آغاز   مدنی  قانون  338  مادۀ  از  که  باشدمی  عقد  ۱9  مجموعاا

 :شد خواهد  بررسی ذیل معینِ عقودِ تنها ،(7 مدنی) درس این در  سرفصل، طبق. پذیردمی  پایان هبه عقد با و شودمی  شروع

 ( مدنی قانون 542 تا 5۱8 موادّ)مزارعه عقد  .1

 ( مدنی قانون 545 تا 543 موادّ)مساقات عقد  .2

 ( مدنی قانون 56۰ تا 546 موادّ)مضاربه عقد  .3

 ( مدنی قانون 6۰6 تا 57۱ موادّ)شرکت  .4

 ( مدنی قانون 634 تا 6۰7 موادّ) عقد ودیعه .5

 ( مدنی قانون 647 تا 635 موادّ) عقد عاریه .6
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 قانون مدنی( 655و   654بندی )موادّ قمار و گرو .7

 قانون مدنی(  683تا  656عقد وکالت )مواد  .8

 ( قانون مدنی  723 تا 684 مواد) ضمان عقد .9

 قانون مدنی(  733 تا 724 موادعقد حواله ) .10

 قانون مدنی(  75۱تا  734عقد کفالت )مواد  .11

 قانون مدنی(  794تا  774عقد رهن )مواد  .12

 قانون مدنی(  8۰7تا  795عقد هبه )مواد  .13

 « یمشارکت عقود »

 « مزارعه عقد »

 542 تا 5۱8 موادّ

  و   پردازدمی  کشاورزی  به  دیگری  زمینِ  در  طرفین  از  یکی  این عقد،  موجب  به.  است  «کاشتن  همدیگر  با»  معنای  به  لغت  در   مُزارعه

نحوِ  را  محصول   مزارعه   عقد  در  و  نامندمی   «عامل»  کندمی   زراعت  که  را  شخصی  و  «مُزارع »  را  مالک  .کنندمی  تقسیم  اشاعه  به 

  انعقاد   جهت  در  روشی  عنوان  به   را  مزارعه  ،اسلم  .حقوقی  خاصّ  شرایط  طبق  مگر  ندارند   را   عقد  زدن  برهم   حقّ  طرفین   از   یکهیچ 

 .استداده   قرار سرمایه و  کار عاملِ دو بین شرکت

  تِ مدّ  و  است  داده   قرار   عامل  اختیار  در  را   زمین  ، «زارعمُ»  ، زمانیتمدّ  چه  در  یعنی  باشد  ن معیّ  باید  تمدّ  ، مزارعه  عقد  درنکته:  

 .است  باطل عقد نباشد معقول تناسب این اگر اوالّ باشد کافی و متناسب نظر  مورد محصولِ شتِکِ برای باید شدهمعین

  مورد  زمین  در   که   هم کسی  .باشد  زمین  آن  منافع   مالک  باید  اما  باشد  زمین مالک  حتماا  مُزارع  که  نیست  الزم مزارعه،  عقد  درنکته:  

  یا   متولی  قیم،  ولی،  وصی،  یا   دهد  مزارعه  به   را  زمین  تواندمی   دارد   را   زمین   آن   در  انتفاع  حقّ  خود  عمر  یا  سکونت  تمدّ  به  مزارعه

  تصرف   حقّ  داشتن   با  و  کندمی   واگذار  دیگری  به   زرع   برای   را  خود  زمین   و  ندارد  زراعت  توانایی   مثلا  که  باشد  زمین   آن  وکیل

 .شود شناخته زمین  آن مزارعِ عنوان به

  اینکه   مگر  باشد   آماده  است  شده  نمعیّ  مزارعه  برای  که  محصولی  همان کشت  برای  باید  گیردمی   قرار  مزارعه  مورد  که  زمینینکته:  

  در   برنج   کاشتن  برای   مزارعه   عقد طبق  است  شده   آماده گندم  کشت   برای  که   زمینی   اگر   مثال   طوربه   .باشد  اصلحی   اقداماتی   به   نیاز

 .باشد داشته وجود آبرسانی امکان  باید مزارعه  مورد زمین  در نیز و است باطل مزارعه  عقد شود گرفته نظر

 و  مساحت  ذکر  یا  مشاهده  توسط  خواه  تواند می   زمین  مقدار  که.  باشد  معلوم  و  نمعیّ  باید  هم  معامله  مورد  زمینِ  مساحتنکته:  

 . شود مشخص اوصاف
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 اگر و شود  مشخص نصف یا ثلث یا ربع  مثلا آشکار طوربه  باید( عامل  و زارعمُ) معامله طرفین  از هریک  سهم مزراعه عقد درنکته: 

 . شودنمی  محسوب مزارعه عقد  دیگر قرارداد این  اما شودنمی  باطل  عقد اینکه  وجود با باشد دیگری نحو به

  قید  به  نیازی  دیگر  که  باشد  مشخص  عرف  طبق  اینکه  مگر  شود  نمعیّ  مزارعه   عقد   در  باید  شود  کاشته  باید  که  محصولی  نوعنکته:  

 . دارد را  کشت در زرع نوع هر  اختیار  عامل، باشد زراعت  برای  مطلقاا عقد  اگر و نیست مزارعه قرارداد در محصول نوع

  بذرِ   تهیۀ   چگونگی  تعیین   برای  مثال  برای .  شود  نمعیّ  معامله  طرفین  توسط  باید  است  الزم   مزارعه   عقد   برای  که  مخارجینکته:  

  ، موضوع  این  تعیینِ  عدم  صورت   در.  شودمی   خریداری  مشترکاا  یا  کشاورز  یا  مالک  توسط  مثلا  بذر  که   شود  مشخص   باید  زراعت

 .است  باطل مزارعه عقد

  نباید   مزبور  شروط  البته  بدهند  قرار  دیگر  طرف  برای  را  شروطی  یا  شرط  توانندمی   مزارعه  در  معامله  طرفینِ  از  هرکدامنکته:  

  را  مبلغی  زرع محصولِ  از  سهمش  بر  علوه  که  کند  شرط   زمین  مالک  که   است  جایز  مثلا.  باشد  عقد  ذات   مقتضای  و  شرع  برخلف

 .برود بین  از  زراعت محصول  اگر حتی است صحیح  صورتی  هر در  عقد ضمن  شرط. بگیرد عامل  از نیز

 »عقد مساقات« 

 545 تا 543 موادّ

  و   درخت  صاحب  بین   که  است   ای معامله   مساقات دارد: ».م مقرر می ق  543  ماده  . است  کردن  آب  سیر  و   دادن  آب   معنی   به  مساقات

 تفاوت «.  آن  غیره  و  گل  و  برگ  و  میوه  از  است  اعم  ثمره  و  شودمی  واقع  ثمره  از  نمعیّ  مشاعِ  ۀحص  مقابل  در  عامل  با  آن  امثال

 رثمِمُ  درختانِ  مساقات  در  ولی  شودمی   گذاشته  عامل   اختیار  در  زراعت  برای   زمین  مزارعه  در  که  است  این   در  مساقات  با  مزارعه

 . شودمی  داده عامل  به ثمره برداشت و  آبیاری و مراقبت جهت

  دارد   درختان  ثمره  از  که  سهمی  مقابل  در  عامل  گردد،می  منعقد  عامل  و  درخت  مالک  بین  که  است  الزم  عقود  از  یکی  اقاتمس

  مزارعه   مثل  مساقات  الزم  عقد.  گیردمی عهده به  نمعیّ   تمدّ  در   را  آن  نظایر   و  زنی  پیوند  هرس،  ،پاشیسم   ،آبیاری  از  عملیاتی  انجام

  خواهد   ثمورّ  مقامقائم   ورثه  ،عامل  و  مالک  از  کدام  هر  فوت  به  بنابراین  قانونی  علت  به  فسخ   یا  اقاله  سبب  به  مگر  شودنمی  منحل

 .گرددمی منفسخ  عقد  او فوت به باشد، عامل مباشرت به دمقیّ مساقات  اگر اما بود،

  مرعی   نیز  مساقات  عقد  مورد  در  است  شده  ذکر  قبل  مبحث  در  که  مزارعه  به  راجع  مقررات: »نموده  تصریح   م.ق  545  مادهنکته:  

 . «نماید شرکت دیگری با یا  واگذار دیگری به را  معامله مالک اجازۀ  بدون تواندنمی عامل  اینکه  مگر بود خواهد 

  سهم   باشد،می   درختان  با  ارتباط   در  عملیاتی  دارِعهده   ،عامل  .باشد  نمعیّ  باید   ت مدّ  است،  رثمِمُ  درختان  مساقات   عقد  موضوعنکته:  

 .گردد نمعیّ  درختان ثمرۀ از مشاع  طور به باید عامل
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  و   است  مالک  مالِ  ،ثمره  تمام  شود  فسخ   یا   باشد  باطل   مساقات  که  مورد  هر  در»  :گویدمی   بطلن  یا  فسخ   با  ارتباط  در  م.ق  544  ماده

 «. بود خواهد المثلاجرت  مستحقّ عامل

  به   تواننمی  را   آن  نظایر  و  بید   و   چنار  اقاقیا،  مثلِ   رثمِمُ  غیر   درختان   مساقات  عقد  در ،  اندموضوع   رثمِمُ  درختان   مساقات   عقد   در نکته:  

  و   گلبی  و   سیب  درخت  انار،  درخت  نخل،   درخت  مثل  باشند،  مثمر  باید  عقد،  موضوع  درختان.  نماید  مراقبت  تا  سپرد  عامل

  و   مو  مثل  هستند  مستحکم  ریشه  دارای  که  هاییبوته   نمایند،می   عمر  سال  چندین   هادرخت   این  از  هرکدام  که  مرکبات  درختان

  همین  در  روندمی   بکار  عطر  و  گلب  برای  که  سرخ  گل  مثل  گل  درختان  همچنین  قرارگیرند،  مساقات  مورد  توانندمی   تمشک

  مورد   توانندنمی   خیار  و  خربزه   و   هندوانه  مثل  ندارند   سالیک   از   بیش  بقای  اقتضای   طبیعتاا  که   هاییبوته   اما.    قراردارند   ردیف 

 . قرارگیرند مساقات

 .باشد آنها منافع مالک که  است کافی بلکه  باشد، هادرخت  اصل  مالک مساقات  عقد طرف نیست الزم  مساقات عقد  براینکته: 

  بنابراین   آید  بدست  آنها  ثمره  که  گردد  تعیین  طوری   و   باشد  سال   و  ماه   به  باید  گردد،می   ن معیّ  مساقات  عقد  در  که  مدتینکته:  

 . است معاوضی عقود  از  مساقات باشد، آن زمان  زمستان در  تواندنمی  دهد،می محصول پائیز در که درختانی

 و  است  عامل  عهده  به  شودمی   تکرار  هرسال  که  عمالیأ  گردد،  ذکر  و  مشخص   عامل  عملیات  و   وظایف  باید   مساقات   عقد   در نکته:  

  دیوار   ساختن  آبیاری،  برای  قنات  الیروبی  باشد،می   مالک   عهده  به  حوادث  آمد  پیش  با  مگر  گردد،نمی   تکرار  هرسال  که  اعمالی

 .است  مالک عهده به که  است اموری جمله از ... و باغ

  به   اجرت   و  کند  برداشت   خود  را   محصول  تمام  تواندنمی   مساقات  عقد  در  مالک  گردد،  سهیم  درختان  ثمرۀ  در   باید   عاملنکته:  

 . است مساقات  عقد از  خروج اقدامی  چنین بدهد عامل

 »عقد مضاربه« 

 56۰تا  546موادّ 

  تجارت   آن  با  دیگر  طرف  اینکه  قید  با  دهدمی   سرمایه  متعاملین  از  احد  آن  موجب  به  که  است  عقدی  مضاربه:  مدنی  قانون  طبق

 .باشد نقد وجه باید ه مضارب سرمایۀ. شودمی  نامیده «ضاربمُ» عامل و  «مالک » سرمایه صاحب. باشد شریک آن سود در و کرده

 :است  ذیل هاییا ویژگی  خصوصیات دارای مضاربه عقد

  دیگری  شرط  قرارداد   در   اینکه   مگر  دارند  را   قرارداد  فسخ   اختیار   طرفین  از   یک   هر   رو   این   از   و  است  جایز  عقود  جمله  از   مضاربه

  قرارداد   امضای  با  عامل  که  نمایند  تنظیم  ترتیبی  به   را  مضاربه   قراردادهای  متن  است  معمول   بانکی  معاملت   در.  باشد  شده  تعیین

 .بپذیرد خود جانب  از  آن کامل تسویه زمان  تا را قرارداد فسخ  ترک شرط
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  امور  گسترش  جهت  منحصراا  تواندمی  آن   اساس  بر  بانک  که  است  سالهیک   حداکثر  تمدّ  کوتاه  تسهیلت  جمله  از  مضاربه

  اینکه   از  اعم  عامل   عنوان   به  متقاضی  اختیار  در   را   تجاری  ۀمعامل   یک  انجام  برای   الزم  نقدی  سرمایۀ  ، مالک  عنوان  به   گانی رباز

 .نمایند تقسیم یکدیگر  با  شدهتوافق  پیش  از  نسبتِبه  را حاصله سود تا دهدمی  قرار باشد، حقوقی یا حقیقی شخص

  را   سرمایه  فقط   مالک  که  است  این   بر  تصریح   و   تأکید  هرابط  این  در  و  جداست  یکدیگر  از   کاملا  عامل  و  مالک  نقش  مضاربه،  در

  مضاربه   قراردادهای  در  هابانک   برای  عاملیت  امکان  دیگر  عبارت  به.  نگیرد   عهده  بر  را  عامل  وظایف  عنوان  هیچ   به  و  نموده  تأمین

  ل تقبّ  را  هاییهزینه   خود   مضاربه،   عقد   جریان  در  اگر  حتی  و   دارد  عهده   بر  را   عاملیت  وظیفۀ  تنها  نیز  عامل  ،مقابل  در .  ندارد  وجود

 .بود نخواهد  مالک نقش  تأمین برای موجبی نماید

کاال دینِ  یا  منفعت  به   مضاربه  ترتیب  بدین.  شود  تأمین   یکجا  و  باشد  عین  و  ۱نقدی   باید  حتماا  مضاربهسرمایۀ   و  ذمّه  بر    صحیح   

  و  نبوده  پذیرامکان   هاهزینه   سایر  بابت  مضاربه  سرمایۀ  از  وجهی  هرگونه  تأمین  قرارداد،  طبق  شدهتعیین  هایهزینه   جز  به.  باشدنمی

 قانوناا  که  است  مسئولیتی  همان  مضاربه،  سرمایۀ  حفظ  در  عامل  مسئولیت.  باشدمی   عامل  ۀ عهد  به  طرفین  مصالحۀ  با  هاهزینه   اینگونه

 . تعدی و تفریط صورت در جز است  امین  عهده بر

  شده   شرط  قرارداد  در  لزوم  بطور   اینکه  مگر.  بود  نخواهد  تجارت   از   حاصله  خسارات  مسئول  یا   و   سرمایه  ضامن   ، عامل  ترتیب  بدین 

 . کند تملیک مالک به رایگان طور به  زیان یا  خسارت مقدار به  خود مال  از  عامل که باشد

  و   تعیین  معامله  سود  کلّ  از  درصدی  یا  نسبت  صورت  به   و  مشاع  نحو  به  بایدمی   طرفین   از  یک  هر  سود  سهم  مضاربه  عقد  درنکته:  

  قرار   طرفین  سودِ  سهمِ  عنوان  به  را  مضاربه  هسرمای   از  نیمعیّ  درصد  یا  سود  از  نیمعیّ  مبلغ  تواننمی   وجه  هیچ   به  بنابراین.  گردد  توافق

 .داد

 : ماهیتِ حقوقیِ بسیط )ساده(و مستقلی ندارد بلکه مرکب از عقدِ وکالت، امانت و نوعی شرکت است.  ماهیت مضاربه

: مضاربه جایزِ اذنی است؛ معوّض است؛ رضایی است و تعیین مدّت در آن شرط نیست اما اگر در مضاربه  های مضاربهویژگی 

شود که عقد جایز به  در تمام عقود جایز، ذکر مدّت باعث نمی شود )برای تجارت، مدّت معیّن شده باشد موجبِ لزومِ عقد نمی 

تواند معامله کند مگر به اجازۀ جدید مالک. ذکر مدّت در مضاربه شرط  عقد الزم تبدیل شود(. بعد از انقضای مدّت، مُضارب نمی 

دید را نداریم و تبدیل به عقدِ الزم  ملۀ جت تمام شد بعد از انقضای مدّت، دیگر حقّ انجام معانیست ولی اگر مدّت گذاشتیم و مدّ

 شود. هم نمی 

شود و شود و به وسیلۀ او انجام می ( انجام می ضاربمُشود و همۀ معاملت به نامِ عامل )شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می :  توجه

چون    .العمل کاری به نامِ خودِ عامل است و نتیجه، متوجهِ خودِ عامل است()در حقّ   شودمتوجّهِ صاحبِ سرمایه می   ،نتیجۀ معاملت

 
 شد فقط پول  خودمون ولی اینجا گفت »پول  نقد«. گفت »وجه  رایج« میها )ارز(؛ اگر میپول  خارجیحاال یا پول  خودمون )ریال( یا   1
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پذیرد مالک و مُضارب در برابر طلبکاران،  های مذکور در قانون تجارت صورت نمی فعالیتِ تجاری در قالب هیچ یک از شرکت

 مسؤولیت تضامنی دارند. 

ساقات(: حصّۀ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزءِ مُشاع باشد؛  )مانند مضارعه و م  لزوم تعیین حصّه به نحو اشاعه

مگر اینکه در عرف معلوم بوده باشد. ذکرِ حصّه در عقد مقتضای ذاتِ آن نیست یا به عبارت دیگر،  حصّۀ مزبور باید تعیین شود  

 ذکرِ حصّه، شرط صحت نیست.

ی شرط شده باشد باید برای همان تجارت فقط  خاصّ   مضاربه برای تجارتِ  : تعیینِ نوعِ تجارت اصلا ضروری نیست البته اگر نکته

تواند هر قِسم تجارتی را که صلح بداند بنماید ولی در طرزِ  اگر مطلق باشد یعنی تجارتِ خاصّی شرط نشده باشد عامل می   باشد.

 عارفش را رعایت نماید.باید مت تجارت

 : جهات انفساخ

 (.است صحیح )وصیت به مضاربه  هر یک از طرفیندر صورت موت، جنون وسِفَهِ  .1

مُفَلَّس  .2 صورت  اوالا    مالکشدن  در  ورشکسته(:  یعنی  نه    شدنِمُفَلَّس )مُفَلَّس  و  ثانیاا   شدنِمُفلِس مالک  مالک، 

شود زیرا نسبت در صورت ورشکستگیِ مالک، عامل، طلبکار محسوب نمی  .مضارب شدنِمُفَلَّس  نه و مالک شدنِمُفَلَّس

 باعث انفساخ نیست. عاملبه سود مضاربه، مالکیتِ مشاعی داشته؛ ورشکستگیِ 

 از سرمایه، موجب انفساخ مضاربه نیست.  قسمتیسرمایه و ربح: پس تلف شدنِ   تمامِدر صورت تلف شدنِ  .3

 ن بوده. یطرفدر صورت عدم امکان تجارتی که منظور  .4

 :  )مهم( شروط در مضاربه

یا منافع برای مالک باشد این عقد صحیح است ولی دیگر نامِ آن شرط تعلّق تمام منافع به مالک: اگر شرط شود تمام سود  .1

)استحقاقِ او ناشی از استیفاء نیست مگر عمل را مجانی   المثل استمضاربه نیست. در این صورت، عامل مستحقّ اجرت 

در این عقد، اجرتی تعیین نشده است پس  المسمی بگیرد چون  تواند به استناد این عقد، اجرت . عامل نمی انجام داده باشد(

باطل   ، عقد، شرط منافع: اگر شرط شود سودِ یکی از دو طرف به طور ثابت مشخص باشد  المثل است.چون نیست اجرت 

 است. ۱۰عقدِ ماده   نیست و یک

مان: اگر شرط شود، مضارب، ضامنِ سرمایه باشد همچنین اگر شرط شود خسارتِ حاصل از خسارت، متوجهِ شرط ضَ .2

توان شرط کرد که امین، ضامن  در تمام عقود امانی می  مالک نشود، عقد، باطل است )جزءِ شروط باطل و مبطل است(.

 شود. توان این شرط را در قرارداد گذاشت؛ مثلا در عاریه می نمی  باشد اما در عقد مضاربه

به مقدار خسارت یا تلف مجاناا به مالک تملیک   مالِ خوداگر شرط شود که در صورت ورود خسارت، مضارب از   .3
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 دهد.کند، عقد صحیح است و مشکلی ندارد چون ربطی به سرمایه ندارد و از مالِ خود می 

 کنم«.گوید: »من صد در صد سود می نکته: تعهدِ مضارب یا عامل، تعهد به وسیله است یعنی نمی 

 صورت تعدی و تفریط.  نکته: مضارب در حکم امین است و ضامن نیست مگر در 

 »شرکت« 

 6۰6تا  57۱موادّ 

دیگر،   مقاصد  و گاه  زیان  و  تقسیم سود  و  مشترک  منظور تصرفِ  به  یا چند شخص  دو  آن  به موجب  شرکت عقدی است که 

 گذارند تا به جای آن، مالکِ سهمی مشاع از یک مجموعه شوند.حقوقِ خود را در میان می 

به عبارت دیگر،    .است  3«شرکت  عقد»  آن   دیگرِمعنیِ  و  «اشاعه»  یعنی  آن  معنی  کی  :دارد  معنی  دو  2مدنی   قانون  در  «شرکت»  واژۀ

 
. چون در آنجا  نداریم  کاری  (ش.  ه  ۱347  مصوب)  تجارت  قانون   اصلح  الیحۀ  و(  ش.  ه   ۱3۱۱  مصوب)  تجارت  قانون ما در درس حقوق مدنی، به    2

 »شرکت« به معنای دیگری است.  

. شرکت تجاری. شرکتِ مدنی همان معنای دومِ شرکت یعنی »عقد شرکت« است.  2. شرکت مدنی  ۱شود که ما دو مدل شرکت داریم  معلوم می  3

 های تجاری و مدنی از قرار ذیل است: فاوت شرکتت

 های مدنی محتمل است به موجب عقد به وجود آیند و یا به طریقی دیگرحال آنکه شرکت  آیندموجب عقد به وجود می های تجاری همیشه به شرکت •

 ...( و  مثل وراثت، اختلط )

  اساسنامه  سهامداران  و شرکاء  ها،شرکت  برخی  در   که  است   آن  ما  منظور  آیندمی  وجود به  قرارداد  یعنی  عقد  با  تجاری هایشرکت  گوییممی   اینکه: نکته

  بنابراین . گویند  نویسیپذیره   آن   به  اصطلحاا  که کنندمی   امضا  را   سهم   خرید   ورقه   سهامداران   سهامی،  هایشرکت   در   و  کنندمی  امضاء  را  نامهشرکت یا   و

 .دارند تجاری  هایشرکت  بودن عقد بر داللت  همگی سهم، خرید ورقه  یا نامهشرکت  یا اساسنامه امضای

 اند عقدی جایزند. های مدنی که با عقد به وجود آمده آنکه شرکتاند حالالزم های تجاری عقدی شرکت •

 اند. بهره های مدنی از وجود شخصیت حقوقی بیآنکه شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی هستند حال شرکت •

های مدنی چون  که در شرکت حالیهای تجاری دارای اختصاصی مخصوص به خود هستند و این دارایی جدای از دارایی شخصی شرکاست درشرکت •

 باشد.شرکت واجد شخصیت حقوقی نیست دارای دارایی اختصاصی نیز نمی

اتخاذ تصمیم در شرکت • موارد  اغلب  اکثریت آراست حالدر  به  تجاری  اتفاق آراء  آنکه در شرکتهای  به  اتخاذ تصمیم  موارد  اغلب  های مدنی در 

 باشد.می

 های مدنی نام مخصوص به خود ندارند.آنکه در اغلب موارد شرکترای نام مخصوص به خود هستند حالهای تجاری دادر همۀ موارد شرکت  •

  به   است؛   شرکت  خود   به   متعلق  دیگر   اموال  این  زیرا  گرددمی  قطع  شرکت   تشکیل  محض  به   خود   اموال   با   شرکاء  مالکیت  رابطه   تجاری   های شرکت  در •

  اما .  گویندمی  دینی  حقّ  آن   به   اصطلحاا  که   هستند  احتمالی  حقّ   یک  دارای  شرکت،  اموال  به  نسبت  شرکاء  تجاری،  هایشرکت   در  که   است  دلیل  همین

  اصطلحاا  گردد،نمی  قطع  خود  اموال  با  شرکاء  مالکیت   رابطۀ  باشد،نمی  مستقلی  حقوقی  شخصیّت  واجد  شرکت،  آنجاکه  از  مدنی  هایشرکت  در

 باشند.می  اموال به نسبت   عینی حقّ یک دارای  همچنان  شرکاء گویندمی

 اسم  داشتن  مثل   است،  دانسته  ضروری  را  الزامات  ایگذارپاره قانون   تجاری،  هایشرکت  در  که  است  آن   مدنی  و  تجاری  هایشرکت   دیگر  تفاوت •

 .ندارد وجود الزاماتی  چنین مدنی  هایشرکت در کهدرحالی  قبیل این  از مواردی و  کننده نظارت ارگان مدیره، هیأت  وجود شرکت،  ثبت مخصوص،

  تشکیل   از   شرکاء  هدف   یعنی  شوند می  تشکیل  بردن  نفع  قصد   به  همیشه   تجاری  هایشرکت   که   است   آن   مدنی  و  تجاری   هایشرکت   دیگر   تفاوت •
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این مهم است که ما بفهمیم از  عقد شرکت دارای دو بخش است بخش اول »اشاعه« و بخش دوم »اذن در اداره«.    تربنا به نظر قوی 

  تعریف  را  دو  این  ابتداق.م هر کجا که واژۀ »شرکت« به کار رفته به کدام یک از این دو معنا اشاره دارد.    587ق.م تا    57۱مادۀ  

 کنیم:می

تمیز یا جداکردنِ آن ممکن   حقوق شرکاء، به نحوی که  شدنِآمیخته «. امتزاج یا  یکجا  در   حق چند  شدنجمع »   یعنی   اشاعه  .1

اقسام   تمام  در  بلکه  نیست  مالکیت  در  فقط  اشاعه  اختیاری باشد یا قهری.  ،آمیختننباشد را شرکت گویند؛ خواه سببِ این  

است4حقوق ممکن  اشاعه  »  ؛اندخانه   یک  مالک  ،نفر  دو  مثلا  .،  حالت،  دیگر    شودمی «  اشاعهاین  عبارت  حالت  به  این 

در آن خانه   مالکینِ»اجتماعِ حقوقِ   مثلا    .است  متعدد«  هم   که   دارند   انتفاع  حقّ   ،ملک  یک   در  نفر  دو  یا    «اشاعه »   این 

از یک ملک  ارتفاق  حقّمشترکاا    نفر  سه یا مثلا   حقّ انتفاع« از آن ملک.   صاحبانِبه عبارت دیگر »اجتماعِ حقوقِ    ؛شودمی

، که در این صورت، کند  احیاءبا هم   تملک   قصد   به   را  مباحه و   موات  اراضیاست. یا مثلا سه نفر،  اشاعه  این نیز  که  دارند 

  روی   بانک   چند   به این شکل که   دارند   تبعی   عینی  حقّ، بر روی یک مال،  شخص  پنج   . یا مثلا  دارند  تحجیر  حقّ  نفرسه  

  نداد  را  خود  بدهی  بدهکار  اگر  ها طلبکاردر این صورت    ،دارند  وثیقه  حقّ  عبارتی  به   یا  دندار  تبعی  عینیِ  حقّ  ،ملکیک  

  اینکه  مثلا  اجتماعِ حقوق ممکن است،   یا  امتزاج  هم  دینی  حقوق  در  .گذارندبه فروش می   مراجع قانونی  از طریق  را   ملک

 . داشته باشند طلب  نفر یک از نفر سه

توانند از  )شرکاء همه وقت می   تملیکی و الزم است ولی از لحاظِ اداره، اذنی و جایز است نکته: شرکت از لحاظ اشاعه،  

]اذن در اداره[ ، در ضمن عقد الزم داده شده باشد که در این صورت، اذنِ خود   اذن  اداره[ رجوع کنند مگر  ]اذن در 

 

  شرکت   دیگری  منظورهای  به  بلکه  نباشد   انتفاع  شرکت،  تشکیل  از  شرکاء  هدف  دارد  امکان  مدنی  هایشرکت  در  آنکهباشد؛ حال می  انتفاع   شرکت،

 . دهند تشکیل را مدنی

 .کنندمی  دعوی اقامۀ شرکاء  علیه مدنی هایشرکت  در اما است،  شرکت  خود برعلیه دعوی  اقامۀ تجاری،  هایشرکت درمورد •

شرکت اقامۀ علیه  برتجاری اگر بخواهیم از جانب شرکت اقامۀ دعوی کنیم، خواهان دعوی، خودِ شرکت است و اگر بخواهیم    هایشرکت نکته: در  

 .گیرندمیخواهان و یا خواندۀ دعوی قرار   عنوانبه مدنی خود شرکاء  های شرکتدر  کهدرحالی دعوا کنیم باز خواندۀ دعوی خود شرکت است، 

 از قرار ذیل است:  )به غیر از قانون مدنی(  های موجود در قوانین ایران شرکت

 شرکت سهامی خاص ✓

 شرکت سهامی عام ✓

 مسؤولیت محدود شرکت با  ✓

 شرکت تضامنی ✓

 شرکت نسبی  ✓

 شرکت مختلط غیر سهامی  ✓

 شرکت مختلط سهامی ✓

 شرکت تعاونی  ✓

 
  حقّ ( 2 مالکیت ( ۱: عینی حقوق  اقسام (.طلب ی،شخص حقّ ) ینی د ( حق2ّ ینی )حقّی که شخص روی عین دارد(؛ع ( حق۱ّدو قسم است:  یمال حقّ 4

 ( عینی وثیقۀ) تَبَعی  عینی حق( 6 شفعه  حقّ ( 5 تحجیر  حقّ ( 4 ارتفاق حقّ ( 3 انتفاع 
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 و مستمر است.. هر دو مدلِ شرکت، رضایی (مادام که شرکت، باقی است حقّ رجوع وجود ندارد

 سود  تقسیم  و   مال  ادارۀ  در   همدیگر  به   شرکاء  و  شودمی   بسته  مال   شرکای  بین   که   است  «عقدی»   ، « در معنای دومشرکت» .2

 دو فرض کنید    .باشد  داشته  وجود  مشاعی  مال  باید  ابتدا  شرکت  عقد  انعقاد  برای  پس  ؛)اذن در اداره(  دهندمی   اذن  زیان  و

 . بردارد یکی   آن مبلغی یک و  راننده مبلغی  یک  و کند کار  ماشین با  یکی  گذارندمی  قرار هم  با و  دارند ماشین یک نفر

شرکتی که منظورش اشاعه است آنی است؛ اما شرکتی   .ادارهاست و مقتضای اطلق شرکت،    اشاعه: مقتضای ذات شرکت،  نکته

 که منظورش اداره است مستمر است.

 ای است.: در عقد شرکت خیار غبن وجود ندارد زیرا مسامحه نکته

 ای است و خیار غبن راه ندارد.: طبق نظر غالب، تقسیم هم مسامحهنکته

 .الب صلح بیایدق: تقسیم ممکن است در نکته

ممکن است به تراضی واقع شود یا به اجبار، اگر به تراضی باشد قابلِ اقاله است اما اگر به اجبارِ دادگاه باشد قابل اقاله  : تقسیم  نکته

 اگر تقسیم به اجبارِ دادگاه باشد، حکمِ دادگاه اعتبار امر مختومه دارد. نیست.

انون مدنی عنوانی داریم به نام »تقسیم«. تقسیم ترکه در قانون  در قانون امور حسبی عنوانی داریم به نام »تقسیم ترکه« اما در ق  :نکته

امور حسبی فقط راجع به ترکه نیست، تقسیم ترکه خصوصیتی ندارند زیرا ترکه هم مالِ مشاع است لذا احکامی که در قانون امر  

 ترکه جاری است؛ البته چون ها هم جاری است و احکامی که در قانون مدنی آمده در تقسیمِحسبی وجود دارد در سایرِ تقسیم

 قانون امور حسبی مؤخر است اگر با هم تعارض پیدا کنند قانون امور حسبی مقدّم است.  

 »شرکت« به معنای »اشاعه« است.  ق.م 578مادۀ و نیز  ق.م 587مادۀ و همچنین  قانون مدنی 574 تا 57۱ از مادۀ

  از   «مالکینقانون مدنی بهتر بود به جای واژۀ »  57۱  مادۀ  دربه دالیلی که در باالتر گفته شد،  ق.م تعریف اشاعه است.    57۱مادۀ  

 :نمود« استفاده میحق صاحبان»  عبارت

 . اشاعه وبه نح  واحد شیئ در متعدد مالکین  حقوق اجتماع  از است  عبارت شرکت - 57۱ ماده

 خواهد بگوید سببی که اشاعه را به وجود آورده است یا اختیاری است یا قهری. ق.م می  572 مادۀ

 .قهری یا است اختیاری  شرکت - 572 ماده

»  الا او این    ثانیاا  ؛ «اشاعه»  یعنی   ماده  این  در  «شرکتچنانچه گفتیم  اضافه می   ، مادهابتدای  »اسباب«  بود کلمۀ  نظر    یعنیشد،  بهتر  به 

  قهری  اسبابق.م    574  ۀ ماد  واست    شمردهبر  را  اختیاری   اسبابق.م    573  ماده  .5است   تقدیر این ماده در    دررسد کلمۀ »اسباب«  می

 
  شود: می کنیم اضافه را واژۀ »اهل « ای«،مزبور قبل از کلمۀ »قریه  جمله در اگر «.کن سوال ایقریه »از: فرماید  می 22 آیۀ یوسف سورۀ در  خداوند 5

عقود   »کلیۀ:  دارداشعار می  مدنی   قانون  954  یا مثالً ماده   .است  تقدیر  در  جمله  این  در  »اهل«  لفظ  که  گوییم:اینجا می«  کن  سوال  قریه  اهل   »از
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 . است  شمرده را

  قبول  یا  اختیاری  7مزجِ  قبیل  از  عمل شرکاء  ۀنتیج   در  یا  6شودمی  حاصل  عقود  از  عقدی  ۀنتیج   در  یا  اختیاری  شرکتِ  -  573  ماده

 . اینها نحو و 8نفر چند  عمل ازاء در  مشاعاا مالی

 شود.می  لحاص  ارث ای 9زاج امت ۀنتیج  در که است مالکین حقوق اجتماع قهری  شرکتِ - 574 ماده

»  است.  اشاعه  اختیاریِ   اسبابِ  مورد   در ق.م    573  ماده این  شرکتهمانطور که گفتیم    اختیاری   شرکت  و  «اشاعه»  یعنی   ماده« در 

 . استارادی   یا اختیاری سببِ اشاعه، آنکه  یعنی

اشاعه به وجود   عقدی  چه با    نیست  مهم  یعنی  «عقود  از  عقدی»   گفتهخود ماده    و   است  عقد  ،اشاعه  اختیاریِ  سببِ  اولین •

 سبب  توانندمی   و مساقات   مزارعه   قرض،  اجاره،  بیع، مثلا  .  بشوند  اشاعه   باعث   توانندمی   مدنی  قانون   عقود در   اکثر.  آیدمی

 .بشوند اشاعه

 با   برنج مثلا  )  شوندمی  چیزیک   عرفاا  دکنی  مخلوط  هم  با  را  چیزها  بعضی  اگر.  «اراده  با  کردن  مخلوط»  یعنی  اختیاری  مزجِ •

 یعنی  اختیاری   مزجِ  بنابراین   ماشین.  با   ماشینمثل    شوندنمی   مخلوط  هم  با   چیزها  بعضی   ولی.  (گندم  با   گندم  برنج یا مثلا

 .«شدنمخلوط »و نه  «کردنمخلوط »

کنید • آن   به  کنندمی  کار  شما  برای   کارگر  چند  فرض  آزادی  یک  هاهمۀ  بهار  آن  دهیدمی   سکۀ  آنها    سکه،   مشاع بین 

اند. جاعل را انجام داده   مطلوبِ  شود چون آنان به شرکت، کارِ؛ در واقع، مجموعِ اجرت برای مجموعِ عاملن می شودمی

 : قانون مدنی به این مورد اشاره داشته است 568مادۀ 

 . گرددمی  عل جُ مستحقّ خود عملِ  مقدارِ نسبتِ به  یک هر دهند  انجام  را  عمل  ،هم شرکتِ به متعدد، عاملینِ   اگر - 568ماده 

از آنجا که ممکن بود اسباب دیگری نیز    و   ه!گفت  بعد از هر کدام از »یا«ها  راشرکتِ اختیاری   سببِ  سهق.م    573در مادۀ    قانونگذار 

که بگوید این اسبابی که من گفتم حصری نبود بلکه از باب    هدر انتهای ماده آورد را  «  اینها  نحو  عبارتِ »و  ،باشند یا بعداا پیدا شوند

بود کبشود  اشاعه   سبب  تواند می  جمعی   ایقاع مثلا    :تمثیل  اینجوری  مال    نفر   دو  ه ؛  آن  به  مربوط  قوانین  رعایت  با  را  مباحی  مالِ 

 ؛ پس ایقاع را نیز باید به اسباب ارادی شرکت افزود.شوندرکاا مالک می بگیرند و سپس مشت ماهی دریا از حیازت کنند مثلا

  گندم  دزدی  مثلا   .«اراده  بدون  شدنمخلوط »  یعنی   امتزاج   .ارث  و  امتزاج  است  تا  دو  اشاعه   قهریِ  اسبابِگوید  ق.م می   574  ماده

 

 است. تقدیر در »جنون« ماده این در رشد، معتبر است.« که در مواردی سفه به شود و همچنینمی منفسخ احد طرفین جنون[ ]و  موت به جایزه
 دانگ  باغ برای یك طرف و سه دانگ  دیگر برای طرف  دیگر. کنند تا در مالی شریك شوند مثالً سه دو نفر با یکدیگر عقدی منعقد می 6
  »آمیختن با ارادۀ یکدیگر«.  کردن«؛ این ماده »شرکت  اختیاری« را گفته و »مزج« یعنی »مخلوط آمیختن«، مزج یعنی »در هم 7
 کنند. دهد قبول میمثالً چند طلبکار، مالی را که مدیون به عنوان رهن به آنها می 8
آمیختن بدون ارادۀ همدیگر«؛ پس این واژه در این ماده که به شرکت  قهری اشاره دارد، نشان از قهری   « و نه »در همشدن یعنی »آمیختهامتزاج  9

 های مزرعۀ کناری مخلوط شود. های یك مزرعه در اثر طوفان با گندمشود؛ مثالً گندمدیگر آمیخته می چیز با بودن دارد؛ یعنی بدون اراده، چیزی
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  گندم   باردو ان  مثلا  یا  ندارند  ای برای شراکتاراده   هامالک  خودِ، در این حالت،  کندمی   جمع  جا  کی در    و  دزددمی   را  نفر  چند

بدون  ها  گندم  ریزد و آید و دیوار فرو می )یکی مالِ الف و یکی مالِ ب( وجود دارد و بین این دو انبار، یک دیوار است، زلزله می 

 شوند.با هم مخلوط می ارادۀ الف و ب

 . رسدمی ورّاثش مشاع به طور به اموالش ،ورثهدر صورت تعدد  بمیرد کس  هر که  ؛ بدیهی استاست  ارث    قهری،سببِ دومین

بدون  می   575مادۀ   از شرکاء  یکی  آن  به موجب  بگه شرطی که  برابر  خواد  در  باشدعملِاینکه  اضافه  بِبَرد صحیح    ،  بیشتر  سود 

هم  مزارعه    باب  ق.م در  52۰آنکه در مادۀ  قانون مدنی چنین شرطی را نافذ دانست؛ چه   ۱۰شه طبق مادۀ  نیست؛ اما باید گفت می

 رسد صحیح باشد. طی به نظر میخواندیم چنین شر

گه:  ق.م هم داره می   577  مادۀ.  است  گفته  را  شرکت  عقد   ضمنی   طور  به  که  است   در فصل »شرکت«  ای ماده   اولین ق.م    576  مادۀ

   .است اذنی عقدی ،شرکت

 . بود خواهد  شرکاء بین مقرره شرایط تابع کمشتر اموالِ کردنِاداره  طرز  - 576 ماده

  کردن اداره   زمۀال   که  را   عملی  هر   تواندی م  ت اس  شده   مأذون  کمشتر  اموال  کردناداره   به  عقد   ضمن  در   که   شریکی  -  577  ماده

 .تعدی یا  تفریط صورت  در مگر بود نخواهد  خود عمالأ  از  حاصله اراتِخس ئولِمس ه وج هیچ  به  و دهد انجام است

 وکالت. 5 عاریه. 4 ودیعه. 3 شرکت. 2 مضاربه. ۱: داریم اذنی  عقد 5 ،مدنی قانون در

کنم! همۀ عقود اذنی،  . تکرار می خورندمی  هم  به  حجر  و  فوت  با  همه  و  است  رجوع  قابل  اذن  چون  هستند  جایز  همه  اذنی  عقود

 جایز هستند ولی همۀ عقود جایز، اذنی نیستند مثلا: 

 باشد.قبل از انجام عمل، جایز است ولی اذنی نمی  «جعاله»

 باشد. جایز است ولی اذنی نمی اصوالا   «هبه»

 باشد. است ولی اذنی نمی جایز « را اگر عقد حساب کنیم عقدی نامزدی»

 باشد.قانون مدنی عقدی جایز و قابل رجوع است ولی اذنی نمی  44« طبق مادۀ مطلق  حبس»

 ۱۰.است  معتبر ،رشد که  مواردی در سفه هب همچنین و شودمی  منفسخ  طرفین احد  تمو به جائزه عقود  ۀکلی - 954 ماده

  تا   صورت  این  در (  بشود  شرط   زمال   عقد  ضمن   )یعنی  برود  زمال  عقد  ضمن  شرکت  عقد   اینکه   مگر  است  جایز  عقدی  شرکت

 .ندارند را شرکت فسخ  حقّ است باقی اشاعه   که موقعی

 
 ها تصریح گردیده است »جنون« هم از اسباب انحلل عقد الزم است. مانند »موت« و »سفه« که در این ماده بدان  10
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  این   در  که  باشد  شده   داده   زمال   عقدِ   منض  در   اذن  هاینک  مگر  کنند  رجوع   خود  اذن   از  توانندمی   وقت   همه  شرکاء  -  578  ماده

 . ندارند رجوع   حقّ است  باقی شرکت که مادام صورت

شود توو عقد روند حتی اگر ضمن یک عقد الزم باشد. عقد جایز را می نکته مهم: عقود جایز همیشه با فوت یا جنون از بین می 

نمی  »به صورت شرط« آورد، آن موقع  به هم می توان فسخ الزم  یا حجر  با فوت  باز هم  مثلا خانهش کرد ولی    5۰۰ام را  خورد: 

به شرط آن به شما فروختم  نیابت از جانب من انجام دهید«  میلیون  به  باشید و فلن کارها را  در این صورت،  که: »شما وکیل من 

     رود.طرفین از بین می   احدِ  شود ولی این عقدِ جایز با فوت یا حجرِتواند استعفا دهد و عقدِ جایز، غیر قابل فسخ می وکیل دیگر نمی 

 : ه شودبایستی با هم خواند 475 و 583 ، 582 ، 58۱ موادّ

 :شرکت در قاعده سه

  عمل=    حقوقی  تصرف)  بکند   حقوقی  تصرف   خودش   سهم   در   دیگران  رضایت  بدون   تواندمی   شرکاء  از  کی   هر  :اول  قاعدۀ 

به ، هکند  معاوضه  بدهد،  اجاره  بفروشد،  حقّ خود را  تواندک می شری  هر  583  مادۀ  طبق  .(مادی  عمل=    مادی  تصرف)  و(  حقوقی

تصرفِ حقوقیِ هر شریک در سهمِ اختصاصیِ خودش مستلزم تصرف در سهم شریک یا شرکاءِ    .بدهد  قرار  هر مَ  و  کند، صلح کند

 دیگر نیست.

