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 آزمون اهی   :وژیه متقاضیان شرکت رد  حقوق مدنی     جزوه

    ورودی  کارآموزی  وکالت 

 دااگشنه سراسری و آزاد حقوق کارشناسی   ارشد

 قضاوت  

اسناد  رسمی    سر دفتری 

د خا کباز مدر                                                                                                                                                                                                                                                               :   محم   س   

 

این جزوه برای استفاده دانشجویان بصورت کامالً رایگان می 

یا هرگونه  مازاد برهزینه کپی باشد بنابراین خرید و فروش

 بهره برداری مالی از آن به حکم اخالق صحیح نمی باشد .

  -مقدمه

درک صحیح مطالب  مستلزم یادگیری وآزمون های حقوقی از جمله وکالت ، کارشناسی ارشد حقوق و ...  قبولی در

صرف وقت و  در این آزمون ها است که این امر جز با ی مناسب جهت شرکتپیدا کردن مهارت وحقوقی هر درس 

برای حقوق مدنی عت تدریس مطالب این جزوه حاصل صد ساآزمون و خطا برای رسیدن به مطلوب میسر نمی شود . 



2 
 

یادآوری چند نکته قبل مطالعه جزوه الزم می . متقاضیان شرکت در آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد حقوق است 

 باشد : 

قانون » منبع اصلی تدریس و ارجاعاتی که به عنوان یادداشت در این جزوه از آن ها یادشده است مربوط به کتاب .1

 است .  ناصرکاتوزیانامیرمرحوم دکتر استاد فرزانه حقوق ایران  « مدنی در نظم حقوقی کنونی 

ده جلدکتب قطور ایشان نظیر دوره قواعد عمومی نظر به این که کتاب مذکور چکیده ای از مطالب حداقل .2

د قانون مدنی آمده است و این جزوه به که بصورت یادداشت در زیر موا جلد( و ...4عقود معین)جلد( و 5قراردادها) 

شرح و بررسی آن یادداشت ها پرداخته است ؛ می تواند منبعی چکیده و فشرده از قواعد عمومی قراردادها و عقود معین 

 برای یادگیری دوره مقدماتی کل حقوق مدنی به زبان ساده باشد .

یا نظر مدرس این درس با فونت ریزتر ذکر شده است ،  در مسائلی که نظر استادی مخالف نظر مرحوم دکتر کاتوزیان.3

ازدیدگاههای مخالف می باشد و معموالً نظرات ایشان بعنوان مالک و معیار پاسخگویی به  دانشجو صرفاً جهت اطالع

 گزینه صحیح در آزمون های حقوقی می باشد . 

در جزوه   یا   عالمت های بوده است ؛ از ابتدای قانون مدنی با توجه به شیوه تدریس که نکته های مهم هر ماده .4

و بعنوان بخش درپایان  بیانگر بیان یک نکته حقوقی راجع به توضیح یکی از مواد قانونی یا یادداشت های آن می باشد .

 همراهه ب سال اخیرچند و کارشناسی ارشد وکالت های آزمون درس حقوق مدنی  تستی سواالتدوم این جزوه ، 

پاسخنامه تشریحی و چند آزمون آزمایشی به همراه پاسخنامه که مشابه سواالت آزمون های وکالت چندسال اخیر 

گردآوری این جزوه برای استفاده  که می تواند درسنجش دانشجو موثرباشد.آورده ام  را طراحی شده است

باشد تا مهارت الزم در درس حقوق مدنی برای شرکت درآزمون های  میرایگان دانشجویان 

فروش  خرید وونه گهر را از دعای خیرخود بهره مند سازند بنابراین بندهحقوقی را کسب نمایند و 

 .           بود صحیح نخواهد به حکم اخالق از آن یا معنوی یا بهره برداری مالیمازاد بر هزینه کپی 

                                                            1393محمد خاکباز یازدهم آذر ماه                                                                                       

 

 «به نام حضرت حق منشاءِ زیبایی و جالل » 

 : باید خوانده شود  و کارشناسی ارشد حقوق وکالت آزمونِبرای که قوانین مرتبط با حقوق مدنی 

  و ... ( 8و  3)خصوصاً مواد  . 1363تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف مصوب  قانون -1
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  . قانون تملک آپارتمان ها -2

 . 1389مصوب  قانون پیش فروش ساختمان - 3

 .  7/2/1339انون مسئولیت مدنی مصوب ق -4

 .1387مصوب  برابراشخاص ثالثدر قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  -5