 .کند منتقل ثالثی شخص به کلا  یا  جزئاا را  خود سهم  دیگر  شرکاءِ رضایت بدون تواندمی  شرکاء  از  یک  هر - 583 ماده

فرض کنید   (ق.م  58۱  )مادۀ  باشدمی   نافذ  غیر  و  است  فضولی  آنها  اذن  بدون  دیگران  سهم   در  کشری  یِ حقوق  تصرف  :دوم  قاعدۀ 

   .است فضولی بفروشم را شما دانگ سهمن  اگر  دانگ، سه شما نیز و دارم  دانگ سه من

  تمعامل مقررات   تابع  و  بوده  فضولی  دباش  اذن دودح  از  خارج یا  اذن  بدون   که  صورتی  در   شرکاء  از یک هر  تصرفات  -  58۱  ماده

 . بود خواهد فضولی

. 2  و   «خود  سهم ».  ۱  :حقوقیف  تصر  در  .(ق.م  582  مادۀ)  بکند   تواندنمی   مادی  فتصر  شریکش   اذن   بدون  کشری  :سوم  قاعدۀ 

از آن    اینقطه  هر  باشد  مشاع  من و شما  بینمالی    اگر  .نداردمعنا    دیگری  و  خود  سهم  ،مادی  فتصر  در  اما  « داشتیمدیگران  سهم»

 حالت   آن  در   که  است  مالی  مشاع  مال  ،واقع   در  .نیست  مشخص  ماده  مِ عالَ  در  یعنی  استا  م  دوی  هر  سهم  بگذاریم  دستمال را  

  با   مال  ۀ ذر  ذره   در  شرکاء  و   خیر   جغرافیا  حیث   از  اما   است  معین  و  معلوم   شرکاء   سهم  ، قانونی  حیث   از  یعنی  باشد  داشته   وجود   اشاعه 

  ، اذن   بدونهر شریک،    اگر   پس  ،شرکاست  ۀهم  به  متعلق   آن   جزء  جزء  و   ملک  از  ذره  هر  که  است  معنی  بدین  شریکند   یکدیگر 

 .است ضامن  بکند، مادی تصرف

 . است ضامن  داینم رکتش اموال   در تصرف اذن  حدود از   خارج  در یا اذن  بدون که شریکی - 582 ماده
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 .خوانیمنمی نکتۀ خاصی ندارد و آنها را  ق.م 585 و 584 مواد

 : است «رجوع از عقد شرکت» راجع به  586  مادۀ

 .کند رجوعتواند می  بخواهد  وقت هر رکاءش از   کی  هر ،باشد نشده نمعیّ  تمدّ زمی ال  عقد  ضمن در شرکت برای  اگر - 586 ماده

  عقد   و  شودنمی  الزم  تمدّ  آن  در   جایز   عقد  بگذاریم   تمدّ   ز،یجا   عقد  در  هرگاه ؛  است  ز جای  عقد  دانیم که شرکت،می   : اول  قاعدۀ 

  . (در باب مضاربه  ق.م  552  )مادۀ  خوردمی  هم  به  عقد  بشود  تمام  تمدّ  اگر   که  است  این   تمدّ  فایدۀ  تنها  .است  جایز  همچنان  جایز

 .بزنند هم بر آن را توانندمی  کدام هر این عقدِ وکالت همچنان جایز است و .دهممی وکالتسال  کی  تمدّ به  شما به من مثلا

  انقضاء   از   پس  لیکن  شودنمی   عقد  زومل  ب موج  تمدّ   تعیین  ، باشد  شده  نمعیّ   تمدّ   تجارت  برای   مضاربه  در  هرگاه  -  552  ماده

 .مالک دجدی ۀاجاز   با مگر بکند معامله تواندنمی  مضارب تمدّ

  جایز   عقد  بگذاریم،   تمدّ  جایز  عقد برای  زمال عقد  در  و  ببندیم  الزمی  عقد  بعدش  و  باشیم  داشته  یجایز عقد  کی   اگر  :دوم  قاعدۀ

 ق.م( 586 مادۀ  مخالفِ)مفهومِ زمال  عقد  توی رفته  تشمدّ که چون شودمی  زم ال

  تواند می  بخواهد  وقت  هر  رکاءش  از  کی   هر  باشد  نشده  نمعیّ  تمدّ  الزمی   عقد  ضمن  در  شرکت]عقدِ[    برای  اگر  -  586  ماده

   .کند رجوع

)یعنی عقد نکاح(   زمال   عقد   ضمن  نکاح،  مثل  بندیممی   الزم   عقد  کی  شما  و   من  بعداا  ،دهممی  وکالتت  مدّ  بدون  شما  به  من  :مثال

اوونیادِ ی تِمدّ   این  چون  «باشد  سال  کی  قبلی  وکالتِ»  :یمگویمی  و  !افتیممی  هوکالت     ما  وکالت  آمده  الزم  عقد  ضمن)  سالک 

  بیاید ( جایز عقدیعنی توی  ) خودش توی جایز  عقد تِمدّ اگر پس .نداریم زدن  هم بر حقّ هم سال کی  این در و سال کی شودمی

 . شودمی  الزم جایز عقد باشد، الزم  عقد ضمن جایز  عقد تِمدّ اگر اما کندنمی  الزم   را عقد

 :راجع به »انحلل شرکت« است 587 مادۀ

 :شودمی  مرتفع ذیل  طرق از   یکی به [۱۱]اشاعه  شرکت – 587 ماده

 .تقسیم صورت در .1

 . شرکت مال 12تمام  شدن تلف  صورت در .2

 .رودمی  بین از  اشاعه شود،  تقسیم مالخواد بگه: می  .«اشاعه»  یعنی ماده این  در «شرکت»

 
 رود. اشاعه در شرکت اصل است و اگر اصل برود، فرع )اداره( هم می 11

تلف    تمامِ مالدارد. در بحث  مضاربه نیز اگر مانَد به همه تعلّق شود، آنچه باقی میدر صورتی که بخشی از مال  مشاع تلف شود اشاعه منحل نمی 12

 رفت. شد، مضاربه از بین میمی
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  اشاعه   ابتدا  «تلف»  و  «تقسیمشه گفت: »اینجوری می  .باشد  هم  شرکت  عقد   معنی  به  تواندمی  «شرکتق.م واژۀ »   587  مادۀ  در  :نکته

دیگر    شرکت  عقد   و   رودمی   بین   از   هم   شرکت  عقد   برود  بین   از   که  اشاعه   .برندمی   بین   از  را  شرکت  عقد   سپس   و  ندرَبَمی   بین  از  را 

 . شودمی « موضوع انتفاء به سالبه»

 : شودمی  منحل شرکت عقد ذیل  موارد درخواد بگه: می  588؛ ماده دربارۀ زوال اذن است 588  مادۀ

 .شود رجوع  آن از یا  شود تمام عقد تمدّ. ۱

 .فطر  کی شدن  محجور  و فوت صورت  در. 2

 . رودمی  بین  از  حجر و فوت با دوماا و است  جایز اوالا اینکه  نتیجه ؛است اذنی عقدی ،شرکت

 :باشندنمی مشترکه اموال فتصر در  مأذون شرکاء ،ذیل موارد در - 588 ماده

 . رجوع امکان صورت  در آن از رجوع یا مأذونیت تِمدّ انقضاءِ  صورت در .1

باشد و عقود اذنی با فوت یا اذنی می  از لحاظ اداره ]زیرا عقدِ شرکت    شرکاء  از  یکی   شدن  محجور   یا  فوت   صورت  در .2

 .روند[حجر از بین می 

عقد الزم است که   اشاعه از لحاظتوجّه: فوت و حجر از موارد انحلل شرکت نیست ولی از موارد انحلل اداره است زیرا شرکت  

 رود. ، جایزِ اذنی است که با فوت و حجر می از لحاظ ادارهرود ولی از بین نمی  با فوت و حجر

 .اندسهیم  زیان   و سود در خود  سهمِ نسبتِ به  شرکاء از کی  هر  ماده این طبق: 575 مادۀ

  مقابل  در  آنها   از   نفر   چند  یا   یک   برای  ه اینک  مگر  باشدمی   سهیم  ضرر  و   نفع   در  خود  سهم  نسبت  به   شرکاء   از   یک  هر   -  575  ماده

 . باشد شده منظور زیادتری   سهم عملی

ماشین    ؛داریم  ماشین  کی   شما  و  من  :مثال از    سهم   وقتی. روشن است  ایمداده   اجاره  را  آن  و  است  دانگ  سهسهم هر کداممان 

  بیشتری  سود  کندمی   کار   آنکه  تواندمی   که   کند  کار  آن  با  ها آن  از  یکی  مثلا  اینکه  مگر   است  نصف  هم   زیان   و  سود  است،  نصف

  و   ۱۰  مادۀ  طبق   شرط  این  .ببرد  بیشتری  سود  عمل  بدون   شرکاء  از  یکی  که  کنیم  شرط  ندارد  اشکال  که  است   این  ماده  نکتۀ  .ببرد

 .ببریم بیشتری سودِ عملی مقابل در  گفته و نیامده 575 مادۀ  در چند هر .است درست 52۰ مادۀ

 . است نافذ نباشد قانون صریح  مخالف  ه ک ورتیص در داننموده منعقد را  آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای - ۱۰ ماده

 . بدهد مقابل طرف به نیز دیگری  مال لحاص  از   هحص ر ب وهعل فطر  دو از یکی که شود شرط است  جایز  مزارعه در - 52۰ ماده

  اشکالی   گویمب  من  دلیل!« وقتی! بی  %2۰  تو  و  %8۰  من  »همینطوری الکی  :یدگومی  شما  ؛هستیم  کشری  شما  و  منفرض کنید    :مثال
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تره بدونِ اینکه عملی  خب دیگه به بقیه و قانون ربطی ندارد! )البته اینکه یک شریک فقط برای اینه زورش بیشتره یا خوشکل  ندارد

 انجام بده سهمِ بیشتری بتونه بِبَره نظرِ مرحوم کاتوزیانه و نظر مخالف هم هست.( 

  گفته  ماده  این   در(.  دنکن  نصف  را  محصول  و  دکن  زراعت   دیگرفِطر  که  دهدمی   زمین  )یکی  است  مزارعه  عقد  در  52۰  مادۀ

 شود. می  هم  شرکت در شودمی مزارعه در  وقتی تونیم نتیجه بگیریمما می  بگیرد بیشتری سهم عمل  بدون یکی که شودمی

این دو ماده  854و    669با مواد    58۰  و  579  مواد یعنی کارکردِ    .خوردمی  درد  به  جا  همه  و  نیست  شرکت  در  فقط  ارتباط دارد 

  یا  کشری تا  چند   متولی،  تا   چند وصی،  تا  چند  وکیل،  تا   چند مثلا  دهند انجام   را  کاری  است   قرار   نفر  چند   که   است این مسئله  فرض

 : خارج نیست حالت چهار و این از  قیِّم تا چند

 اجتماع. ۱

 استقلل. 2

 ترتیب . 3

 اطلق . 4

  باطل ؛ نه اینکه  نیست  صحیح   بقیه  کارِ  نباشد  موافق  آنها  از   یکی  اگر  و  بدهند  انجام  هم  با  باید  نفر  چندآن    یعنی   اجتماع  :اجتماع.  ۱

 . است غیرنافذ یعنیصحیح نیست  .باشد

  .«اجتماع  طور   به»  :گوییدمی  و  بفروشند  را  خانه  که  دگیریمی  وکیل  تا  سه  ؛دبفروشی  آن را  دخواهیمی  و  دداری   خانه  کی  شما  :مثال

 وکیل  .موکل  یا   کند   تنفیذ  سوم   وکیلیا    باید و در این صورت،    است   غیرنافذ  ، معامله  این.  فروشندمی  آنها  از   تا  دو تصور کنید    حال

 .نیستم موافق  که  بگوید تواندمی فقط  و کند رد تواندنمی  سوم

  کارِ  و  است  تمام   کار  داد  انجام  زودتر  کس  هر  استقلل  در  بدهند  انجام  را  کار  آن  توانندمی   یتنهای  به  کدام  هر  یعنی  :استقلل.  2

 .(نافذ غیر  یا باشد باطل تواندمی  هابعدی  کارِحسب مورد، ) نیست درست هابعدی 

  به خانه را    اولی فرض کنید وکیلِ    .استقلل  به   بفروشند  تان را خانه   تا  دای گرفته   وکیل  تا  سه   و   د داری  ای خانه   شمافرض کنید    :مثال

 .و این معامله، فضولی است فروخته را الف  مال بفروشد دومیچنانچه وکیلِ  حال شد تمام کار؛ در این حالت،  فروختالف 

  به   را  خانم  ،اول  وکیلِ  فرض کنید  حال  .استقلل  طور  به   بیاورند  در  نفر  ک ی  عقد  به  را   خانم  که  گیردمی   وکیل  تا  سه  خانمی  :مثال

 دیگری در آوَرَد.  عقد  به  را خانم  تواندنمی دیگر  دوم . وکیلشد تمام کار؛ در این حالت، آورد  در نفر کی  عقد

 .(تساقطا تعارضا، )اذا اندباطل  همه بدهند  انجام زمانهم  نفر چند  آن اگر: ۱ نکته
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فرض بفرمایید    .بودن  زمانهم   مثل  هستند  باطل   همه   هم  باز  نباشد  صمشخ   هاتاریخ   و  کنند  معامله   همگی  استقلل  در  اگر:  2  نکته

 . است فروخته اول کسی چه نیست معلوم  اما فروشندمی  هم سه هر و بفروشند را خانه اید هگرفت وکیل تا سه شما

  درست   معلوم  معاملۀ  باشد،  مجهول   دیگری  تاریخ   و  معلوم  یکی  تاریخ   و  کنند  معامله  دو  هر  و  باشند  نفر  دو  اگر  للاستق  در:  3  نکته

  است   مجهول  آن  حدوث  تاریخ   که   امری  آن  گوییممی   حادث  تاخر  اصل  اعمال  با  (ق.م  874  )ماده  حادث  تأخر  اصل  طبق  است

  رِ تأخّ   اصل  مجهول،   دیگری  و  معلوم  یکی  تاریخ   و  باشیم  داشته  حادثه  دو  اگر  . پساست  معلوم  آن  تاریخ   که  دیگری  نآ   از  بعد

 .معلوم از  بعد بینداز را است  مجهول آنکه گویدمی  حادث

  مجهول  رِتأخّ  و متقدّ حیث از دیگری و  وممعل آنها از یکی فوت تاریخ  و بمیرند باشد توارث آنها بین که اشخاصی اگر - 874 ماده

 . ردبَمی  ارث  دیگری آن  از  تاس هولمج  وتشف  اریخ ت آنکه فقط باشد

  گویید می  .بفروشند  را  تانخانه   که  گیریدمی  وکیل  تا  سه  شماتصور کنید    .کنندمی  پیدا  سمت  ترتیب  به  نفر  چند  یعنی  :ترتیب .  3

یا مریض    نبود  تهران  در  یا  نبود  ایران  در  چه؟   یعنی  «نبودالف  منظور از »ید  بگوی  باید  ولی  ؛ب  بعد  نبود  الف  اگر  بفروشد،  الف  اول

 (ق.م 855 )مادۀ اندفضول  مانند و  ندارند سمتی بقیه باشد الف  اگر ؟نبود

  اگر  و باشد وصی دومی کرد فوت اولی ر اگ  که طریق  این به کند معین  وصی ترتیب نحو به  را نفر چند تواندمی  موصی - 855 ماده

 . هکذا و  باشد سومی  کرد فوت دومی

 ... و استقلل گفته نه اجماع، بشه گفته نه گفته نشه؛ چیزی  هیچ  یعنی قلاط .سکوت  یعنی  ق لاط :اطلق. 4

را    .بفروشند  را  تانخانه   که  ایدگرفته  وکیل  تا  سه  شما   :مثال همین  و  ،»الف  :دییگومی فقط  این    «بفروشید  مرا  خانۀ  ،ج  ب  در 

  زیاد   قدرت  استقلل  در  چون  .است  زیاده  عدم  اصل  هم  علتش  و  است  اجتماع  بر  اصل  یعنی  گرددمی  بر  اجتماع  به  اطلق  صورت،

 درق.م  854 و وکالت درق.م  669 مواد)  دارند را  قدرت سوم کی  کدام هر اجتماع در اما دارد را قدرت تمامِ کدام هر یعنی است

 .(وصایت

 دخالت  دیگران  یا  دیگری  بدون  تواندنمی  هاآن   از  کی  چ هی  دباش  شده  معین   وکیل  نفر  چند  یا  دو  امر  انجام   برای  گاه  هر  -  669  ماده

 .آورد بجا را   امر آن  تنهایی به تواندمی  کدام هر  صورت این   در باشد داشته وکالت لاتقمس کی ر ه ه اینک  مگر بنماید امر  آن در

  در   مگر   کنند  وصیت  به  عمل  مجتمعاا  دبای  اوصیاء   تعدد   صورت   در   .نماید  معین   وصی   نفر  چند   یا  یک  تواندمی   موصی  -  854  ماده

 .یک  هر  لاستقل به تصریح  صورت

 )مادۀ  شودمی   منحل  هم  بقیه  وکالت  کند  فوت   هاآن   از  یکی   و  باشند  وکیل  تا  چند  اگر (  اجتماع  حالت  )فقط  اجتماع  حالت  در  :نکته

  باشند   اجتماع  حالت   در  متولی  تا   چند  اگر   ولی  .«شودمی   منفسخ »  گفتمی  باید  در صورتی که  «شودمی  باطل»  گفته  ماده  البته  (67۰

 .(ارتباط دارد 67۰ مادۀ اب 77 )ماده  بشوند کامل که کندمی  امین ضمّ   حاکم و رودنمی  بین از  بقیه تولیت بمیرد هاآن  از   یکی و
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  دیگران   یا  دیگری   کند  فوت   آنها  از  کی   هر  باشد  داده  قرار  تولیت  لاستقل   بطور   بیشتر  یا   نفر  دو  برای   واقف  هرگاه   -  77  ماده

  از   بعد  و  نیست  نافذ  دیگران  یا  دیگری   تصویب  بدون  یک   هر  تصرف  باشد   داده  رارق  اعاجتم  ونح   به  اگر  و  کنندمی   تصرف  لامستق

 .کنند تصرف مجتمعاا که نمایدمی  است  باقیمانده آنکه  ضمیمه را شخصی ،حاکمآنها   از یکی  فوت

 شود.می  باطل دیگری ت وکال هاآن از ی یک موت  به باشند وکیل اجتماع نحو به نفر دو  که صورتی  در - 67۰ ماده

 سراغ   برو  اندگفته  هاحقوقدان   که  است  ساکت   قانون  بمیرد،  هاآن   از  یکی   و  اجتماع  طور  به  باشند  وصی  تا  چند  اگر  وصایت  در

  پس   هست  موکل  وکالت  در  اما  بگیرد  تصمیم  که  ندارد  وجود  موصی  دیگر  میردمی   اوصیاء  از  یکی  وقتی  وصایت  در  چون  تولیت

 (6۱ )ماده  کند امین  ضمّ حاکم و باشند داشته  وجود بقیه که است بهتر

 تغییری  آن  در  یا  کند  رجوع  آن  از  تواندنمی   واقف  و  است  الزم  قبض  حصول  و  صحت  نحو  به  آن  وقوع  از  بعد  وقف  -  6۱  ماده

  عقد   ضمن  در   گر ا  یا  کند  شریک   آنها  با  یا   نماید   لیهمعَموقوف    در  داخل  را   یکس  یا  دکن  خارج  را  کسی  لیهمعَموقوف    از  یا  بدهد

 . کند دخالت تولیت عنوان به خود یا  دهد قرار  متولی آن از  بعد رده نک معین متولی

 (6۰6 تا 589 مواد ) تقسیم 

است. حق  تمیزِ  بلکه  نیست  عقد  می  تقسیم،  محسوب  جایز  خودِ شرکت،  ولی  است  الزم  شما  تقسیم،  از  مطلق  اگه  )یعنی  شود 

 گویند جایز است(. پرسیدند که شرکت، الزم است یا جایز، چون اذنی است می

. بین مدنی و تجاری بودن، اصل بر مدنی بودنِ شرکت است. نکته: عقد شرکت در قانون مدنی، مصداق بارز شرکتِ مدنی است

آمده    2باید همان چیزی باشد که در مادۀ  های تجاری، نوعِ فعالیتشان  زِ شرکتِ مدنی و تجاری در این است که در شرکتوجهِ تمی

های تجاری برای تشکیل  اما شرکت   های مدنی اصوالا تشکیلت و تشریفات نیست و نیازی به اساسنامه هم ندارد در شرکت   است.

 و بقاء و انحلل تشریفات دارند.

؛ بنابراین شرکت مدنی  باشدنکته: شرکتِ تجاری دارای شخصیت حقوقی است ولی شرکتِ مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی 

 شود.تبدیل به یک مال )اسم( نمی 

گیری در آن اتفاق آراء است البته در دو استثناء، تواند هیأت مدیره نداشته باشد بنابراین اصوالا نحوۀ تصمیمنکته: شرکت مدنی می 

ها در ادارۀ مال مشاعی باید اکثریت  ها. طبق قانون تملک آپارتمان. قانون تملک آپارتمان2؛  594. مادۀ  ۱کثریت ملک است:  ا

های مشترک توان از پله عمل شود و در ادارۀ مال مشاع، استفاده از آن اشکالی ندارد به شرطی که در حد متعارف باشد یعنی می 

 عبور کرد. 

 های تجاری اصوالا هیأت مدیره باید وجود داشته باشد و اصوالا بنای اکثریت ملک است. ت در حالی که در شرک
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 :  تفاوت تقسیم و فسخ

 فسخ، ایقاع است اما تقسیم، عقد است و عقدِ الزم است.  .1

موارد استثنائی( البته اجازۀ  دهد )مگر  در بحث شرکت، از لحاظ اشاعه چون عقدِ الزم است، قانونگذار اجازۀ فسخ نمی  .2

 دهد اما این رجوع به معنای فسخ نیست.رجوع می 

توان در  توانند آن را تقسیم کنند اما نمینکته: اگر شخصی کتابی را و شخصِ دیگری دفتری را به عنوان شراکت قرار دهند می 

 دارم و تو هم کتاب خودت را که در این صورت، تقسیم نیست بلکه فسخ است.بحث تقسیم بگویم: من دفترِ خودم را برمی 

 :منافع )مهایات(است یا   عینتقسیم یا راجع به 

شود مال را تقسیم ها وجود دارد که نمی شود تقسیم کرد ولی یک سری ممنوعیت اصل بر این است که مال را می   . تقسیم عین:1

ه: »مدنی  قانون   589  مادهکرد )  ]استثناء:[  بنماید  را  مشترک   مال  تقسیم   تقاضای  بخواهد   وقت  هر   تواند می   المالشریک   ر ]اصل:[ 

 «(.باشند شده تقسیم  عدم بر  ملتزم ملزمی وجه به ءشرکا یا منوع م قانون این موجب به  تقسیم که مواردی در مگر

  مشخص   ک شری  هر   حق   یعنی  )نه معاملۀ خاص(  است   حق   تمیز  واقع  در   تقسیم  .مفروز  مال   به  مشاع  مال  شدن  تبدیل   یعنی  تقسیم

  و   هست  تو  مال  بگذاری  دست  جا   هر  تو  .نیست  هم  جا  هیچ   و  هست  جاهمه   ک شری  هر  حق  مشاع  مال  در  .کجاست  که  شودمی

 حق  )مبادلۀ  گیردمی   صورت  آن  در  هم  مبادله  و  نیستف  رصِ  حقّ  تمیزِ  هم  فقط  تقسیم  .نیست  تو  مال  هست  هم  شریکت  مال  چون

  هم   پس  .گویند  تقسیم  را   این   ،آوردمی   دست  به  مفروز   حقّ   و   دهدمی   دست  از   را  خود   مشاع   حقّ   کشری   هر  .(مفروز  حق  با  مشاع

  در   اگر  ولی  زنیممی   را   حق  تمیز  بزنیم،   را  یکی   مبادله  و  حق   تمیزِ  بین  شدیم  مجبور   اگر  تست  در  .است  مبادله  هم  و   است  حق  تمیز

 .زنیممی  را  دو هر بود، دو  هر گزینه یک

 :تقسیم انواع 

 تراضی  به تقسیم. ۱

 اجبار  به تقسیم. 2

 (ق.م 592 و 59۱ )مادۀ کنند تقسیم که کنندمی  توافق هم  با شرکاء یعنی  :تراضی به تقسیم. ۱

  در   و  آیدمی  عمل  به  نمایند  تراضی  که شرکاء  نحوی  به  تقسیم  باشند  راضی  مشترک  مال  تقسیم  به  شرکاء  تمام  هرگاه  -  59۱  ماده

  صورت   این  در  که  نباشد  ضرر   بر  مشتمل  تقسیم  اینکه  بر   مشروط  کندمی   تقسیم   هب  ار اجب  اکمح  ،شرکاء  بین   توافق  عدم   صورت

 .باشد تراضی به باید  تقسیم و نیست جایز اجبار

  باشد   متضرر  فطر  از   تقاضا  که   صورتی  در  باشد  ررضی ب   دیگر  بعض  برای  و   مضر  شرکاء  از  بعضی   برای  تقسیم  هرگاه  -  592  ماده
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 شود. نمی  تقسیم بر اجبار متضرر  شریکِ  بشود متضرر غیر  فطر از اتقاض سعک  بر اگر و شودمی  اجبار  دیگر فطر

 :؛ به عبارت دیگر »تقسیم به تراضی« دو استثناء داردندارد امکانیا   است ممنوع مورد دو در تراضی به تقسیم

 .کرد تقسیم تواننمی تراضی به حتی  را فرش یکمثلا ( ق.م 595 )مادۀ بیفتد مالیت از مال که  یجای :اول مورد

  اگر  است  ممنوع   تقسیم  باشد  مالیت  از  شرکاء  از  رنف  دچن ای  ک ی حصۀ  یا   کمشتر  مال   تمام  افتادن  نمتضمّ  تقسیم  هرگاه  -  595  ماده

 . نمایند تراضی شرکاء چه

  های نماینده   با   حتی  نیست،  ممکن  تراضی  به   تقسیم  هم   مورد   این  در   که   باشد  محجور   یا  غایب  ،شرکاء  بین  که  ی جای  :دوم  مورد

و    3۱3  موادّ)  بگیرد   صورت   محجور  یا   غایب  ۀ نمایند  حضور   با   دادگاه  در   باید   تقسیم  بلکه   کرد   تراضی  تواننمی   محجور   و  غایب 

 .(حسبی  امور قانون 326

 : اجبار به تقسیم. 2

در صورت عدم توافق بین    (ق.م  589  )مادۀ  بکند  تقسیم  تقاضای  برود و  دادگاه  به  تواندمی   هاآن   از  یکی   نکنند  تراضی  شرکاء  اگر

 مشروط بر اینکه تقسیم، ضرری نباشد. کندشرکاء، حاکم، اجبار به تقسیم می 

 استثنائاتِ اصل بر امکانِ تقسیم:

بقای شرکت: .1 به  بر   شده  تقسیم  عدم  بر  ملتزم  ملزمی  وجه  به  گه »شرکاءمی  589مادۀ    التزام قراردادی  یعنی اصل  باشند« 

 اینکه ضمن عقد الزم ملتزم شده باشیم که تقسیم نکنیم.امکانِ تقسیم است مگر 

در صورتی که تقاضا از طرفِ   ضرر باشدهر گاه تقسیم برای بعض از شرکاء مضر، برای بعضی بی   تقسیم موجب ضرر: .2

اجبار می  باشد طرفِ دیگر  تقسیم  متضرر  به  اجبار  متضرر  از طرف غیرمتضرر شود، شریکِ  تقاضا  بر عکس،  اگر  شود؛ 

 شود.نمی

تلف: .3 متضمّ  تقسیم موجب  تقسیم  افتادنِ  اگر  مالِ مشترک نِ  باشد   تمامِ  مالیت  از  از شرکاء  نفر  یا چند  یا حصّۀ یک 

 .تقسیم، ممنوع است، اگر چه شرکاء راضی باشند

موقوف  .4 دو  در  عَلَیهِم:تقسیم  که  (597)ماده    مدنی  شده  زیرا    میهِ لَعَموقوف    بین  موقوفه  مال  تقسیم:  خوانده  نیست  جایز 

نیستندمیهِلَعَموقوف   وقفی  مالِ  مالکِ  دارند.    ،  انتفاع  حقّ  فقط  کنندمی   میهِلَعَموقوف  و  تقسیم  را  منافع  بنابرتوانند  این  ؛ 

 توانند.توانند عینِ مالِ وقفی را تقسیم کنند ولی منافعِ آن را می نمی  عَلَیهِمموقوف  

  موجب   به  تقسیم  که   مواردی  در   مگر  بنماید  را  کترمش  الم  یمتقس  ایتقاض  بخواهد  وقت  هر  تواندمی  المالشریک   هر  -  589  ماده

 .باشند شده تقسیم عدم   بر ملتزم ی ملزم هوج به رکاءش یا  ممنوع قانون این 
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  در مورد اموال   بیشتر؛ این حالت،  کند  اقامه  شرکاء  تمام  طرفیت  به  را  دعوا   باید  بکند  تقسیم  تقاضای  خواهدمی   که  شریکی  :نکته

. شوندمی   مخالفِ تقسیم و موافقِ آن تقسیمگروهِ دو شود و بهو بین آنها اختلف می  هستند نفر 6 وراث لامث .افتدای اتفاق می ه ورث

تقسیم  از  یکی   وراث   همۀ  علیه  باید  که  حالی  در  هستند  مخالف  او  با  که  دهدمی   یی آنها  علیه  را  دادخواست  و  رودمی   موافقینِ 

 . بدهد دادخواست

 شرکاءفرض کنید    .باشد  بگذارد  را  بقیه  سهم  و  کند   جدا  را  هابعضی   سهم  تواند می   دادگاه  باشند  نفر  دو  از  بیش   شرکاء  اگر  :نکته

 و  کندمی جدا  را  او سهم  دادگاه  .کندمی  تقسیم  تقاضای  و  دادگاه  رودمی   و آن یک نفر  دارد  دعوا  بقیه  با  نفر  کی  و  هستند  نفر  پنج 

 (ق.م 59۰ مادۀ) ماندمی باقی  )چهار نفر( بقیه  بین اشاعه حالت در  زمین بقیۀ

  آید   عمل  به  آنها  از  نفر  چند  یا  یک  سهم  بتنس  هب  فقط  تقسیم  است  ممکن  باشند  نفر  دو  از  بیش  شرکاء  که  صورتی  در  -  59۰  ماده

 .بماند باقی اشاعه به  دیگران سهام و

  متضرر   دیگران  ممکن است خودش ضرر نکند بلکه  یا   کند  ضرر   تقسیم  از  است   ممکن  کندمی   تقسیم  تقاضای  که   شریکی  :نکته

  دادگاه   بکند  تقسیم  تقاضای  غیرمتضرر  اگر  ولی  کندمی   مجبور  را  بقیه  دادگاه  بکند  تقسیم  تقاضای  و  برود  متضرر  اگر  حال  .بشوند

  از  بعضی   یا  و  شرکاء   از   یکی  سهم   بشود  تقسیم   مال   اگر  که  است  این  ضرر  .(را در باال خواندیم  592  )ماده   کندنمی   اجبار  را   متضرر

 (ق.م 593 )ماده کندمی  پیدا تمقی افت آنها

 .نباشد مسامحه قابل عادتاا  که مقداری هب تقیم احشِف انِنقص از   است  عبارت شودمی تقسیم  از مانع که ضرری - 593 ماده

  از   یکیفرض کنید    حال  .خرندمی   میلیون ۱۰  متری  بفروشیمیکجا کلا    را  زمین این اگر  که  وجود دارد  متری  ۱۰۰۰  زمین کی  مثلا

  او   گیر  میلیون  صد  بفروشند  کلا  را   زمین  اگر  .کرد  کاری  آن   با   تواننمی   و   متر   ده  شودمی   که   است  صدم   کی   سهمش   شرکاء

  تقاضای  متضرر  خود  اگر  .آیدمی   او  گیر میلیون  ده  و خونۀ پُرِش   خرندمی   او  از  میلیون  ۱  متری  کنند  جدا   را متر  ده  اگر حال  آیدمی

 . کندنمی  اجبار را متضرر  دادگاه بکند تقسیم تقاضای متضرر از غیر  کسی اگر  اما شوندمی  اجبار بقیه که کند تقسیم

  دارند   ماشین  دارند،  باغ  دارند،  زمین  وراث  مثلا  .بشود  تقسیم  اجبار  به  هابعضی   است  ممکن  فقط  باشد  زیاد کمشتر  اموال  اگر  :نکته

 . (ق.م 596 )مادۀ کند تقسیم هم را ماشین و باغ تواندنمی  دادگاه صورت این  در و  خواهدمی  را زمین  تقسیم از شرکاء،  یکی و

 .نیست اموال باقی تقسیم با لزمم  هاآن از   یبعض در  اریاجب متِقس ،دباش متعدد ،کمشتر اموالِ که صورتی  در - 596 ماده

 .نیست جایز   یهملعَموقوف   ینب هموقوف  مال تقسیم ولی است  جایز وقف از   ملک تقسیم - 597 ماده

  دانگ   سه  و  است  کمل  آن  دانگ  سه  که  است  زمین  کی  .شودمی   و  ندارد   اشکال  وقف  از   کلمِ  تقسیمِ  گفتهق.م    597  مادۀ  :نکته

  بخواهند   که  نیستند  مالک   آنها  چون  شودنمی   لیهمعَموقوف    بین   موقوف  مالِ  تقسیمِ   ولی  کرد  تقسیم  توانمی   که  است   وقف   آن

 .و نه حقّ مالکیت دارند انتفاع حقّ م علیهموقوف ؛کنند تقسیم
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 : تقسیم ترتیب

  حسب   بر  باشد  یقیم  اگر  و  شودمی   افراز  رکاءش  سهام  نسبت  به  باشد  مثلی  کمشتر  مالِ   اگر  که  است  آن  تقسیم  ترتیب  -  598  ماده

 .گرددمی  معین قرعه به آنها صِصَ حِ شرکاء بین  تراضی عدم   صورت در تعدیل یا افراز  از بعد و شودمی  تعدیل قیمت

 :داریم تقسیم نوع دو - 598 مادۀ

  باید  اول  دادگاه  یعنی   یکدیگرند  طول  در  راه   چهار  این   که   دارد   راه  چهار  و  گیردمی   صورت   دادگاه  توسط   که  :اجبار  به  تقسیم.  ۱

 : چهارم هم بعد و سوم بعد دوم، بعد ،اول راه  سراغ برود

افراز در معنای خاص یعنی در نظر گرفتن حصّۀ معیّن برای شریک    .دارد  فرق  ثبت  قانون  افرازِ  با  افرازِ قانون مدنی  :«افراز»   اول  راه

  همۀ   به   نتیجه  در   باشد   پذیرتجزیه   ،مشاع  مال  که   است   ی جای  افراز  پذیر ممکن است.از هر نوع اموال که فقط در مالِ مشاعِ تجزیه 

به  دکنی  قیمت  نیست  الزم   هم  را  مشاع  مال   و  رسدمی   شرکاء نیازی  دیگر  عبارت  به  »قیمت؛  یا  نیست.»تقویم«  مالِ    گذاری«  اگر 

و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی    شودشود اگر قیمی باشد بر اساس قیمت تعدیل می مشترک، مثلی باشد افراز می 

 شود. بین شرکاء، حصّه به قرعه معیّن می 

  فقط  که دیگری برای کیلو 5۰ و  یکی برای کیلو 5۰ت: ، ساده اسکنیم  تقسیم خواهیممی نفر دو بین که هست برنج  کیلو ۱۰۰ :مثال

 .شودمی  افراز  راه  از

توان سهمِ شرکاء را چنان معیّن کرد که از  تقسیم به تعدیل زمانی است که مالِ مشاع اجزاءِ برابری ندارد ولی می   :«تعدیل»  دوم  راه

  چونرویم،  پذیر نیست سراغ تعدیل می ، یعنی جایی که مال، تجزیهنیست  ممکن  افراز  که  است  یجای   تعدیلنظر بها برابر باشد.  

  تعدیل   را  این  .کنیممی  تقسیم  قیمت  حسب  بر  بعد  و  کنیممی   قیمت  مال را  اول  تعدیل  در  .هستند  همدیگر  طول  درافراز و تعدیل  

 ، در این شیوه ممکن است به بعضی از شرکاء، بعضی از اموال نرسد.گویند

  مسلّماا اینها   که  هست  یخچال  یک  واست    فرش   کی   است  تلویزیون  کی است:    وراث  هست که  مال  فرض کنید یک سری  :مثال

 میلیون،  6  تلویزیون   .کنیممی   گذاریقیمت  کارشناس  توسط  این اموال را  اول  نیستند،  پذیرتجزیه   هیچکدام  چون  ،شودنمی   افراز

 .میلیون  ۱۰  هم   یخچال  و  میلیون   ۱۰  فرش  و   تلویزیون  :آورد  در   میلیون  ۱۰  تا  دو  توانمی   که  میلیون  ۱۰  یخچال  و   میلیون  4  فرش

که کدام یخچال را بردارد و کدام فرش و    نکردند  توافق  اگر  و  را  تلویزیون  و  فرش  یکی  و  بردارد  را  یخچال  یکی  گویدمی   دادگاه

  و   «افراز»  فقط  مشخص است،  598همانگونه که از مادۀ    مدنی  قانون  در  ،(مشکل  امر  لکل   )القرعه  زندمی   قرعه  دادگاه  تلوزیون را

 .است آمده یعنی دو راهِ اوّل  «تعدیل»

اگر تقسیم سهام به دلیلِ عدمِ هماهنگیِ  در قانون مدنی نیامده بلکه در قانون امور حسب آمده است.    : «رد به  تقسیم»  یا «رد»   سوم   راه

کنند پول یا مالی را  ها ممکن نباشد دادگاه ناچار است برخی از شرکاء را ملزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که دریافت می قیمت
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بدهند.   شرکاء  سایرِ    کم   یکی   به   که   است  این   رد  .تعدیل  نه  و  شودمی   افراز   نه   یعنی   شودنمی   هم   تعدیل   که  است   ییجا   رد به 

 دهد.می  برده کم آنکه به را  التفاوتمابه  ردهبُ زیاد  آنکه و دهیممی  زیاد دیگری به  و دهیممی

دارد   فرش   ک ی  و  ماشین  کی فرض کنید که    :مثال   توسط   باید  شودنمی   افراز  مالی  دیدیم   تادانیم  . میشودنمی   افراز   که  وجود 

)دو تا اندازۀ    میلیون  5۰  تا  دو  چون  .شوندنمی   هم  تعدیل  و  میلیون  4  هم   فرش  و  میلیون  5۰  ماشین  .کنیم  گذاریقیمت  کارشناس

  دیگری   به  تومانمیلیون    23  برده  را  ماشین  که  کسی. در اینجا  دیگری  به   را  فرش  و  دهیممی   یکی  به  را   ماشین  .آیدنمی   در  مساوی(

  ،خواهیممی  را  ماشین  بگویند  دو  هر  اگر  .میلیون  27  شودمی  دو  بر  تقسیم  که  میلیون  54  شودمی   میلیون  4  و  میلیون  5۰  چون  دهدمی

  فروش  یعنی  چهارم راه سراغ  رویممی بدهند را  تومان میلیون 23 و بردارند را  ماشین نبودند حاضر هیچکدام  اگر حال .زنیممی  قرعه

  ک ی  بله،  دارد؟  امکان  رد  آیا   بود   ماشینک  ی   فقط  مشاع   مال   اگر  .کنندمی   تقسیم  ها آن  بین پول را    و   فروشندمی   را   فرش  و   ماشین  که

  گیرم می را   ماشین من گویدمی  یکی تومانمیلیون  5۰ کنیممی قیمتآن را  حال شودنمی  هم تعدیل و شودنمی  افراز و است ماشین

را  میلیون  25  و   بردارند  را   ماشین  نخواهند   هیچکدام  هم   باز   اگر   و  دهممی   دیگری   به  میلیون  25  و   سراغ   رویممی   بدهند  تومان 

 فروش  و رد ،598 مادۀ تعدیل و افراز .قرعه سراغ رویممی  بدهند میلیون 25 و بردارند را ماشین شدند حاضر دو هر اگر ولی فروش

 آمده است.  حسبی امور قانون 3۱7و  3۱6 مواد در  اما  نیامده مدنی قانون در

شود و حاصلِ فروش به نسبتِ سهمِ  های فوق ممکن نباشد مال، فروخته می »تقسیم به فروش«: اگر هیچ یک از روش   چهارم   راه

 شود.شرکاء بین آنها تقسیم می 

 نکته: تقسیم بعد از آنکه صحیحاا واقع شد الزم است. 

 رجوع است.قابل  )تمامشان( با رضای شرکاءنکته: هر تقسیمی 

چون حکم دادگاه، اعتبار امر مختومه    خوردبه هم نمی   )تمامشان(با تراضیم به حکم دادگاه صورت گرفته باشد  نکته: اگر تقسی

 دارد.

  حسب   بر  باشد  قیمی  اگر  و  شودمی   افراز  رکاءش  سهام  نسبت  به  باشد  مثلی  کمشتر  مال   اگر  که  است  آن  تقسیم  ترتیب  -  598  ماده

 .گرددمی  نمعیّ  قرعه به آنها صِصَ حِ شرکاء بین  تراضی عدم   صورت در تعدیل یا افراز  از بعد و شودمی  تعدیل قیمت

مالی که    .پذیرتجزیه   یعنی  ماده  این   در   مثلی   .«بودن   مثلی»  نه   است،  «بودن   پذیرتجزیه »  ، افراز  در   ک مل  598  مادۀ   در یعنی  مثلی 

 و »قیمی« آن است که اجزای آن نابرابر باشد مثل زمین. ارزشِ اجزای آن با هم برابر باشد مثل گندم

رود؛ پس  ، عقدِ الزم است تنها در اموالی ممکن است که با انتفاع از بین نمیمهایاتیا    منافع  تقسیم:  . تقسیم منافع )مهایات( 2

یعنی توو عین شریک    شودتقسیمِ مهایات موجب از بین رفتن شرکت در مالِ مشترک نمی   مصرفی راه ندارد. تقسیم منافع در اموالِ  

 باشند و منافع را تقسیم کنند.
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 شود. نکته: با افرازِ مالِ مشاعی، مهیات منفسخ می

 انواع مهایات: 

 ک قسمت را الف.کنم و یمهایات بر اساس مکان: در یک باغ شریکیم؛ یک قسمت را من استفاده می 

بر اساس زمان: منافعش می   مهایات  از  الف شریکم  با آقای  استفاده کنیم؛ می مثلا من یک خودرو دارم که در آن  گیم خواهیم 

 یکی، روزای زوج استفاده بکنه و یکی، روزای فرد. 

 : فرق تفکیک و افراز

 مالِ غیرمنقول است.افراز ممکن است در مالِ منقول هم باشد در حالی که تفکیک مختصّ  .1

می  .2 افراز صحبت  از  تفکیک صحبت هر کجا  از  وقتی  ولی  است  مشاع  و  دارد  مالک وجود  از یک  بیش  کنیم، حداقل 

 کنیم الزاماا اینگونه نیست یعنی اگر شخص، تنها مالک هم باشد باز بایستی عملِ تفکیک انجام شود.می

 دهند.به تراضی انجام دهند اما تفکیک را ادارۀ ثبت انجام می تواند دهیم یا حتی می افراز را دفترخانه انجام می  .3

انجام می .4 تقسیم  افراز، عملِ  اشاعه با  دیگر  و  داشتشود  نخواهد  وجود  می   ای  مفروز  مالِ  به  تبدیل  مال،  با و  ولی  شود 

 رود.تفکیک، اشاعه از بین نمی 

گذاری داشته باشد و نه نیاز به کارشناس )پس اصوالا افراز در  قیمت  که نه نیاز به  ها را چنان از هم جدا کنیمافراز یعنی حصّه :  نکته

 اموالِ مثلی است(. 

 دارد )مثل طلق(. دهد جنبۀ تأسیسی: حکمی که دادگاه در افراز می نکته

یم اموالمان  خواه : تقسیم به تعدیل اینگونه است که مثلا من و الف، مالکِ مشاع هستیم در دو ماشینِ رنو و یک پژو و حال مینکته

قیمت تقسیم کنیم،  می را  قیمتش  کنیم میگذاری  رنو  دو  هم    ۱۰۰گوییم  پژو  و  است  و    ۱۰۰میلیون  میمیلیون  )اگر    کنیمتوافق 

 . که دو رنو را الف بردارد و پژو را من شود(توافق صورت نگیرد با قرعه تعیین می 

اینجا به معنای باطل کردن نمی نکته گذاری  میلیون قیمت  8۰باشد مثلا زمانی که دو رنو  : تقسیم به رد اینگونه است که »رد« در 

باید دَه میلیون به دیگری    داردرا برمی   یمیلیون  ۱۰۰پذیر نیست، در این حالت، کسی که  میلیون، تعدیل امکان   ۱۰۰شود و پژو  می

 گویند.به رد« می به این حالت »تقسیم  بدهد

فروشند مثلا من و شما  آن را می   : تقسیم به فروش اینگونه است که اگر مالِ مشاعی به هیچ یک از وجوهِ فوق قابل تقسیم نبودنکته

 در یک مال شریکیم. 

توان تقسیم کرد؟ به اعتقاد می : تقسیمِ منافعِ عین را مهایات نامیدیم؛ حال سؤال این است که آیا منافعِ سرقفلی را که حق است نکته
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 پذیر است )نظر مخالف وجود دارد(.برخی امکان 

توانم نسبت به سهم  توانیم نسبت به سهم خود مدیون را بری کنیم بنابراین می توان تقسیم کرد بنابراین می: طلب مشاعی را می نکته

 خود حوال بدهم. 

 « امانت»

 عاریه« عقد »عقد ودیعه و 

 647تا  6۰7موادّ 

  قانون مدنی(   647  تا  635  )موادّ  «عاریه »  و   قانون مدنی(  634  تا  6۰7  )موادّ  «ودیعه »  عقودِ  به   مربوط  مدنی   قانون  647  تا  6۰7  موادّ

 : دارد بندی تقسیم نوع دو امانت .خواهیم گفت «امانت»  این دو عقد را ذیلِ عنوانِ مربوط به نکاتِ تمامِ ما اامّ ؛است

 : امانت لاوّ  بندی  تقسیم 

ۀ  اراد  یعنی  دهدمی   امین  به  را  مالش  خودش  مالک  که  است  این  ،قراردادی  یا  مالکانه  امانت(:  قراردادی)   مالکانه  امانت.  1

است  مالک می   موجود  اختیار  در  مالک  اذن  و  اختیار  به  را  مالی  امانت، شخصی  نوع  این  تابع )در  مالک،  با  وی  رابطۀ  و  گیرد 

  اند دسته  دو  بودنامانی   نظر  از  عقود.  است  مالکانه  نوعِ امانت،  هست،  امانت  به نوعی  آنها  در  که  عقودی  تمام.  قرارداد و اذن است(

  سری  یک؛  مزارعه  و   مضاربه  رهن،  ودیعه،  اجاره،   مانند  شودمی   گفته  امانی  عقود  آنها  به  که  هست   امانت  آنها  در  عقود  سری   یک

  امانت   آنها  در  که  عقودی  آن.  هبه  و  قرض  معاوضه،  بیع،  مانند  گویند  غیرامانی   عقود  آنها  به  و  نیست  آنها  در  امانت  که  داریم  عقود

 . دارددر این قِسم وجود  مالکۀ اراد چون است  مالکانه، امانت هست

  امین  قانون  حکم   به  نفر  یک  و  نیست  مالک  ۀارادبه نوعی    که  است  یی جا   در  شرعی   یا  قانونی  امانت:  ( شرعی)   قانونی  امانت .  2

)این نوع امانت ریشه در قرارداد ندارد و متصرف به اذن و رضای مالک، مال   کندمی   پیدا  را  مالی  که کسی  یا و  قیم  ،ولی  مثل  شده

  مالک   ۀاراد  «)قراردادی(  مالکانه  امانت»  در  که  است   این  شرعی  امانت  و  مالکانه   امانتۀ  عمد  تفاوت  پس .  را تصرف نکرده است(

 . وجود ندارد مالک ۀاراد  «(قانونی) شرعی  امانت»  در اما هست

  ، اجاره  در  مثلا.  چون یه جورایی خودِ مالک، مال را داده است  بگیرد  را  مالش  و  امین  سراغ  برود  باید   مالک  «مالکانه   امانت»  در

  انگار که   نرود  اگر  و  بگیرد  را  مالشو    برود  امین  سراغ  باید  مالک  پس  است،  مالکانه  امانت  چون  رودمی   مستأجر  سراغ  مؤجر

  بیاید   باید  امین  یعنی  است  عکس  بر  «قانونی  امانت»   در  اما  بماند  ای امین استکه همانا به گونه   طرف  دست  ،مال  که  داده  رضایت

 . است کرده تقصیر نیاید اگر و  بدهد مالک به را مال

مطالبه  پس تفاوت مالکانه و شرعی در این است که در امانتِ مالکانه، امین زمانی متعهد به بازگرداندنِ مال است که مالک، آن را  
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 کند اما در امانتِ شرعی، امین باید بلفاصله آن را به مالک رد کند، چه مالک آن را مطالبه و چه نکند. 

  ۀ اراد   که  همین  و  «!امین هستی  تو  ؛ی»فلن  تأکید کند:  قانون  نیست  مالز  یعنی  نیست  مالز  قانون  تصریح   «مالکانه   امانت»  در  :نکته

  بعضی   ولی  گفته  را   مالکانه   امانتِ  مواردِ  اکثرِ   ، گذارقانون.  (است  کافی  مالک   ۀ اراد )یعنی    شودمی   امین  اش  مقابلطرفِ   باشد  مالک

  من   مال  از  تو»  :گویدمی  مالک  استیفاء،یعنی در    هست  مالکۀ  اراد  ،استیفاء  در.  (دیگری  مال  از  استیفاء  مثل)  است  نگفته  هم  موارد

استفاده   اینجا  در   که   «بده   را    آنالمثلِاجرت   اابعد   و   کن  استفاده   ولی  وجود دارد   مالک   ۀاراد   چون   است  امین   کننده،باید بگوییم 

 . است را تصریح نکرده  است کننده امین این موضوع را که استفاده قانون

 : امانت دوم  بندی تقسیم 

 شود:  بندی به امانت به معنای خاص و امانت به معنای عام تقسیم می امانت در این تقسیم

در این حالت، نیابت، جنبۀ فرعی و تَبَعی ندارد، یعنی جنبۀ اصلی دارد، اعطای نیابت در حفظ مال، جوهر    امانت به معنای خاص:

این حالت، نیابت برای نگهداریِ مال، جنبۀ فرعی دارد مثل عاریه که  امانت به معنای عام: در    .عقد و اساس عقد است )مثل ودیعه(

دهد تا از آن استفاده کند و در کنارِ این استفاده باید از آن حفاظت کند پس جنبۀ فرعی دارد و  شخص، مالِ خود را به دیگری می 

 پس:  امانت به معنای عام است.

 )امانت به معنای خاص(  (اتالذّبِ و  الااو  امانت) لیاوّ امانت. ۱

 )امانت به معنای عام(  (ضرَالعَبِ  و ثانیاا  امانت) ثانوی امانت. 2

  را   مال  امین  هاوقت  بعضی  .کند  حفظ  را  مال   باید  یعنی  است  امین  فردی  گویممی   وقت  هر  است،  «مال  حفظ»  امانت  ذاتِیا    جوهر

ۀ  ماد)  ودیعه  عقد  مثل.  گویند  اتالذّبِ  و  الااو  امانت  را  این  که  بکند  نباید  دیگر  کاری  و  کند  حفظو فقط آن را    فقط  که  گیردمی

  ؛ بدهد پس  هم  بعد و دارد نگه مجانی که  دهدمی  دیگری به را مالش نفر یک عقد ودیعه به این صورت است که قانون مدنی( 6۰7

 . دارد نگه شما برای  که ددهیمی  همسایه  به را تانقیمتی اموال  و  رویدمی  مسافرتبه  شما لامث

. دارد  نگاه   مجاناا  را   آن  آنکه  برای  سپاردمی   دیگری   به  را   خود   مال  نفر  یک  آن   موجب   به  که  است  عقدی   ودیعه :  6۰7  ماده

 . گویندمی  امین  یا مستودع  را گیرودیعه  و مودع  ،گذارودیعه 

  این   که  بکند  هم  حفظاستفاده    در کنارِ  باید  ولی   دیگر  کار  یک   برای  بلکه   آنحفظِ  برای  نه   اما  گیردمی   را   مال  امین   هاوقت   بعضی

  هر .  کند  بایدهم    حفظ  مدوّ  ۀ درج  در  ولی  کند  استفاده  که  گیردمی   را  مال  مستأجر  که   اجاره  مثل.  گویند  ضرَ العَبِ  و  ثانیاا  امانتِ  را

  که   ودیعه   بجز  .است ضرَ العَبِ  یا  ثانیاا  امانت  بود   دومۀ  درج  در  حفظ  گاه هر   و   است  ات الذّبِ  یا   الا او  امانت بود  اول ۀ  درج  در  حفظ  گاه

 . است ضرَ العَبِ و ثانیاا امانت ،امانی عقود  سایر در است،  اتالذّبِ امانت
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 :امین ولیت ؤمس

  دو  این  از  و   است   تفریط  یا  است  تعدی  یا  ،تقصیر.  است  «وسیله  به  تعهد»  تعهدش  چون  کند،  تقصیر  اینکه  مگر  نیست  مسئول  امین

 .شودمی  تفریط باشد فعل ترک اگر و شودمی  تعدی باشد فعل ،تقصیر اگر . نیست خارج حال

 .دیگری حقّ  یا مال به نسبت است فمتعار یا اذن  حدود از  نمودن تجاوز تعدی،: 95۱ مادۀ

 .است  زمال  غیر مال حفظ برای ارفمتع یا  قرارداد موجب به  که عملی  ترک از است   عبارت تفریط: 952 مادۀ

 . تعدی و تفریط  از است  اعم تقصیر: 953 ۀماد

  ، «!نرو  بیشتر  سرعت   تا   ۱۰۰  من  ماشین  با»  کند:و تأکید می   دهد که استفاده کندخود را به دیگری می   ی  ماشینی، خودرومثلا مالکِ

  غیر   یا  است  عمدی  یا  ،تقصیر  قابل ذکر است که  .شودمیتقصیر    حالت، مصداقاین    که  رودمی  بیشتر از این سرعت  بعد، فرضاا

این می   ه رفت  تا  ۱۱۰  عمداابا خودروی من    لا مث.  عمد »که  مثال  ، «عمدیتقصیر  شود:  برای  با    با  یا  رانندگی    صحبت  موبایلهنگام 

 ، تقصیر  که  ندارد  فرقی  امین  مسئولیتِ  در.  «عمدی   غیرتقصیر  شود: »که این میه  رفت  سرعت  تا  ۱۱۰  و  شده  پرت  حواسش  هکردمی

 .عمدی غیر  یا باشد  عمدی

 :آیدمی  پیش حالت  سه ،کند تقصیر امیناگر  حال 

  داشته باشد وجود    تعلیّ  یا  تسببیّ  ۀ رابط  «خسارت»  و   «تقصیر»  بین   یعنی  ،شود  خسارت  موجب   امین  تقصیرِچنانچه  :  لاوّ  حالت 

  را گلدانی    . مثلا فردی نیست  خسارت  باعث  تقصیر  همیشه اما باید دانست    است  شده  خسارت  باعث  تقصیر  چون  است  مسئول  امین

 . است مسئول امین و ه شد خسارت باعث تقصیر اینجا؛ در (تفریط) شود تلف تا دهدنمی  گیاه آب آن  به و  گرفته امانت به

می   قاهرهۀ  قو  ،تقصیر  دوران  دراما    شود؛نمی   خسارت  باعث  ،تقصیر  و  کندمی  تقصیر  امین:  مدوّ  حالت    باعث  و  شودحادث 

  امانی   یدش  امیندر واقع در ابتدا  .  شده است  مانیضَ  یدش  ،تقصیر  دوران  در  چون  است  مسئول  امین  هم  باز  که  شودمی   خسارت

ضَمانی    امین  چون یدِ   نشود  خسارت  باعث  هم   تقصیر  اگر  و  شودمی   غاصب  مانندوی    و  شودمی   مانیضَ  تقصیر  دوران   در  که   است

 . است مسئول شده،

، شودپژمرده نمی   نخوردن  آب  ماه  دو  با  گیاه  فرض کنید.  دهدنمی   آب  آن گیاه   به  ماه  دو  و  گرفته  امانت  به  را  گلدانی فردی  :  مثال

 . است مسئول امین  ،در این فرض که شودمی  تلف افتد و گیاهگلدان می به سبب زلزله  و آیدمی  زلزله ،ماه دو اینبازۀ زمانیِ  در اما

  رفتار   امین  مثل  دوباره  و  کشدمی  تقصیر  از  دست  بعد  و  افتدنمی  اتفاقی  هیچ   تقصیر  دوران  در  کندمی  تقصیر  امین:  مسوّ  حالت 

 تقصیر  از  دست  اگر  و  شودمی   ضَمانی  یدش  تقصیر  با  چون  نیست  مسئول  امین؛ در این صورت  آیدمی   قاهره  ۀقو  سپس  و  کندمی

 .شودمی امانی   یدش دوباره  بکشد
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  در این صورت  که  شودمی   تلف  گیاه  و  آیدمی   زلزله  بعد  ماه   چهار .  دهدمی   آب  دوباره   متعاقباا  و  دهدنمی آب    ماه  دو  گیاه  به:  مثال

 .نیست مسئول امین

 :مسئول امین  به راجع  نکته  دو

»ای  توان گفت:  مثلا می.  باشد  ضامن  تقصیر  بدون  حتی  امین  که  کرد  شرط  توانمی  یعنی  کرد  ضمان  شرط  امین  بر  توانمی :  هنکت

این صورت،   ،«ضامنی  همنکنی    تقصیر  اگر  حتی   !امین   را   ضمان  شرطِ   عاریه،  در  مدنی  قانون  .کند  قبولتواند  می   هم   امین  در 

 .قانون مدنی( 642ۀ ماد است ) پذیرفته

 . نباشد او  عمل به  مربوط چه  اگر بود خواهد قصانینُ و کسر هر مسئول باشد شده ضمان شرط مستعیر بر اگر  :قانون مدنی 642ۀ ماد

؛ مرحوم کاتوزیان، بر خلف مشهورِ حقوقدانان،  شده  ضمان  شرطِ  آن  در  که  ایعاریه   یعنی  گویند،  «مضمونه  ۀعاری »  را  عاریه  این

  یک گذشته از عاریۀ مضمونه  .  کرد  ضمان  شرط  شودمی   امانی  عقود  تمام  در  و  نیست  عاریه  صّمخت  فقط  حکم  این  که  معتقد بودند

  هم   نقره  و  لط  عاریۀ  .است  قانون مدنی(  644)مادۀ    نقره  و  لط  عاریۀو آن  :  است  مانیضَ  ،دیَ   هم  شرط  بدون  که  داریم  عاریهمدل  

یعنی  شرط  بدون  ولی  است  مضمونه باشد.  یا  باشند  کرده  ضمان  شرطِ  خواه  است؛  ضامن  گیرندهعاریه ؛  قانون   644  ۀماد  نکرده 

 . باشد امانی  ،مستعیر یدِ که کنیم شرط توانیممی  یعنی کرد شرط آن  لفخ  بر توانمی و است  تکمیلی قانونمدنی، 

  و   نشده  ضمان  شرط  چند  هر  است  امنض  ،مستعیر  سکوکمَ  غیر  و  سکوکمَ  از  اعم  نقره  و  طل  ۀعاری  در  قانون مدنی:  644ۀ  ماد

 «(شده  زده سکه)مسکوک: به صورت » .باشد نکرده هم  تعدی  یا تفریط

 (558ۀ ماد) است مضاربه در  هم  آن و نپذیرفته را ضمان شرط مورد یک در مدنی قانون

  نخواهد   مالک  همتوجّ   تجارت  از  حاصله  خسارات  یا  و  بود  خواهد  سرمایه  ضامن  مضارب  که  شود  شرط  اگر  قانون مدنی:  558ۀ  ماد

  تملیک   مالک  به   مجاناا  تلف   یا خسارت  مقدار  به  خود  مال   از  مضارب   که  باشد  شده   شرط   لزوم  بطور   اینکه  مگر  است   باطل  عقد  شد

 . کند

، است  مسئولیت  عدم  شرط  نوع  یک  که  نباشد  ضامن   کرد  هم  تقصیر  امین  اگر  که   کرد  شرط  توانمی  فوق،  ۀ نکت  عکس  بر:  نکته

 . نباشد شرافت و حیثیت  به لطمه و بدنی خسارات عمدی، تقصیر اینکه   شرط به البته

 : عاریه و ودیعه  مقایسۀ 

 و(  6۰7)مادۀ    دهدمی   اذن  نگهداری  برای  گذار )مودع(، ودیعه ودیعه   در  که  است  این  آنها  فرق  اامّ  هستند اذنی  عقد  دو  هر .1

 ( 635ۀ ماد) ددهمی  اذن انتفاع  برایدهنده )معیر( عاریه  ،عاریه در

 نگاه  مجاناا  را  آن  آنکه  برای  پاردسمی   دیگری  به  را  خود  مال  نفر  یک  آن   موجب  به  که  است  عقدی  ودیعه  قانون مدنی:  6۰7مادۀ  
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 .گویندمی  امین  یا مستودع را  رگیودیعه و  مودع گذارودیعه . دارد

 منتفع  مجاناا  او  مال   عینِ  از  که   دهدمی   اجازه   دیگر  ف طر  به   طرفین   احد  آن   موجب  به  که   است  عقدی  عاریه  قانون مدنی:  635ۀ  ماد

 .عیرگویندستَمُ را  گیرندهعاریه   و عیرمُ را  دهدهنه عاری. شود

 .هستند  مانیاَ  عقد دو هر .2

 ۱3.هستند مجانی  عقد دو هر .3

 .هستند  جایز  عقد دو هر .4

 .خورندمی هم  به حجر و  فوت با دو هر .5

؛ به عبارت دیگر هر دو است  شرط  فطر  دو  هر  برای  ،اهلیت  اامّ  ف هستندطر  یک  سود  به  و   هستند  مجانی  دو  هر  اینکه  با .6

با  صغیر ممیز یا سفیه از آنجا که    .باشند  داشته  کامل   تاهلیّ  بایدش است  دو عقد حتی آن طرفی هم که به سود طرفِ این  

توانند موظف به حفاظت از مالِ موردِ عاریه هستند و در برابر مالک مسؤول هستند نمی   امین قرار گرفتن در عقد عاریه

توانند گفتیم صغیرِ ممیز و سفیه اگر عقدی صِرفاا نافع بود را می عاریه را منعقد کنند. عه!! مگه نمی   بدون اذنِ ولی، عقد

منعقد کنند؟ االن هم نافع است چرا که اگه من ماشینم را بدهم به صغیر ممیز یا سفیه که از آن مجاناا منتفع شود، نافعِ به  

ممکنه تعدی یا تفریط کند و مال را تلف کند در نتیجه صِرفاا نافع نیست   حالِ اوست اما در اینجا چون صغیر ممیز یا سفیه

 و ممکن است مُضِرِّ به حالِ او نیز باشد. پس انعقادِ عقدِ عاریه توسط صغیر ممیز یا سفیه غیرنافذ است.

 ۱4.ندارند قبض به  نیازی و شوندمی  واقع  قبول و ایجاب  با هستند، یی رضا  عقد دو هر .7

که با استفاده    باشد  نشدنیفمصر  باید  مال  عاریه  در  اما  نشدنیفمصر  یا  باشد  شدنیفمصر  نیست  مهم  مال  نوع  ودیعه  در .8

 قانون مدنی( 637ۀ ماد) .از بین نرود

امانی است زیرا در عاریۀ طل و نقره، ید، ضمانی   اصوالااین دو در مسؤولیت با هم تفاوت دارند زیرا در عاریه، یدِ امین   .9

 ید، امانی است.   همیشهاست اما در ودیعه، 

  از   مقصود  که  منفعتی  .گردد  عاریه دعق  وعموض  دتوانمی  ،شد  منتفع  آن از اصلش  بقای  اب  بتوان  که  چیزی  هر  قانون مدنی:  637مادۀ  

 . باشد ییعقل  و مشروع که است منفعتی است  عاریه

 
تواند به عنوان  استیفاء از ای به ع وَض در عقد عاریه نشده باشد مُعیر نمیتوان در آن شرط  ع وَض کرد؛ اگر اشارهعقد عاریه غیرمعوّض است اما می 13

 و احسان است. زیرا مبنای عاریه تبَرُّعبخواهد مستعیر پولی 

تواند تابع  اجاره یا یکی از عقود مربوط شود نه به صورت شرط، تابع  عقد  عاریه نبوده و میگذارده می  ( عِوَض)در مقابلِ در برابرِاگر انتفاع از مالی  

انتفاع باشد، بنابراین:   . اگر مقابل  عاریه شرط  ع وَض  2گویند؛  . اگر در عاریه، شرط  ع وَض شود به آن عقد  عاریۀ با شرط  ع وَض می1به ایجاد حقّ 

 شود. تبدیل به حقّ انتفاع یا اجاره میگذارده شود، عاریه 

قبض در ودیعه شرط  تحقق  شود بنابراین  عقد ودیعه برای تحقق نیاز به قبض ندارد اما تعهدات  مستودع از زمان سپردن و قبض مال شروع می  14

 شود. نیست اما یك اثر دارد و اثر آن این است که تعهدات مستودع شروع می
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 :بالسوم  خذأ

 بود  بد  اگر  و  مخرمی   باشد  خوب  اگر  گویدو این شخص می   کند،  معاینه  که  گیردمی  را  مالی  نفر  یک   که  است  این  بالسوم  خذأ

آید این  حال سؤالی که پیش می  .گویند  بالسوم  مأخوذ  ،ی که گرفتهمال  به  و  گویند.  بالسوم  آخذ  گرفته  را  مال  که  کسی.  خرمنمی

  یدش   گویندمی  هم  عده  یک  و  هست  مالک  ذنإ  چون  است  امانی  گویندمی   ایعده   نه؟  یا  است  امانی  بالسوم  آخذِ  یدِاست که  

  ضمانی  نه و است  امانی  یدش نه گفته کاتوزیانمرحوم . است مسوّ نظر ،درست  نظر ولی ؛است ضمانی  ید ،اصل چون است ضمانی

  خسارت   «نتیجه  به   تعهد »  در   اگر   حال.  برود  و  بخرد   یا  بدهد   پس   را  مال  باید   یا   است   «نتیجه  به  تعهد»   تعهدش   بالسوم   آخذ  گفته  و

  یدش   چون  است  مسئول  شود  تلف  و  فتدا بی  بالسوم  آخذ  دست  از  مال  اگر  پس.  کند  ثابت  را  قاهره  ۀقو  اینکه  مگر  است  مسئول  بزند

 .کند ثابت  را  قاهرهۀ قو توانستنمی  بود ضمانی یدش  اگر کند، ثابت  هم  را  قاهرهۀ قو تواندمی  ولی نیست امانی

  که  کند  ثابت  را   قاهره ۀ  قو  اینکه   مگر   است مسئول   یعنی   است   «نتیجه  به   تعهد»  بالسوم   آخذ   تعهد   که   است این م سوّ  نظر پس بنابراین،  

 . است «وسیله به تعهد» امانی  ید  در چون دارد فرق  «امانی  ید»  با نظر این 

 شود می   «نتیجه  به   تعهد»  در  اامّ  کرد  ثابت  را  قاهرهۀ  قو  تواننمی   ضمانی  ید  در  چون  دارد   فرق  هم  «مانیضَ  ید »  با  نظر  این  همچنین

 .کرد ثابت  را  قاهرهۀ قو

بشود تبدیل به عقدِ الزم  ای راجع به ذکر مدّت در عقد ودیعه: قبلا فرمول را گفتیم: در تمام عقود جایز چنانچه مدّت ذکر  نکته

کند مگر در موردی که معلوم شود قصدِ طرفین التزام به ودیعه تا  شود. ذکر مدّت در عقد ودیعه، حقّ فسِخ ودیعه را زائل نمینمی

آن    منفسخ بشود و با رسیدنِ  خودشود که در پایان مدّت، بدون اعلم اراده خودبه پایان مدّت بوده. ذکر مدّت در ودیعه سبب می 

شود امانی و  موعد، مستودع، امینِ شرعی است؛ یدِ امین در ودیعه، قراردادی است ولی اگر مؤعد بگذارم و موعد تمام شود ید می 

  تواند به انتظار مطالبۀ مالک بمانَد.ت، مال را به مالک رد کند و نمی در اولین فرصو باید  نوعِ شرعی از

راه داشت و فایدۀ آن در عدم اعلم اراده بود؛ در متن مذکور، ذکرِ مدّت نوعی شرطِ فاسخ   شرطِ فاسخ   ،یادآوری: در عقدِ جایز

 شود نیاز به اعلم ارادۀ مالک ندارد )نیاز به مطالبۀ مالک ندارد(. شود چون منفسخ میاست و با پایان مدّت، عقد، منفسخ می

 »قمار و گرو بندی« 

 655 و 654 موادّ

  را   معینی  مال  دیگران  شد  برنده  آنها  از  هریک  و  بنمایند  مخصوصی  بازی  که  شخص  چند  یا  دو  بین  قراردادی  از  است  عبارت  قمار

  و   نمایدمی  نفی   دیگری   و  اثبات   را  معینی  امر   یکی   که  طرف   دو  بین   که  است   قراردادی (  بندی  شرط)   گروبندی .  بدهند  او   به

 کنند   تعهد   و  کنند  بینیپیش   را   ایواقعه   وقوع  اینکه   یا  بدهد   او  به  دیگری  را   معینی  مال   باشد  گفته  درست  یک   هر  که  کنندمی   تعهد

 .کند دریافت مقابل طرف  از را  معینی مال  بود گفته درست  کدام هر که
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  ت لمعام  از  که  تعهداتی  ۀکلی  مورد  در  حکم  همین.  بود  نخواهد   مسموع  آن   به  راجعه   دعاوی  و  باطل  ،گروبندی  و  قمار  :654مادۀ  

 . ستا جاری باشد شده تولید نامشروع

  آنها   مورد  در   قبل   ۀ ماد  مفاد  و   جایز  گروبندی  ،شمشیرزنی  و   تیراندازی   در  همچنین  و   سواری  حیوانات  دوانیدن   در   :655ه  ماد

 . شودنمی  رعایت 

  مدنی   قانون  654  ۀماد  تخصیصات  ءِجز  رسد می  نظر  به  که  است  معتبر  روایات  و  آیات  و  اسلمی  فقه  از  برگرفته  فوق  ماده:  نکته

قمار و گروبندی از مصادیق بارز »استفادۀ بدون جهت« است و نه تنها دعوای  . در پایان این مبحث، الزم به ذکر است که  است

 مطالبۀ آن مسموع نیست، اگر مالی پرداخت شده باشد قابل استرداد است.

 

 « ۱5وکالت  عقد »

 683 تا 656 مواد

 .نمایدمی  خود نایب امری انجام  برای را دیگر فطر ،طرفین  از  یکی آن موجب  به که است  عقدی وکالت :656ۀ ماد

منظور از  .  کندمی   خودش  نایب  «امری »  انجام   برای  را  دیگر   فطرف،  طر   یک  که  است  عقدی  وکالت  قانون مدنی   656مادۀ    طبق

 به شما   منمثلا  .  ایقاع  یا  و  عقد  یا  یعنی  است   حقوقی  عمالأ  برایاصوالا    ،وکالت  موضوع.  است  حقوقی  عمل  ، «امری»  واژۀ   این 

 تعمیر  مثل  باشد   مادی  عمل  تواندنمی  وکالت  موضوع .  )اجاره: عقد(هیدَ  اجاره  یا  )بیع: عقد(  بفروشی  را  امخانه   دهممی  وکالت

یا به عبارت بهتر، بگوید: »برای انجام فلن عمل مادی نایب من    بده   انجام  مادی   عمل برایم  بگوید   دیگری  به  کسی  اگر   پس.  ماشین

نداریم   شکِ بِ  نقاشی  برایم  ؛ربَبِ  مرا   بارِ  بگوید  اینکه  مثل.  نیست  وکالت  این  ،هستی« صِرف  مادیِ  أعمالِ  در  اگر    )وکالت  پس 

باشد که    گفته  یک طرف به دیگری  یعنی بود  معوض   عقد این  اگر  (.شخصی دیگری را مأمورِ انجامِ عملِ مادی کند وکالت نیست

یک طرف به    یعنی   باشد  مجانی  اگر  و  شودمی   جعاله  یا  اشخاص ۀاجار  که این  معوض،  آن هم به طور  بده  انجام  را  مادی  عملِ  فلن

چنین   و  است  عقد  که  مدنی  قانون  ۱۰  مادۀ  شودمی   مجانی،  آن هم به طور  بدهد  انجامرا    مادی  عمل  که فلن  یگر بگویددردی  ف

  کنی   ملزم  مرا   توانی می   نکردم  اگر  و  مجانی  طور   به  آن هم  بکشم  نقاشیشما    برای  کنممی   تعهد  من  پذیر است؛ مثلاعقدی امکان 

اگر کسی دیگری را مأمورِ فروشِ مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس که بخواهد    .قانون مدنی(  ۱۰)مستند به مادۀ  

 را به وی بپردازد، رابطۀ دو طرف، تابعِ عقد وکالت نیست )شاید اجارۀ اشخاص باشد(.  مبلغِ ثابتیمعامله کند اما 

توجّه: موضوعِ وکالت، اعطای نیابت در امور اعتباری است نه امور مادی. وکالت در مرحلۀ انعقاد غیرمعوّض است ولی در مرحلۀ  

 
 کاری و حمل و نقل جز در موارد استثنایی تابع  عقد  وکالت هستند.  العملنکته: داللی، حقّ 15

 نکته: اگر شك کنیم چیزی در حدود اختیار  وکیل هست یا خیر، اصل، عدم  اختیار است.
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 معوّض بودن است.تواند معوّض باشد یا غیرمعوّض و اصل بر اجرا می 

 : داد وکالت تواننمی  حقوقی عمالأ  از بعضی برایالزم به توضیح است 

برای این   شودنمی و کند وصیت  خودش باید کسی هرچرا که  است صشخ  به مئقا چون ولی است حقوقی عمل ،وصیت .1

نامۀ خودنوشت است چون مباشرتِ خودِ شخص،  البته منظور، وکالت دادن در تنظیم وصیت   . داد  وکالت  دیگری   به   امر

 شرط است. 

 پذیر نیست.وکالت دادن در اقرار، لعان، ایلء، شهادت و سوگند امکان  .2

 .۱6وکالت در انتقال مال موقوفه باطل است  .3

مادی«  )  است  رنگ  رپُ  خیلی  مادی  عمل  آنها  در  که  داریم  حقوقی  عمل  سری  یک .4 »عمل  عبارت دیگر  »عمل   رکنِبه 

)یا به عبارت   نیستند  توکیل  قابل  نیز  حقوقی  عمالِأ   این  تحجیر،  و  مباحات  حیازت   موات،  اراضی احیاء  مثل  (است حقوقی«

اینها عملِ  .دیگر قابل وکالت دادن نیستند( ایقاع هستند؛ در  مادی، بسیار مهم    این أعمالِ حقوقی که نامبرده شد همگی 

شود در آنها وکالت داد و یک جورایی قائم به شخص  حقوقی هستند و اثر حقوقی دارند اما نمی   هر چند که عملِاست  

مثل تحجیر که قابل   ؛مثل حیازت مباحات که قابل توکیل نیست  ؛هستند. مثل احیای اراضی موات که قابل توکیل نیست

 توکیل نیست. 

شود به یک شخص نیابت بدهید که چنین کاری  یا به عبارت بهتر، می   یک نفر را مأمور کنید زمین را احیاء کند  شودمیآیا  :  مثال

د و  برداری   خودتان   را   بیل  باید!  نه   «؟!شو  من   مال  تو»ای زمین!    د:ییبگو  و  موات  زمین  ی البا  ویدبر  و بعد شما  برای شما انجام دهد 

ای که از جملۀ  یک نفر را نایبِ خود کنید که برایتان ماهی   شودمی   آیا  شوید.ما مالک می و در اینجاست که ش  دکنی  احیاء زمین را

از آب گرفته شده و   از آب بگیرد و سپس شما بروید باالی سرِ ماهیِ    خیر،   «!! منی؟  مال  تو  ماهی   د: »ایییبگومباحات است را 

 شودمی   اجیر  اما  گرفت  وکیل  شودنمی  مباحات  حیازت  برای.  دبگیریخودتان    را  ماهی  و  دبرداری خودتان    را  بلّاق  باید  شودنمی

 .گرفت

...«  است  عقدی  وکالت»  گفته  656مادۀ  .  است  عقد  وکالت:  نکته اینکهاست  عقد  ،وکالت  یعنی  پس  ،که  با وجود  بر همگان    . 

باید    «؛خواهدمی   قبول  وکالت»  اشعار داشتهقانون مدنی    657ۀ  ماد  خواهدمی   قبول  و  ایجاب  عقدی  هرروشن و بدیهی است که  

 خواهد. قبول می  پس از ایجاب، ،یعقدهر  که چرا   ندارد گفتن به نیازی  لااص  و است  اضافه  ماده این گفت 

شود مشروط بر اینکه از  ]اقدامِ وکیل بدون اعلمِ قبولی، قبول ضمنی تلقی می  .است  وکیل  قبول  به  منوط  وکالت   تحقق  :657مادۀ  

 وکالت آگاه باشد[

 
 پس وکالت در انتقال مال مرهونه هم غیرنافذ است.  ،غیرنافذ است ،انتقال  مال  مرهونه 16
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 : است بینی کردهباال را پیش  مورد مانند ایمقرره  نیز 6۰8 یعنی مادۀ بعدشمادۀ  و قانون مدنی  6۰7ۀ ماد

.  دارد  نگاه  مجاناا  را  آن  که  آن   برای  سپاردمی   دیگری   به  را  خود  مال  نفر  یک  آن   موجب  به   که  است   عقدی  ودیعه  :6۰7مادۀ  

 . گویندمی  امین  یا مستودع  را گیرودیعه  و مودع  ،گذارودیعه 

 . باشد  فعل به چه  اگر است  زمال  امین قبول   ،ودیعه در: 6۰8 ماده

گفتن این   به  نیازی  به همان دلیلی که در فوق بدان اشاره شد،  که  شودواقع می   الا قبو  و   ایجاباا  وکالت  گفته   هم   قانون مدنی   658  ۀماد

 .ماده نیز نبود

  .شودمی  واقع کند آن بر لتالد که  فعلی یا لفظ هر  به الاقبو و ایجاباا وکالت: 658ۀ ماد

نامه نیز نکته: در جایی که موضوعِ وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثباتِ آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت

 باید سند رسمی باشد.