 .  1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  -6

 . 31/6/1392قانون حمایت ا زکودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب  -7

 .  1382/  4/  29مصوب قانون نحوه اهداءِ جنین به زوجین نابارور  -8

  قانون امور حسبی)مواد راجع به وصیت و...( -9

 . 13/6/1313راجع به رشد متعاملین مصوب  قانون -10

 . وآیین نامه های آن 76و  56قانون روابط موجر و مستأجر -11

 و... 4و 2مواد خصوصاً ق.ن.ا.م.م.  -12

 ق.ث(و...  149و147و48و22)مواد  قانون ثبت -13

موادی از قانون مجازات اسالمی درخصوص تصادف دو وسیله نقلیه و تداخل اسباب و قانون تجارت در خصوص  -14

 (  1392به بعد ق.م.ا مصوب  520)مواد و ... استفاده بالجهت 

 . 1358ماده واحده الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالک مصوب  -15

 انتقال مال غیر.  قانون راجع به -16

 

 . اصل عطف بما سبق نشدن درقانون مدنی و استثنائات آن1

 قانون عطف به ما سبق نمی شود.قاعده :  : 4ماده 
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 عطف به ما سبق می  است قانون در خصوص متوفایی که هنوز تقسیم ترکه نشده: ق م(  946استثناء ماده )تبصره ماده

 شود 

 در خصوص وارث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم :مفاد این ماده 946تبصره ماده

 ق.م( 4نشده الزم االجراست)استثناء ماده

 عین منقول    

عرصه)زمین( زوجه 

 اعیان)بنا( قیمت غیر منقول اعم از :    

 زمین بیاض 

 

 تقسیم ترکه طبق قانون ارث می نمایند در این تصمیم به  1390فوت می کند ورثه ی او در سال 1386مردی در سال

 صورت:

 تنها از اعیان ارث می برد. 1387ق.م قبل از سال 946الف(زوجه طبق ماده 

  قیمت تمام عرصه و اعیان ارث می برد. 8/1ب(زوجه از 

 عین عرصه و اعیان ارث می برد. 8/1ج(زوجه از 

متوفایی که هنوز ترکه اش تقسیم نشده است؛ قابلیت اجرایی ق.م در خصوص  946ره ماده صب صحیح است زیرا تب

 دارد و به اصطالح قانون در این مورد عطف به ما سَبَق می شود .

 

 

 

 . احوال شخصیه 2

 : اتباع ایرانی مقیم خارج تابع قانون خود 6ماده 
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 احوال شخصیه 

 : ه بامشروط بر اینک : اتباع خارجی مقیم ایران تابع قانون خود 7ماده 

 قواعد امری مخالف نباشد.  _اخالق حسنه _نظم عمومی

     مجموعه ای از قواعد امری حقوق است که در زمینه های مختلف روابط اجتماع را               نظم عمومی

مثال رشا و ارتشا و ربا مخالف نظم تنظیم می کند . مثال : نظم عمومی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، خانوادگی و ... 

 عمومی اقتصادی است . 

 قانون مدنی 10ماده  

ق.م بیانگر اصل آزادی قراردادها یا آزادی  10ماده   اصل حاکمیت اراده،اصل آزادی قراردادی را به وجود آورده .

گرفته است . حقوق قراردادی است که خود این اصل از اصل فلسفی دیگری به نام اصل حاکمیت اراده نشات 

حقوق و اخالق حسنه و نظم  قراردادها عرصه ومیدانِ وسیع اصل حاکمیت اراده است به شرطی که با قواعد امری

 تعارض نداشته باشد . عمومی

 ) امکان اسقاط خیارات با تراضی ( و ... قانون مدنی 448ماده  10ماده 5یادداشت مثال 

 موارد زیر در طول هم دیگر هستند : 

 نظم عمومی قانون امری (1

 . اصل آزادی قرارداد ها و اصل حاکمیت اراده           ==         قرارداد خصوصی،توافق طرفین (2

 . مفسر اراده ضمنی طرفین، اصل حاکمیت اراده    عرف (3

 قانون تکمیلی (4

 

 

 11ماده : 
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 نگهبانی سگ م نسبیمتقوِّ   مال

 مانند :  باشد نه عین مالمال باید منفعتش مشروع 

 مخدر دارو ساختن ازمواد 

 