 . است اذنی  عقد  عاریه  و ودیعه هم همچون وکالت: نکته

 676  و  677  ،659  موادّفلذا لطفاا    ،نیامده  اما  آمدمی   هم  سر  پشت  باید  که   داریم  ماده  تا  سهدر قانون مدنی در باب وکالت  :  نکته

 بخوانید:  ذیل و به ترتیبِقانون مدنی را پُشتِ سر هم 

 .اجرت  با یا باشد مجانی است  ممکن وکالت: 659 ۀماد

 .باشد اجرت با که است این  بر محمول باشد نشده تصریح  آن  بودن اجرت  با یا مجانی ،وکالت در اگر: 677 ۀماد

 الوکالهحقّ   به   نسبت  اگر  و  (شودمی   میسَالمُ. قرارداد؛ که اجرت 1)  بود  خواهد  طرفین  بین   قرارداد  تابع  وکیل  الوکالهحقّ:  676  ۀماد

 مستحق   ،وکیل  نباشد  می لَّسَمُ  عادتِ  اگر  (شودمی   المُسَمیاجرت . عرف؛ که  2)  است  عادت و  فعر  تابع   نباشد  قرارداد  آن مقدار  یا

 . (شودتعیین می  ثلالمِ. قرارداد و عرف نبود اجرت 3) است المثلاجرت 

»قانون مدنی    84ۀ  ماد است:  را آورده  تولیت، مشابه حکم فوق    عمل  برای  سهمی   موقوفه   منافع   از   واقف  است   جائزنیز در مورد 

 . «است عمل ثلِالمِاجرت  مستحقّ متولی باشد نشده نمعیّ التولیهحقّ  اگر  و دهد قرار  متولی

  از   بعد  باید  که  677  ۀماد.  نگیرد  یا  بگیرد  اجرت  تواندمی   وکیل  یعنی.  اجرت  با  یا  باشد  مجانی  است  ممکن  وکالت  659  ۀماد  طبق

  اصل   به   هتوجّ  با)  است   اجرت   با  که  است  این   بر  اصل   نباشد،  معلوم   بودن  اجرت   با   یا  مجانی  ،وکالت  در   اگر  گفته  آمدمی   659ۀ  ماد

 :ارتباط دارد( 84ۀ ماد  اب 676 ۀماد) گفته را اجرت مراحل 676 ۀماد .(تبرع عدم

 ثل ارجحیت دارد.المِ. در واقع عرف بر اجرت المثلاگر قرارداد نبود و عرف نیز ساکت بود اجرت و  بعد عرف، اوّل قرارداد

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


 !ها پیام بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمونجهت دریافت جزوات    دکتر مالکریمی  7 جزوه حقوق مدنی
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

 

35 

  هردم که  دم که این ماشینم رو بفروش(، وکالت عام )مثلا وکالت مییَّد )مثلا وکالت میقَ: وکالت مُوکالت داریم سه نوع  

بفروش رو  می مالم  فروش«  در  »وکالت  می ؛  مال«  »تمامِ  مُقَیَّد؛  عامشود  می شود  وکالت  )مثلا  مطلق  وکالتِ  و  رو  (  اموالم  که  دم 

 ؛ چند مثال:(یا همه نیامده، مطلق است؛ چون پُشتِ »اموال« هر بفروش

 .مُقَیَّد اتومبیل [مُقَیَّد] خرید وکیل در  .1

 .]مطلق[  اموالم مُقَیَّد[فروش ]وکیل در  .2

 . ]مطلق[ اموالمبرای   ]مُقَیَّد[ فروشوکیل در  .3

 . [عام] هر مالیبرای  ]مُقَیَّد[ خرید وکیل در  .4

 تصرف.توجه: وکالتِ مطلق، ناظر به امور اداره کردن است نه 

 .علّتِ عمده باشد ،، مگر اینکه شخصیتِ وکیل۱7نکته: در وکالتِ مطلق، معامله با خود اصوالا صحیح است 

  این   که   این  مگر  کند   تزویج   خود   برای   را  موکله   تواند نمی   وکیل  شود  داده   اطلق   طور  به   وکالت  که  صورتی  درق.م: »  ۱۰72مادۀ  

 «.باشد شده داده او به  صریحاا اذن

 : وکالت در  اهلیت

 آن،  فرمولِو  است  حقوقی عمل یک  که است «وکالت موضوع » تابع وکالت در اهلیت.  است مهمّی بحثم اهلیت در وکالت بسیار

  باشد  نداشته را  کاری اهلیت اگر و بگیرد وکالت یا  بدهد وکالت تواندمی کار آن در دارد را کاری هر اهلیت کس هر: چنین است

 .بگیرد وکالت یا  بدهد وکالت کار  آن در تواندنمی

 هیچ  توانندنمی  خودشان  چون  بگیرند  وکالت  نه  و  بدهند  وکالت  توانندمی   نه  کاری  هیچ   در  غیرممیز  صغیر  و  مجنون .1

 .بکنند کاری

 کاتتملّ  توانستمی   خودش  چون.  بگیرد  وکالت  یا   بدهد   وکالت  تواندمی   )مجانی(  عوضلب   کات تملّ  در  فقط  ممیز  صغیر .2

 .)چون در این امر، اهل است( بکند عوض لب

 بدهد  وکالت  هم  تواندمی   (بدهد  انجام   تواندمی   خود  که  ی یکارها)  عوض لب  کات تملّ  در   هم  و   غیرمالی  امور   در هم    سفیه .3

 . بگیرد وکالت هم و شود()چون در این امور، اهل محسوب می 

اختیار  اختیار  هم  و  باشد  داشته  اهلیت  باید  هم  بدهد  وکالت  خواهدمی  که  موکل:  ورشکسته .4   نشده  توقیف  مالش  یعنی. 

  اموال   در   که  چون  خواهد نمی   اختیار  وکیل  و   است  کافی  اهلیت  داشتن  وکیل،  برای   ولی  ،نباشد  هم  ورشکسته  و  باشد

 
معامله با خود  وصی باطل است. معامله با خود  ولیّ قهری صحیح است. معامله با خود  وکیل  مطلق    قیمومت باطل است.معامله با خود  قیم در    17

 اصوالً صحیح است مگر اینکه شخصیت موکل یا وکیل، علّت  عمده باشد. 
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 را دارد. اموال دیگرانو اهلیت تصرف در   کندنمی  فتصر خودش

 :دارد نکته سه ورشکسته

 برای   و  «ندارد  اختیار»  ورشکسته  زیرا  بشود  وکیل  تواندمی  )مالی و غیرمالی(  امور  تمام  در  دارد  اهلیت  چون  ورشکسته .1

 .خواهدنمی  اختیار هم شدن وکیل

  که   خواهدمی   اختیارو    اهلیت  موکل  زیرا  بدهد  وکالت  تواندنمی   خود  مالی  امور  در  ندارد   اختیار  چون  ورشکسته .2

دیون   .ندارد  اختیار  لی و  دارد  اهلیت  ورشکسته تأدیۀ  در  مؤثر  تصرفاتی که  در  را  موکل، صلحیت وکیل  ورشگستگیِ 

 بَرَد. است از بین می 

  بدهد   وکالت  غیرمالی  امور  در  تواندمی   ورشکسته  (مال  در  فتصر  جواز  یعنی  اختیار)  خواهدنمی   اختیار  مالی  غیر  امور .3

 .(662 ۀماد) بگیرد زن  او برای  که بگیرد  وکیل لامث )یعنی موکل باشد(

 نکته: پس وکیل هم در حدوث و هم در بقاء باید صلحیت داشته باشد زیرا وکالت، جایزِ اذنی است. 

  آورد   بجا  را  آن  ]بتواند یعنی هم اهلیت داشته باشد و هم اختیار[  بتواند  موکل  خود  که  شود  داده  امری  در  باید  وکالت:  662ۀ  ماد

 .]و نه اختیار[ باشد داشته  اهلیت امر  آن انجام  برای که باشد کسی باید هم وکیل

کند که اختیار داشته باشد؛ خواهد و نه اختیار چون در مالِ خودش تصرف نمی. وکیل برای انعقاد وکالت اهلیت می ۱بندی:  جمع

 خواهد و هم اختیار.  . موکل هم اهلیت می 2

 

 . ۱۰74 و ۱۰73 و 674 قسمت اوّل و 667 و 663  موادّ از عبارتند  که دارند  طابت را  هم اب که هست  ماده تا چند

 . دهد انجام  است خارج او وکالت حدود  از  که را عملی تواندنمی وکیل :663مادۀ 

  داده   اختیار  او   به   بالصراحه   موکل   که  آنچه  از  و   نماید  مراعات  را   موکل مصلحت  خود  اقدامات   و  تصرفات  در  باید  وکیل:  667ۀ  ماد

 .نکند تجاوز اوست اختیار  در داخل عادت و  فعر  و قرائن حسب بر یا

  از   خارج  در   که  آنچه  مورد  در.  دهد  انجام  است،  کرده  خود  وکالت  حدود   در  وکیل  که  را   تعهداتی  تمام  باید  موکل  :674ۀ  ماد

 ضمناا  یا  صراحتاا  را  وکیل  فضولی  عمالِأ  که   این  مگر  داشت  نخواهد  تعهد   هیچگونه  موکل  است  شده  داده  انجام  وکالت  حدود

 .کند اجازه

 متوقف   عقد  صحت  کند  تخلف  کرده  معین  دیگر  خصوصیات  یا  مَهر  یا  شخص  به  راجع  موکل  که  آنچه  از  وکیل  اگر:  ۱۰73ۀ  ماد

است و اصلا در موادّ مربوط به عقد وکالت نیامده است. نظرِ مرحوم    نکاح  در  وکالت  بحثِاین ماده،  )  .بود  خواهد  موکل  تنفیذ  بر
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است   معاملت  عمومی  قواعد  از  و  نیست  نکاح  ویژۀ  این حکم  که:  بود  این  وکالت کاتوزیان  از حدود  وکیل  که  عقدی  یعنی: 

 ( تجاوز کند فضولی و تابع احکام آن است.

 .باشد نکرده را موکل مصلحت مراعات  ،وکیل و بوده قید بدون وکالت که است  جاری نیز موردی  در  فوق  ۀماد حکم: ۱۰74مادۀ 

  حدود   از   و  کند  رعایت  را   موکل  ۀ غبط  کند،  رعایت  را   موکل  مصلحتِ  باید   وکیل  تأکید کنند که  خواهندمی   مواد  این ۀ  هم

 . (نیست باطل ) است  فضولی   عملش نکند  رعایت  اگر  و نشود خارج وکالت

 . است فضول ،آن از  خارج  و است وکیل ،وکالت حدود   در وکیل

 ، محاکمه  در  وکیل»  :داردقسمت اوّل اشعار می   .دو قسمت دارد  و  است  دادرسی  ینیآ  به  مربوط  ایه مادّکه  قانون مدنی    664  ۀماد

این ماده را روشن    قسمت اوّلِ  مدنی  دادرسی  ینیآقانون    36« مادۀ  ...  نماید  آن   بر  لتالد  قرائن   اینکه  مگر  نیست  قبض  در  وکیل

  وجوهِ   و   هبِمحکوم   اخذ  و   آن  عملیاتِ   تعقیبِ  و   اجرایی  برگِ   صدورِ  درخواستِ   حقّ   صورتی  در   دادرسی،   در  وکیل»سازد:  می

دارد  این ماده که مقرر می   ؛ امّا برای تبیین قسمت دوّمِ«.باشد  شده  تصریح   نامهوکالت   در  که  داشت  خواهد   را   موکل  نامبه   ایداعی

بفرمایید« مثالی را ذکر می .بود  نخواهد   مرافعه  در   وکیل   ،حق  اخذ   در  وکیل»...   که    دهم یم  وکالت  آقای ب   به   من   کنیم: فرض 

کند و با وی چندین بار تماس به درب منزل آقای الف مراجعه می آقای ب  ،  (حق  اخذ  در  وکیل)  دبگیر  آقای الف  از را  طلبم  دبرو

  را   من  طلب  قانونی  طریق   از   و  برود  دادگاه  هب   دتواننمی   آقای ب  اینجا  در .  دهدنمی   را  من   طلبِ  آقای الف  امّا با این وجود  گیردمی

 و وکیل در قبض حق، وکیل در محاکمه نیست. نیست حق  قبض در وکیل ،دادگاه در وکیلنتیجه اینکه . بگیرد

  ، حق  اخذ   در   وکیل  همچنین  و  ؛نماید  آن  بر  لتالد   قرائن  اینکه  مگر  نیست  [ حق]  قبض  در  وکیل  ، محاکمه  در  وکیل:  664ۀ  ماد

 .بود نخواهد مرافعه  در وکیل

تواند برای اقامۀ دعوا به وکیل  نکته: در صورتی که شخص، وکیل دادگستری نباشد اما حقّ مرافعه و حقّ توکیل داشته باشد می 

 دادگستری وکالت بدهد. 

پس در   است(.  664اسناد تجاری اصوالا حقّ اعتراض برای وصول را دارد )این، استثناءِ قسمتِ دومِ مادۀ  نکته: وکیل در وصول  

 وصول اسناد تجاری اصوالا وکیل در وصولِ اسنادِ تجاری، وکیل در اقامۀ دعوا است. 

 

 :است 67۱ ۀماد استثناءِ 665ۀ ماد

 . کند  آن بر  لتالد قطعی ۀقرین اینکه  مگر نیست ثمن  قبض در وکالت بیع در وکالت: 665 ماده

 .باشد وکالت عدم به تصریح  اینکه مگر  هست نیز آن مقدمات و لوازم در وکالت مستلزم امر  هر در وکالت: 67۱ ماده
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 :ارتباط دارد 272و  26۰ موادّ اب 665 ۀماد

 . کند  آن بر  لتالد قطعی ۀقرین اینکه  مگر نیست ثمن  قبضِ در وکالت ،بیع در وکالت: 665ۀ ماد

  با   مالک  و  باشد   داشته  خود   نزد   در  و  گرفته  است   بوده   معامله   موضوع  که  را   مالی   ضِوَ عِ  ، فضولی  معاملِ  که  صورتی  در   :26۰ۀ  ماد

 .داشت نخواهد دیگر  فطر  به رجوع حقّ دیگر  کند اجازه  نیز را  ضوَعِ   قبضِ:[ 2] ،معامله ۀاجاز:[ ۱]

 .شود راضی  داین که است صحیح  وقتی ق.م[ 27۱]مادۀ  فوق ۀماد در مذکور اشخاص غیر  به دیهقانون مدنی: تأ 272مادۀ 

معاملۀ    دریادآوری:    .دارد  ربط  26۰مادۀ    به  و  است  67۱  ۀماد  استثناءِ  ،حکم  این .  نیست  ثمن   قبضِ  در  وکالت  ،بیع  در  وکالت

  وکیلِ تازه    ،تنفیذ  با  فضول  ماده  که در این این  خاطر  به   مالک،  معامله توسط  تنفیذ  با   حتی  بگیرد  را   ثمن   تواندنمی   فضول  ،فضولی

در معاملتِ فضولی، زمانی که مالک،   .بگیرد  را  ثمن  تواندنمی   هم  فضول  پس  بگیرد  را  ثمن   تواندنمیهم    وکیل  شود،می   مالک

خواست قبضِ ثمن هم توسط فضول انجام بگیرد کرد ممکن بود اخذ ثمن را هم تنفیذ بکند یا نکند یعنی اگر می معامله را تنفیذ می

انست برای  توشد و مالک می کرد قبضِ ثمن توسط فضول تنفیذ نمی کرد ولی اگر فقط معامله را تنفیذ میباید در عقد تصریح می 

 گرفتن ثمن به خریدار رجوع کند. 

برای  » :گویدمی و دهدمی  دیگری به را خود فرش نفر یک لامث باشد قطعیهۀ قرین اینکه مگر گفته ؛دارد استثناء یک 665 ۀماد: نکته

 گیرد؟نمی   را  پول  بفروشد  را  فرش  ،وکیل  اگر  حال.  «بفروش  به رهگذران   بازار  درفرش را    برودهم،  فروشِ فرش به تو وکالت می 

  ...(  به رهگذران بازار  ... دردر این مثال بخاطر اینکه قرینۀ قطعی ) پس. باید بگیردرهگذر است یقیناا پول را  ،به خاطر اینکه خریدار

 . هم هست ثمن  قبض در وکالت بیع، در وکالت آمده

تواند ثمن را به فروشنده بدهد یعنی  تسلیم کند و وکیل در خرید می نکته: وکیل در فروش مال، اختیار دارد که آن را به خریدار  

وکیل در فروش مال، وکیل در تسلیم مبیع است و وکیل در خرید مال، وکیل در قبض ثمن به بایع است مگر اینکه منع شده باشد 

 یا اصلا ثمن در اختیارش نباشد.

 

 .مستنبط است نکته این  نیر قانون مدنی  82 ۀ ماد آخرِ  از و  است امین ،وکیل که  آیدمی بربه طور ضمنی  666 ۀماد  از

 .بود خواهد مسئول گرددمی  محسوب آن مسبب وکیل عرفاا که شود متوجه لموکّ به خسارتی وکیل تقصیرِ از  هرگاه: 666 ماده

 ترتیبی   اگر  و  کند   رفتار  ترتیب  همان   به  باید   متولی   باشد  کرده  نمعیّ  خاصی  ترتیب  موقوفه  کردن  اداره  برای  واقف   هرگاه :  82ۀ  ماد

  وکیلِ   مثلِ  غیره  و  موقوفه  حفظ  و  ینمستحقّ  بر  آن  تقسیم  و  منافع  آوریجمع   و  اجاره  و  تعمیر  به  راجع  باید  متولی  باشد  نداده  قرار

 . نماید عمل  امینی
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مهم است و فقط  هم 67۰ ۀماد و مطالعه بفرمایید دقیقنیز  را 669 ۀماد. ندارد چیزی نیز  668 ۀماد و در باال مرور کردیم را  667 ۀماد

 کرد. شود« استفاده می شود« از واژۀ »منفسخ میماده به جای واژۀ »باطل می  بود دربهتر 

 . لوازم سری یک  و دارد مقدمات سری  یک  کاری هر 67۱ ۀماد طبق

 .باشد وکالت عدم به تصریح  هاینک  ر مگ تهس نیز آن مقدمات و لوازم در وکالت مستلزم امر  هر در وکالت: 67۱ ماده

 کنیم  تنظیم  سند  یک  دفترخانه  برویم  خواهیممی  لامث.  عمل از  بعد  ،لوازم  و  است  عمل  از  قبل  ،مقدمات  که  است  آن  دو  این  فرق

پرداخت عوارض شهری و   و پرداخت مالیات نقل و انتقال و متعاقباا اخذ مفاصا حساب مالیاتی) بکنیم  باید کارها سری یک قبلش و

اخذ گواهی    در   وکالت  اتوماتیک  طور  به  امری  هر  در  وکالت.  مبکنی  کارها  سری  یک  باید  هم  بعدش  و  (...و  شهرداری متعاقباا 

 . هست هم  لوازمش در وکالت و هست مقدماتش

 .است  تفویض و توکیل مورد در 672 ۀماد

  توکیل   در  وکیل  قرائن  لتالد   به  یا  ریحااص   هاینک   مگر   دهد  وکالت  دیگری  به  امر   آن  برای   تواندنمی  امری   در  وکیل:  672  ماده

 . باشد

 .تفویض  دیگری و توکیل یکی  داریم ح لاصط دو وکالت در

  مدوّ وکیل اامّ. شوندمی  وکیل تا دودر این صورت  که مانَدمی  هم  خودش و گیردمی  دیگر وکیلِ یک ،وکیل ،توکیل در: توکیل

 .باشند داده توکیل حقّ او  به مگر  ندارد توکیل حقّ  وکیل که است  این اصل. موکل  نه و گرفته لاوّ  وکیل را

 رودمی  و دهدمی  مدوّ وکیل به را خود اختیارات تمام لاوّ وکیلِ که است این  تفویض. داریم عمل در اما نیست قانون در: تفویض

عبارت دیگر  به  قراردادی خارج می   کند!«؛ی می خداحافظ »  و  از رابطۀ  اوّل  قرارداد  در تفویض، وکیل  شود و وکیلِ دوّم، طرفِ 

وجود    دیگر  لاوّ  وکیلِ  ،تفویض  در  توجهاا اینکهالوکالۀ وکیلِ دوم با موکل است )بر خلف توکیل(.  شود، بنابراین، حقّ موکل می

 . ندارد

 : قرارداد  انتقال

امّا عقدی    دارند   کار  هم  با  تیمدّ  تا   عقدطرفینِ  یعنی  مضاربه  و  مساقات  مزارعه،  اجاره،  مثل  هستند  مستمر  که  وجود دارند   عقودی

مستمر   عقود  صّمخت  قرارداد  انتقال.  نددار  کار  هم  با  سال  یک  ، طرفیناجاره  همچون  در مقابل، در عقدی.  است  آنی  ،بیع  چون

  داریم  هم  چیزی البته    و  است  تفویض  شبیه  قرارداد  انتقال.  داریمتوکیل    شبیه  هم  چیزی  عقود  این  در.  است  تفویض  شبیه  که  است

 : توکیل شبیه

مدنی    474  ۀماد  طبق  تواندمی   مستأجر  ، اجاره  در اوّل   چون  است  توکیل  شبیه  این   و  بدهد  اجاره   را   مال قانون  مستأجرِ    همچنان 
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 .ماندمی  طرف توکیل در  لیو رودمی  طرف تفویض در. هست خودش

 .باشد شده شرط آن  لفخ  اجاره  عقد در  اینکه مگر  ،دهد اجاره دیگری به را  مستأجره عین تواندمی  مستأجر :474ۀ ماد

  رود می  و  دهدمی   دیگر  یکی  به  را  بودنش  مستأجر  یعنی  «بمانم   خواهمنمی   دیگر  من»  :گویدمی  و  شودمی   خسته  مستأجر  موقع  یک

  مستأجر  و  مؤجر  روابط  قانون  در   ولی  نیست  مدنی  قانون  در   که  است  تفویض  مثل  در واقع  که  گویندمی   قرارداد  انتقال  را  این  و

 .است  شرط (مؤجر) طرف  رضایت  ،قرارداد انتقال در یعنی. بگیرد اذن مؤجر از  باید که  هست 9۱۱8 ۀ ماد در 56 مصوب

  فرعی  ۀمزارع   آن  به  که  است  توکیل  شبیه  و  بماند  همچنان  هم  خودش  و  بنددب  مزارعه  دیگر  یکی  با  عامل ممکن است  :  مزارعهدر  

  را   قرارداد   کلّ  عامل  موقع  یک   لیو  ؛هست  هم   خودش  و   دیگر  یکی  دست  دهدمی   و   گرفته   یکی   از  را   زمین  ،عامل  یعنی   گویند می

 . است تفویض شبیه که قانون مدنی( 54۱ ۀماد) شودمی  گفته قرارداد   انتقالِ این  به که کند!ی می خداحافظ و دهدمی  دیگر یکی  به

  رضای  دیگری  به  زمین  تسلیم   یا   معامله   انتقالِ برای  ولی  شود   شریک  دیگری  با  یا   بگیرد   اجیر زراعت  برای   تواندمی   عامل :  54۱  ماده

 .است زمال  مزارع 

 :قانون مدنی( 545 ۀماد) است ترتیب همین  به هم مساقات در

  عامل   اینکه  مگر  بود  خواهد  مرعی  نیز  مساقات  عقد مورد  در  است  شده  ذکر  قبل  مبحث  در  که  مزارعه  به  راجعه  مقررات:  545  ماده

 . نماید شرکت دیگری با یا  واگذار دیگری به را  معامله ،مالک ۀاجاز بدون  تواندنمی

 قانون مدنی(:  554 ۀماد) است شکل همین  به هم  مضاربه در

 .مالک ۀاجاز  با مگر نماید  واگذار  غیر به  را آن  یا کند مضاربه دیگری با سرمایه همان به نسبت تواندنمی  مضارب: 554 ماده

 
  یا   شغل  همان  برای  تواندمی  باشد  داشته  غیر  به  قالانت  حقّ  ،نامهاجاره   موجب  به  تجارت  یا  پیشه  یا  کسب  محل ّ  جر أ مست  که  صورتی  در:  19  ماده  18

 . دهد  انتقال دیگری به رسمی سند  با  را اجاره مورد  منافع  ،آن مشابه 

  ، اجاره مورد  ۀتخلیمقابل    در باید  نباشد  غیر به انتقال  به راضی مالك   و  نبوده بین درای نامهاجاره یا  شده  سلب غیر  به  انتقال حقّ نامه اجاره در  هرگاه 

  حکم   دادگاه   ،صورت  این  در   کند،   مراجعه  دادگاه   به  انتقال   سند    تنظیم   برای  تواندمی  جرأ مست  واال   بپردازد  را  جرأ مست  تجارت   یا   پیشه  یا   کسب  حقّ

  اگر )  ملك   نزدیك    ۀفترخاند  یا  سابق   ۀ ناماجاره  سند    ۀ کنندتنظیم  دفترخانه  در  انتقال   سند  تنظیم  و   غیر   به   اجاره  مورد    منافع    انتقال   تجویز   به

 جرأ مست  نمود،  خواهد   اعالم  نیز  موجربه    را  مراتب  و   نماید می  ارسال  مربوط  دفترخانه  به  را  آن  رونوشت  و   صادر(  نباشد  بین  در   رسمی  نامهاجاره

 . بود خواهد سابق جرأ مست مقام قائم اجاره شرایط  تمام  به نسبت حیث هر از جدید

  خواهد   االثرملغی  مزبور  حکم   نشود  داده   انتقال  جدید  جر مستأ   به  رسمی   سند   با  اجاره  مورد   منافع   قطعی  حکم   ابالغ  تاریخ  از  ماه   شش   ظرف   هرگاه 

 .بود

 داشت   خواهد  را  تخلیهدرخواست    حقّ  موجر  نماید  واگذار  دیگری  به  را  اجاره  مورد  ،ماده  این  مقررات  رعایت  بدون  جر مستأ   که  صورتی  در  ـ  1  تبصره

 پیشه   یا  کسب  حق  نصف  دریافت  مورداستحقاق   حسب  متصرف  یا  جرمستأ   ،مورد  این  در  و.  شد  خواهد  اجرا  جرأ مست  یا  متصرف  علیه  تخلیه  حکم  و

 .خواهدداشت را تجارت یا

 معتبر  رسمی  سند  تنظیم  با  فقط  جدید  جرمستأ   به  آن  انتقال  و  دارد  اختصاصمحل   همان  مستاجر  به  تجارت  یا  پیشه  یا  کسب  حق  ـ  2  تبصره

 .بود خواهد
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 .گویند  فضولی توکیل را   این بگیرد،  وکیل یک  برود و باشد نداشته توکیل حق وکیل اگر: نکته

 تضامنی  مسئولیت  نگفته  673ۀ  ماد  متأسفانه  ولی  هستند  مسئول  لموکّ  مقابل  در  تضامنی  طور  به  ثالث  صشخ   هم  و  وکیل  هم  حال

.  است  تضامنی  لموکّ  مقابل   در  آنها  مسئولیت  که  حالی  در   مسئولند  خودشان  تقصیر  به   نسبت   کدام  هر انگار   که   گفته  طوری   و   است

  و   است   فضول  ،وکیل.  است  همین   هم   اینجا  که   مسئولند  مالک  مقابل  در  تضامنی  طور   به  اصیل  و  فضول   که  فضولی ۀ  معامل  مثل

در    را  ایم()خوانده   676  و  675  و  ایم()خوانده   674  و  673  مواد.  مسئولند  مالک  مقابل  در   تضامنی  طور  به  که  اصیل  ،ثالث  صشخ 

 : آوریمذیل می 

  یک  هر ،کند واگذار ثالثی شخص به دارد وکالت آن در که را امری  انجام  باشد نداشته توکیل در وکالت که وکیل اگر: 673 ماده

 .بود خواهد مسئول شودمی  محسوب مسبب که  خساراتی به نسبت موکل مقابل در ثالث  شخص و وکیل از

  از   خارج  در   که  آنچه  مورد  در.  دهد  انجام  است،  کرده  خود  وکالت  حدود   در  وکیل  که  را   تعهداتی  تمام  باید  موکل  :674ه  ماد

  اجازه  ضمناا  یا صراحتاا را وکیل فضولی عمالِأ اینکه مگر داشت نخواهد تعهد گونه هیچ  موکل است  شده داده انجام وکالت حدود

 . کند

  اینکه   مگر  بدهد  را  وکیل  اجرت  همچنین  و  است  نموده  خود  وکالت  انجام   برای  وکیل  که  را  مخارجی  تمام  باید  موکل:  765ۀ  ماد

 .باشد شده  مقرر دیگر طور وکالت عقد در

  و   فعر  تابع  نباشد  قرارداد  آن  مقدار  یا  الوکالهّ حق   به  نسبت  اگر  و  ودب   خواهد  طرفین  بین  قرارداد  تابع  وکیل  الوکالهحقّ:  676ه  ماد

 .است المثلاجرت  مستحق وکیل نباشد میلّمسَ عادت  اگر  است عادت

 : وکالت ل الانح  طرق ،678 ۀماد

 : شودمی  مرتفع ذیل  طریق  به وکالت 678 ماده

 ؛موکل عزل به .1

 ؛ وکیل استعفای به .2

 . موکل یا  وکیل جنون به یا  موت به .3

 :گفته وکالت للانح   برایرا  طریق  سه  ،ماده این 

تواند هر ق.م »موکل می   679به تجویزِ مادۀ    .عزل  گفته  موکل  فسخ   به  قانونگذار.  فسخ   یعنی  عزل:  موکل  سوی  از  عزل .1

شرط شده باشد.« منظور از   ضمن عقد الزمیوقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالتِ وکیل یا عدمِ عزل در  

طبق نظر قانون، عقد جایز برای آنکه حقّ فسِخ آن گرفته شود باید ضمنِ عقدِ الزم یا درج شود یا  «:  الزمی  عقد  ضمن»
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ضمنِ عقدِ الزم، شرطِ عدمِ فسِخ آن شود ولی در هر دو حال باید ضمنِ عقدِ الزم باشد اما طبق نظر مرحوم کاتوزیان، 

 تواند ضمن عقد جایز هم درج شود و حقّ فسِخ آن گرفته شودتواند ضمن الزم درج شود می علوه بر اینکه عقدِ جایز می 

پرسیدند   آزمونی  هر  در  قانون)اگر  اما  فقط    طبق  عقد الزم؛  پرسیدندضمن  مطلق  پاسخ اگر  کاتوزیان  دکتر  نظر  طبق   ،

 .دهید(

یک جا هست که حقّ عزل، قابل اسقاط نیست: در حالتی که   حقّ عزل، قابل اسقاط است زیرا حق، قابل اسقاط است.

شخصیت موکل مغایرت   وکالت برای اداره و تصرف در تمامِ امور و مقیّد به مهلت نباشد، اسقاطِ حقّ عزل با آزادی و

 .دارد و خلف نظم عمومی است

  به  قانون. وکیل هم و کند فسخ   تواندمی  موکل هم. است اذنی چون است جایز وکالت. فسخ  یعنیاستعفاء : وکیل استعفای .2

 .استعفاء گفته وکیل فسخ  به و عزل گفته موکل فسِخ

  ه فَ سِ  زیرا  نگفته  را  ه فَسِ  ،ماده  این  خوردمی   همبه   هم   جنون  با  و   خوردمی   همبه   )فوت(  موت  با  و  است  اذنی  عقدی  وکالت .3

 .است  گفته دیگری ۀماد  در را   آن و داشته نکته

 :کنیمیک طریقِ انحلل را هم ما به سه طریقِ فوق اضافه می 

 : مورد دو در  مگر رودمی  بین از  (شدن سفیه) سفه با صول االعلی  وکالت :(شدن سفیه) هفَسِ .4

 مالی  غیر امور  در وکالت .1

 عوض لب کاتتملّ در وکالت .2

است   موردی  دو  همان  دقیقاا  مورد  دو    هم   باز  بشود  سفیه  هم  بعداا  اگر  پس  بدهد  وکالت  اینها  در  لاقب  توانستمی   سفیه  کهاین 

. م.ق  678  مادۀ  در  جنون  مورد  در  که  چرا است هفَسِ  مورد  در  شده  گفته  682  مادۀ  در  آنچه  .بگیرد  وکالت  یا بدهد  وکالت  تواندمی

 .پذیر نیستو در مورد صِغر نیز اساساا امکان  است شده مشخص تکلیف

  همچنین   و  باشدنمی   آنها   در  توکیل  از  مانع  حجر  که  اموری   در   مگر  شودمی   وکالت  بطلن  موجب  موکل  محجوریت:  682  ماده

 . نباشد آن در اقدام از مانع حجر که اموری در مگر  وکیل محجوریت است

به   مربوط  همانا  انحلل  چهارمِ   طریقِمستندِ  مدنی   682  ۀماد  باشد  هفَسِ  که  شد   که  است  قانون  اشاره  بدان  باال  به    در  توجه  با  اما 

 شود: تصحیح توضیحاتِ یادشده، بهتر است این ماده به شکلِ ذیل 

  آنها   در  توکیل  از  مانع  ،هفَسِ  که  اموری در  مگر  شودمی   وکالت  انفساخ  موجب  ،موکل  هِفَسِشده توسط خودم(:  )بازنویسی   682  ماده

 .نباشد آن  در اقدام  از مانع ، هفَسِ که اموری در مگر وکیل  هِ فَسِ است همچنین و باشدنمی

تواند خود، طرفِ قرارداد یا ایقاع شود )مانند دو موردی که در فوق بدان اشاره شد( حق دارد برای  : در مواردی که سفیه می نکته
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 انعقادِ آن به دیگری وکالت دهد و در این موارد، سِفَهِ عارض بعد از وکالت نیز اثری در انحللِ آن ندارد.

 رود می   بین  از  (شدن  سفیه)  ه فَسِ  با  وکالت.  همینطور هم  جنون   با  ندارد استثنائی هم    رودمی   بین  از   موت  با  وکالتاینکه  پس خلصه 

 .دارد استثناء دو اامّ

 

 . است ظاهری  وکالت قانون مدنی  68۰ ۀماد  عنوان

 . است نافذ  موکل به نسبت بنماید خود وکالت حدود در او  به عزل  خبر  رسیدن از  قبل وکیل که اموری تمام: 68۰ ماده

  کارهای   نرسیده  وکیل  به   خبر  که  وقتی  تا.  ندارد  خبر  وکیل  اما  خورد می  هم  به  وکالت  و  کندمی   عزل  را   وکیل  ،موکلفرض کنید  

 حقوق   حفظ  خاطر  به و این ماده    است  وکیل   ظاهراا  ولی  نیست  وکیل  واقعاا  یعنی   است  ظاهری  وکیل  او  چون   است  درست  وکیل

 :دارد هم  دیگر  مورد دو ،ظاهری وکالت و است  صناق  ماده این. بینی شده استپیش  ندارند   خبر عزل  از  که ثالث اشخاص

 . ندارد خبر وکیل و کندمی  فوت لموکّ .1

 و وکیل خبر ندارد. (شودمی  سفیه یا مجنون) شودمی  محجور لموکّ .2

 .شودرا هم شامل می   حجر و فوت  ؛ویژۀ عزل نیستاشاره شده در این ماده  منطقیِ حکمِ

 

  بکند  وکیل  کاری  هر  حال   ندارد  خبر  لموکّ  و  دهدمی  استعفاء  وکیل.  استقانون مدنی    68۰  ۀماد  عکس  برقانون مدنی    68۱ۀ  ماد

پیش از ابلغِ خبرِ استعفاء به موکل   و  بعد از استعفاء  اامّ  دهدمی  استعفاء  و  است  خوبی  آدم  وکیل  فرض بفرمایید  لامث.  است  درست

  اذنِ   برشود که  اینگونه تصور می   ندارد  خبر   موکل  چون   دهدمی   انجام  و   است  موکل  نفع   به   بدهد   انجام   را   کار  فلن   اگر   بیندمی

 . است باقی خود

  اقدام  داشته وکالت  آنچه در تواندمی است باقی خود اذن به موکل است معلوم که مادامی داد ءاستعفا وکیل اینکه از بعد :68۱ ماده

 . کند

 

  نوع   دو  وکالت  موضوع  رفتن   بین  از  .است  678  ۀماد   مکمل  ماده  این  و   است  وکالت  موضوع  رفتن  بین   از  آن  عنوان  که  683ۀ  ماد

 .(رودمی  بین از وکالت وکالت، موضوع رفتن  بین از با) است

  منافی   که   عملی  ی کلّ  بطور  یا  دهد  انجام  خود  است   وکالت  مورد  که   را  عملی   موکل   یا  برود  بین   از  وکالت  متعلق   گاه   هر :  683  ماده
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 . شودمی منفسخ  وکالت بفروشد خود بود داده وکالت آن فروش  برای که را  مالی اینکه مثل آورده بجا باشد وکیل وکالت با

 

 :ره گردید افزودا انحللِ پنجمی نیز باید به چهار موردی که در باال اش طریقِ  یک عده نظر بر این دارند که

 : است نوع دو وکالت موضوع  رفتن  بین  از

  مادی   رفتن  بین  از  را  این  که  شودمی  منفسخ  وکالت  برود  بین  از  وکالت  موضوع  مال  هرگاه:  مادی  رفتن  بین  از -1

در این صورت    و  گرفت  آتش  ماشین  اما  به شما وکالت دادم که آن را بفروشید  ماشینمدر مورد    من  مثلا.  گویند

 . شودمی منفسخ  وکالت

 : است نوع  سه  وکالت موضوعِ حقوقیِ رفتنِ بین  از: حقوقی رفتن  بین  از -2

  هم   شما  و  دبفروشی  را   ماشینم  که   دادم  وکالت  من   لامث  رودمی   بین  از   حقوقی   طور  به   موضوع :  بدهد  انجام  را  موضوع   وکیل  (الف

 . شودمی  تمام اینجا دیگر بعد از انجام وکالت همه چیز. دفروختی

  بدهد  انجام خودش را موضوع وکیل، از قبل تواندمی  موکل بر این است که قاعده :بدهد انجام  را موضوع وکیل از قبل موکل (ب

  از   قبل  تواند میموکل    صول الاعلی   پس.  است  باطل  بدهد   انجام  اگر   و در این صورت  باشد   شده  سلب  او  از  حق   این   اینکه  مگر

 .فروختم زودتر  خودم اما دبفروشی شما که دادم  را ماشینم من لامث. دارد استثناء و این حالت یک  بدهد انجام را موضوع ،وکیل

در مورد    این است که  مدوّ  مورد  ؛ فرق این حالت بادارد  منافات  وکالت  موضوع  با  که  کندمی   کاری  یک  وکیل  از  قبل  موکل  (ج

 .کنممی  وقف را   ماشین خودم بعدش بفروشی را  ماشینموکالت دادم  لامث .دادمی  انجام  را وکالت موضوع  همان موکل دوم،

  اگر   که   باشد  شده  سلب   او   از   حق  این   اینکه  مگر  باشد   داشته   منافات  وکالت  موضوع   با   که   بدهد   انجام  عملی   تواندمی   موکل:  قاعده

 و  است  بیع  با  منافی  هبه  این  که  کنممی  هبه  یکی  به  را  ماشین  خودم  الحا  بفروشی  دادم  را  ماشینم  لامث.  است  باطل  بدهد  انجام

 .رودمی  بین از وکالت موضوع

 « ضمان  عقد »

 723 تا 684 مواد

  ضامن   را   متعهد.  بگیرد  عهده  به  است  دیگری  ۀذمّ  بر  که  را   مالی  شخصی  که  این  از  است   عبارت  مانضَ   عقد : »مدنی  قانون  684  مادۀ

معوّض،  ضَ  «.گویندمی   اصلی  مدیونِ  یا  عَنهمَضمون    را  ثالث  شخص  و  هلَضمون  مَ  را  دیگر   طرف است الزم، عهدی،  مان، عقدی 
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مقتضای اطلقِ    ضمان، دو عِوَض دارد. مقتضای ذاتِ ضَمان، تعهد به تأدیۀ دین است )وجود دین(.  .۱9ای، تَبَعی رضایی، مسامحه 

می  نقل  اینکه در ضمانِ  نتیجه  است.  دین  انتقالِ  مقتضای  ضَمان،  انتقال طلب  هم  )در حواله  نشود  منتقل  ذمّه  توان شرط کرد که 

 ذاتش نبود(.

و در واقع بدهکار در آن    است   ثالث   صشخ   ، مدیون  ، ضمانعقد    در.  شودمی   بسته  (هلَضمون  مَ)  طلبکار  و  ضامن   بین   ضمان   عقد

 دخالتی ندارد. 

 . نیست  شرط [عَنهمَضمون  ] اصلی مدیون رضای ضمان در :685ۀ ماد

 . اراده  یعنی رضاء   مدنی قانون 685 مادۀ در

 : داریم ضمان نوع دو ❖

 ؛است( 2۰)اصل است( )معوّض  هذمّ نقل ضمان .1

 .)غیرمعوّض است(  )استثناء است( هذمّ ضمّ ضمان .2

  ضامن در واقع  ؛  شودمی   مدیون   ضامن  و  آیدمی   ضامن  گردن  بر  دینش  و  شودمی   بری  (عَنهمَضمون )  مدیون  ،هذمّ  نقلِ   ضمانِ  در

  ضمانِ   در  اامّ   توان شرطِ خالف کرد زیرا انتقالِ دین، مقتضای ذاتِ ضمان نیستولی می ؛  رودمی   مدیون   و   یدآمی

نمی   عَنهمَضمون  )ذمّۀ    ماندمی   مدیون   ، هذمّ  ضِمّ می بری  مشغول  هم  ذمّۀ ضامن    قرار   او  کنار  در   آید می   هم   ضامن   و  شود(شود؛ 

 .بدهکار هم  و ضامن  هم دارد، را  نفر دو طلبکار یعنی گیردمی

 : است نوع دو ذمه ضمّ ضمان

 استثناء است( طولیاست و   اصل)در ضمان ضم، عَرضی  ساکن است(؛ «ر» )حرفِ  ضیرعَ .1

 .ای()یا وثیقه  طولی .2

  هر   به  تواندمی   طلبکار   و  ندارند   ر تأخّ  و  م تقدّ  و  هستند   همدیگر  عرض   در  بدهکار   و   ضامن  که   است  این:  (تضامنی)  رضی عَ  ضمان

 . کند مراجعه کدام

 . ضامن اگر تأدیه نکرد برود سراغ بعد و  ( برودعَنهمَضمون  ) بدهکار باید به سراغ لاوّ طلبکار  که است این: (ایوثیقه ) طولی ضمان

 :ضمان نوع سه شد این بنابراین، 

 
از    19 است و ضمانت  معلّق صحیح  د ین   از  بنابراین ضمانت  نباشد  یا  باشد  باشد خواه مستقر  ایجاد شده  باید سبب  است؛  به دین  وابسته  ضمان، 

 الجعاله نیز صحیح است. ضمانتی که سبب آن ایجاد نشده باطل است: مالَم یَج ب.  مال
 کن است عقد  معوّض، تملیکی باشد یا عهدی. حقّ حبس در عقود معوّض است، حال مم 20

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


 !ها پیام بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمونجهت دریافت جزوات    دکتر مالکریمی  7 جزوه حقوق مدنی
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

 

46 

 ؛هذمّ نقل ضمان .1

 ؛ عرضی ضمان .2

 .طولی ضمان .3

 .است پذیرفته  ما تجارت و بازار فعر   را  طولی  ضمان ولی پذیرفته را  هذمّ نقلضمان  ،698 و 684 موادّ در صریحاا مدنی قانون

  دیگر  فطر   ضامن،  را  متعهد.  بگیرد  عهده  به  است  دیگری  هذمّ  بر  که  را   مالی  شخصی  اینکه  از  است  عبارت  ضمان  عقد  :684ۀ  ماد

 . گویندمی اصلی مدیون  ا ی عنهمضمون را   ثالث شخص و لهمضمون  را

 .شودمی  مشغول لهمضمون به  ضامن هذمّ و بری  عنهمضمون هذمّ شد واقع  صحیح  بطور ضمان اینکه از بعد :698ۀ ماد

  گیرنده وام   سراغ  لاوّ  کند در صورتی که مبلغِ وام پرداخت نشودضمانت می  دیگری  و  گیردمی   وام  کسیدر حالت عادی وقتی  

اینجا شاهد هستیم که    .روندمی   ضامن  سراغ  نشد  اگر  و  روندمی  تضاد  فعر  با  )همانگونه که در دو مادۀ فوق دیدیم(  قانوندر 

  از   بهتر  فعر   منطقی که نگاه کنیم  چون  کنیم؟  کار ه  چ  کنیم  اجراء  را  فعر   که  این  برای  شود که حال باید؛ سؤال مطرح می دارد

  این   با  است  تکمیلی   قانون  گفته   کاتوزیان  دکتر.  است  ممقدّ  قانون  بر  فعر   و   است  تکمیلی   قانون  یم گویب  توانیماست؛ می   قانون

 .است ه ذمّ ضّم  بگوید  اینکه مگر  ه ذمّ نقل   یعنی دیدیم  ضمان  جا   هر امتحان در  و حقوقی هاینوشته  در وجود

 : مانض  عقد نکات 

  است؟   کسی  چه  متعهد.  است تعهد  اثرش  چون  است؟  عهدی   چرا.  هذمّ ضمّ  چه و  هذمّ  نقل  چه  است،  عهدی  عقدی  ،ضمان  :1  نکته 

 .ضامن

برای روشن شدن عقد معوّض و مجانی مثلا   .است  مجانی  عقدی  هذمّ  ضمّ   ضمان  و  است  ضمعوّ  عقدی  ،هذمّ  نقل  ضمانِ  :2  نکته

 . مجانی هبه و است  ضمعوّ بیع کنیم کهاشاره می 

 ضمان  در  ولی    دیگر(ضِوَ عِ)این هم یک    رودمی   هم  بدهکار  و  کندمی   تعهد  (ضوَ عِ  یک  این)  آیدمی   ضامن  هذمّ  نقل  ضمان  در

  ه ذمّ   ضمّ   ضمانِ  و  ض معوّ  است   عقدی   هذمّ  نقلِ   ضمانِ  که   این  از  حال.  برو   گویدنمی   کسی   به  طلبکار  و   آیدمی   ضامن   فقط  ه ذمّ  ضمّ

 :گیریممی  نتیجه  یک  مجانی است  عقدی

 کامل   اهلیت  باید  طرفین  ضمعوّ  عقود  در  که  چون  باشد  داشته  کامل  اهلیت  باید  (هلَضمون مَ)  طلبکار  هذمّ  نقل  ضمان  در:  نتیجه

در ضمانِ   ه لَضمون مَتوانند  )در ضمانِ نقل چون معوّض است از هر دو سَمت، غرری است پس صغیرِ ممیز و سفیه نمی  باشند  داشته

هر عقدِ غیرمعوّضی که نسبت به یک طرف صِرفاا نافع باشد، نسبت به   و  است  غیرمعوّض  چون  هذمّ  ضمّ  ضمان  در  ولی  نقل باشند(

 .(است لَهمَضمون  یا  طلبکار سودِ بهواقع شوند ) هلَضمون مَ توانندمی  سفیه  یا ممیز صغیرِ آن طرف جایز است پس در ضمانِ ضم،
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 کامل  تاهلیّ  تواندمی   یعنی   باشد  سفیه  یا  ممیز  صغیرِ   تواندمی   است   نفعش  به   عقد  آنکه   (همیشه  نه)  الامعمو  مجانی  عقود  در:  قاعده

به    باشد  جمع   حواسش   باید  که  دهدمی   دست   از  را   بدهکار  ،طلبکار  و  است   ض معوّ  عقدی   هذمّ   نقل  ضمان.  باشد  نداشته )یعنی 

  ! رسد دستش به کسی نمی  دیگر  که  به درد نخور باشد  هم  ضامن  اگر  چون  کند(ای باید عقلش سر جایش باشد که چه میگونه 

  اهلیت   و  گفته  را  ضامن  اهلیتِ  فقط  قانون مدنی  686  ۀماد  در  قانون.  هست  بدهکار  نباشد  هم  ضامن  اگر  هذمّ  ضمّ  ضمان  در  ولی

 .نیست زم ال  ذمه ضمّ در و است زم ال  هذمّ نقل در ما فهمیدیم کهاست اما  نگفته  را  طلبکار

 . ]چون نسبت به وی ضرری است[ باشد  داشته اهلیت معامله برای  باید ضامن :686ۀ ماد

)زیرا ضمانِ نقل   استمانع از انعقاد عقد ضَمان    هلَضمون  مَورشکستگیِ    .کند  قبول  مجانی  ۀذمّ  ضمِّ  ضامنِ  تواندمی   ورشکسته:  نکته

انتقالِ دین برای هر دو طرف، ضرری است و ورشکسته نمی انتقالِ دین و  ای  مگر وثیقه  تواند معاملتِ ضرری انجام دهد(یعنی 

تواند ضمانِ  تواند ضمانِ نقل را قبول کند. ورشکسته می نمی  هلَضمون مَ  شودچون ضمان یک نوع پرداختِ دِین حساب می   باشد.

 .چون صِرفاا نافع است ای از نوعِ ضم بِبَنددوثیقه

می  مالی نکته: ورشکسته  امور  در  و ورشکسته  نیست  مالی  وثیقۀ  و  است  وثیقۀ شخصی  ممنوع  تواند ضامن شود ]ضمان یک  اش 

 تواند دیون را به دلیل ممنوعیت بپردازد. اش[ اما تاجرِ ورشکسته نمی است و نه امور شخصی 

 :قانون مدنی ارتباط دارد 29۱ و 685 موادّ ا بقانون مدنی  687 ۀماد

 . است صحیح  تیِّمَ و محجور از شدن ضامن :687ۀ ماد

 .نیست شرط اصلی مدیون رضای ضمان در :685ۀ ماد

 .است صحیح  دین از تیِّمَ هذمّ ابراء  :29۱ۀ ماد

 ضمان  در  مدیون   ۀاراد   چون  است؟  درست  محجور  از  چرا.  است  درست  میت  و  محجور  از  شدن  ضامن  قانون مدنی  687  ۀماد  طبق

  پس   دارد  حقوقی   شخصیت  ،ترکه  چون  است  درست  هم  میت  از  شدن  ضامن  .باشد  محجور  تواندمی   مدیون  پس  ندارد  دخالت

 . ترکه ابرای ودشمی میت برای ؛ در واقع ترکه از شدن ضامن یعنی میت از شدن ضامن

 .کرد ضمانت ضامن  از  است ممکن: 688ۀ ماد

  و   «ترامی»   یکی.  در حاشیۀ ذیلِ مادۀ فوق گفته و نامِ دیگری را نگفته است  را  یکی  کاتوزیان  دکترمرحوم    که  داریم  حلاصط  دو

قانون مدنی  «دور»  هم  و   «ترامی»  هم.  «دور»  دیگری الف »  که  بدهکارم  شما  به  من.  است  هذمّ  نقل  صّمخت  در    من   ضامن  «آقای 

 و  شودمی   بری   «آقای الف»  شودمی »آقای الف«    ضامن   »آقای ب«  حال  ؛شودمی   مدیون   «آقای الف»   و  شوممی   بری  من  و  شودمی

 شبیه   که  گویند  ترامی  را  این  که  جلو  رودمی  همینطور  و  شودمی »آقای ب«    ضامن  »آقای ج«  ؛ سپسشودمی   مدیون»آقای ب«  
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 . است تسلسل

 . استقانون مدنی  722 ۀماد  ترامی ۀادام

  نهِ عَمضمون  به  ضامنی   هر طریق همین  به  و  کند  رجوع  خود   نهِعَمضمون  به  باید   و   ندارد  اصلی مدیون  به   رجوع  حقّ   ضامن  :722  ۀماد

اذنِ    .برسد  اصلی  مدیون  به  تا  کندمی   رجوع  خود هر ضامن،  اولین    خود  نهِعَمضمون ]معیارِ رجوعِ  با  زیرا  اصلی  مدیونِ  نه  است 

 شود[ضَمان، مدیون اصلی بَری می 

 شوم می »آقای الف«    ضامن  من  لحا.  شد مدیون»آقای الف«    و  شدم  بری  من  شد  من  ضامنِ»آقای الف«    بدهکارم،  شما  به  من:  دور

در ضمانِ    ولی  در ضمانِ نقل صحیح استدور  از ضامن ضمانت کند.    نه عَمضمون دور در ضمان یعنی    .شودمی   بری»آقای الف«    و

ضمان   )در  نیست  صحیح  اختلف ضم  بری  ضم  اصلی  مدیون  ضم،  ضمان  در  زیرا  نیست،  صحیح  غالب،  نظر  طبق  است؛  نظر 

 (. گیردشود یعنی انتقالِ دِین صورت نمی نمی

  اامّ  شودمی  ضامن   ضامنِ   ، دیگر  نفرِ   یک «ترامی » در  که  است  این  فرقشان  و   هستند همدیگر  شبیه  نهاد،این دو  : «ترامی»  و   «دور »  فرق

 . شودمی  ضامن ضامنِ  ،اصلی  مدیونِ خودِ «دور » در

)هر کجا انتقالِ دین داشتیم دور صحیح است: در حواله، انتقالِ دین    نکته: دور در حواله صحیح است اما در کفالت، صحیح نیست.

؛ در ضمانِ ضم، انتقالِ دین داریم؟  ، پس دور صحیح است؛ در ضمان نقل، انتقالِ دین داریم؟ بله، پس دور صحیح استداریم؟ بله

 (.پس دور درست نیست، پس دور درست نیست؛ در کفالت، انتقالِ دین داریم؟ نه نه،

 .است صحیح   کند قبول لهمضمون  که کدام  هر ضمانت شوند شخصی ضامن نفر چند  گاه هر :689ۀ ماد

 :است  نگفته را پیچیده فرض یک و گفته را   ساده فرض یک دارد، فرض دو ماده این 

  حاضریم   ما   !طلبکار »ای    :گویندمی   و  روندمی   طلبکار  نزد  نفر  چند  است؛ بدین صورت که  گفته  689  ماده  این فرض را:  لاوّ  فرض

  او   با   عقد  و  کرد  قبول  را  یکی   طلبکار   و  آمده  ایجاب   تا  چند   انگار.  کندمی   قبول  را  یکی   طلبکار  ،در این صورت  «؛بشویم  ضامن

 . باشد ذمه ضمّ یا هذمّ نقل ،ضمان که  ندارد فرقی ؛شودمی منعقد

  :گویندمی  و  طلبکار  پیش  روندمی   نفر  چنداین فرض بدین صورت است که  .  است  نگفته  الذکرۀ فوقماد  این فرض را:  مدوّ  فرض

 :دارد  حالت دو اینجا که  پذیرد می را آنها   ۀهم هم  طلبکار  و  «بشویم ضامن حاضریم ما !طلبکار »

 هذمّ نقل. ۱

 ه ذمّ ضمّ. 2
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؛ متفاوت  یا  مساوی   یا  شودمی   پخش  هاضامن  بین  و  هاضامن   ۀ هم  به  شودمی   منتقل  مدیون  از  دین  اینجا در:  است  همّذ  نقل  ،ضمان.  1

 ها ضامن   بین   دین  و  شودمی   بری   مدیون   پس  ؛مسوّ   یک  طور   به   هستند  ضامن  تا   سه  اگر مثلا  .  گویندمی  تسهیم   طور   به  ضمان  را   این 

 .(قانون مدنی 72۱  ۀ ماد) کند رجوع  تواندمی  خودش ۀانداز  به ضامنی هر  به طلبکار در اینجا،. شودمی پخش

  از  یک  هر  به  لهمضمون  باشند  کرده  ضمانت  تسهیم   نحو  به  قرض  یک  برای  و  شخص  یک  از  متعدد  اشخاص  هرگاه  :72۱ۀ  ماد

  ه دیأت   إذن  ه ک  ر دیگ  ضامنین   از  یک   هر   به  نماید   تأدیه   را  قرض   تمام  ضامنین  از   یکی   اگر   و  دارد   رجوع  حقّ  او  سهم  قدر   به  فقط  آنها

 . کند رجوع او سهم  قدر به تواندمی  دباش داده

  می  را   همه هم طلبکار «بشویم ذمه  ضمّ ضامنِ حاضریم ما»ای طلبکار!  :گویندمی  و  طلبکار  نزد روندمی نفر چند: هذمّ ضمّ ضمان. 2

  هر   از  تواندمی   طلبکار   یعنیاند  پذیرفته   را  دین  کلّدر واقع    کدام   هر   ،هستند   مسئول  هاضامن   تمام  و  شودنمی   بری   بدهکار.  پذیرد

 .بگیرد را  طلب کلّ ضامنی

  باشد   بوده   جاهل   ضامن  نِتمکّ  عدم   به  ضمان  وقت  در   لهمضمون   اگر  لیکن  ؛ باشد  مالدار  ضامن  که  نیست  شرط  ضمان  در  :69۰  ۀماد

 . داشت نخواهد خیاری لهمضمون  شود ملیء غیر  عقد  از د بع ضامن اگر ولی کند فسخ  را  ضمان عقد  تواندمی

  یا   بود  معسر  بود،  هم  فقیر  ،ضامن  اگر  یعنی.  (نیست  صحت  شرطِ  ،مالدار بودنِ ضامن)  باشد  مالدار  ضامن  که  نیست  شرط  ضمان  در

  آید می  وجود  به  عقد  هنگام  خیار  این  چون  بود  جاهل  هم  طلبکار  و  بود  ندار  ضامن  ،عقد  هنگام  اگر.  است  درست  ضمان  بود،  ندار

 .گرددمی  بر بدهکار ۀعهد   به دین  دوباره  و کندمی  فسخ  را ضمان؛ در واقع طلبکار، دارد فسخ  حقّ  طلبکار

  بشود   ندار  بعداا  و  باشد  مالدار  ضامن  اگر  ولی  یمگومی   «ضمنی  شرطِ  از  تخلف  خیارِ»  آن  به  ندارد  اسم   فسخ   حقّ  این  چون:  نکته

 . ندارد فسخ  حقّ لهمضمون

]ضمانت از دینی که سببِ آن ایجاد شده، ضمانتِ صحیح   .است  باطل  است،  نشده  ایجاد  آن   سبب  هنوز  که  دینی   ضمان  :69۱ۀ  ماد

 است.[

 : داریم دین نوع دو ما

 . آیدمی وجود به فوری که دینی. 1

 . آید وجود به تا کشدمی  طول  که دینی. 2

  سپس و آیدمی  وجود به شرطبه نام  دیگر چیز یک  بعد و آیدمی وجود به آنسببِ  لاوّ :آیدمی وجود به مرحله دو در دین یک

  باید   دین  آیا  است  دین  ضمان  ،موضوعحال که  .  است  درست  آمده  وجود  به  سببش  فقط  که   دینی  از  ضمان.  آیدمی   وجود  به  دین

مهم  باشد  نیامده   وجود   به  دین  هنوز  اینکه  ولو  است   کافی   بود  سببش!  نه  باشد؟  موجود  حتماا مثالِ  دو  موضوع،  تبیین  برای   .
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 :آوریممی

 شودمی  نکاح.  آیدنمی   وجود  به  نکاح  عقد   با  (نفقه  به  مربوط  دینِیعنی  )  دین  این  لحا.  است  نفقه  مدیونِ  ،شوهر  نکاح،  در:  ۱  مثال

  بعد  و شرط شود می  هم «تمکین» و سبب شودمی «نکاح» شود، ایجاد دین تا خواهدمی هم تمکین بعد از نکاح البته و «دین سبب»

 ضمانت  شوهر  از  شودمی  شد  منعقد  نکاح  که  همین  خواهد بگویدقانونیِ فوق میمادۀ  .  آیدمی  وجود  به  دین  که این دو جمع شد

  که   دینی  از  ضمان   نتیجه اینکه  .است  آمده وجود  به  دین  سبب  زیرا  توان از زوج ضمانت کردمی   تمکین  از پیشیعنی در واقع    کرد

 .است درست آمده وجود به سببش

: عامل وقتی مستحق جُعل قانون مدنی  567  ۀماد)  دهد  انجام  را  عمل  عامل  باید  شودنمی   جُعل  مدیونِ  جاعل  جعاله،  عقد  در:  2  مثال

  ، جاعل  هنوز)  کرد  ضمانت  جاعل  از  شودمی   عمل  انجام  از  قبل  ( حاالجعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.  گردد که متعلقِمی

 است(  شده ایجاد  عقد جعاله باشد اکه همان  سببش ولی نشده جُعل  مدیونِ

 .است صحیح  شده ایجاد سببش که دینی ضمانِقانون مدنی  69۱ ۀماد مخالف مفهوم طبق

 (شود  منتقل  ضامن   به)  برود  ضامنۀ  عهد  به  بتواند   اینکه  خاطر   به  باشد  یکلّ  باید  دین   این   است  دین  ،ضمان  موضوع  گفتیم:  نکته

 . کرد ضمانت شودمی  یکلّ  دین از فقط و کرد ضمانت شودنمی  معین عین  از  بنابراین

  ص شخ   آن  ید  و  است   صشخ   یک   دست  که  است  عینی   مضمونه   عین:  (مضمونه  اعیان)  مضمونه   عین  نام   به  داریم   ح لاصط  یک

  مضمونه   عین  ،مغصوب  مال.  است  غصب  مورد  این  واضح   مثال.  بدهد  پس   مالک  به  را  آن  باید  و  است  ضمانی  ،عین  آن  به  نسبت

 . شودکه در اینجا نمی  کرد ضمانت شودمی  نباشد شخص به قائم و باشد ی کلّ که دینی  هر  از  باید توجّه داشت .است

  یک   حال.  است  معین  عین نوع  یک   مضمونه  عین   که   (مضمونه  عین  شودمی   مغصوب   مال)  است  غاصب دست  مغصوب  مال:  مثال

  است،  غاصب  دست  مال وقتی  .  نیست  ضمان  این  ؛بدهد  پس  مالک   به  را   (معین  عین)   مال  همین   که  شودمی   غاصب  ضامنِ  ،نفر

 شما  به  من  یعنی   ثالث«  فعل  به  تعهد»  شودمی   و  نیست  ضمان  این.  شدمی  بود  یکلّ  اگر  بدهد  پس  را  مال   آن  تواندمی   چطور  ضامن

 .دهممی  تو به و گیرممی  غاصب از   را  مال روممی  گویممی

  ی کلّ  دین   باید  ضمان   موضوع  چون  است  ثالث  فعل   به  تعهد  نوعی  و  نیست   ضمان  است  نمعیّ  عین   چون   مضمونه   اعیان  از   ضمان

 یکیفرض کنید    حال  کنم  تدریس  شما  برای  را  درس  این  شده است که من  قرار  ترم  اوّلِ  لامث.  نباشد  هم  شخص  به  قائم  و  باشد

 چون این مورد، قائم به شخص است. شودنمی  که بدهد را درس این  که بشود من ضامن بیاید

ایفای این    ۱۰( ضمان نیست )مادۀ  مضمونه  اعیاننکته: تعهد به ردّ عین از جانب متصرف در برابر مالک )ضمانت از   است( زیرا 

امکان از سوی متصرف  تنها  است.  تعهد  ثالث  فعل  به  تعهد  نوعی  نتیجه  است در  اموالی که در تصرف    مضمونه  اعیانپذیر  یعنی 

وده اما  مالک نیست و در تصرف دیگری است حال یا  بدون اذن در تصرف او است )مثل غاصب( یا در ابتدا با اذن در تصرفِ او ب
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 با مطالبۀ مالک از رد امتناع کرده است )مثل امین(.

 نکته: تضمین حُسن انجام قرارداد، ضمان نیست.

 : دارند طابت را  هم با که هست  ماده تا چند

 .7۱6و  7۱5 و 7۰4 و 7۰3 و 7۰2و  693 و 692 ۀماد

  فوری   پرداخت  تعهد  مؤجل  دین  در  تواندمی  ینهمچن  و  کند  نیّمع  یلجَ اَ  آن  ۀتأدی  برای  ضامن  است  ممکن   حال  دینِ  در  :692ۀ  ماد

 .بنماید را  آن

 . نباشد رهنی  اصلی  دین چه اگر  کند رهن ۀمطالب ضامن از ضمان  عقد در  تواندمی  لهمضمون :693ۀ ماد

  دین   چه  اگر  کند  ضامن  از   را  خود  طلب  ۀمطالب  ،تدّم  اء انقض  از  لقب  دتوانی نم  هلمضمون  باشد  داشته  تمدّ   ضمان  هرگاه  :7۰2ۀ  ماد

 .باشد حال

 . باشد لؤجم  ندی ه چ راگ دارد  را   خود طلبۀ مطالب حقّ لهمضمون حال ضمانِ در :7۰3ۀ ماد

 . است بوده جلؤ م که شود معلوم قرائن به  آنکه مگر است  حال به محمول ،مطلق ضمانِ :7۰4ۀ ماد

 . کند مطالبه مدیون از تواندنمی  است  نشده ال ح ندی هک مادام بدهد را  آن عدؤ م از قبل ضامن و داشته ت مدّ دین هرگاه :7۱5ۀ ماد

  و   داشته  تمدّ   ضمان  چند  هر  نماید  عنهمونمض  به  رجوع  تواندمی  کند  ادا  ضامن  وقت  هر  باشد  حال  دین   که  صورتی  در  :7۱6ۀ  ماد

 .باشد داده  موجل ضمان به إذن عنهمضمون  آنکه مگر  باشد نرسیده آن  موعد

  ف اوصا  تابع  نه  و  دین   شرایط  تابع  نه  است  دین  وجود  تابع  ضمان.  است  دین  تابع  که  تبعی   است  عقدی  ضمان:   فوقموادّ  ۀصلخ

  باشد   مؤجل  تواندمی   ضمان  ، است  حال  دین   . وقتینیست  دین   فاوصا  تابع  الزاماا  و   نیست  دین  شرایط  تابع  الزاماا پس ضمان  .  دین

همچنین اگر  .  باشد  حال   تواندمی   ضمان   باشد  مؤجل  دین  ، در صورتی که عکس  بر   .باشد  حال   هم   ضمان  نیست  نیازی   پس بنابراین

باشد  وثیقه  دین باشدندا  وثیقه  دین  ، چنانچهعکس  بر.  باشد  نداشته  وثیقه  تواندمی  ضمان  داشته    داشته   وثیقه  تواندمی   ضمان  شته 

 .باشد داشته را   خود خصوصیات تواندمی  ضمان و نیست دین طیشرا ۀهم  تابع الزاماا ضمان. باشد

توانیم ضمانت کنیم(؛ دین باید کلّی باشد نه عین  : دین باید مالی باشد )از تعهداتِ غیرمالی مثل حضانت نمی های دینویژگی 

 معیّن مانند حواله؛ دین باید مشروع باشد؛ دین باید قابل تعیین باشد.   

 :695 و 694 موادّ

 .است  کافی اجمالی علم   پس است مسامحه بر مبتنی ضمان که گویندمی  مواد این 
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  دین   ضامن  کسی  اگر  ،بنابراین  .نیست  شرط  نمایدمی   را  آن  ضمانت  که  دینی  شرایط  و  فاوصا  و  مقدار  به  ضامن  علم  :694ۀ  ماد

  باطل   تردید  نحو  به   دین  چند   از  یکی   ضمانت  لیکن  ؛است  صحیح   ضمان  ، است  مقدار  چه   دین   آن  بداند  اینکه  بدون   بشود  شخص

ای است اما نباید مبهم باشد یعنی مردد نباشد: ضمانتِ یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. توجه: ]هر چند مسامحه   .است

 توانست مردد باشد جعاله است.[ تنها عقدی که می 

 . نیست زمال  عنهمضمون یا لهمضمون  شخص به ضامن تفصیلی معرفت :695مادۀ 

 

 .باشد موجود آن در  فسخی شرط چه اگر نمود ضمانت است ممکن را  دینی هر :696ۀ ماد

 .گویند متزلزل دین  را  دیگری و مستقر  دین  را  یکی که داریم دین  نوع دو

  زمان   هر  یعنی  است   فسخ   قابل  عقد  آن  و  (نباشد  عقد  از  ناشی  تواندمی  دین )  باشد  عقد  یک  از  ناشی  که   است  دینی:  متزلزل  دین

  اگر  ،دارم خیار  من فرض کنید حال هستی  مدیون من به شما که داریم  بیعی یک ما. برود بین از دین و بشود فسخ  عقد است ممکن

  زم ال  و  کرد  ضمانت  شودمی   هم  متزلزل  دین   از   تأکید کرده  696ۀ  ماد.  رودمی   بین  از  شما  دین  کنم  فسخ   را  بیع  مستند به این خیار،

  از   ضمان  و  بود  عیبَتَ  ،ضمان  چون؛  رودمی  بین  از  تَبَعاا  هم  ضمان  ،رودمی   بین  از  دین  نهایت این است که.  باشد  مستقر  دین  نیست

  بدهکار   من  به  ثمن  بابت  شما  و  فروختم  شما  به   مالی  من.  رودمی   بین  از  هم  ضمان  رفت،  بین  از   دین  اگر .  است  درست   متزلزل  دین

 .است متزلزل دین در این صورت که  دارم خیار  هم من الحا شدی،

 : دارد ایراد تا دو  قانون مدنی 696 ۀماد

 .است  «فسخ  حقّ»  ،از این عبارت  منظور و نداریم فسخ  شرط « نادرست است؛ اصلا مافسخ  شرط اصطلح ». ۱

 . است تقدیر در سبب یک و کنندنمی  فسخ  را  دینآمد. بهتر بود به جای واژۀ »آن« در این ماده، »سبب آن« می . 2

 .ندارد رافوق   ایراد دو قانون مدنی 775 ۀماد البته که قانون مدنی ارتباط دارد 775 مادۀ ا ب قانون مدنی 696 ۀماد

 .باشد فسخ  قابل  است هذمّ اشتغال  موجب که عقدی ولو شود داده رهن   است  ممکن باشد هذمّ در  که مالی هر  برای :775ۀ ماد

به    قانون مدنی   697  ۀماد یعنی مبیع،    عهده   ضمان.  ۱  : است  ه هدعُ  ضمان راجع  بایع  باید ثمن بدهد،    للغیرمستحق از  بایع  درآمده و 

بایع ضمانت می از  بدهد؛  حال شخصی  مشتری  به  را  ثمن  ثمن،  2کند که  یعنی  از خریدار  و    للغیرمستحق  . ضمان عهده  درآمده 

می   یمشتر خریدار  و شخصی ضامنِ  برگرداند  را  مبیع  است که  فروشنده متعهد  به  را  مبیع  همین، ضمان    شود که  به خاطر  بدهد 

 عهده، ضمان به معنای واقعی نیست بلکه تعهد به فعل ثالث است.
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 باشد امکان دارد. باطلضمان عهده در هر موردی که بیع 

 )مهم(.شود مگر شرطِ خلف شده باشد  نمی  اقالهیا   فسخ ضمان عهده شامل انحلل عقد به سببِ 

 . است جایز  آن  آمدن در للغیرمستحق   صورت در ثمن یا مبیع  درک به نسبت بایع یا مشتری از  هدهعُ ضمان :697ۀ ماد

 : (قانون مدنی 366 ۀماد ) بدهند پس  را  ضینوَ عِ باید طرفین  است، باطل  عقد وقتی

  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  گاه   هر  :366ۀ  ماد

 . بود خواهد آن

کنیدحا فرض    هنگام )  بده  ضامن  یک   ! مقابل  فطر  :گویدمی   یعنی   خواهد می   ضامن  مقابل  فطر  از  عقد  در  طرفین  از  یکی   ال 

  ندارم،   اطمینان  شما  به  من  چون  بگیرم  ضامن  از  دادم  شما  به  که  را  ضیوَ عِ  ،من  است  باطل  ما  عقد  شد  معلوم  اگر  اینکه  برای  (انعقاد

 .(پذیر استامکان فطر  دو هر برای  که)  گویند عهده ضمان را این 

  این   خواهممی   من»  :گویدمی  شما  ،«است  من  ال: »مگویممی   من  ؟«کیه  مال  ماشین»  :گویدمی  شما  ؛ام ایستاده  ماشین  کنار  من:  مثال

 ماشین  اگر  که  بده  من  به  ضامن  یک  شما»  :گویماز این رو می   ؛«شماست  مال  واقعاا  ماشین  این  که  نیستم  مطمئن  ولی  بخرم  را  ماشین

ضمانِ عُهده، ضمان به معنای واقعی نیست چون    .گویند  عهده  ضمان  را این  ، «بگیرم  ضامن  از دادم  تو  به  که  را پولی  من  نبود  تو  مال

نیست؛ برای همین هم عده  عُهده  گویند: ضمانِ  ای می باید ثمن را بدهد و ثمن، عین است و دین نیست و ضامن، ضامنِ واقعی 

ثالث است  به فعل  اما    .نوعی تعهد  عینِ معیّن تحت عنوان ضمانِ عهده پذیرفته شده است  از اعیان یعنی ردّ  چون موضوع  ضمان 

؛ ضمانِ عُهده یعنی اینکه مبیع یا  ضمان باید کلّی و بر ذمّه باشد به همین دلیلی باید این قرارداد را نوعی تعهد به فعلِ ثالث دانست

تواند از  باشند؛ در این حالت، شخصِ ثالثی می درآید در این صورت، بایع و خریدار ضامنِ درکِ مبیع و ثمن می   للغیرمستحق  ثمن  

 گویند.ع یا خریدار ضمانت کند به این ضمان، ضمان عهده می بای

 توان ضمانت کرد که کلّی باشد نه عینِ معیّن پس، ضمانت از عین، ضمان به معنای واقعی نیست. توجه: از دِینی می 

  باطل   عقد  که  جا  هر  است،  وسیع  خیلی  هدهعُ   ضمان  ولی  گفته  (فضولی  ۀمعامل )  مورد  یک  این  در  فقط  را   عهده  ضمان  697  ۀماد

  یک  !نیلف »ای    :ییبگوفرض کنید  .  گرفت عهده  ضامنِ  شودمی  باشد  باطل   عقد که  دلیلی  هر  به  بودن  فضولی  دلیل  به  فقط  نه  باشد

  روی می   دادی  فطر  به  که  را  پولی  باشد  باطل  عقد  که  دلیلی  هر  به  دیگر  بده  عهده  ضامنِ  یک  ییبگو  که  همین  «! بده  عهده  ضامن

 .گیریمی  ضامن از

 .شودنمی للانح  شامل و شودمی  ن لبط شامل فقط مطلق  طور به  بگیری عهده  ضامن اگر: نکته

  عقد   شودمی  معلوم  فردا.  مطلق  طور  به  گیرممی   عهده  ضامن  من.  صحیح   یا  است  باطل  دانیمنمی  بستیم  عقدی  یک  شما   و  من:  مثال
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  از   را   عوض  توانممی   من  آیا  الحا  (است  للانح   این  که)  کنیممی   اقاله  را  عقد   تو   و  من   فردا   پس.  نیست   باطل  و   است  صحیح   ما

  هم   للانح  شامل  بخواهیم   اگر  و   (است  نل بط  صّ مخت  فقط  مطلق  طور  به  عهده ضمان)  است للانح   چون.  خیر  بگیرم؟   عهده  ضامن

در  . چنانچه بخواهیم ضمانِ عُهده، شاملِ فسخ یا اقاله شود،  است  نلبط  شامل  فقط  نگویم  چیزی  هیچ   اگر.  کنیم  تصریح   باید  بشود

تصریح شودللانح   برای  هم   و  ن لبط  برای   هم  بده   هده عُ  ضامن»  :بگویم  باید   این صورت  باید  یعنی  قانون    7۰8  و   697  موادّ )  « 

 .(مدنی

 . شودمی  ری بَ ضمان از خیار یا  اقاله سبب به  بیع فسخِ صورت در  است مبیع درک ضامن که کسی :7۰8ۀ ماد

 : ( 723 و  700،  699  موادّ)  ضَمان در   تعلیق

 : است قسم دو ضمان در تعلیق

 ه ذمّ نقل ضمان در تعلیق. ۱

 ه ذمّ ضمّ  ضمان در تعلیق. 2

 .2۱است  باطل  هذمّ نقل ضمان در  تعلیق ۱ بند 996 ۀماد طبق: هذمّ  نقل ضمان   در تعلیق . 1

  باطل   قمعلّ  ۀذمّ  نقل  ضمان)  است  باطل  هذمّ  نقل  ضمانِ  در  تعلیق  گفته  قانون   در  اما  است  درست  عقود  دیگر  و  اجاره  بیع،  در  تعلیق

 .(است

توان ]چون ایجادِ اصلِ دِین را نمی   است   باطل   ضامنم   من   نداد  مدیون   اگر  که   کند  قید   ضامن  اینکه  مثل  ضمان  در  تعلیق  :699ۀ  ماد

شود ولی ضامن، تأدیۀ دِینِ مستقرشده به عهدۀ  ]یعنی دِین مُنَجَّزاا ایجاد می   باشدمُعَلَّق    است  ممکن  تأدیه  به  التزام  ولی  ؛مُعَلَّق کرد[

 . کند[خودش را مُعَلَّق به تََحقُّقِ شرایطی می 

  اگر   کن  صبر  یعنیاین  )  «شوممی   بدهکار  ضامنِ  ،شد  جور   منوامِ  اگر  !طلبکار»  :گویممی   من  است  بدهکار   شما  به  نفر  یک:  مثال

 .کند قمعلّ را  دین  انتقال تواندنمی  ضامن  و است  باطل این؛ (من گردنِ بیاید، دین آن موقع، شد جور  من  وامِ

یا    «هستم  ضامن  من  نداد  اگر   ،بدهکار  پیش  برو  !طلبکار »  :گویدمی و    رودمی   طلبکار  پیش  ضامن:  مدنی  قانون  699 مادۀ  مثالِ

عبارتِ دیگر می  »به    به   را  دین  انتقالِ  چون  است   باطل  این  که  بندم«آم عقدِ ضمان می می   من   نداد   اگر   ،بدهکار  پیش  بروگوید: 

 است. کرده  قمعلّ بدهکار ندادنِ

  زیرا   است  درست(  باشد  ضمان  صحت  طشرای   جزء  لیهعَمعلق    یعنی)  صحتش  طیشرا  بر  هذمّ  نقلِ  ضمانِ  تعلیقِق.م،    7۰۰ۀ  ماد  طبق 

  شده   انشاء  که   است   عقدی ق  لَّعَعقد مُ  .باشد  خارجی  شده  تعلیق  آن  به   که   شرطی   که   است  ضمان  به   تعلیق   وقتی   چون ؛  نیست  تعلیق
 

 لزوم مُنَجَّز بودن  ضَمان: تعلیق در ضَمان صحیح نیست. 21
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عَلیه این  یکی از خصوصیات معلّق   .باشد  داشته  خصوصیت  سه  باید  امر  آن  که  است   شده  دیگری  امر  به  موکول(  انشاء  اثر)  مُنشَأ  اما

که    تکلیف   که  است   معلق   عقد،  موقعی.  باشد  عقد   صحت  شرایط  از   خارج  یعنی   باشد  خارجی   حادثه  یک   باید  عَلیهمعلق    است 

»گویممی   من  مثلا.  نباشد  روشن می :    اینکه   و  است  عقد  صحت  شرایط  جزء   داشتن  اهلیت  ؛«باشم  داشته  اهلیت  اگر   شومضامن 

  یعنی   باشد  خارجی.  نیست  درست  معامله  که  ندارم  اهلیت  یا  است  درست  معامله  که  دارم  اهلیت  یا  من   چون  است  روشن  تکلیف

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

  باشد   مدیون  نهعَمضمون   اگر  که  کند  قید  ضامن   اینکه  مثل  ]شرایطِ صحتِ اختصاصی[  آن  صحت  شرط  به  ضمان  تعلیقِ  :7۰۰ۀ  ماد

 .باشد پس عقد، مُعَلَّق نیست؛ لذا ضمان، صحیح است[عَلیه، خارجی نمی ]زیرا معلّق   شودنمی آن نلبط  موجب ضامنم من

  ضامن  حال.  (کند  ضمانت  او   از  بتواند   دیگری  تا  باشد  مدیون  کسی  باید  ل اوّ  یعنی)  است  دین   وجود  ، ضمان  تصّح  طیشرا  از  یکی

است:  حالت  دو  که  «ضامنم  من  باشد  مدیون  نیلف  اگر»  :گویدمی   طلبکار  به  یا  هست  هم   ضمان  و  هست  مدیون  یا  قابل فرض 

 : پس. است درست ضمان و است  روشن  تکلیف که نیست نماض و نیست مدیون

 .نیست باطل صحت طیشرا  به تعلیق ،نکاح و ضمان عقد  دو در

امّا  . ندارد  اشکال   این که  کند  قمعلّ  تأدیه به  را خود  التزام   ،دین  انتقال  از بعد  تواندمی   ضامن  ،هذمّ  نقل  ضمان   در   699  ۀماد  2  بند  طبق

  ضامن   من»   :گویدمی   طلبکار  به  ضامنبرای مثال،  .  باشد  منجز  باید  (هذمّ  نقل)  ضمان  پس  است  باطل  ق معلّ  ضمانِفراموش نشود که  

 ؛ کندمی   قبول  هم  طلبکار  ؛ در مقابل این ایجاب،نیست  قمعلّ  فهمیم ضمان،از این عبارت می  که  ،«اگر نداد به من رجوع کن  ؛هستم

  یک   من  به»  :گویدمی   طلبکار  به  ضامن  حال   ؛دوشمی  منتقلضامن    بههم    دین  در همین زمان،  و  دوش می  منعقدمُنَجَّزاا    ضمان  پس

این  «دهمنمی  را  دینم  لافع  من  بده  فرصت واقع  که  .کند  قبول  تواندمی   هم  طلبکار  و  است  شرط  یک  در  شکل    ضامن  بدین 

  اگر  !داد   شاید  (شده  بریق.م.    698ز مطابق مادۀ  جَّنَبه موجب عقدِ ضمانِ مُ  که   بدهکاری )  بدهکار   سراغ  برو »ای طلبکار!    گوید:می

البته گفتنی است دهممی   را   دین  من  نداد و دیگر خیالش    شده   بری   ضمانت  با  چون  ندهد   تواندمی   هم   شده  بری  که   بدهکاری  «؛ 

 . دم!!(عَنه باشم نمی )من جای مضمون  راحت است

 .است طولی ۀذمّ ضمّ ضمانِ همان  ذمه، ضمّ ضمان در تعلیق: ذمه  ضّم ضمان   در تعلیق . 2

 : است نوع دو ذمه ضمّ ضمان

 طولی  .1

 عرضی  .2

دانیم که  می.  نیست  دین  انتقال  ،هذمّ  ضمّ  ضمان  حقوقی  اثر.  است  معلق  ، طولی  ۀذمّ  ضمِّ  ضمانِ  و  است منجز  ،رضیعَ  ۀذمّ  ضمِّ  ضمانِ

  آن   فرق.  است  ضامن التزام  هذمّ   ضمّ  ضمانِ  حقوقیِ   اثرِ .  است هذمّ  نقلِ  ضمانِ   حقوقیِ اثرِ دین انتقال  دارد   حقوقی  اثر  عقدی  هر
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  ۀ ذمّ  ضمِّ  ضمانِ  ظاهر شود  (عقد  با)  فوری  ،التزام  اگر  .(ضامن  یعنی)  مدیون  یک  و  است  دین  یک   نقلضمانِ  در  که  است  این  دو

  طولی   ۀذمّ  ضمِّ  ضمانِ  در   اامّ  آمده  وجود  به   التزام   چون   گرفت   ضامن  از  مستقیم  شودمی رضی  عَ  ۀذمّ  ضمِّ   ضمانِ   در  شودمی رضی  عَ

  تعلیق   پس   .«بدهمکه    هستم  ملتزم  من  نداد  بدهکار   اگر   و   بدهکار  سراغ  برو   لاوّ »  :بگوید  تواند می   ضامن  و   است  قمعلّ  ،ضامن  التزام

 . ندارد ایرادی هذمّ  ضمّ ضمان در

  صورت   این  در   شود  ملتزم  دیگری  دینِ  ۀتأدی  به  زمیال   عقد  ضمن  در  کسی  است  ممکن»  :)التزام به تأدیۀ دینِ دیگری(  723ۀ  ماد

 « ]ضمانِ ضم[ .نماید او  ۀتأدی عدم  به ق معلّ ،مدیون دینِ ۀتأدی به را  خود التزام کسی اینکه مثل  نیست مبطل التزام  به تعلیق

ضمان   ؛ ضمانِ ضم ممکن است طولی باشد یا عَرضی. در ضمانِ ضم، تعلیق صحیح است.است  گفته  را  هذمّ  ضمّ   ضمان  ،ماده  این 

. در ضمانِ ضمِّ مندرج در  شودعَنه بری نمی ، مضمون یعنه رجوع شود، بعد به ضامن؛ در ضمانِ ضمّ طولطولی اول باید به مضمون 

شوم که فلنی پرداخت نکند« این، عقدِ ضمان  یک تعلیق صورت گرفته است یعنی ضامن گفته: »من در صورتی ضامن می   723

 است. ۱۰نیست و یک عقدِ ماده 

  در   که   طوری   به  ضامن  اعسارِ  صورت  در   مگر   کنند  فسخ   را   آن  توانندنمی  هلَضمون  مَ  یا  ضامن   و  زم ال  است   عقدی   ضمان  :7۰۱ۀ  ماد