 اقسام تقسیم مال  

 منقول 

1) 

 غیر منقول

 عین شخصی معین یا عین خارجی 

 عین کلی یا کلی فی الذمه عین 

 در حکم عین معین یا کلی در معین (2

 منفعت

  مثلی 

3) 

 قیمی

 مصرف شدنی یا استهالکی 

4) 

 استهالکیمصرف نشدنی یا غیر 

 با مالک 

5) 
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 بی مالک یا مباح

 مفروز 

6) 

 مشاع

 مثال : درخت ، گوسفند ، خانه، ماشین و ... وجودش مستقل و غیر وابسته است. عین 

 

، شیر و پشم گوسفند، سکونت  وجودش وابسته به عین است)آویزان به عین(میوه درخت منفعت

 خانه ، سوار شدن ماشین و ...

: گاهی یک چیز خودش عین مستقل است ولی به اعتبار چیز دیگر منفعت است . مثال : میوه درخت در  1 نکته

 مغازه خودش عین است ولی به اعتبار درخت منفعت آن درخت محسوب است . 

 : منافعی که از آن استفاده می شود مستوفات و منافعی که از آن استفاده نمی شود غیرمستوفات نام دارد. 2نکته 

مورد معامله واقع می شود و در « منفعت » مورد معامله واقع شود و در اجاره « عین » : در بیع حتما باید  3نکته 

، قرارداد  (648)، قرض( 466)مادهبرخی عقود هم عین و هم منفعت می تواند مورد معامله واقع شود . مثل : معاوضه 

 .  (746) ، صلح (826)، وصیت (793) ، هبهآن(  1و یادداشت  1078)تملیک مهریه 

 هدفش رسیدن به مال است.                مالی     

حق 

هدف نهایی رسیدن به غیر مال است.))تامین نیازهای روحی،عاطفی،حق                     غیر مالی   

 و ... «حقوق معنوی»زوجیت،حق تاًلیف،حق اختراع

 

تفاوت های حق مالی و غیر مالی 

 ( قابلیت تبدیل و تقویم به پول 1
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 قابلیت انتقال. (2

 قابلیت اسقاط. (3

     اسقاط رابطه ی زوجیت نیست،سقوط یا زوال رابطه ی زوجیت است. ،طالق 

    ساقط کردن.                 اسقاط حق 

    از بین رفتن موضوع حق،حق با ازبین رفتن موضوعش از بین می                                 سقوط یا زوال حق

 رود)سالبه به انتفاع موضوع(

  ق.آ.د.م آشکار می شود درصورت فوت یکی از زوجین در دعوای طالق قرار  105تفاوت سقوط و اسقاط در ماده

فتن موضوع اش ساقط می حق با از بین رسقوط دعوا صادر می شود چون حقّ به طور کلی سلب و ساقط شده است . 

حقّ سالبه به انتفاءِ موضوع شده است ولی با فوت یکی از طرفین در دعاوی دیگر ، با صدور قرار  ،شود . به بیان منطقی

  آ.د.م(ق. 105 )ماده  توقیف یا توقُّف دادرسی ، دعوا موقتاً متوقف می شود و دعوا به طرفیت وراث ادامه می یابد .

 که اعتبار امر مختومه دارد. است تنها قراری،  واقرار سقوط دع ضمناً

 

 حق عینی)حقی که صاحب حق نسبت به یک عین معین  

 دارد(مثل:حق مالکیت. مالی 

 .  حق دینی)حق شخصی،ذمی،دین،طلب(حق طلبکاربه بدهکار حق

 غیر مالی               

 

 

 

 عینی که قابل اشاره با این و آن است.                        عین معین 

    قابل صدق بر افراد عدیده است)آپارتمان(                    عین کلی 
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ق.م(257،317،816ک نماید.مواد)صاحب حق می تواند عین مورد حق را در دست هر کس باشدتملُّ : اثر حق عینی، 

چنانچه زوجه مهریه را . سکه طال  100 دیگر مهریه ی زوجه ایسؤال:مهریه ی زوجه یک خانه ی معین تعیین شده و 

 چه آثاری بر آن است؟در هر دو فرض گفته شده ، هبه نماید 

عین باقی است ولی در مهریه قسم دوم مهریه عین معین است و واهب حق رجوع دارد چون اصوالً در مهریه قسم اول 

  3بند   803)مواد .و در کلی )دین( حق رجوع وجود ندارد الذمه استکلی فی مهریه ، مال واهب حق رجوع نداردچون 

 (ق.م 806و 

 قانون مدنی 803ماده  : 

 اصل کلی قابل رجوع بودن هبه است و موارد مندرج در این ماده استثناء بر این اصل است.