 . عقد مقررات از   تخلف صورت  در یا و هلَضمون  مَ ینِدِ به نسبت  فسخ  حقّ بودن صورت در  یا است  مقررق.م  69۰ ۀماد

بَنایی است   باشد  دارمال  ،ضامن  که  نیست  شرط  ضمان  در:  69۰ۀ  ماد   عدم   به  ضمان  وقت  در  هلَمضمون   اگر  لیکن   [22]ولی شرطِ 

 ه لَمضمون   شود  لیءمَ  غیرِ  ،عقد  از  بعد  ضامن  اگر  ولی  ]مانند حواله[  کند  فسخ   را ضمان  عقد  تواندمی باشد  بوده  جاهل  ضامن  نِتمکّ

، تمکُّنِ مالی پیدا لَهتوسط مضمون   قبل از إعمالِ خیارِ فسخ   بوده،  مُعسر  در زمان عقد  ]پس اگر ضامنی که  داشت  نخواهد  خیاری

 .شود زیرا ضرر دفع شده است[کند، خیار، ساقط می 

 : ضمان عقد  لزوم

 ه باشد متفاوت است.ذمّ  ه یا نقلذمّ ضمِّپاسخ با توجّه به اینکه ضمان،  جائز؟ یا  است الزم  ضمان

 .طلبکار به نسبت هم  و ضامن  به نسبت هم زمال  است  عقدی (هذمّ نقل) ضمان این : هذمّ نقل  ضمان. 1

 : است فسخ  قابل هذمّ نقلِ ضمانِ  عقدِ مورد سه در یعنی ،دارد استثناء سه 7۰۱ ۀماد

 .(69۰مادۀ ) بود جاهل بدین امر  هم  طلبکار  و نداشت مالدر زمان عقد  ضامن: ضامن اعسار  (الف

  که   وجود دارد   دینیاست. فرض کنید    متزلزل  دینهمان بحث  این    :هلمضمونٌ  دین   سبب   به  نسبت  فسخ   حقّ   بودن   (ب

 
اَ  22   شرط  .گنجدمارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد میمواردی که از جهت عرف الزمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و 

 تصریح  بدان  عقد   متن  در  ولی  کنند، می  واقع  آن  اساس  بر  را  عقد   و   کرده  توافق  آن  به  التزام  بر  طرفین  ، عقد  از  قبل  که  است  شرطی  ناییبَ  یا   بانیتَ

 .شودنمی
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  اگر   بدیهی است.  برود  بین  از  دین  و  شود  فسخ   عقد  است  ممکن  زمان  هر   یعنی  است  فسخ   قابل،  عقد  آن  و  است  عقد  یک  از  ناشی

 .رودمی  بین از هم  ضمان برود بین  از دین

 :شرط از  تخلف  خیار (ج

 .نیست فسخ  قابل مورد سه این در  جز ضمان شوند،می  فسخ  خاص  موارد در عقود سری یک

  ضرر  به  چون  بزنند  هم  بر  را  ضمانت  عقد  کنند  توافق   توانندنمی   طلبکار  و  ضامن   یعنی.  نیست  اقاله  قابل  هذمّ  نقل  ضمان:  ۱  نکته

 نیست  باطل  هذمّ  نقل   ضمانِ  ۀاقال  پس.  کرد  مدیون  را   او  شودنمی   دوباره  و   شده  بری  بدهکار   ،ضمانانعقاد عقد    با.  شودمی   بدهکار 

رفِ عقد با حقوق  ط. این موضوع بواسطۀ این لحاظ شده است که اقالۀ دو  کند  موافقت  تواندمی   بدهکار  که  چون   است   نافذ  غیر  اامّ

 کند.شخص ثالث )مدیون اصلی( برخود پیدا می 

  بدهکار   ضرر  بهنیز وجود خیار شرط و متعاقباا إعمال آن    در اینجا  چون (اقاله  مانند)  ندارد  راه  هذمّ  نقل  ضمان  در  شرط  خیار:  2  نکته

 .است

 .است  بدهکار ضرر به چون ندارد راه هذمّ نقل ضمان در فاسخ  شرط: 3 نکته

 .نیست قانون در: ذمه  ضّم ضمان. 2

 .کفالت و رهن  مانند است زیجا ،طلبکار  به نسبت و است زم ال ،ضامن  به  نسبت ذمه ضمّ ضمان

از این    و همچنان مدیون هست  نشده  بری  مدیوناز آنجایی که  .  نیست  کسی   ضرر  به  چون  است  اقاله  قابل   هذمّ  ضمّ   ضمان:  ۱  نکته

 . ندارد کاری مدیون  به  نباشد چه باشدوجود داشته  ضامن  چه رو،

 .ندارد اشکالی  هذمّ ضمّ  ضمان در شرط خیار: 2 نکته

 .ندارد اشکالی  هذمّ ضمّ  ضمان در فاسخ  شرط: 3 نکته

 

 .باشد دین اصل از ابراء ،مقصود که این مگر شودنمی  بری ضامن  کند بری را نهعَمضمون  ۀذمّ ،هلَمضمون   اگر: 7۰7ۀ ماد

  بوده   ه ذمّ  نقلِضمانِ    ، ماده  این   منظور باید توجّه داشت که    البته.  هذمّ  ضمّ  با   هم  و   خوانی نداردهم   هذمّ  نقل  با   هم   است   غلط   ماده   این 

  بر دانیم که می . است  غلط )چه نقل و چه ضم( دو هر با اامّ)چرا که گفتیم اساساا مقصودِ قانونگذار در حقوق مدنی، نقل ذمه است( 

 ،خیر  کرد؟  ابراء  ،ضمان  از  بعد  را  مدیون  شودمی  آیا:  شود کهمطرح می  سؤالحال این    .شودمی   بری  مدیون  (هذمّ  نقل)  ضمان  اثر

  هم   ضامن  کنیم  ابراء   را   مدیون  هذمّ  ضمّ  ضمان  در  اگر.  است  حاصل  تحصیلِ   شده   بری  که  کسی  ابراءِ   و  شده   بری   مدیون  چون
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 : است غلط 7۰7  ۀماد ،قانون مدنی 7۱8 ۀماد طبق و هذمّ  ضمّ نه  است هذمّ نقل  ،ماده منظورِ پس شودمی  بری

 .شوندمی  بری دو هر  نهعَمضمون  و ضامن  کند ابراء   دین از را ضامن هلَمضمون   هرگاه: 7۱8ۀ ماد

 

 : ارتباط دارد 697 ۀماد اب 7۰8 ۀماد

 .شودمی  بری ضمان  از خیار  یا اقاله  سبب به بیع فسخ  صورت در  است مبیع درک ضامن که کسی :7۰8ۀ ماد

 . است جایز  آن  آمدن در للغیرمستحق  صورت در ثمن یا مبیع  درک به نسبت بایع یا مشتری از  عهده ضمان :697ۀ ماد

 . ایم()بحث ضامن عهده را قبلا توضیح داده  «عهده  ضامن» گفتمی  باید  که «مبیع درک ضامن» گفته 7۰8 ۀماد در

 

عنه  مضمونتواند به  عنه ملتزم شده که در مدّت معیّنی برائتِ ضامن را بگیرد و مدّت مزبور منقضی شود ضامن می مضمون   . اگر۱

 عنه رجوع کند: تواند به مضمون . با رعایت سه شرط ضامن می 2رجوع کند؛ 

 : قانون مدنی 7۰9 ۀماد

  شده   ملتزم  نهعَمضمون    که   صورتی  در   ،تواندمی   ولی  ؛ دین  اداء   از   بعد   مگر   ندارد  نهعَمضمون    به  رجوع   حقّ   ضامن   :7۰9ۀ  ماد

 .کند رجوع باشد شده منقضی هم مزبور تمدّ و  نماید تحصیل را او برائت  معینی ت مدّ در که باشد

علوه بر پرداختِ   مدیون  به  ضامن  رجوع.  است  صناق  ماده  این  .باشد  داده   را  دین  که  کند  رجوع  مدیون  به  تواندمی   وقتی  ضامن

ضمان، اذن در    ]انعقاد[  )اذن در  باشد  داشته   اذن   ،ضامن  که  است  این  یکی  که  دارد  هم   دیگر  شرط   تا  دودِین توسط ضامن  

  پرداختِ  در   اذن  ،ضامن  اگر.  عنه الزم نیست که اذن در تأدیه را نیز کسب کند(تأدیه هم هست پس ضامن برای رجوع به مضمون 

این امر را    باید  و  اشاره نشده است  چیزی  اذن   مورد  در  ضمانمربوط به عقد    موادِّ  در.  ندارد  رجوع  حقّ  باشد  نداشته  مدیون  از  دین

  مدیون  دینِ  مدیون،  از   پرداخت  اذنِ   بدونِ  اگر  ثالث.  است  ثالث  مثل  ،در عقد ضمان   ضامن .  کنیم  استنباط  قانون مدنی  267  ۀ ماد  از 

 .است شکل همین به هم  ضامن در مورد  رسدبه نظر می .نداشت را مدیون به رجوع  حقّ کردمی  پرداخت را

نداشتیم ولی بعداا اذن در تأدیه بگیریم، حقّ رجوع ندارد مگر شرط خلف شده باشد یا  نکته: در عقدِ ضَمان اگر اذن در انعقاد عقد 

 ضمانِ تضامنی باشد.

  دیگری   دین  که  کسی   لیکن  و  باشد  نداشته  ازه اج  دیونم   فطر  از   چه  اگر   است   جائز  هم   مدیون   غیر  جانب  از  دین   ایفاء:  267ۀ  ماد

 .ندارد رجوع  حقّ  الّوا دارد او به  مراجعه حقّ  باشد اذن با اگر کندمی  ادا  را
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 . (ق.م. 72۰ ۀماد) باشد  نداشته  عرُّبَ تَ قصدِ  ضامن که  است این  مسوّ شرط

 .ندارد نهعَمضمون   به رجوع   حقّ باشد کرده ضمانت  تَبَرُّع به که ضامنی :72۰ۀ ماد

  باشد   شده  ملتزم  نهعَمضمون    که  صورتی   در   ،تواندمی   ولی   ؛دین  اداء   از  بعد  مگر  ندارد   نهعَمضمون    به  رجوع  حقّ  ضامن  :7۰9ۀ  ماد

 .کند رجوع باشد شده منقضی هم  مزبور تمدّ و نماید تحصیل را  او  برائت معینی ت مدّ در که

  نداده   را  دین  ضامن  که  هست  مورد  یک.  دارد  استثناء  یک  که  باشد  داده  را  دین  که  دارد  رجوع  حقّ  وقتی  ضامن  7۰9  ۀماد  طبق

  چطور   ! ندارم  پول  من»  :گویدمی   ضامن  !«شو  من  ضامن  بیا»  :گویدمی   ضامن   به  مدیون  مقرر داشته  7۰9  ۀ ماد.  دارد  رجوع  حقّ  لیو

ببند  شو  من  ضامن  فقط  شما؛  بدهی  را  دین  شما  گذارمنمی »  :گویدمی   مدیون  !؟«بدهم   را  دین با طلبکار  را   تا   من  ؛و عقد ضمان 

  «.بدهی  را  دین  تو  که  بمانی  مدیون  شما  گذارمنمی   خلصه اینکه  ،دهممی   را  دین  خودم  یا  دهممی  شما   به  را  پول  یا  دیگر  ایهفته

فرض کنید    حال  «.رسانممی   تو   به  را  پول  هفته   یک   تا  و   پول  دنبال  بروم  تا   بشوم  بری  منکه    شو  من  ضامن   تو »  :گویدمی در واقع  

 .کند رجوع مدیون به تواندمی  ضامن ؛ در این صورتنداده را  دین هنوز ضامن  و گذشت هفته  یک

  اگر   که  است  دین   دادنِ   حکمِ  در  هست  ییچیزها   یک  حال  ؛دارد  رجوع  حقّ   بدهد  را  دین   ،ضامنمستحضر هستید که اگر  :  نکته

 :اینکه مثل دارد رجوع   حقّ ضامن بیفتد اتفاق  هم  کارها آن

  حقّ   پس   داده   را  دین  انگار   یعنی  شودمی  بری   اش ذمه   ضامن   بشود  منعقد  حواله  : بدهد  حواله   طلبکار   یا   بدهد   حواله   ضامن

 . دارد رجوع

این صورت،    و   رودمی   بین   از  تهاتر  با  دینش   و  شودمی   طلبکار  ،طلبکار  از  ضامن   یعنی   شودمی   تهاتر  ضامن   دینِ :  تهاتر   حقّدر 

 . دارد عَنه رابه مَضمون   رجوع

  مالکیت  که  کندمی   منتقل  بدهکار   به   را  طلب  ،طلبکار  یا اوست وارث  ، ضامن  و  میردمی   طلبکارفرض کنید  :  هالذمّفی   ما   مالکیت 

 .دارد رجوع   حقّ ضامن و دهدمی  رخ الذمّه فی ما

و این موضوع، از قواعد    است  نگفتهصراحتاا    قانون  هم   را  تهاتر  و  گفته  را  هالذمّفیما  مالکیتِ  7۱2  ۀ ماد  گفته،  را  حواله  7۱۰  ۀماد

 . آیدعمومی معاملت بر می 

  را   دین  که  است  آن   مثل  نماید   قبول  شخص  آن  و   بدهد  را  دین   که  کسی  به  کند   حواله  لهمضمون  رضایت  با  ضامن  اگر  :7۱۰  ماده

 .ضامن  عهده  به لهمضمون  ۀحوال است همچنین  و دارد نهعَمضمون  به  رجوع  حقّ  و است  کرده ادا

 .دارد نهعَمضمون   هب  رجوع  حقّ باشد او  وارث ،ضامن و شود فوت لهمضمون  هرگاه: 7۱2 ماده
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 :7۱۱ ۀماد

بفرمایی از    (ناروا  ایفای)  داد  را  دین  رفت  دوباره  نهعَمضمون   حال  ،شد  تمام  چیز  همه  و  داد  را  دین  رأساا  رفت  ضامن  دفرض  و 

  داده   را  دین  دوباره  نهعَمضمون    که  ندارد  ضامن  به   ربطی  و اساساا  ؛دارد  را  نهعَمضمون    به  رجوع  حقّ  دین را داده   ضامنآنجایی که  

 .است

  به  باید  و  داشت   نخواهد   لهمضمون   به  رجوع  حقّ   ضامن  بپردازد  ثانیاا  را  آن   عنهمضمون   و  کند  تأدیه  را   دین  ضامن  اگر  :7۱۱ۀ  ماد

 . دارد مسترد  است  گرفته که را  آنچه  لهمضمون  از  تواندمی  عنهمضمون و کند مراجعه عنهمضمون

 )پرداخت کتر از دین(: 7۱3 ۀماد

  صلح  را دین  چه   اگر   ،کند  مطالبه   مدیون  از  تواندنمی   داده  آنچه   بر  زیاده ،باشد  داده  دین  از   کمتر  لهمضمون  به  ضامن  اگر:  7۱3مادۀ  

 .باشد کرده کمتر به

  بدهد   طلبکار  به  کمتر  ضامن   اگر  (است  استوار  مسامحهبلکه بر    ؛نیست  مغابنهمبتنی بر    ،ضمان)  ببرد  سود  ضمان  از  تواندنمی   ضامن

 تواندنمی   ضامن   است،  کرده   قبول  هم   لهمضمون   و  داده   میلیون   هنُ  ،ضامن  و   بوده  میلیون  ده  ،دین  لامث.  ندارد  را  بیشتر  به  رجوع  حقّ

 .دهدمی  را  همان « سپسداده؟ چقدر ضامن !طلبکار » :گویدمی  مدیون. بگیرد را  میلیون ده برود

 .ندارد رجوع  حقّ   نداده چیزی  ضامن چون کرد ابراء را   ضامن ،طلبکار اگر

 . بدهد بیشتر باشد گفته  بدهکار  اینکه  مگر ندارد رجوع  حقّ بدهد دین از بیشتر ضامن اگرقانون مدنی  7۱4 ۀماد طبق: نکته

 .باشد داده  عنهمضمون  اذن  به که صورتی   در مگر ندارد زیاده به  رجوع حقّ بدهد داین به دین از   زیادتر  ضامن اگر :7۱4ۀ ماد

 

 .شوندمی بری دو هر عنهمضمون  و ضامن کند ابراء  دین از را ضامن ،لهمضمون  هرگاه :7۱8ۀ ماد

  ضامن   ،طلبکار  وقتی.  عنهمضمون   هم  و  ضامن  هم  شوند،می   بری  نفر  دو  کند  ابراء  را   ضامن  طلبکار  اگر  این ماده اشعار داشته است

  رجوع  حقّ  ضامن   دیگر  چون  شودمی   بری  ،ضامن  مقابلِ  در  عنهمضمون  و  شودمی   بری  طلبکار  مقابلِ  در  ضامن  کندمی   ابراء  را

ضامن به هر ترتیبی دین را پرداخت کند حقّ رجوع دارد، ابراء، پرداخت دین نیست بلکه در ابراء داین از حقّ دِینیِ خود به    .ندارد

 کند. نظر می اختیار صَرف 

 . دارد رجوع  حقّ بدهد  چیزی اگر  اما  ندارد رجوع حقّ  ندهد هیچ  ضامن اگر قانون مدنی  7۱9 ۀماد طبق

 .ندارد عنهمضمون  به رجوع  حقّ  ضامن بدهد را  دین  مجاناا دیگری یا ابراء  را ضامن ،لهمضمون  هرگاه :7۱9ۀ ماد
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 . است 267 ۀماد تکرار  دوباره هم 7۱7 ۀماد

 .باشد نداده  ادا  در إذن نهعَ مضمون   به ضامن چند هر شودمی  بری ضامن کند ادا  را  دین عنهمضمون  هرگاه :7۱7ۀ ماد

  را   دیگری دینِ که کسی لیکن و باشد نداشته ازهاج دیونم فطر از هچ  اگر است جائز هم غیرمدیون  جانب از دین ایفاء :267 ماده

 . ندارد رجوع حق  لّاوا دارد او  به مراجعه حقّ باشد اذن  با اگر کندمی  ادا

 . بدهد را  دین  تواندمی  که  است ثالث شخص ،عنهمضمون  و است  بدهکار  ضامن  (هذمّ نقل) ضمان از بعد

)به مبحث حواله رجوع شود(؛   نکته: در صورتی که بطلنِ دِینِ اصلی ثابت شود یعنی عقدِ پایۀ دِین باطل باشد ضمانت باطل است

ولی فسِخ قراردادی که مبنای آن، دین بوده مبطل ضمان نیست چون فسخ، ناظر به آینده است و هنگام ضمان، دین مستقر بوده اما  

 شود. در اثر فسخ، ضامن بَری می 

 کنم:دو مبحث را یادآوری می 

 را چک کنید.  زمانِ دِینعَنه: زمان رجوع ضامن به مضمون   .1

 عَنه رجوع کند.تواند به مضمون  . ضامن پرداخت. ضامن می مؤَجَّلاگر دِین، حال و ضَمان، 

 عَنه رجوع کند.تواند به مضمون  ضامن پرداخت. ضامن نمی  اگر دِین، مؤجل و ضَمان، حال.

 را چک کنید.  زمانِ عقدِ ضَمانلَه به ضامن: زمان رجوع مضمون   .2

تواند قبل از انقضای مدّت مطالبۀ طلبِ خود لَه نمی اگر ضمان مدّت داشته باشد، مضمون    .مؤَجَّلاگر دِین، حال و ضَمان،  

 را از ضامن کند اگر چه دِین، حال باشد.

لَه حقّ مراجعه به ضامن و  حظه ممکنه به ضامن، مراجعه کند پس مضمون ل  لَه هرمضمون   و ضَمان، حال.مؤَجَّل  اگر دِین،  

 مطالبۀ طلب را دارد اگر چه دین مؤَجَّل باشد. 

 شود.اصل بر حال بودنِ ضمان است. با فوتِ ضامن، دِینِ ضامن حال می نکته: 

 :عَنهابراءِ ضامن و مضمون  

  )چون   عَنه را نداردمضمونا   اما ضامن، حقّ رجوع به  ؛شوندهر دو بَری می  عَنهدر ضمان نقل اگر ضامن بَری شود ضامن و مضمونا

 (.عَنه پرداخت استابراء است و ابراء، پرداخت نیست و شرطِ رجوعِ ضامن به مضمونا

نقل   ذمّۀ مضمون اگر مضمون در ضمان  نمی لَه،  بری  بری کند ضامن  را  معَنه  بری شده  ضمون شود چون  ابتدا  از  مگر عَنه  است؛ 

 شود. مقصود، ابراء از اصلِ دین باشد که در این صورت ضامن هم بری می 
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 23حواله عقد

 733 تا 724 مواد

. گرددمی  منتقل  ثالثی  شخص  ۀذمّ  به  مدیون  ۀذمّ  از  شخصی  طلبِ  ،آن  موجب  به  که  است  عقدی  حواله: »مدنی  قانون  724  ماده

می   24.« حواله، عقدی الزم گویندمی   لیهعَحال  مُ  را  ثالث  شخص  ال،تح مُ   را  لبکار ط  حیل،مُ  را   مدیون و  حساب  شود؛ عهدی است 

است تم است؛ رضایی  معوّض  نیست؛  مسامحه   لیکی  است.و  می   ای  نتیجه  دو  است، پس  پرداخت  اول  حواله وسیلۀ  توان گرفت: 

تواند طرفِ عقد باشد چون  ا ورشکسته نمی از مداخلۀ در اموالش نیست ام  عتواند طرفِ عقد باشد چون معسر ممنواینکه معسر می 

 عَلیهِ بری حواله صادر کند. حواله نوعی پرداخت است، ولو مُحیلِ ورشکسته بر مُحال  

است؛    است  ضمان  کوچکِ   برادرِ   حواله قواعد آن شبیه ضمان  از  بسیاری    در   .ستا  نیاز  هم  مدیون ۀ  اراد  به  که  تفاوت  این  با و 

منعقد می  .هست  هم  مدیونۀ  اراد   حواله  در  ولی  نبود  مدیون ۀ  اراد  ضمان اراده  با دو  اراده.  ضمان  با سه  اما حواله    تنها   حوالهشد 

 : خواهد می اراده  سه حتماا  که است  عقدی

 (حیلمُ) لاوّ مدیون. ۱

 ( لیهعَحال مُ) مدوّ مدیون. 2

 (هلَمحال  یا محتال) طلبکار. 3

  با   ابتکار  اینجا درپذیرید.  الف و شما نیز می   ، «بگیر  آقای الف  ازدین را    برو »  :گویممی   و   هستم بدهکار  شما  به  منفرض کنید  :  مثال

 . (محتال) شما و (لیهعَمحال ) آقای الف  ،(محیل) من. است حیلمُ

  دو  حواله در. شودمی منتقللیه عَحال مُ به محیل دینِ ،حواله در ؛که به نظر نادرست است «طلب» گفته «دین» جای بهق.م.  724 ۀماد

 :و به تفکیک توضیح داد کرد جدااز هم  باید را رابطه

 ( شما و  من) حتالمُ و حیلمُۀ رابط. ۱

 آقای الف(  و  من ۀرابط) لیهعَحال  مُ با حیلمُۀ رابط. 2

 
تواند انتقال طلب هم باشد در صورتی که ضَمان حواله مانند ضَمان، انتقال دین است منتها حواله یك ویژگی دارد که ضمان ندارد؛ حواله می  23

کند )انتقال دین( طلبی که از من داره رو  تواند. اگر الف، مدیون  ب باشد و از طرفی، طلبکار  من باشد دینی که به ب دارد را به من منتقل مینمی

 کند )انتقال طلب(.به ب منتقل می
یا در صورتی که خیار  فسخ، شرط شده باشد )خیار   729توانند آن را فسخ کنند مگر در مورد مادۀ  نمی  َعلیهمُحالٌ  و  مُحتال،  مُحیلهیچ یك از    24

 شرط(. در ضَمان، خیار  شرط نداریم. 
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)اگر مدیون بود، حواله است؛ اگر مدیون نباشد    باشد  بدهکار  حتالمُ  به  باید  محیل  ،حواله  صحت  برای:  محتال  و  محیلۀ  رابط

 نیست  حوالهکه این حالت،    گفته  726مادۀ    نباشد  بدهکار  محتال  به  محیل  اگر  حواله نیست یعنی احکام حواله در آن جاری نیست؛

خب پَ چیه؟ یا وکالت در وصول است، یا قرض است یا    ؛ یک نهادِ حقوقیِ دیگر است.است  دیگر  چیز  یک  ؛نیست  هم  باطل  و

ها فرضی گفته شد که محیل به محتال بدهکار نبوده و حواله نیز نموده است اصوالا وکالت در وصول است و  . اگر در مسأله هبه

اثبات شود با مُحتال، صدورِ حواله، ظهور در مدیونیّت داردقرض یا هبه باید    عقدی   ،ضمان  مثل  هم  لهحوا.  (. در اختلفِ مُحیل 

   .عیبَتَ است

 .بود نخواهد جاری آن  در حواله  احکام نباشد محتال مدیونِ ،محیل ، حواله مورد در اگر: 726 ماده

  قرض   هبه،  تواندمی «؛ این فرض  بگیر  میلیون  یک  آقای الف  از   برو»  :گویممی   شما  به  و  نیستم  بدهکار  شما  به  منفرض کنید  :  مثال

 . نیست حواله هست  چه هرق.م باشد،   ۱۰تواند عقد ماده یا مثلا می باشد.. . و وکالت یا

خارج    حالت  دواز    علیهحال مُ  و  حیلمُ  بین  ۀرابط به مُحیل، مدیون باشد.    لیهعَحال مُ  حتماا  نیازی نیست:  عَلیهمُحالٌ   با   محیل  ۀرابط

 : نیست

  «کامل  ۀحوال»  را  این  باشد،  داشته  طلب  لیهعَحال مُ  از  محیل  اگر  :دهدمی   حواله  دلیل  این  به  و  دارد  طلب  علیهمحال  از  حیلمُ.  ۱

 .( علیهحالٌمُ)  مدیون  بر حواله  یا گویند

 .گویند علیه( حال )مُ ریبَ  ربَ  حواله  را این  باشد نداشته طلب لیهعَحال  مُ از محیل اگر :ندارد طلب علیه محال  از حیلمُ. 2

ه میلیون دَ  برو»  :گویممی  ؛ به شماهستم  طلبکار  میلیون  ۱۰  هم  الفآقای    از  و  هستم  بدهکار  میلیون  ۱۰  شما   به  من:  اول  حالت  مثال

البتهبگیر  الف  از  را را    :بگوید  و   نکند  قبول  تواندمی   هم»الف«    «؛    و   است  عقد  حواله  چون  دهممی   خودش  دست  به  فقطبدهی 

 .نکند قبول یا  کند قبول تواندمی عَلیه محال 

باالطرح   مثال  الف حواله می   الف، مدیونِ ب است: فرض کنید  متفاوت  اگر  و  به من؛  باشم دهد  الف  این  من، مدیونِ   ،

کند و طلبی که از من داشت را به  ینی که به ب داشت را به من منتقل می یعنی دِ   انتقالِ طلباست هم    انتقالِ دِینحواله هم  

 ب.

  نزد   را  طلبکارهایت»  داشتی   طلبکار   وقت  هر   گفته   الف به من  و  است   من   دوست»الف«    ؛ندارم  طلب»الف«    از   من :  حالت دوم  مثال

بده«بفرستمن   به من حواله  »طلبکارهایت را  عبارت دیگر،  به  یا    از   برو   گویم می  و  هستم   بدهکار   میلیون   یک  تو  به   من   ال حا  «؛ 

 . بگیر»الف« 

  ضامن  حکم در لیهعَمحال . در اینجا دارد رجوع حقّ داد را دین وقتی و  است در عقد ضمان ضامن مثل لیهعَحال  مُ ،ریبَ ربَ حواله در
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 کافی است.   لیهعَحال مُ . در این حالت، علمِ اجمالیِاست

  است،   کافی  آنها  اجمالِ  علمِ   که  عقودی  قانون،  طبق.  کندنمی   کفایت  حواله  موردِ  به  اجمالی   علمِ  ضمان،  خلف  بر  حواله  در

  باید   علم   اما  است   ایمسامحه   اینکه   با  حواله  قانون،  طبق  بر  پس  نیست؛  آنها  جزءِ   حواله   بنابراین   جعاله؛  ضمان،  صلح،  از  عبارتند

 (.است کافی اجمالی  علمِ کاتوزیان، مرحوم نظر طبق  که هرچند) باشد تفصیلی

  حکم   در  قبولی   از   پس  لیه عَحال  مُ  صورت  این   در   ؛باشد  محیل  به   مدیون  لیهعَحال  مُ  که  نیست   زمال   حواله   صحت  برای:  727ۀ  ماد

 . است ضامن

  رجوع   است  پرداخته  که  مقداری  همان  به   تواندمی   حواله  وجهِ  اداء  از  بعد   ،نبوده  محیل  مدیونِ  لیهعَحال مُ  که  صورتی  در:  73۱ۀ  ماد

 .نماید محیل به

 

 .ارتباط دارد 69۰ ۀماد اب 729 و 728 موادّ

اما  عَلیهمُحال   ئتلم]  .نیست  شرط   عَلیهمُحال   ئتلم  ،حواله  صحت  در:  728ۀ  ماد نیست  ، شرطِ  عَلیهمُحال   ئتلم، شرطِ صحت 

 نایی است.[ضمنی یا بَ

  حیل مُ  به  و  فسخ   را  حواله   تواندمی  حتالمُ   باشد  او   اعسار   به   جاهل  ،حتالمُ  و  بوده   ر عسِمُ  عَلیهمُحال    حواله  وقت  در   هرگاه :  729ۀ  ماد

 . کند رجوع

  باشد   بوده  جاهل   ضامن   تمکن   عدم  به  ضمان  وقت  در  هلمون مض  ر اگ  لیکن  باشد  دار مال   ضامن  که  نیست  شرط   ضمان  در  :69۰ۀ  ماد

 . داشت نخواهد خیاری لهمضمون  شود ملیء غیر  عقد  از بعد  ضامن اگر ولی کند فسخ  را  ضمان عقد  تواندمی

 

 : ارتباط دارد 698 ۀماد اب 73۰ ۀماد

 . شودمی  مشغول لیهعَحال  مُ ۀذمّ و بری داده  حواله   که دینی از محیل ۀذمّ ،حواله  تحقق از  پس :73۰ۀ ماد

 .شودمی  مشغول لهمضمون به  ضامن ۀذمّ و بری  عنهمضمون ۀذمّ شد واقع  صحیح  بطور ضمان اینکه از بعد: 698ۀ ماد

مشغول    لیهعَحال  مُشود )چون انتقالِ دین است( و ذمۀ  : بعد از تحقق حواله، ذمّۀ مُحیل از دینی که حواله داده بَری می اثر حواله

 شود منتها باید به سه نکته توجّه کرد:می

توانیم  شود تراضی کرد؛ حاال آیا می )خلفِ مقتضای ذات نمی   انتقالِ دیناست نه    وجود دینمقتضای ذاتِ حواله   .1
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معتبر است   لیهعَحال  مُشه چون مقتضای ذاتش نیست. پس شرطِ ضمِّ ذمّۀ محلیل به  تراضی کنیم که مُحیل بَری نشود؟ می 

 یعنی محیل بری نشود زیرا مقتضای ذات حواله، وجود دین است نه انتقال دین(

 است.   انتقال طلباست اثر غیرضروریِ آن،   ل دین انتقااثر ضروریِ آن،  .2

 رود البته شرطِ بقاء صحیح است. در حواله، مانند ضَمان، وثائق و تضمیناتِ سابق از بین می  .3

 شودمی  آن  لفخ  و  است  تکمیلی  73۰ۀ  ماد  .شودمی  منتقل  لیهعَمحال   به  محیل  از  دین.  است  «دین  انتقال»  ضمان  مثل  حواله  اثر

 . هذمّ ضمّ ضمانِ مثل ؛ شود اضافه  او به  لیهعَمحال  و نشود بری ،حیلمُ کهشه شرط کرد . یعنی می کرد شرط

 

 : ارتباط دارد 7۰۱ ۀماد اب 732 ۀماد

 یا  و 729 ۀماد مورد در مگر کند فسخ  را آن تواندنمی  لیهعَحال مُ و حتالمُ و حیلمُ از یک هیچ  و زمال  است عقدی حواله :732ۀ ماد

 . باشد شده شرط فسخ  خیار  که صورتی در

  در   که   طوری   به  ضامن  اعسار  صورت  در   مگر   کنند  فسخ   را   آن  توانندنمی  لهمضمون   یا  ضامن   و  زم ال  است   عقدی   ضمان  :7۰۱ۀ  ماد

 .عقد  مقررات از تخلف صورت در یا و لهمضمون  دین به نسبت فسخ  حقّ بودن صورت در یا است  مقرر 69۰ ۀماد

  ضرر   کسی  به  پس  گیردشکل می   اراده  سه   باچون    است  اقاله  قابل  ،حواله.  (حواله  فاطرا)  فطر  سه  هر  از  است  زمال  عقدی  حواله

 گیردشکل می   اراده  سه   با چون    دارد   راه حواله   در   شرط   خیار .  ، قابل توجیه استاقدام ۀقاعد بنا بر    بخورد  ضرر  هم   اگر  و  خورد نمی

 .رسدنمی  ضرر کسی به است اراده  سه  با همه چون و گیردشکل می اراده  سه  باچون  دارد راه   حواله در هم فاسخ  شرط و

 :ق.م 733 ۀماد

 :وجود دارد در قانون مدنی عیتبَ عقد  چهار

 ضمان. ۱

 25  حواله. 2

 26  کفالت. 3

 
مانند  حواله، تَبَعی است )یعنی مُحیل باید به مُحتال بدهکار باشد(؛ برای صحت  حواله کافی است که سبب موجود باشد نیازی به استقرار نیست )  25

 مانند حوالۀ د ین  ناشی از عقد  معلّق.  ضمان(؛ هر چند که د ین بر ذمّه ثابت نشده باشد 

ن؛ حوالۀ چون حواله، تَبَعی است احکام  ضَمان مانند اوصاف  د ین )مثل اینکه دین، کلّی باشد( در حواله هم الزم است پس حوالۀ تسلیم  عین  معیّ

ی از شرایط دین این است که باید کلّی باشد پس عین  قانون مدنی است. حواله مانند ضَمان وابسته به دین است و یک  10واقعی نیست و تابع مادۀ  

 توان حواله کرد.معیّن را نمی

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


 !ها پیام بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمونجهت دریافت جزوات    دکتر مالکریمی  7 جزوه حقوق مدنی
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

 

66 

 رهن . 4

 . است اشاره کرده  موضوع به این  733 ۀماد و شودمی  گرفته نتیجه دو عقود  این بودن تبعی از. انددین  تابع هر چهار تا

  کسی   از   را  ثمن  بایع  که  باشد   داده  حواله  مشتری   یا  بدهد  شخصی  به  را  ثمن  مشتری  که   باشد  داده  حواله  بایع  ،بیع  در   اگر  :733ۀ  ماد

 باشد  کرده  اخذ  را  ثمن  ،محتال  اگر  و  »باطل است«[  :گفت]بهتر بود می   شودمی   باطل  حواله  گردد  معلوم   بیع  نلبط  ،بعد  و  بگیرد

]ولی منفسخ   نبوده   باطل   حواله   »منحل شود«[  :گفت]بهتر بود می   شود  منفسخ   اقاله  یا  فسخ   ۀ واسط  به  بیع   اگر   ولی   ؛ دارد  مسترد   باید

  جاری   نیز  تعهدات  سایر  مورد  در  ماده  این  مفاد.  کند  رجوع  یکدیگر  به  تواندمی   مشتری  یا  بایع  و  بری  ،لیهعَمحال   لیکن  شود[می

 .بود خواهد 

.  است  باطل  )یعنی هر کدام از این چهار عقد(  عقد  نبوده  دینی  لااص  بشود  معلوم   ( عقد  چهار)  عقود  این  از  بعد  اگر:  لاوّ  ۀ نتیج

 .است باطل  عقد  نباشد دینی اگر و هستند دین تابع عقود  این چون

 .شوندمی منفسخ  عقود  این برود بین از  بعداا و بوده  موجود دین  اگر : مدوّ ۀ نتیج

 .شوندمی منفسخ  عقود  این برود بین  از بعداا بوده دینی  اگر  اما هستند باطل عقود  این نبوده دینی لاوّ  از اگر

: اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری، ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده  اثر انحالل عقدِ اصلی در حواله

بیع   اگر  بگیرد  از کسی  ثمن را  بایع،  اثر    انحلل باشد که  انحلل ممکن است در  یا  بطلن)این  اثرِ  (  اقالهیا    فسخ   باشد  پیدا کند، 

 انحللِ بیع در حواله چیست؟ 

 هم باطل است )چون دِینی دیگر وجود ندارد(.  باشد: حواله باطلاگر بیع 

شود، محتال باید به محیل رجوع کند چون هنوز دِینی وجود  ، بَری می لیهعَحال مُشود: حواله، باطل نیست اما    اقالهیا    فسخ اگر بیع  

 دارد و دین، باطل نیست. 

 سازی است.همین حکم در ضَمان و رهن نیز قابل پیاده

به ب، ب به ج    حواله دهد   به الف، الف   دهد   حواله (  شودمی   حواله  او  به  که  کسی )  لیهعَحال مُ: یعنی  )تسلسل( ترامی در حواله  

 این صحیح است. و ...

 
ابراء و  نکته: ضمان، رهن و ابراء وابسته به دین هستند اما نیاز نیست که سبب، مستقر شده باشد اما باید ایجاد شده باشد؛ کفالت، مانند ضمان،    26

 د سبب ایجاد شده باشد باید بر ذمّه هم مستقر شده باشد. رهن وابسته به دین است اما عالوه بر اینکه بای 

توان رهن گرفت زیرا در دین   توان حواله کرد، برای د ین  معلّق میابراء  د ین  معلّق صحیح است، ضمان  د ین  معلّق صحیح است، د ین  معلّق را می

 معلّق، سبب، ایجاد شده ولی مستقر نیست و نیازی به استقرار هم ندارد.
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به من حواله می :  دور در حواله الف  است؛ مثل آنکه  دِدور در حواله صحیح  ذمّه دهد که من  بدهم و    اش بری شود؛ینش را 

در این حالت، دِین    تواند حواله دهد به بری.می   لیه عَحال مُ  یعنی   دهم؛ دور در حواله، صحیح استدوباره من به خودِ الف حواله می

 . )دور در کفالت باطل است چون فایده ندارد ولی در ضمان صحیح است( رودگردد و تضمیناتِ دِین از بین می برمی

دِین به غیرِ جنسِ  اعتبار    دِین   جنسِ   غیرِ   به   حواله :  حواله  به  تعهد  تبدیل  نوع  بیافتد یک  اتفاق  اگر حواله  ولی  است  صحیح 

 موضوع هم هست. 

 کفالت   عقد

 75۱ تا 734 موادّ

  بر   تعهد   کفالت،  در   ولی   است   دین   بر  تعهد   ، ضمان  در  که   است  این   در  ضمان  با  آن   فرق   و  است،  عی بَتَ  عقد   یک   التفک  عقد

 . است دین  پرداخت به ملزم کفیل او  تخلف صورت در و است  مکفول حضور

»  734مادۀ   مدنی:    تعهد   را   ثالثی  شخصِ  احضارِ   دیگر   طرف  مقابل  در   طرفین   احد   آن  موجب  به   که  است  عقدی  کفالتقانون 

 «.گویندمی  هلَکفول  مَ را دیگر طرف و  کفولمَ را ثالث شخص فیل،کَ را متعهد. کندمی

 هستند و مَکفول نقشی در عقد ندارد.  هلَکفول مَطرفینِ این عقد، کفیل و 

 : های کفالتویژگی 

است   .1 عقدی  الزم کفالت،  کفیل،  سوی  مَکفول و    از  سوی  جایزاز  یا  لَه،  فوتش  با  است،  جایز  سویش  از  که  )اوونی   .

 شود(منحل نمی هلَکفول  مَبا فوت یا حجر کفالت رود یعنی:  حجرش از بین نمی 

که یک موردِ  است تنها عقدِ غیرمعوّضی کفالت ض است )ولی حواله معوّض بود( وغیرمعوّ  کفالت عقدی است عهدی و .2

 به(.شد ه)نه مال؛ اگر مال بود می عهد است هم  آن 

به دین کافی است    )علمِ اجمالیِ  ؛است  ایمسامحه  رضایی و  کفالت عقدی .3 ولی    (؛البته طبق نظر دکتر کاتوزیان)کفیل 

ای بودنِ این عقد، مسامحه  علم اجمالی اینجا کافی نیست چون فقط در صلح و ضَمان و جعاله اینگونه است(.  ،طبق قانون

ین کافی است؛ ثانیاا در صحتِ کفالت، علمِ کفیل به ثبوت حق بر عهدۀ مکفول شرط  دو نکته دارد: اوالا علمِ اجمالی به دِ

 نکِر باشد. کافی است اگر چه مکفول مُ ،بلکه ادعای حق نیست

ضمان و   کفالت، تَبَعی است یعنی وابسته به دِین است؛ دین باید بر ذمّه مستقر باشد و ایجاد سبب، کافی نیست بر خلف  .4

   ای ندارد.گیرد لذا دور در کفالت باطل است چون فایده چون انتقال دین صورت نمی  حواله،

 ژگی دارد:وی دو: تعهدِ کفیل تعهد کفیل

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


 !ها پیام بدینرسانپیامک یا از طریق پیام  09352213175به های حقوقی آزمونجهت دریافت جزوات    دکتر مالکریمی  7 جزوه حقوق مدنی
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

 

68 

 ( .تلشم را کردم نشد و نتونستم! :بگوید هلَکفول  مَتواند به باید مکفول را حاضر کند و نمی کفیل تعهد به نتیجه است ) .1

 رسد.به ورثۀ کفیل نمی تعهد به احضار مدیونتعهد، قائم به شخص است یعنی اگه کفیل مُرد  .2

 : انواع کفالت

 :سه نوع است کفالت از حیث زمان 

ایفای به عهدِ کفیل د .1 تعهد، حال   ر آن معین نشده باشد،مطلق: در صورتی که کفالت، مطلق باشد و هیچ مؤعدی برای 

 شود. حساب می 

یا طرفین با همدیگر   باشد  هلَکفول مَ: در کفالت موقت، مؤعد تعیین شده است ممکن است مؤعدِ احضار در اختیار  موقت .2

گوییم مؤعد تعیین شده پس باید هم ابتدای مدّت هم انتهای آن مشخص باشد اگر چون می  در عقد، معیّن کرده باشند.