  ق.م واقع شود یا  803ماده  3و  2قابل رجوع است مگر مشمول بند های  اصوالً هبه ی زوجه به زوج و زوج به زوجه

ق.م  266بعنوان ایفای دین طبیعی باشد که با میل شخص ادا شده است و چهره حقوقی پیدا کرده است و مستنداً به ماده 

 )مرحوم کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات(.گردد غیرقابل رجوع

 ق.م 20حقوق منقول)کلیه حقوق دینی منقول هستند(ماده  

 منقول

 منقولاموال  

 : ق.م( 20کلیه حقوق دینی منقول هستند . )ماده   قاعده کلی 

 حق دینی داریم که غیر منقول است{4:} چهار استثناء دارد20ماده  : 20استثنائات ماده 

 (18ماده 2الزام به تسلیم مال غیر منقول  الزام به تسلیم مبیع)یادداشت  (1

 (18ماده  1به تنظیم سند رسمی )یادداشت الزام به انتقال مال غیر منقول   الزام  (2

 (18ماده  4)یادداشت  الزام به پرداخت خسارات وارد بر مال غیر منقول   طبق نظر کارشناس (3

 ( 20ماده  3مطالبه ی اجرت المثل امالک غیر منقول    طبق نظر کارشناس )یادداشت  (4

  منقول و حق دینی                         مال غیرمنقولاجرت المسمی 
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  مگر اجرت المثل مال غیرمنقول باشد که درصورت  منقولو حق دینی                             مال غیرمنقولاجرت المثل

  . استمنقول  ماشیناجرت المثل غیرمنقول و خانه جرت المثل ا: اخیر حق دینی و غیرمنقول است. مثال 

 13ماده  2یادداشت شماره : 

 ا منقول بالمال یا پیشاپیش منقول . منقول قراردادی یمال 

 در مورد غیرمنقول ها . یا خلع ید  دعوای تصرف عدوانی                     در رویه قضایی کنونی  غاصب

  .  بدون سند رسمیمعموالً                       متصرف عدوانی    

 . با سند رسمیحتماً                              دعوای خلع ید  

سؤال : 

فردی یک واحد آپارتمان را به دیگری می فروشد،فروشنده از امضای سند رسمی انتقال خودداری می کند و در مقابل 

 خریدار نیز از پرداخت کامل باقی مانده ی ثمن خودداری می کند با ذکر دلیل و مستندات حقوقی بیان کنید: 

 20ماده   عمومطبق منقول  و حق دینیاست؟ خریدار به پرداخت ثمن چه نوع حقی الزام  رایالف(حق فروشنده ب

از استثنائات ماده   منقولغیر ولی ب(حق خریدار به الزام فروشنده به امضای سند رسمی چه نوع حقی است؟))حق دینی

20 . 

خریدار در برابر او چه حقی اگر ثالثی به ملک آسیب برساند یا بدون اجازه خریدار در آن سکونت کند حق  ج(

 . 20جرت المثل، حق دینی و غیر منقول از استثنائات ماده  است؟خریدار چه مالی می تواند از او دریافت کند؟))ا

 شد؟ د(اگر مورد معامله به جای آپارتمان، خودرو بود چه می

 ق.م  20حق دینی و منقول تابع ماده 

.هر جا الزام آمد حق دینی است 

 

 (مالک شده است . ق.م 140ماده با اسباب مالکیت مندرج در لک)با ما 

(قابل تملک)مال اعراض شده،ماهی دریا.. مال . 
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 بی مالک )مباح( 

 و ... ( غیر قابل تملک)اموال عمومی،مشترکات  

 اند قابل مالکیت نیستند . قابل انتفاعفقط                   عمومی    اموال  

 ا اسباب قهری یا قراردادی.بق.م(آن را تملک می کند140که شخص به واسطه اسباب تملک )مادهمال با مالک:مالی 

 نیست بلکه مال تمام افراد ملت است . تمام افراد ملت در مورد آن حق استفاده و انتفاع مال عمومی:در مالکیت دولت

 ...، کتابخانه های عمومی وها،حریم رودخانه هاعمال حاکمیتی آن را اداره می کند پارکها، جنگلدولت از باب اِ دارند و

 که مِلک دولت نیست ولی دولت، اداره کننده آن است. 