ابتدای آن مشخص نباشد از تاریخ عقد است )مثل خیارِ شرط و اجاره( اما اگر انتهای آن مشخص نباشد عقد، باطل است 

 )مثل خیار شرط و اجاره(. 

، باز هم حقّ مطالبه  هلَکفول مَ  ،، حقّ مطالبه ندارد بعد از فرا رسیدنِ مؤعدهلَکفول  مَ  ،کفالتِ موقت قبل از رسیدنِ موعد  در

 (!ندارد )فقط در آن مؤعد؛ فقط 

هلت تواند وی را بیاورد ولی اگر م: یعنی اجلی معیّن شده باشد اگر اجل تنها به سودِ کفیل باشد قبل از مؤعد می دارزمان  .3

دار قبل از  را به تسلیم اجبار کند. در کفالتِ زمان   کفیل  تواندنمی  هلَکفول مَ(  هلَکفول  مَبه سود طرفین باشد )هم کفیل هم  

 . ، حقّ مطالبه نداردهلَکفول  مَرسیدنِ موعد، 

 : کفالت از حیث قهری یا ارادی بودن

 قانون مدنی است(   734مادۀ   عقدِ کفالتِ کفالت ارادی همان قراردادی است )همان

اقتدارِ  از تحتِ  قانونی گویند: اگر شخصی را  یا  در حُکمِ  ذیحق بدون رضایتِ وی خارج کنیم    کفالت قهری را کفالتِ حُکمی 

. ۱و آن کسی که آن شخص را فراری داده باید وی را بیاورد واال باید دِینی که داشته را کفیل بدهد نتیجه اینکه:    ل هستیمکفی

. لزومی ندارد  2اگر مجنون و صغیر و سفیه، کسی را فراری دادند مسؤولند.   یمجنون و صغیر و سفیه، مبری از مسؤولیت نیستند یعن

. کفیلِ حُکمی در احضار مدیون یا دادنِ دِین مخیَّر است اما در کفالتِ قراردادی، تعهدِ  3شد.  که فراری دادنِ مدیون به مباشرت با

 .: عَرضی(حکمیاولیه احضار است اگر نتوانست احضار کند باید دین را بدهد )کفالتِ قراردادی: طولی؛ کفالتِ 

 نکته: ترامی یا تسلسل در کفالت صحیح  است؛ دور در کفالت باطل است. 

قبول کرد کفیل، بَری    هلَکفول  مَالزم نیست اما اگر    هلَکفول  مَتسلیم کند قبولش بر  زمان و مکان    ه: اگر کفیل، مکفول را در غیرِنکت

 بر خلفِ مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم کند، کفیل ملزم به قبولی نیست.  هلَکفول  مَهمچنین اگر  است.
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 چند نکته باید گفته شود:  74۱در مورد وجهِ التزامِ مادۀ 

.  ار مدیون نیز تعهد به نتیجه بود( کفیل در احضتعهدِ کفیل در این زمینه )دادن وجه التزام( تعهد به نتیجه است )و همچنین تعهدِ

مگر شرط شده باشد که حتی اگر قوۀ  اگر قوۀ قاهره آمد و کفیل نتوانست مکفول را حاضر کند مانع از مطالبۀ وجه التزام است  

  .نشد: ادای دین، اول: احضارقاهره هم آمد باید وجه التزام داده شود. تعهدِ کفیل به ادای دین، بدلِ تعهد به احضار نیست بلکه  

مدیون نیست   پرداختِ دین، بدلِ احضارِ   پس باید بین سه چیز تفاوت قائل شد: احضار مدیون؛ پرداختِ دین؛ پرداختِ وجه التزام.

پس  است  دین  ادای  بدلِ(  )یا  جانشینِ  التزام،  وجه  مدنی،  امور  در  است.  پرداخت  بدلِ  التزام،  وجهِ  پرداختِ  نه    هلَکفول مَ   ولی 

 تواند التزام را نادیده بگیرد و دین را از کفیل بخواهد. تواند »پرداختِ دین« و »پرداختِ وجهِ التزام« را با هم جمع کند نه می می

احضارِنتی بدلِ  دین،  پرداختِ  نیست  جه:  نمی   مدیون  طلبکار  بخواهد؛یعنی  را  دین  پرداختِ  هم  بخواهد  را  احضار  هم  اما    تواند 

  توان هم پرداخت دین را از او خواست هم پرداختِ وجهِ التزام را.جه التزام، بدلِ پرداخت دین است یعنی نمی پرداختِ و

توانست الزام به انجام تعهد کند )وحدت  توانست خسارت را بخواهد و دیگر نمی انجامِ تعهد، فقط می یادآوری: در خسارتِ عدمِ  

  ،. وجه التزامتوانست الزام به انجام را بخواهد هم خسارتِ تأخیرمطلوب(؛ در خسارتِ تأخیر در انجام تعهد )تعدد مطلوب( هم می 

 ؛ پس: ر در انجام تعهدهم راجع به تأخیو  هم راجع به عدم انجام تعهد بود

 تواند وجه التزام را بخواهد نه انجامِ تعهد را. باشد فقط می  عدم انجام تعهداگر وجه التزام در مورد 

 تعهد را.  تواند وجه التزام را بخواهد هم انجامِباشد هم می  تأخیر در انجام تعهداگر وجه التزام برای 

: در امور کیفری، کفیل متعهد باشد که در اثر عدم احضار مکفول،  یکفالت در امور مدنی و کیفر   های تفاوت یکی از  

التزام بدهد با عدم انجام تعهد باید وجه التزام بپردازد هرچند مکفول تبرئه شده باشد التزام،    وجه  ولی در امور مدنی، دادنِ وجه 

 مقیَّد به این است که مکفول، مدیون باشد مگر اینکه خلفِ آن ثابت شود.

ض است، ضمانِ نقل، معوّض  : اقالۀ کفالت صحیح است اما اقالۀ ضَمان صحیح نیست. کفالت، غیرمعوّتفاوت کفالت و ضَمان

انتقالِ دِین نیست ولی در ضَمان، وثیقه و  ثیقه و تضمینات از بین نمی وض است(. در کفالت،  )ضمانِ ضم غیرمعوّ   است رود زیرا 

لَه، حقّ  زیرا هر دو انتقالِ دین است. اعسارِ ضامن، شرطِ بنایی بود و در صورت جهل، مضمون   ، مانند حوالهرودتضمینات از بین می 

لَه لَه پوشیده بمانَد )یعنی مَکفول فسخ داشت مانندِ حواله. در کفالت، احضار کفیل هر چند در زمان عقد موجود باشد و از مَکفول 

نسب عقد  ندارد؛ چون  اثری  هیچ  عقد  در  باشد(  مَکفول جاهل  به  استت  است لَه جایز  احضارِ کفیل، مکفول  موضوعِ  از طرفی   ،

اذن در تأدیه، مجوزِ رجوعِ کفیل به مکفول است؛ حواستون باشه! اذن در تأدیه )نه    )شخصی و نه مالی؛ یعنی دین شخصی است.(

در   کفالت(.  انعقاد  در  )زیراذن  است  باقی  )مکفول(  مدیون  ذمّۀ  به  همچنان  دین  و  کفالت،  نیست(  دین  انتقال  کفالت،  کفیل، ا 

شود زیرا ضَمان، انتقال دین است،  شود و مدیون بری می ذمّۀ ضامن منتقل می  مان، دین بهما در ضَاحضارِ وی را به عهده دارد؛ ا 
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در کفالت،   .)دور در حواله نیز صحیح است(  مان، دور صحیح است مانند حوالهدر کفالت، دور باطل است اما در ضَ  مانند حواله.

 دین باید مستقر باشد اما در ضمان، نیازی به استقرار نیست )مانند حواله(.   

 :  موارد برائت کفیل

 شود. مکفول را حاضر کند، وفای به عهد انجام می  کفیل، اگر .1

 . در صورتی که مکفول در موقع مقرر )زمانِ مقرر؛ مکانِ مقرر( شخصاا حاضر شود .2

 لَه بر او دارد بری شود. در صورتی که ذمّۀ مکفول به نحوی از انحاء از حقّی که مکفول  .3

لَه، کفیل را بری کند )در این صورت چون دیگر دِینی نیست در نتیجه، کفالت که وابسته به دین  در صورتی که مکفول   .4

 رود(. باشد نیز از بین می می

ای که متضمن انتقالِ طلب هم باشد اما لَه به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود )مثلِ حوالهدر صورتی که حقّ مکفول   .5

کفالت، یک نوع وثیقۀ شخصی است اگر »ج« به »ر« مدیون باشد و من، کفیلِ او   شود(.طریق ارث را شامل نمیانتقال از  

وثیقه  با  »ج«  دینِ  یا همان کفالت(  شَوَم،  وثیقۀ شخصی  نوع    )منظور،  از  )حواله  منتقل کند  را  »ر« طلب  اگر  است، حال 

 رود.انتقالِ طلب(، وثیقه )کفالت( از بین می 

)چون ورشکسته که اصلا محجور نیست   : حجر و ورشکستگیِ مکفول، اثری در عقد نداردفوت مکفولدر صورت   .6

مگر اینکه احضارِ او را    احضار، امور مالی نیست بلکه شخصی است(ته در امورِ مالی ممنوع است اما  بعدش هم ورشکس

کند.بی مکفولٌ  فایده  برابر    لَهفوتِ  در  کفیل  و  نیست  کفیل  برائت  مکفول باعث  فوتِ ورّاثِ  ولی  است  مسؤول  لَه 

ا بدنِ مکفول باشد، فوتِ یشود. اگر در مورد خاصّی هدف از کفالت مشاهدۀ صورت  مکفول، موجبِ برائتِ کفیل می

اند و در امور جزایی  )این استثناء را دکتر کاتوزیان گفته   گرددکند و باعث برائت کفیل نمی مکفول موضوع را منتفی نمی 

مبنفوتِ کفیل  .دارد(کاربرد   او  تعهدِ  است و دینِ    ی: اگر  زیرا دین، شخصی  او هست  برائتِ  باشد موجبِ  بر احضار 

به ارث نمی  بین می با  رسد و  شخصی  نتوانسته  رودفوت از  به تعهدِ مالی تبدیل شده باشد )یعنی کفیل  . اگر تعهدِ کفیل 

باشد و تعهدِ مالی تعهد را انجام دهند زیرا این تعهد، مالی می  در این صورت، ورّاثش باید این :مکفول را حاضر کندباشد 

   رسد.(به ارث می 

در  انقضای مدّت در کفالتِ موقت: اگر در کفالتِ موقت، زمان، منقضی شد )مثلا گفتیم تا دَه روز و دَه روز تمام شد   .7

 (شودمطالبه نکند کفیل بری می و تا پایان مدّت،  لَه باشد حالتی که تعیینِ زمانِ احضار با مکفولٌ 

های قراردادی نیز مؤعدِ انجامِ تعهد ممکن است توسط طلبکار تعیین شود، در این صورت، یادآوری: در بحثِ خسارت 

هم اگر کفالت، موقت   7توانست خسارتِ قراردادی بگیرد که انجامِ تعهد را مطالبه کرده باشد در مورد شمارۀ  زمانی می 

 شود. باشد و مطالبه نکند کفیل بری می  (لَهمکفول  ) انِ آن با طلبکاربوده و تعیینِ زم

برائت کفیل نیست مگر کفالت، موقت: اگر درمان مکفول  جنون .8 به زمان   پذیر باشد )یعنی موقتی باشد( موجب  یا مقید 
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 شود. فیل می ؛ اگر جنون، دائمی باشد، در حکمِ فوت است و باعث برائتِ کشودخاص باشد که کیل در آن بری می 

 کفالت  شخصی  از  نفر،  چند  مقابل  در  نفر  یک  هرگاهدارد: »اشعار می   749: در اینجا طلبکارها زیاد هستند؛ مادۀ  لَهتعدد مکفولٌ 

ناپذیر است چون هر یک از طلبکارها حقّ مطالبۀ  اگر دِین، تجزیه   «شودنمی   بری  دیگران  مقابل  در  آنها  از  یکی   به   او  تسلیم به  نماید

تمام تعهد را از مکفول دارد و هدف از احضار نیز، فراهم ساختنِ وسایلِ مطالبۀ دین است باز هم تعهدِ کفیل به شُمارِ طلبکاران  

 شود که بقیه نتوانند بخواهند. است و احضار مکفول در برابر یکی باعثِ این نمی 

شویم. اگر هر یک، تعهدِ  : اگر همۀ کفیلن، یک احضار را به عهده گرفته باشند یک بار حاضر کنیم، همه بری می دد کفیالنتع

یکی   باشند،  داشته  احضار  بابت  را  مستقل  می مکفول  بین  از  او  تعهدِ  نه  حاضر کند  و  استقللی هستند  این فرض،  در  )یعنی  رود 

 اجتماعی( 

آمده است: هر کفیل باید مکفولِ خود را حاضر کند پس اگر    75۰مان تَرامی است که در مادۀ  : تسلسل هتسلسل در کفالت

ولی اگر هر کدامِ آنها مکفولِ خود را حاضر کند مانع از این نیست  شود نه بقیه  مکفولِ خود را حاضر کند خودش بری می   ،کفیل

شوند )چون دیگر  ها مدیونِ اصلی را حاضر کند، همه بری می فیلکه بقیه نتوانند مدیونِ اصلی را حاضر کنند. اگر هر کدام از ک

شوند مگر  بری میهای بعدیش  بری شد کفیل  746دِینی وجود ندارد(. اگر هر کدام از کفیلن به یکی از جهات مزبوره در مادۀ  

 شوند.اینکه ابراء از اصل دین باشد که در این صورت، همه بَری می

 دو حالت دارد: : رجوع کفیل به مدیون

)مَکفول، متعهد به حضور است و تعهدش ناشی از اذنی است که داده؛ این اذن و درخواست،    مَکفول بوده  اذنِاگر کفالت به  .  1

و از این راه، خسارتی به کفیل   تعهد امتناع کند یعنی حاضر نشود  اگر مکفول از اجرای   حاویِ تعهد به حضور همراه با کفیل است

: زمانی مکفول باید  تواند به مکفول رجوع کند، می دِین را بدهد  و کفیل نتواند وی را حاضر کند و  (جبران کند  وارد شود باید

از عدمِ حضورش را جبران کند که   نیا  مقصرخسارت ناشی  یعنی عمداا  از هنیباشد  اگر  بنابراین  یا گامِ حضور بی د؛  اطلع باشد 

؛ کفیلی که امکانِ احضارِ مکفول را  در صورت وجودِ قوۀ قاهره برای مکفول دینش را بپردازد حقّ رجوع به مکفول را ندارد کفیل

در مباحثِ قبل گفتیم تعهدِ کفیل، احضار    .داشته ولی دین را پرداخت کرده است، در حکمِ مُتَبَرِّع است و دلیلی برای رجوع ندارد

باید  نکرد  اگر احضار  مُتَبَرِّع حساب می   است،  پرداخت کند  احضار، دین  بر  توانایی  با وجود  اگر  بپردازد، حال  شود و حقّ  دِین 

   حقّ رجوع به مکفول ندارد. باشد نبودهمَکفول   اذنِاگر کفالت به  .2؛ رجوع به مکفول را ندارد

 رهن  عقد

 794 تا 77۱ موادّ

 :گفته شود  وثیقه به راجعای مقدمه الزم است ابتدائاا 
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 .کندمی  تضمین را طلب  که است  چیزی وثیقه «؛تضمین » یعنی وثیقه

 : است نوع دو وثیقه

 شخصی ۀوثیق. ۱

 عینی ۀوثیق. 2

  یک   یعنی)  کنندمی   ایجاد  شخصیوثیقۀ    کفالت  و  حواله  ،ضمان  عقدِ  سه  ؛ کندمی   تضمین  را طلب  ،صشخ   یک  شخصی  ۀوثیق  در

 .باشد کفیل و  لیهعَمحال  ضامن، تواندمی  صشخ  این  ؛(کندمی  تضمین را  طلب صشخ 

 :است  نوع سه عینی  ۀوثیق. است «عیبَتَ عینیِ  حقّ»  همان عینی ۀوثیق. کندمی  تضمین را  طلب ،مال یک  اینکه یعنی عینی ۀوثیق

  ، قرارداد  این اسم.  دهدمی   طلبکار  به  را  خود  مال  ،بدهکار  و(  اندراضی   دو   هر  یعنی)  بنددمی   قرارداد  بدهکار  با  طلبکار:  قراردادی.  ۱

شرط صحت رهن  دهد.  پس رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می   (.77۱ماده)  است  رهن عقد

 در این ماده، مدیون بودن راهن به مرتهن است.

  را از   بدهکار  مال  و  شودمی   نگران  طلبکار  ،نداریم  اجباری  رهنچون ما    بدهد  رهن  شودنمی  حاضر  بدهکار : فرض کنید  ییقضا.  2

  ۱۰8  ۀماد  موضوعِ   خواسته   تأمین   قرار )  کندمی   توقیف   باشد  رسمی   سند   که  صورتی   در  ثبت  اجرای   طریق  از  یا   دادگاه   طریق

 (. قضائی ۀوثیق) کندمی  پیدا عیبَتَ عینیِ  حقّ کرد توقیف را مال کهوقتی  حال هر به(. م.د.آ.ق

  و  بدهکار  ۀ اراد یعنی  )  دهدمی   طلبکار   ۀوثیق  به  را  بدهکار   مال  ،قانون  بخواهد  بدهکار  یا  طلبکار   اینکه  بدون   اوقات  بعضی:  قانونی.  3

 غیرمنقول   اموالِ   خودِ  از  زن  میردمی   شوهر  وقتی.  دارد  وجود  مورد  یک  زوجه  ارثِ  بحث  در   مدنی  قانون  در(.  ندارد  وجود  طلبکار

  از  را  خود  حقّ  تواندمی   زن  کنند  امتناع  قیمت   اداءِ  از   ورثه  هرگاه حال    (.قهری  یا  قانونی  ۀوثیق)  بردمی  ارث   قیمتش  از  بردنمی   ارث

 .کند استیفاء  اموال عین

 است.  قراردادی عینیِ ۀ وثیق ،رهن عقد

  که   داریم  عینی  عقد  پنج .  است  صحت  شرط  عینی  عقود  در  قبضدانیم که  . می است  عینی  عقدی  772  ۀماد  طبق  رهن  :رهن  عقد

راهن    و  است  کافی  دهدَ بِ   مرتهنقبضِ  به   مالِ مرهون را  ، راهنرهن  در .  دارد  فرق  دیگر  تای  چهار  بارهن  جزءِ آنهاست و    رهن

  به   را  مال  باید  مدیون  یعنی  ،به عبارت دیگر  ؛بماند  )مرتهن یا شخص ثالث(  فطر  دستِ  نیست  زمال  و  دبگیر  پس  را  مال  دتوانمی

  بدهد   پس  را   مال  تواند می   طلبکار .  بماند  طلبکار   دست   مال   که  نیست  الزامی  و  شده   واقع  عقد   داد   را   مال   که   همین  بدهد   طلبکار 

 «. باشد من ۀ وثیق در ولی باشد خودت دست مال» :بگوید شود، می ؛ به عبارت بهتربخورد  هم به رهن اینکه بدون

  شرط   ،قبض  استمرارِ  ولی   شود  داده  گرددی م   نمعیّ  طرفین   بین   که  کسی  ف تصر  به  یا  مرتهن   قبض  به  باید  مرهون  مال  :772ۀ  ماد
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 .نیست معامله صحت

 .(قانون مدنی 772 ۀماد) نیست صحت شرط  قبض استمرار ، رهن در: نتیجه

  دین   ، راهن  اگر  که  است   این   رهن  از  فهد  چون  ،باشد  انتقال  و  نقل  قابل  که   شود  داده  رهن   به  تواندمی   مالی   773  ۀماد  طبق:  نکته

  رهن   به  تواننمی   را   موقوفه   مالمثلا  .  باشد  فروش   قابل   باید   مال   پس  بردارد،  را  خود   طلب   ، مال  فروش  محلّ  از   مرتهن   نداد   را   خود

 .نیست فروش قابل  که چون داد

 . شود واقع رهن مورد تواندنمی  نیست قانونی انتقال و نقل قابل که مالی هر :773ۀ ماد

  و  است   موجود  خارج  در   معین  عین  که  است  این  دلیلش  ؛باشد  ن معیّ  عین  باید  «شده  داده  رهن»   به یا    «مرهون  مال»:  (774  ماده)  نکته

 . خواهدمی  قبض ،رهنو گفتیم که  است قبض قابل

 . است باطل منفعت و دین رهن و  باشد معین عین باید  مرهون مال :774ۀ ماد

  این   از  کیلو  ۱۰۰مثلا  )  است  موجود  خارج  در  هم  «معین  در  یکلّ»  :گویندمی   ؛اندگرفته  نتیجه  یکالذکر  از نکتۀ فوق  حقوقدانان

  بنابراین .  دایداده   قبض  هم   را   آن  داخل   کیلوی  ۱۰۰  دبدهی  قبض  را  کیلو  ۱۰۰۰  کلِّ  اگر؛ چراکه  است  قبض   قابل  این   و  (کیلو  ۱۰۰۰

خرید باطل  )رهنِ اتومبیلِ پیش  نیست  قبض  قابل  یکلّ  و  است  باطل  یکلّ  رهنِ  ولی  ،باشد  هم  معین  در  یکلّ  تواندمی   «مرهون  مال»

  برای   مرتهن  را  مرهون   مال   دانیم که و می  نیست   ثابت  منفعت  چون   است   باطل   هم   منفعت  رهنِ   و  است   باطل   دین   رهنِ.  (27است

 .رودمی  بین از  و شودمی  ایجاد  روز به روز منفعت ؛داردمی  نگاه طلبش استیفای

 د توانیمی   آیا  دهم،می   شما  به  را   آنکلیدِ؛  و مناففش نیز متعلق به من است  که قابل استفاده است  هست  خانهفرض کنید که یک  

گفتیم که مال مرهون باید بشود که به تصرف مرتهن داده    772؛ چراکه در مادۀ  خیر  ؟دداری  نگاه  را   ۀ آنآیند  سال  یک  منفعت

 شود. 

خواهد بگوید رهن دادن برای دین متزلزل درست است، اگر دین از بین برود رهن نیز از  می و    ارتباط دارد 696  ۀماد   اب  را  775  ۀماد

 عی است.بَرود چون رهن، تَبین می 

 .باشد فسخ  قابل است  ذمه اشتغال موجب که عقدی ولو ،شود داده رهن   است  ممکن باشد هذمّ در  که مالی هر  برای :775ۀ ماد

 
الذمه  کلّی فیسلف است و چون    نوعی  خرید به اعتقاد برخی. پیش الذمه خواهد بوددر بیع سلم )سلف( یا در بیع نسیه، مبیع یا ثمن، مؤجل یا کلّی فی  27

قابل وقف  است نمی بانام،  نیست. یادآوری: سهام  اموال غیرمادی مثل سرقفلی و مطالبات هم رهنش درست  باشد.  اما سهامِ  توان موضوعِ رهن  نیست 

توان به رهن گذاشت ولی اگر  شود را نمی نام هست. مالی که به طور معمول با گذشتنِ زمان فاسد مینام هست. سهامی بانام قابل رهن نیست؛ سهامِ بیبی

شود و بهای آن  رو به فساد فروخته میماند و در اثر حوادثی دچار فساد شود، رهنِ آن صحیح است، عینِ  مال از اموالی باشد که به طور متعارف باقی می 

 شود.به عنوان رهن نگاه داشته می 
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 .باشد موجود آن در  فسخی شرط چه اگر نمود ضمانت است ممکن را  دینی هر :696ۀ ماد

 : ارتباط دارد 57۱ ۀماد اب 776 ۀماد

  باید  مرتهنین  صورت  این  در  بدهد  رهن  دارد  نفر  چند  یا  دو  به  که  دین  چند  یا  دو  مقابل  در  را  مالی  نفر  یک  است  ممکن  :776ۀ  ماد

  که   طلبی  مقابل  در  نفر  یک  به  را  مال  یک  نفر  دو  است  ممکن  همچنین  و  باشد  کسی  چه   فتصر  در  رهن  که  کنند  معین  تراضی  به

 . بدهند رهن  دارد آنها از

 . اشاعه ونح  به  واحد یئیش در متعدد مالکین  حقوق اجتماع  از است عبارت شرکت :57۱ۀ ماد

  عینی  حقّ»  رهن)   عیبَتَ  عینیِ  حقّ  در  اشاعه  به  دارد  اشاره  776  ۀماد.  است  متصور  حقوق  تمام  در  و  نیست  مالکیت  در  فقط  اشاعه 

  بر   طلبکارهاال  حا.  دهدمی   طلبکارها  ۀهم  بهوثیقه    عنوان  به  را  مال  یک  نفر  یک  آن  دارند  طلب  نفر  یک   از  نفر  چند.  (است  «تبعی

 . دارند عیبَتَ عینیِ حقّ مشاع طور به  مال این  روی

 :777 ۀماد

 هم  به  وکیل  فوت   با  که  کرد  شرط  شودمی  که  هست  وکالت  مُدل  یک  ؛خوردمی  هم  به  فوت  با  که   اذنی  است  عقدی  وکالت

  باید   مرتهن  ندهد  را  خود  دین  راهن  اگر.  است  رهن در  وکالت  این.  خوردمی   هم  به  وکیل  فوت  با  هم باز  نکنیم  شرط  اگر  و  نخورد

  امتیاز ویژه   یک   مرتهن  به  خواهدمی   راهن  کنید، حال فرض  کند  فروش  تقاضای  دادگاه  از  مرهونه  مال   از  خود  حقّ   گرفتن  برای

  برای   دیگر  که  بردار  را   طلبت  و  بفروش  را   مال  خودت   ندادم   را  دینم  من  اگر  دهممی   وکالت  شما  به   !مرتهن »ای    :گویدمی   بدهد

 به  وکالت  رد،مُ  مرتهن  اگر  شودمی  شرط  وکالت   این  در  الحا.  (است  راهن   مالِ مرهونه،مالکِدانیم که  می )  «نروی  دادگاه  فروش

 .بردارند را طلب و بفروشند را مال ،وکالت همان  با خود  و نروند دادگاه  هم ورثه یعنی  برسد مرتهنۀ ورث

  مراجعه   دادگاه  به   خود  طلب   استیفای  و  مرهونه  مال   فروش  برای  مرتهن  که   کرد  شرط  وکالت  در   توانمی   که   است  موردی  تنها  این 

 .باشد جدا تواندمی  و  باشد رهن عقد  ضمن نیست ضروری  وکالت این. نکند

  اگر   که  کند  وکیل  را  ]دائن[  مرتهن  ]مدیون[  راهن است ممکن  ]جداگانه[  ده حِلی عَ عقدِ موجب  به  یا رهن  عقد ضمن  در  :777ۀ  ماد

  نیز   و  کند  استیفاء   را   خود  طلب   آن  قیمت  یا   مرهونه  عین   از  مرتهن  ننموده  اداء   خود را[  ]دینِ  را   خود  قرض  راهن  مقرر  موعد  در

  شخص  به  وکالت  که  است  ممکن  خرهالبا  و  باشد  او ورثه  با  مرتهن  فوتِ  از  بعد  مزبور  وکالت  ]شرط گذارد[  دهد  قرار  است  ممکن

 .شود داده ثالث

 .است  لجمَمُ قانون مدنی 778 ۀماد

گفت: »اگر  یعنی دُرُستِش این بود که اینجوری می  است  تقدیر  در؛ در واقع در این ماده واژۀ »حق«  است  کم  چیز  یک  ماده   این   در
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  اگر   .«نیست  مالک  چون  ندارد  فروش  حقّ  مرتهن»اساساا    ...«.  باشد  نداشته  فروش  تقاضای  حقّ  مرتهن  باشد  شده  شرط  رهن  عقد  در

  ولی   است  باطل  شرط   این  شد   گرفته  او  از  حق  این   اگر  و  کند  فروش  تقاضای  و  برود   دادگاه  به  باید  مرتهن  نداد  را  دینش  راهن

  که   نظری  ا امّ  (.است  اختلفیکند یا خیر  )البته این موضوع که بطلنِ شرط به عقد نیز سرایت می   است  نامشروع   چون  نیست  مبطل

کند و است ولی بطلنِ شرط به عقد سرایت نمی : بر طبق نظر مرحوم کاتوزیان: شرط، باطل  است  این  کنیم  انتخاب  امتحان  در   باید

نامشروع دانسته که بطلنِ آن به عقد سرایت   چنین رهنی صحیح است پس عقد، صحیح است یعنی چنین شرطی را از جمله شروطِ

 .)شروط باطل و غیرمبطل( کندنمی

 .است  باطل ندارد را مرهونه عین فروش  ]تقاضای[حقّ  مرتهن که باشد  شده شرط اگر :778ۀ ماد

 :راجع است به اجبار راهن به فروش یا اجبار وی به ادای دِین به هر نحوِ دیگر  قانون مدنی 779ۀ ماد

  مرتهن   نگردد  حاضر  دین   اداء  و   آن  فروش  برای   هم  راهن  و  باشد  نداشته  وکالت  مرهونه  عین  فروش  برای  مرتهن   هرگاه   :779ۀ  ماد

 .بکند دیگر نحو به دین  اداء   یا بیع  به اجبار تا نمایدمی  رجوع  حاکم به

  فروش   در  وکالت  که  فرضبا این  البته  )   کندمی   را  مرهونه   مال  فروش  تقاضای  دادگاه  از  رودمی   مرتهن  ندهد  را  دینش  راهن   اگر

  طلب   گرفتن  برای  هم  راهن  طلبکارهایۀ  بقی  فروخت  را  مال  دادگاه  وقتی.  فروشدمی   را  مال  دادگاهدر این صورت    (نداشته باشد

  ندارد   وثیقه  که  کسی   و   وثیقه   با   طلبکارِ   دارد   وثیقه  که  کسی )  است   مقدم  طلبکاران   سایر   بر   دارد  وثیقه  چون  مرتهن  ! آیندمی   خود

  یا  وثیقه  بدون  طلب  شودمی   طلبشۀ  بقی  و  گیردمی   را   آن  نبود  کافی  مرتهن  طلب  برای   فروش  حاصل  اگر)   دارد  نام  عادی  طلبکارِ 

 بابتِ  و  گیردمی   را  تومان  میلیون  سی  وی  فروختند  تومان  میلیون  سی  را  مال  بود،  میلیون  صد  مرتهن  طلب چنانچه    لامث.  عادی  طلب

 (782و  78۱، 779،78۰ موادّ) شود.محسوب می  عادی  طلبکارمابقی، 

 .داشت خواهد انرجح   ریدیگ ار طلبک ره  بر مرتهن ،رهن قیمت از  خود  طلبِ استیفاءِ  برای :78۰ۀ ماد

  فروش  حاصل  ،عکس  بر  اگر  و  ؛است  آن   کِلما  مالِ  ،مازاد  شود  فروخته  مرتهن  طلب  از  بیش  قیمتی  به  مرهون  مال  اگر  :78۱ۀ  ماد

 .کند رجوع  راهن  به نقیصه برای  باید مرتهن باشد کمتر

 . شودمی  شریک ماءرَغُ  با مرتهن باشد شده سلَّفَمُ راهن   اگر ،قبل ۀماد اخیر  قسمت مورد در :782ۀ ماد

  مدیون   که  است  این  قاعده)  ؛کند  قبول  هم   مرتهن  و  بدهد  را  خود  دین  از  بخشی  راهن  اگر  یعنی.  است   ناپذیر  تجزیه  رهن:  نکته

  پس  گرفته  هم   مرتهن   و  داده   را   دین  از  بخشی   راهن    فرض کنیدحاال  (. طلبکار  رضایت   با  مگر  بدهد  را  دینش  از   بخشی  تواندنمی

 . است راضی  هم مرتهن که گیریممی نتیجه

 وضعیت  به   نظر  تواندمی   حاکم  یول  نماید  تعهد   موضوعِ  از  قسمتی   قبولِ   به  مجبور  را   هلَد همتع  تواندنمی   متعهد  :277ۀ  ماد
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 . دهد قرار اقساط  قرار یا عادله  مهلت مدیون

  از   بخشی  کردی   قبول  تو  و  دادم  را  دین  از  بخشی  من  که  الحا   !مرتهنای  »  :گویدمی   و  است  فردِ پُر رویی  ،راهن  فرض کنید  حال

.  است  ناپذیر  تجزیه  رهن  نتیجه  در  و  کند  آزاد  را  مال  تواندنمی   ندهد  را  دین  از  بخش   آخرین  تا،  شودنمی   ؛ این   !«کن  آزاد  را  مال

 .(783 ۀماد) مرتهن رضایت  با مگر کند  آزاد  را  مال از بخشی  تواندنمی راهن کند قبول مرتهن  و بدهد را   دین از  بخشی راهن اگر

  ندارد   حق  بپذیرد[  اخذ قسمتی از دین را بپذیرد  ق.م  277]و مرتهن هم وفق مادۀ    کند  ادا  را  دین  از  مقداری  راهن  اگر  :783ۀ  ماد

  ترتیب  مرتهن  و  راهن  بین  اینکه  مگر  دارد  نگاه   دین   کاملِ  ۀ تأدی  تا  را  آن   تمام  تواندمی   مرتهن  و  نماید  مطالبه  را  رهن  از  مقداری

 .باشد شده  مقرر دیگری

می   784  ۀماد   تراضی   با  پس  دارد،  امکان  تراضی  به  رهن   مال  تبدیل.  (تراضی  به)  کرد   ضوَعَ   را  نورهم  مال  شودمی   دارداشعار 

 .دارد امکان  حال همه  در تراضی پس . کرد ضوَعَ  را مال یا کرد  آزاد  را  مال از بخشی شودمی

 .است  جائز طرفین  تراضی به دیگر مال به  رهن تبدیل :784ۀ ماد

 :تابعِ رهن است هم  رهن در  (است مبیع عِتابِ که چیزی هر) مبیع توابع. ارتباط دارد 356 ۀماد اب 785 ۀماد

 . بود خواهد داخل  نیز رهن در شودمی  محسوب  مبیع جزو متعلقات عنوان به  صریح  قید  بدون بیع عقد  در که  چیزی هر :785ۀ ماد

  در   داخل   نماید   مبیع   در   آن   دخول  بر  لتالد  قرائن   یا  شود  شمرده   مبیع  تابع   یا  جزء  عادت   و   ف عر  حسب  بر  که   چیزی   هر   :356ۀ  ماد

 .باشند ف عر بر جاهل متعاملین چه  اگر  و باشد نشده ذکر صریحاا  عقد در  چه اگر است  مشتری به متعلق و بیع

 راجع به ثمره و زیادتِ حاصل در رهن است. 786 ۀماد

  ع مناف  چه  ، هم  آن  منافع  است،  راهن  به  متعلق   مرهون  مال.  و معقول است اما کمی پیچیده مطرح کرده  ساده  مطلب  یک  ماده  این

  رهن   جزء  منفصل  منافع  که  است  این  ماده   ۀ نکت.  است  راهن   به  متعلق  آن  عین   چون  است،  راهن  به  متعلق  ،منفصل  چه  متصل

 . کرد جدا را  آن شودنمی  چون است  رهن  جزء متصل  منافع و نیست

 ولی   نیست  رهن  جزءِ  بچه  (منفصل  منافع)   بشود  داربچه  ،گوسفند  این  اگر  حال  دهیدمی   رهن  را  گوسفند  یک  شمافرض کنید  :  مثال

بار    «است  راهن   مال  ،منفصل  منافع  اما  است  رهن   جزء  ،متصل  منافع»  :گفته  قانون .  است  رهن  جزء(  متصل  منافع)  شود  چاق  گوسفند

  متصل  منافع  گوییمبه صراحت می   ولی  ! نیست  راهن   مال  ،متصل  منافع  شود کهمی   تصور  شود اینگونهاوّل که این ماده خوانده می 

 .است  راهن  مال هم

  صورتی   در  و  بود  خواهد  رهن  جزءِ  باشد  متصل  که  صورتی  در  شود  حاصل  آن  در  است  ممکن  که  زیادتی   و  رهن  ۀثمر  :786ۀ  ماد

 .باشد شده  مقرر دیگری ترتیب طرفین بین  عقد  ضمن اینکه مگر ،باشد[]جزءِ رهن نمی  است راهن  به متعلق باشد منفصل که
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، به  کند  حفظ  را   مال  باید  فقط  و  است   امین  789  ۀماد   طبق  مرتهن.  کند  استفاده  منافع  از  تواندنمی   مرتهن  پس  است   راهن  مال  ،منافع

  از  تواند می  مرتهن   که   رهن  این  به.  راهن  اذن   به   مگر  کند  استفاده  مال  از   تواندنمی   (امین)  مرتهن.  گویند می «  مالکانه  امانت» این  

قِ منافعِ موردِ رهن به مرتهن شرط شده باشد رهنِ  ؛ به عبارت بهتر، رهنی که در آن تعلّگویندمی   ف«تصر   رهنِ»   کند  استفاده  منافع

نیز داریم:    ،گویندتصرف   نهادِ دیگری    به   و  ( عاریه)  گیردمی   مال   یک  نفر  یک  از  ؛ بدهد  رهن  که   ندارد  مالی  (مدیون)  راهناما 

  مالی   نفر   یک  از   ندارم  مالی   خودم  من  یعنی  .گویند  «غیر  مالِ   رهنِ»   یا  «عار ستَمُ  رهن »   رهن   این   به  (عیرمُ  اذن   به   البته)   دهد  می   رهن 

 . دهممی  رهنو به   گیرممی  عاریه

 بکند  تصرفات  سری  یک  مال  روی  تواندنمی   راهن  دارد  عینی  حقّ  مال  روی  مرتهن   چون  ولی  است  راهن  به  متعلق  مرهون  مال

 . (794 و 793 مواد)

 . مرتهن إذن  به مگر باشد مرتهن حقّ نافیِمُ که کند]تصرف حقوقی[  تصرفی رهن   در تواندنمی  راهن: 793ۀ ماد

مادی[  دیگری  تصرفات  یا  بدهد  تغییراتی  رهن   در  تواندمی   راهن  :794ۀ  ماد   حقوقِ   نافیِمُ  و  باشد  نافع   رهن  برای  که  ]تصرفات 

 . است حاکم  با اجازه  ،منع صورت در کند، عمن را   او د بتوان رتهنم اینکه بدون آورد عمل  به نباشد هم مرتهن

  عی بَتَ  عینیِ  حقّ   مرتهن  اینکه خاطر  به  بکند  کاری  هر نیست  آزاد  راهن  ولی   است راهن مال  هم  مال  آن  منافع  و  است راهن  مال  مال،

  مرهونه   عین  فروش  آیا .  است  ساکت  قانون  بفروشد؟  را  مال   تواندمی  است  مالک  که   راهن  آیا  اینجاست  اصلی  بحث  حال  .دارد

 : هست نظر  دو است؟ مرتهن  حقّ منافی ،راهن توسط

مرحوم    ولی.  است  غیرنافذ  و  است  مرتهن  حقّ  منافی  است  مالک  که  راهن  توسط  مرهونه  عین  فروش  بله  گویدمی   مشهور  نظر

بودند  کاتوزیان   مال   روی  عینی   حقّ.  رودنمی   بین   از   مرتهن  عینیِ  حقّ  بفروشد  را  مال  راهنگفتند:  یعنی می .  ندارد  اشکال   معتقد 

  است مال  روی مرتهن  حقّ باشد؛  نگران  نباید  مرتهن  فتگمی   کاتوزیان مرحوم .  رودمی   آن  با   هم  عینی حقّ  برود   جا  هر مال  و  است

  که   داریم  3۱  سال  رویه   وحدت  رأی  یک.  ندارد  منافات  مرتهن  حقّ  با  فروش   پس  است  کسی  چه  مال  مالکِ  ندارد  فرقی  او  برای  و

به طور    اگر  گوییم:نتیجه را می   حال.  بودنِ آن داشتند  صحیح   نیز نظر بر   کاتوزیان  دکتر  حال   این  با  ولی  کندمی   تأیید  را   مشهور  نظر

اینگونه پرسیده شد »است    مثبَت« پاسخ  فروخت؟  شودمی   را  مرهون  مال  آیاپرسیده شد »  سؤالاینگونه    مطلق   حقّ   با  آیاولی اگر 

  ؟ یا نه  فروخت  شودمی   را   مرهون   مال   آیا  یی قضا  ۀ روی  مطابق   گفتند  اگر  اما  شود؛نمی   نه پاسخ این است که:    «ندارد؟  منافات   مرتهن

 . (است بهتر مردم حقوق حفظ برای مشهور  نظر) است  نافذ غیر  که پاسخ این است

تواند قبل از اینکه دِینِ خود  : عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن الزم است پس راهن نمی لزوم و جواز رهن

گوییم رهن نسبت به مرتهن، جایز است دو  از آن بری شود رهن را مسترد کند. وقتی می   ی را اداء کند یا به نحوی از انحاء قانون

عقد به    سته که عقد نسبت به مرتهن جایز است امادر.  2؛  تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزندمرتهن می.  ۱گیریم:  تیجه مین

نمی منفسخ  مرتهن  حجرِ  یا  فوت  نسبت  واسطۀ  نیز  کفالت  عقد  در  مکفول شود.  فوتِ به  با  اما  بود  جایز  بَری  مکفول   لَه  لَه،کفیل 
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 :شددو حالت پس کند؛ . فوتِ راهن یا مرتهن عقد رهن را منفسخ نمیشدنمی

تواند تقاضا کند که رهن به تصرفِ شخصِ ثالثی که به تراضیِ او و ورثۀ مرتهن معیّن  : با فوت مرتهن، راهن می . فوت مرتهن1

 شود.تراضی حاصل نشود، شخصِ مزبور از طرف حاکم معیّن می شود داده شود اگر می

راهن جاری نیست زیرا ورثۀ راهن، مالکانِ جدیدِ مالِ مرهون هستند و    : اگر راهن فوت کند حکمِ فوق در فوتِ . فوت راهن2

 تصرفِ آنها در مالِ مرهون، نتیجۀ این حق است.  

ناپذیر ویژگی  تجزیه  رهن:  عقد  تَبَعی    و  28های  عینیِ  حقّ  به  موجد  یا  بشود  داده  مرتهن  قبض  به  است  ممکن  مرهون  مالِ  است؛ 

می معیّن  طرفین  بین  که  کسی  می گرددتصرف  مرتهن  اینکه  نتیجه  طرف .  دو  بدهد؛  وکالت  دیگری  به  مال  قبض  برای  تواند 

این صورت،می ثالث داده بشود در  به قبض شخص  نه داور و    توانند تراضی کنند که عینِ مرهونه  نمایندۀ دو طرف است  ثالث 

 تواند آن را به یکی از آنها بدهد.  نمی

  تواند آن را به راهن بدهد. گوییم استمرار قبض، شرطِ صحتِ معامله نیست یعنی بعد از قبضِ مالِ مرهون مرتهن می نکته: وقتی می

 قبض باید با اذن راهن باشد؛ اگر بدون اذن باشد قبض، صحیح نیست. 

 نظر است. نظرِ غالب این است که رهن، غیرمعوّض است.نکته: راجع به معوّض بودن و غیرمعوّض بودنِ رهن اختلف 

 نکته: رهنِ مالِ مشاع صحیح است و برای قبض نیاز به اذن تمام شرکاء دارد . 

گیرد یعنی تشریفاتی است و قبض، شرطِ صحت . رهنِ کشتی با سندِ رسمی صورت می ۱:  نیست  مواردی که نیاز به قبض 

اینکه رهن است ولی با  استرداد، قبض، شرط صحت  2شود؛  عینی حساب نمی   نیست؛ پس  . در بیع شرط و سایر معاملت با حقّ 

 نیاز به قبضِ مجدد نیست. . اگر مال، قبلا در تصرفِ مرتهن باشد 3نیست؛ 

صحیح است. اگر مال، قابل نقل و   موقوفهباطل است البته اجارۀ مالِ    موقوفه : رهنِ مالِ  زوم قابلیت نقل و انتقال منافعل

انتقال امکانِ نقل و  نباشد، رهن صحیح نیست؛ اگر عدم  اینکه مدّتش طوالنی    ،انتقالِ دائمی  موقتی باشد رهن صحیح است مگر 

 ن نباشد به این حالت، رهنِ مستعار گویند. ممکن است مالِ مرهون ملکِ راه  شود.

: اگر راهن، مالِ مرهونه را دوباره نزد مرتهن یا شخص ثالث به رهن گذارد به این، رهنِ  . رهنِ مکرر )رهن مازاد(1:  انواع رهن

در رهنِ مکرر، مرتهنین در طولِ یکدیگر قرار دارند بنابراین، هر کدام بر دیگری رُجحان دارند اما در فرضِ    ،مکرر یا مازاد گویند

رهنِ مکرر با تعددِ مرتهنین متفاوت است: در    رُجحان ندارند،تعددِ مرتهنین، مرتهنین در عَرضِ هم هستند و هیچ کدام بر دیگری  

این صورت، مرتهنین    دردر برابر دو یا چند دِین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد    تعددِ مرتهنین ممکن است یک نفر مالی را 
 

تأدیۀ    تا  را  آن  تمام   تواندمی  مرتهن  و   نماید  مطالبه  را  رهن  از  مقداری  ندارد  حق  کند  اداء  را  دین  از  مقداری  راهن  گرقانون مدنی: ا   783ماده    28

 . باشد  شده مقرر  دیگری ترتیب مرتهن و راهن بین که این مگر دارد نگاه  یند  کامل  
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مرتهنین در طولِ هم هستند(، در حالت تعددِ    رهنِ مکرر )که  رهن در تصرفِ چه کسی باشد، بر خلف   باید به تراضی معیّن کنند

قرار دارند عَرضِ هم  رُ   مرتهنین، مرتهنین در  بر دیگری  را  و هیچ کدام  بهای آن  مال،  از فروش  ندارند و پس  به نسبتِ  جحان 

بین  طلب می ،  تقسیم  مرهونه    کنندخود  عینِ  از  مُشاعی  سهمِ  مالکِ  خود،  طلبِ  نسبتِ  به  کدام  هر  نشود  پیدا  خریداری  اگر  و 

او به رهن    اذنِ : از ریشۀ عاریه گرفته شده؛ اگر مالِ مرهون، ملکِ راهن نباشد و مدیون، مالِ ثالثی را با  عارستَ. رهن م2ُ؛  شوندمی

، اگر ضمانِ عینی(  یادانند و به آن، رهنِ مُستَعار گویند )رهنِ مالِ غیر  بگذارد ماهیتِ چنین مالی را عاریۀ مالِ غیر برای رهن می 

اگر این رهن  کند، ریه نماید و آن را در رهن گذارد فسخ یا انفساخِ عاریه رهن را منحل نمی گذاشتن، عاشخصی مالی را برای رهن 

مُ عاریه ستَرا  یعنی  بدانیم  به رهن داده شود    ؛ایعار  مال  این  اگر  مال است در حالی که  بازگرداندنِ  به  متعهد  امین  در عقد عاریه 

ه مال فروخته شود و امین نتواند دِین را برگردانَد، به همین دلیل به آن، رهنِ  ممکن است راهن نتواند دِینِ خود را ادا کند و در نتیج 

دار کردنِ اعتبارِ رهن: این رهن صحیح است به شرطی که مدّت رهن  یعنی مدّت:  . رهن موقت3؛  گوییممالِ غیر یا ضمانِ عینی می 

ست، ممکنه من و روزِ دیگه   ۱۰۰الف هستم سررسیدِ دِینِ من    بیشتر از سررسیدِ دِینِ اصلی باشد؛ مثلا منِ ملکریمی، مدیونِ آقای

دار کردنِ اعتبارِ رهن،  گن مدّت روزِ دیگه در رهنش باشه، به این می   ۱5۰گذارم،  الف شرط کنیم که مالی که در رهنِ الف می 

گذارند که چنانچه سررسیدِ دین، رسید  می اگر مدّتِ رهن کمتر از سررسیدِ دِین باشد رهن، باطل است چون اصلا برای این رهن  

را کمتر از مهلتِ دین بزنید یعنی     رهن اعتبارِ   ست که چنانچه مدّتِو نتوانست پرداخت کنه، مالِ مرهون فروخته بشه، خب بدیهی

:  ده استآم  79۱. رهن قهری: رهن قهری در مادۀ  4؛  زمانِ سررسید، چیزی دستتان نیست و این با ماهیتِ رهن در تعارض است

  و   بدهد  را  آن  بدل  کنندهتلف   باید  شود  تلف  دیگری ]مثلا مرتهن[  شخص:[  2]    یا  راهن  خودِ:[  ۱]  عملِ  ۀواسط  به  مرهونه  عین  اگر»

نیاز به تراضیِ مجدد ندارد،    ،یعنی رهنِ قهری خواهد بود  بدل، رهن خواهد بودگه  « وقتی می.بود  خواهد  رهن  مزبور  بدل یعنی 

یادآوری: در شرطِ فعل، شرطِ دادنِ رهن اگر قبل از اینکه مال به رهن داده شود تلف شود،    .یعنی دوباره نیاز به انعقاد عقد ندارد

. رهن تصرف: 5؛  شودیم:[ اگر عین مرهونه به واسطۀ قوۀ قاهره تلف شود در این صورت، رهن منفسخ  3].  حقّ فسخ دارد نه بدل

گویند؛ شرطِ تعلّقِ منافع به  مرتهن داده شود به آن، رهنِ تصرف می   در عقدِ رهن اگر شرط شود که منافعِ مالِ مرهونه به تصرفِ

 ه مرتهن شرط شود، رهنِ تصرف نام دارد.رهن ب  مرتهن: رهنی که در آن، تعلّقِ منافعِ موردِ

به مرتهن حقّ تقدّم می حقّ تقدّم به عین نیست: عقد رهن  تنها مختص  این حقّ تقدّم  . حقّ تقدّم دو حالت دارد: وحدت  دهد، 

در فرضِ    دارد.برای استیفای حقّ خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان  وحدت مرتهن:  مرتهن؛ تعدد مرتهنین.  

برمی  قیمت  از  ابتدا مرتهنِ اول، طلبِ خود را  است،  ایجاد رهن  تاریخ  مبنای  بر  تقدّم  مرهون، حقّ  بر یک مالِ  دارد  تعددِ مرتهن 

 .)رهن مکرر(

نفر  تعدد راهن یا چند  اگر دو  به ره :  را  به دیگری دارند، آن  متعددی که  برابر دیونِ  باشند و در  مالی  مالکِ  ن  به طور مشاع 

شود پس هر کدام که دینشان را بدهند  بدهند: در فرضِ تعدد راهن، سهمِ هر مدیون، رهنِ دِینِ اوست و با پرداختِ آن آزاد می

دِین،    تمامِ  . اگر اشاعه در خِللِ رهن ایجاد شود و در آغازِ تراضی، تمام مال در برابرِ شودنسبت به آن که پرداخت کرد آزاد می 
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توان ادعا کرد که به همین جهت اگر راهن فوت کند و مالِ مرهون به ورثه، منتقل شود نمی  ه نخواهد شدتجزی  ،رهنرهن باشد  

 رسد. سهمِ هر وارث، وثیقۀ بخشی از دین است که به او می 

  به   رسیدگی   طرز  و   االجراءالزم   رسمی  اسناد  مفاد  اجرای   نامهآئین و    ۱35۱اصلحی قانون ثبت مصوب    34اصلح مادۀ  نکته: قانون  

   به دقت مطالعه شود. (هرئیس قوۀ قضایی  ۱387)مصوب  اجرائی  عملیات از  شکایت

 

 هبه  عقد

 8۰7 تا 795 موادّ

  دهد! می  کادوکند!  هدیه می )  کندمی   تملیک  دیگری  به  مجانی  را  مالش  نفر  یک  که  است  عقدی  هبه  قانون مدنی  795  ۀماد  طبق

هبه اصوالا جایز است؛ هبه    .است  واضح   ماده  طبق  که   مجانی   است  عقدی   و  29تملیکی   است  عقدی  هبه  پس  (کند!می   بخشش

 . 3۰غیراذنی است؛  هبه غیرمعوّض است 

  ف طر  ،واهب  کنندهتملیک  کندمی   کتملی   دیگری  کس  به  مجاناا  را   مالی   نفر  یک  آن   موجب  به  که  است   عقدی   هبه  :795ۀ  ماد

 . گویندمی موهوبه  عین  است هبه  مورد که  را  مالی ،بهِ تَمُ را دیگر

 است؟ هبه  موضوع مالی چه سؤال این است که حال ؛است مال هبه موضوع  :گفته مادهاین 

 . کندمی  هبه  را ماشینش یا مثلا کند،می  هبه را اشخانه  نفر یکمثلا . گیرد قرار  هبه  موضوع تواندمی عین. 1

  ۀ هب)  بگذارد  تمدّ  حتماا  باید  که  کندمی  هبه  را  اشخانه  سال  دو  منفعت  نفر  یکمثلا  .  گیرد  قرار  هبه  موضوع  تواندمی  منفعت.  2

 . (باشد داشته تمدّ باید حتماا منفعت

 و   ارتفاق  حقّ   و  انتفاع  حقّ  لامث  ،باشد  هبه  موضوع  تواندنمی(  منفعت  یا  است  عین  نسبت به  یا  مالکیت)  مالکیت  جز  به  عینی  حقّ.  3

  چون   باشد  هبه   موضوع   تواندنمی  )به غیر از حقّ مالکیت(  عینی   حقوق  پس.  هبه  با   نه  اامّ  است  انتقال  قابل  هاحق   این  تحجیر،  حقّ

 .شودنمی  ق لاط هااین  بر تملیک

 
شود؛ در واقع چنین انتقالی صحیح است  تملیکی است ولی این تملیك، شامل  تملیك  حقوق، مثل  حقّ انتفاع، ارتفاق، رهن و تحجیر نمی  ،هبه  29

باشد. انواع هبۀ    دین و    منفعت ،  عینتواند  ولی تابع  احکام  هبه نیست؛ هر چند که نظر  مخالف داریم و این، نظر  غالب است. پس موضوع  هبه می

؛ اگر هبۀ د ین به مدیون باشد در  ست به مدیون باشد یا به غیرمدیونن عبارتند از: هبۀ دین به مدیون و هبۀ دین به ثالث. پس هبۀ د ین ممکن ادی

اثر هبه، متهب، مالك  مافی زیرا در  ندارد  رجوع وجود  باقی نمیالذمۀ خود میاین صورت دیگر حقّ  به مانَد. هبۀ طلشود و دیگر مال  موهوب  ب 

 مثل تسلیم سند، کافی است. ،غیرمدیون نیز صحیح است و قبض عرفی و معنوی  آن
   هبه صحیح است اما اگر ع وَض، در مقابل  هبه باشد یا هبه، باطل است یا تبدیل به عقد  دیگری شده است. اگر شرط  ع وَض شود 30
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  حقّ   حقّ شخصی دارد و  د وقتی کسی از دیگری طلب دار  نه؟   یا  دارد   امکان   طلب   ۀ هب  آیا .  است  «دینی   حقّ »  طلب:  طلب  ۀهب.  4

  پذیرفته   را   مدیون   به   طلب   ۀ هب  ،قانون  ولی  ندارد  امکان   ای که گفتیم هبۀ طلب طبق قاعده   پس  نیست  هم   مالکیت  حقّ  و  نیست  عینی

 . (8۰6  ۀماد) دارد فرق ابراء  با این که

 .ندارد رجوع حقّ  ببخشد مدیون به را خود  طلب داین  هرگاه :8۰6ۀ ماد

 .دهدمی  رخ  هالذمّمافی مالکیتِ ،بعد و ببخشد مدیون به را  طلبش  تواندمی  طلبکار

 : قانون مدنی ارتباط دارد 345 و 753 موادّ اب و است  تکراریقانون مدنی  796 ۀماد

 .باشد داشته تاهلیّ  خود  مال در ف تصر و معامله برای باید واهب :796ۀ ماد

 .باشند تهداش لح ص وردم در فتصر و معامله  تاهلیّ  باید طرفین ،صلح  صحت برای :753ۀ ماد

 .باشد داشته نیز را ثمن  یا  مبیع در فتصر رایب تاهلیّ ،معامله برای قانونی تاهلیّ  بر وهلع  باید مشتری و بایع از یک  هر :345ۀ ماد

  : واهب گفتمی   باید  که  باشد  داشته  تاهلیّ   فتصر  و  معامله  برای  باید  واهب  گفته  قانون:  یمگفت  صلح   باب  دررا    اختیار  و  تاهلیّ

مرتهن قرار    حقِّ  پس هبۀ مالِ مرهونه صحیح نیست زیرا متعلّقِ  .باشد  داشته  اختیار  ، فتصر  برای  و   اهلیت  ،معامله  برای   باید

 . هبه از سوی ورشکسته صحیح نیست زیرا نوعی پرداخت است. گرفته است

 )مالکِ عین یا مالکِ منفعت( .کندمی  هبه که باشد مالی مالک باید واهب  :ندارد مطلبِ مهمی 797 ۀماد

 : قانون مدنی 798 ۀماد

  اذن  بدون  قبض  و  او  وکیلِ  یا  باشد  متهب  خودِ  ،قبض  مباشرِ  اینکه  از  اعم  ،هبمتّ  قبض  و  قبول  با  مگر  شودنمی   واقع   هبه  :798ۀ  ماد

 . ندارد اثری ]و ارادۀ متهب[  واهب

 .خواهد می  هم  قبض چون است  عینی عقد  ،ماده این  طبق هبه

هبۀ مالِ مشاعی بسته به اینکه منقول باشد یا غیرمنقول متفاوت است. اگر مالِ موردِ هبه، منقول باشد در هبۀ مالِ مشاعِ منقول چون 

قبض مستلزم انتقالِ مادیِ مال و تسلیطِ متهب است قبضِ موهوبه بدون اذن سایر شرکاء ممکن نیست اگر مالِ موردِ هبه، غیرمنقول 

 مثل تخلیه و تسلیم سند کافی است. باشد قبضِ عرفی 

 :خواهیممی  اراده  تا چهار ما است  صحت شرط قبض که  عینی  عقود در: جالب نکته

 ایجاب اراده برای  . ۱
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 قبول اراده برای . 2

 اقباض   به اراده. 3

 قبض  به اراده. 4

حال .  (قبول)  کنم!«می   قبول»   :ییگومی  شما  و  (ایجاب)   !«کردم  هبه»  :گویم می   ؛کنم  هبه  شما  به  را  خودرو  این  خواهممی  من:  مثال

  را  ماشین  باید  من  پاسخ منفی است چرا که  ؟د و بِروید برداری  را   ماشین  د ییبیا  دتوانیمی   شماتا این مرحله،  شود:  مطرح می   سؤال این  

باز هم پاسخ، منفی    م؟هبد   ماشین را به شما  زور  به  توانممی   شود: آیا منسؤال دیگری مطرح می   ،حال  .(کنم  تسلیم)  کنم  اقباض

 .دکنی قبض را   مال هم ان خودت و دکنی قبول خاطر طیبِ با باید  هم شما است چون

  و  است صحت شرط چون . است عقد ارکان جزءِ عینی  عقود در قبض. دارد فرق ی یرضا  عقود  در قبض با عینی  عقود  در قبض پس

  اینگونه   قانونگذار   ، اشاره کرده است  اراده  سه  ق.م به  798  ماده.  (اقباض  به   اراده   هم  و  قبض   به   اراده   هم   اراده،  دو)  خواهد می   اراده

ارادۀ مُتَّهِب    .است  مفروض  ماده   در  متهب  ۀاراد   پس   کرده  قبول  پس  هست  هم  سودش  به  و  کرد  قبول  وقتی  بهِتَمُکه    کرده  فرض

 در ماده در تقدیر است.  

  این قبل از قبض،  .  داریم  قبول   و  ایجاب   ،قبض  از  قبل   عینی  عقود  در.  ه است شد  خوانده   2در مدنی    لا قب  وقف   در  نکته  این:  نکته

 .است  رجوع  قابل فطر  دو هرسوی   از   قبول و ایجاب

  سفیه   اینکه خاطر  به  (اینگونه است هبه  در فقط)  رودنمی   بین  از  قبول  و  ایجاب  این  بشود  سفیه  متهب  ،قبض  از قبل  اگر هبه  در :  نکته

هبه عقدی است    .کندمی   قبض   اشنماینده   و  ندارد  اشکال  شده  سفیه  بعداا   که  هم  الحا   کند  قبول  را  هبه  توانستمی   هم  لاوّ  همان

ممیز و مجنون هم قبول و هم  شان است؛ اما صغیر غیرا نماینده توانند آن را قبول کنند ولی قبض بممیز و سفیه می  مجانی و صغیرِ

 شان است.نماینده قبض با 

  همچنین   و  باشدنمی   آنها   در  توکیل  از  مانع  حجر  که  اموری   در   مگر  شودمی   وکالت  نلبط  موجب  موکل  محجوریت  :682ۀ  ماد

 . نباشد آن در اقدام از مانع حجر که اموری در مگر  وکیل محجوریت است

 : پس است مجانی  عقد هبه

 . (799 ۀماد) آنهاست ۀنمایند با قبض. کنند قبض  توانندنمی  ولی کنند قبول را هبه توانندمی  سفیه و ممیز صغیر

 .است  معتبر ولی قبضِ سفیه یا مجنون یا  صغیر به هبه در :799ۀ ماد

 نتیجه  پس.  آنهاست  ۀنمایند   با  قبض  هم  و  قبول  هم   ،بکنند  توانندنمی  هم   قبول   لااص  غیرممیز  صغیرِ  و   مجنونهمانگونه که گفتیم،  

  ۀنمایند  چه  و  کند  قبول  محجور  خود  چه  (ممیز  غیرِ  صغیرِ  و  مجنون)در مورد    ستا  آنها  ۀنمایند  با  همیشه  هبه  در  قبض  که  شودمی
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 . است شمرده  را  محجورین ۀهم  799 ۀمادامّا . آنها

 

در  اشاره کنیم:    قاعده]در توضیح این ماده باید به یک   «.شودمی   باطل  هبه  کند  فوت  متهب  یا  واهب ،قبض  از  قبل  اگر»  :8۰2ۀ  ماد

دو استثناء وجود این قاعده  برای  فوت کنند یا محجور شوند عقد باطل است؛ اما    قبل از قبضعقود عینی چنانچه یکی از دو طرف  

. در وقف، چنانچه واقف، خود را متولی قرار  2. در هبه چنانچه متهب محجور شود، عقد درسته و قبضِ ولی معتبر است؛  ۱دارد:  

. در وقف یک جای دیگر هم هست: اگر واقف قبل از  فوت کندعَلیهم بدهد  به تصرفِ موقوف مال را  داده باشد و قبل از اینکه  

 [ تواند قبض کند.صحیح است چون طبقۀ دوم می  ، عقدهمه بمیرند  بدهد طبقۀ اول عَلیهمموقوف اولِ   طبقۀ قبضِبه مال را اینکه 

 : نتیجه

 :  ، بعد از قبضو حجر اول: فوت

 شود که رجوع ممکن نباشد.فوت واهب یا متهب بعد از قبض باعث می 

 رود.می ندهد و هر عقدی که حق داد با فوت از بین شود زیرا حق می هبه بعد از قبض با فوت منفسخ نمی

 .کندنمیحقّ رجوعِ واهب را ساقط  ،حجر واهب یا متهب بعد از قبض

 شود. فوتِ طرفین بعد از قبض باعث انفساخ عقد نمی 

 فوت، بعد از قبض مانعِ رجوع است.

 مانعِ رجوع نیست.حجر، بعد از قبض 

 :  از قبض قبل،  و حجر : فوتدوم

 فوتِ واهب قبل از قبض، در این صورت، هبه باطل است. 

 فوتِ متهب قبل از قبض، در این صورت، هبه باطل است. 

اینجا فقط سِفَه است( اگر برای واهب باشد هبه، باطل است؛ اگر برای متهب باشد اثری در تحقّقِ هبه    حجر )منظور از حجر در 

 اش است. با نمایندۀ قانونی  عینِ موهوبهندارد، قبضِ 

باطل است؛  پس:   از قبض، فوت کند، عقد  از قبض مانع رجاگر قبل  بعد  انفساخ نیست؛ فوت  باعثِ  از قبض،  وع است ولی  بعد 

 حجر بعد از قبض مانع رجوع نیست. 
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 )قبض پیش از هبه(:  8۰۰ ۀماد

  قبض   گویدمی   قانون  بوده   متهب  دست  لاقب   موهوب  مالِ؛ وقتی  بوده  متهب  دست  لاقب  هموهوب   مالفرض این است که    در این ماده

 : ارتباط دارداین قانون  373 ۀماد  ابقانون مدنی  8۰۰ ۀماد. نیست زمال  دیگر

 . نیست قبض به محتاج باشد متهب ید در موهوبه  عین  که صورتی در :8۰۰ۀ ماد

 .ثمن در است همچنین و  نیست جدید قبض به  محتاج باشد بوده مشتری فتصر در  لاقب مبیع اگر :373ۀ ماد

 :دارد  حالت دو است متهب دست لاقب مال وقتی  هبه در  ؛دارد اشکال  قانون مدنی 8۰۰ ۀماد

 . کندمی  هبه  امر این   به علم  با و است متهب دست مال که داندمی  واهب. ۱

  را   واهب  ۀاراد  قبض  گفتیم  هبه  در  حال.  است  خودش  دست  مال  کردهمی   فکر  و  است  متهب  دست  مال  که  داندنمی  واهب.  2

  دانم می   منمثلا    ،داده  هم  را  اقباض   ۀاراد   ضمنی   طور  به  کند  هبه   را   آن  و  است  متهب  دست  مالش  بداند  اگر  واهب  پس  .خواهدمی

 . «کردم هبه شما به را مالم» :گویممی و ستشما دست مالم

  فکر   واهب.  شودنمی   مورد  این   شامل  مادهاین    و  شودنمی   واقع   قبول  و  ایجاب   با  هبه  است  متهب  دست  مالش   نداند  واهب  اگر   ولی

  یک   »فرصت دارم  :که  گذرد می   این  واهب  ذهن  در.  کندمی   قبول  هم   متهب  و  گوید می   را   ایجاب  است  خودش  دست  مال  کندمی

اینگونه تصور می   «نه   یا  بدهم  قبض  به  را  مال  که   کنم  فکر  روز به قبض  )یعنی پیشِ خود  اگر احیاناا پشیمان شد، مال را  کند که 

  چنین   شامل  8۰۰  ۀماد  و  شودنمی   واقع   قبول  و  ایجاب  با  هبه  اینجا؛  دهد و خب مال را هم که به قبض ندهد، ضرر نکرده است(نمی

)قانونگذار فرض کرده که هر مالکی از وضعِ مالِ خود و    کجاست  مالش  داندمی   مالکی  هر  کرده  فرض  مادهاین  .  شودنمی   یمورد

 قبول   و  ایجاب با  هبه  است   متهب  دست  مالش  نداند  واهب  اگر.  است  تقدیر  در  واهب  علم  ماده  در  بنابراینمتصرفِ آن آگاه است(  

 .شودمی  واقع هبه وقت آن  کرد قبول اگر  و بشود مطلع واهب باید و شودنمی  واقع

 : قانون مدنی 8۰۱ ۀماد

  یا   کند  هبه  او  به  را  مالی  بمته  هک  کند  شرط   تواندمی   واهب  بنابراین  و   باشد  ]با شرط عوض[  معوض  است  ممکن  هبه  :8۰۱ۀ  ماد

 .آورد بجا مجاناا را مشروعی عمل

  خوانیم می که  را  ماده  این.  بایستی مورد توجّه قرار گیرد  نکته  یک  اامّ  کرد  عوض  شرطِ  آن  در  شودمی  ولی  است مجانی  یعقد   هبه

نیست  ولی.  است   مجانی  همیشه   عوض  شرط  که  شودمی   متبادر  ذهن  به شرطِ  )  باشد  مجانی  ،ضوَ عِ  شرطِ  ندارد  الزامی   ،اینگونه 

 .باشد هم  ضمعوّ  ،ضوَ عِ شرطِ  تواندمی و (است مجانی غالبااعِوَض  
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 .است معوض   عِوَض،شرطِ این که  دبفروشی من به به مبلغ معیّن را انماشینت اینکه شرط  به بخشممی  شما به مالی من: ۱ مثال

  شرطِ   این  د«کنی  هبه  من  به  را  انماشینت  اینکه  شرط  به»  بخشممی  شما  به   مالی  من  مثلا مادۀ صدرالذکر مثال آورده است:  :2مثال  

 . است  مجانی عِوَض،

نظر    ددهی  انجام  اجرت   مقابل  در  من  برای  را  عملی   اینکه   شرط  به  بخشممی  شما  به  را  مالی  من:  3  مثال از  این شرطِ عِوَض،  که 

 .ساختمان حقوقی رایگان نیست

  به   را  ماشینم  من   دکتر  آقای»  :دییگومی  او  به  درویمی   شما  ا امّ  کند  جراحی  را   کسی  همه   نیست  حاضر  فومعر  خیلی  جراح  یک

 .«کنممی  پرداخت نیز را اجرت تمام و یدکن عمل  مراخواهم که و از شما می  بخشممی شما

نمی  معوض  وقت  هیچ  مادۀ  هبه  نمی  8۰۱باشد؛  هبه  مختصِّ  عاریه  ق.م  در  مثلا  یعنی  دارد.  وجود  مجانی  عقود  کلیۀ  در  و  باشد 

 شود و ... بجز وقف؛ در وقف، شرطِ عِوَض راه ندارد و این شرط در وقف باطل است. شود، در وصیت می می

گفت: »هدیه رو پس  ای که می )یعنی اوون خواننده   است  زم ال   (گرفته  را   مال  که   کسی)  متهب   به  نسبت  هبه:  هبه  جواز   و  لزوم 

  البته )  بدهد  پس  را  مال  تواندنمی   متهب  و (لزوم  اصل)  این مورد اشاره نشده است  هم   ایماده در  .  خودی حرف زده بود(فرستاد« بی

 .(که هبه را پس بدهد! کندنمی  را  کار این   هممتهبِ عاقلی  هیچ  ناگفته نمانَد،

 :ذیل موارد در مگر کند رجوع هبه  از موهوبه عینبا بقای   تواندمی  واهب نیز قبض از بعد :8۰3ۀ ماد

 . باشد واهب دالاو  یا مادر یا  پدر متهب  که صورتی در -۱

 .باشد شده داده  هم  عوض   و بوده معوض  هبه  که صورتی در -2

  فلس   ۀ واسط  به   متهب   اینکه  مثل   قهراا  خواه ،  ودش  واقع   غیر  حقّ  متعلقِ  یا  شده   خارج  متهب   ملکیت  از   موهوبه  عین  که   صورتی  در  -3

 .شود داده  رهن   به  موهوبه عین اینکه مثل اختیاراا خواه  شود محجور ]افلس[

 در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. -4

  صحیح نیست   ما  فرهنگ  در  البته)  کند  رجوع  تواندمی   واهب  یعنی  است  جایز  واهب  به  نسبت  صولال اعلی   هبهق.م    8۰3  ۀماد  طبق

  زم ال   واهب  به  نسبت  هبه  که  گفته  استثناء  تا  8  قانون.  (دبگیر  پس  دبرو  بعداا   و  دبده  ایهدیه   لامث  کند  هبه  دیگری  به  مالی  کسی  که

 : اندگفته  را  یکی  کدام هر  هم  8۰7 و 8۰6 ۀماد و گفته را یکی  8۰5ۀ ماد  گفته، را استثناء تا پنج  8۰3 ۀماد. است

 .(8۰3 ۀ ماد صدر) نیست رجوع   قابل دیگر هبهکه در این صورت  بشود تلف متهب  دست موهوب مال. 1

  رجوع   ولی  ؛دارد  امکان  فسخ   برود  هم  بین  از  مال  اگر  ،نیست  مال  به  مئ قا  فسخ   که  است  این  فسخ   و  رجوع  هایفرق   از  یکی:  نکته
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 .شود انجام رجوع  تا باشد مال باید  و است  مال به مئقا

  کنی هبه مالی اگر پرداخت شود نفقه باید که  کسانی به هتوجهاا اینک ) باشد واهب [ینیپا به] دالاو  و [البا  به] مادر پدر، متهب اگر. 2

 .است  رجوع قابل هم خواهر  و برادر بین قاعده  طبق. است رجوع   قابل شوهر و زن  بین هبه ،(نیست رجوع  قابل

  رجوع   حقّ  واهب  (باشد  داده  انجام  را  شرط  ،متهبیا به عبارت دیگر  )  باشد  گرفته  را  شرط  واهب  اگر   عوض،  شرط  با  هبه  در.  3

 . ندارد

  یا   (است  کمیحُ  تلف  4  مورد  و  بود  واقعی  تلف  ۱  مورد)  بشود  واقع  غیر  حقّ   قِمتعلّ  یا   بشود  خارج  متهب  ملکیت  از  مال  اگر.  4

  «کند  رجوع  خواهدمی و حالیه    خریدهل  ط  من  برای  شوهرم»  :گویدمی  نزد شما و  آیدمی  یخانمفرض کنید  .  بفروشد  را  مال  متهب

بگویید    یا  کند  رجوع  تواندنمی   دیگر در این صورت    که  !«بفروش سریع طل را    برو»  حقوق بدانید باید به وی بگویید:شما اگر    که

 . کند رجوع تواندنمی  شوهرش دیگردر این صورت  که  طلها را!« بگذار رهن»برو 

 .نباشد  سابقمالِ آن دیگر عرفاا یعنی  ، پارچه بوده و به لباس تبدیل شدهآرد شده بوده گندممثلا . کند تغییر موهوب مال. 5

 بود.  8۰3ۀ ماد موردِ پنج  این 

  مال   به  مقائ  «۱»  مورد )  استص شخ   به  مئ قا  رجوع  که  است  این  فسخ   و رجوع های  فرق  از  دیگر  یکی.  کند  فوت  متهب  یا   واهب.  6

  است   زنده  واهب  اینکه  با  بمیرد  متهب  اگر.  ندارند  رجوع  حقّ  اثشورّ  بمیرد  واهب  اگر.  کند  رجوع  تا  باشد  زنده  واهب  باید  ،(بود

 .(متهب هم  و واهب هم)  است صشخ  به مئقا رجوع   ندارد، رجوع حقّ

 . نیست ممکن رجوع متهب یا  واهب فوت از بعد :8۰5ۀ ماد

 برد. ؛ یعنی حجر واهب یا متهب حقّ رجوع را از بین نمی حجر نه  است  رجوع  مانع فوت: نکته

  حقّ   بشود  محجور   واهب  اگر  .کند  رجوع  تواندمی   واهب  شود  محجور  متهب  اگر.  نیست  رجوع  مانع  (شدن  محجور)  حجر:  نکته

  حجر   از  کنندمی   صبر  است،  صشخ   به  مقائ   رجوع  چون  کند  رجوع  تواندنمی   اشنماینده   ولی  (رودنمی  بین  از)  وجود دارد  رجوع

 کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی( 8۰5)حاشیۀ ذیلِ مادۀ  .بگیرد تصمیم و بشود خارج

 ۱   شمارۀموردِ  مصادیق  از  7  ۀشمار   این  گویندمی .  است  زمال   واهب  به  نسبت  مدیون  به  طلب  ۀهبقانون مدنی    8۰6  ۀماد  طبق.  7

  اگر  ؛ به عبارت بهتر،است  ۱  ۀشمار  ،7  ۀ شمار   علت  پس  (هالذمّفی   ما  مالکیت)  رودمی   بین   از  طلب  ، مدیون  به  طلب  هبۀ   در.  است

می نیست  رجوع  قابل  هبه  برود،  بین  از   مال دین ساقط  نیز  بخشش  اثر  در  است که  این  ایجاد حقّ رجوع  عدم  دلیل  مالِ  .  و  شود 

 مانَد.موهوبه باقی نمی 

 .ندارد رجوع حقّ  ببخشد مدیون به را خود  طلب داین  هرگاه :8۰6ۀ ماد
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)در صدقه، حقّ رجوع نیست زیرا صدقه، نوعی    است  زمال   واهب   به  نسبت  ولی  است  هبه  نوع  یک  صدقه:  (8۰7  ۀماد)  صدقه.  8

 :شده صدقه بودن زمال  برای توجیه تا دو. استرداد نیست(تعهد طبیعی است و زمانی که پرداخت شد قابل 

تعهد،  و  است  3۱طبیعی   تعهد  صدقه  گویندمی   (الف نوع  این    رجوع   توانستنمی   دیگر  کردمی   اجراء  داوطلبانه   مدیون  اگر  در 

 . کند

نموده  فقها  را  مدوّ  توجیه  (ب   در   گویندمی  فقها  .شدمی   زمال  هبه  (شدمی  انجام  شرط)  گرفتمی   را  ضوَعِ  ،واهب  اگر.  اندبیان 

چون    نیست  رجوع  قابل  پس  دهدمی  شما در این دنیا یا آن دنیا  به  را  شضَ وَعِ  خداوند   موقع  همان  ددهیمی   صدقه   شما  وقتی  صدقه

 ض گرفته شده است. وَعِ

 . ندارد رجوع حقّ ، بدهد دیگری به صدقه عنوان به  را   مالی کسی اگر :8۰7ۀ ماد

 :قانون مدنی ارتباط دارد 8۱9 و 459 و 287 وادّم ا ب قانون مدنی 8۰4 ۀماد

 .بود  خواهد متهب مال باشد منفصل اگر و  واهب مال باشد متصل  اگر  موهوبه عین  نماآت ،واهب رجوع صورت در :8۰4ۀ ماد

  عقد   واسطه  به  که  است  کسی  مال  شودمی  حادث  معامله  مورد  در  اقاله  زمان  تا  عقد   زمان  از  که  منفصله  منافع  و  نماآت:  287ۀ  ماد

 . شودمی  مالک اقاله ۀنتیج  در که است  کسی مال متصله نماآتِ ولی است  شده مالک

  و   او  بین  که  شرایطی   به  بایع   اگر  بنابراین  بایع   رای ب  خیار  قید  با  شودمی  مشتری  ملک   مبیع  ،عقد  مجرد  به  شرط  بیع   در  :459ۀ  ماد

  به   بایع   بالعکس  اگر  و  گرددمی   مبیع  قطعی  مالک  مشتری  و  شده  قطعی  بیع  ننماید  عمل   است   شده  مقرر  مبیع  استرداد  برای  مشتری

  تا   عقد  حین  از   حاصله  منافع   و   نماآت  یول  دش  خواهد   بایع   مال  مبیع  ،فسخ   حین   از   کند  استرداد   را   مبیع  و   نماید  عمل  مزبوره   شرایط

 .است  مشتری مال فسخ  حین

  متصل   که  صورتی  در   و  مشتری  مال  باشد  منفصل  که  صورتی  در  شود  می  حاصل  مبیع  در  شفعه  به  اخذ  از   قبل  که  نماآتی  :98۱ۀ  ماد

 .کند قلع  کاشته که را  درختی یا کرده که را بنایی  تواندمی  مشتری ولی است شفیع مال باشد

 .است واهب  مال  متصل منافع   و است  متهب مال منفصل منافع کرد رجوع  واهب وقتی

گوید که آن را  کند و می تومن به دیگری هبه می   2۰۰,۰۰۰,۰۰۰نکته: هبه با قیدِ مَصرَف از اقسامِ هبۀ معوّض نیست مثلا شخصی  

 ی قبولی در آزمونِ کانون خرج کن! برا

 

 
  نخواهد   مسموع  او  استردادِ  دعوای  نماید،  ءایفا  را  تعهد  این  خود،  ۀ اراد  و   میل  به  متعهد   اگر  اما  باشد،نمی   مطالبه  حقّ  قانوناا  ه، لَمتعهد   برای  که  تعهداتی  31

 . بود
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بر    !  ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس  تأثیرگذاری  زندگی ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و 

هایی  کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. را که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می 

های روان« متفاوتم! من به این جمله نویسی« و »به کار بردن مثال ویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده در حوزۀ آموزش و ن

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 

نفس  بهخواهیم اعتمادمان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ ُمخلصانه
ا  ها ر خواهیم باید در شخِص دیگری ایناندیشی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتخودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

و   کنیم  برای خودمان میالقا  را  دیگران هم بخواهیماگر موفقیت  برای  به  خواهیم  موجِی کمک  اثِر  ما!  زندگی  بر  است  دیگران«  »اثر  این   .
یکی از    دوستی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیمترین ذینفع این »نوعمان به آنها این است که خودمان بزرگدیگران و بخشیدِن سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ایم. اثر دیگران باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر دادهها بر زندگی هر کس اطرافیانش میتأثیرگذارترین بخش
با نوشتن مطلبی یا    دیه کنممن به دیگری هیعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند،  

و اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را    دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعه 
شده متوّجه  من  کنند.  دستاحساس  به  برای  راه  بهترین  زندگیام  در  که  چیزهایی  میآوردن  انرژیام  که  است  این  دیگران  خواهم  به  بخشش  روی  را  ام 

 متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند. 

با   mollakarimi.omid@gmail.comایمیل    راهایم، مواجه شدید؛ از  اگر حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که از آن غافل مانده 
 omid_mollakarimiاینستاگرام:                       / 1402 آخرین بروزرسانی  ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. 

  
ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت  های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده:  

گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک  ثابت از اوون میهم داشتم که ماهانه یه حقوِق  
ها  خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی

دیدم. همیشه دوست داشتم  رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
نفس عمیق بکشم و های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه  مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت

باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن   اینه که  از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد  توو یه محیط  بگم »تونستم!«. 
فروردین شروع کنم به خوندن! البته این   اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول 

خوای بشینی و بخونی  اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می
تا شرکت می و ده  هزار  بگن: »صد  یا  َور میکه چی!«؛  تا  نهایتًا سه هزار  و  به کنن  نداشتم که  نداری!« اطمینان  ُعمرًا شانسی  بدوِن سهمیه  تو  و  دارن 

ام خواستم که توو این مسیر کمکم  الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانوادهموفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسمه
ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم  من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانهکنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از  

گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه  ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهترسی که از شکست داشتم، از تصمیم
سینۀ کوچولو که رووش آرم  رسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاقوو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میجاسوئیچی برای ماشینی که ت

ُاومد. مثاًل با  های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میکانون رو داره و وکیل
  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می  ۶مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا  

بهره زحمات  اوون  شیریِن  میوۀ  و  نتیجه  از  فردا  بکشم  زحمت  امروز  اگر  داشتم  ایمان  اینکه  کنی! خالصه  استفاده  کتابخونه  از  به ند میم شب هم  شم؛ 
آزمون تمامِی  در  در وضعیتی هستم که  نوشتم  رو  این متن  امروز که  اینکه که  از  ُیسرا«. خوشحالم  الُعسر،  َمع  قرآن: »فان  )وکالت،  فرموده  های حقوقی 

یه جمله تموم کنم: »تووی سکوتقضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و می تالش کن و اجازه بده   خوام متنم رو با 
 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 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
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