ِرسه ای که دولت پول داده عمال تصدی گری مالک آن شده است،مدمال دولتی:در مالکیت دولت است و از باب ا

 و خریده است . 

 ویژه اسقاط حقوق عینی                         اعراض 

     ویژه اسقاط حقوق دینی                         ابراء 

 

  را ثابت کنیم .  اثبات:بعضی چیز ها در عالم واقع است ولی باید وجود آن 

َمعال  

درجه جوش می آید،کسی پول می   100اًبرای ما ثابت شده،آب در چیزهایی که در عالم محققثبوت :  

 و چیزی می خرد.دهد 

  رابطه با هم دارند:3عالم اثبات با عالم ثبوت 

(بعضی از امور در عالم ثبوت وجود دارد و در عالم اثبات نیز به اثبات می رسد مانند:از شخصی طلبکاریم و از او 1

 داریم و بدهکاری او را ثابت می کنیم . چکی

از کسی طلب  تا آن را اثبات کنیم . اثبات چیزی وجود ندارد (بعضی از امور در عالم ثبوت وجود دارد ولی در عالم2

 داریم ولی سندی بابت طلب نداریم.
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 می سازیم وآن را به اثبات می رسانیم. یا غیر اخالقی (بعضی از امور در عالم ثبوت وجود ندارد ولی ما دلیل جعلی3

نگرفته است . طلبکاربا همان چک مجدداً  مثال بدهی بدهکار تسویه شده ولی چک و مستند بدهی را از طلبکار پس

 پول را از بدهکار می گیرد . در عالم ثبوت دینی نیست ولی با دلیل غیراخالقی در عالم اثبات آن را می گیرد .

مال مجهول المالک در عالم ثبوت مالک دارند )واقعاً و حقیقتاً مالک دارند ( ولی در عالم اثبات ما به مالک آن 

  آن را مجهول المالک می نامیم . ، م و به خاطر همین عالم اثباتدسترسی نداری

 می رود . مصرف شدنی)استهالکی(بسته به نوع مصرف متعارفش از بین 

مال  

  از بین نمی رود . مصرف نشدنی)غیر استهالکی(بسته به نوع مصرف متعارفش 

 

 این تقسیم  فواید: 

موضوع عقد باید مصرف نشدنی باشدمثل:عقد موجد حق انتفاع،وقف، (چند عقد در قانون مدنی است که مال 1

 (اجاره میوه برای نمایش صحیح است.46،58،637،471عاریه،اجاره)مواد

است .  نامزدی ، ابداً نکاح موقت نیست . هیچ زوجیتی  عقد جایزغیر اذنیق.م( )) نامزدی  1037هدایای نامزدی)ماده(2

 قرار نمی شود . نامزدی دوره ای برای شناخت نامزدها از یکدیگر است . ((اعم از نامزدها بین نامزدها بر

 قابل استرداداست. : عین هدیه موجود باشد

است و اگرمصرف نشدنی باشد و در اثر تقصیر یکی  قابل استردادغیر اگر مصرف شدنی باشد  : عین هدیه موجود نباشد

مال مصرف شدنی به این نیت داده می شود که دیگر قابل استرداد چون از نامزدها تلف شده باشد قابل استرداد است. 

اگر  که بخورد و نباشد و تملیک بدون حق استرداد صورت گیرد مثال کسی به نامزدش یک چایی یا بستنی نمی دهد

یزه وجود را مطالبه کند ولی در هدیه طال یا انگشتر یا ساعت این انگ آن چایی یا بستنیروزی نامزدی به هم خورد پول 

دارد که هبه با شرط فاسخی است یعنی تملیک صورت می گیرد ولی هرگاه نامزدی به خورد هبه هم منفسخ شود . 

 (1037ماده  3)یادداشت 

 دایای نامزدی خالصه استرداد ه

 خواه مصرف شدنی یا نشدنی باشد . عین هدیه موجود :  قابل استرداد است  .1
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 غیرقابل استردادقیمت اش . مصرف شدنی : 1                                                        

     عین هدیه غیرموجود : ......  .2

 مصرف نشدنی : اگرباتقصیرطرف تلف شده باشدقیمت قابل استرداد .2                                                                       

 

 عین:بیع و ... مالکیت .1

 اجاره و... : منافعمالکیت . 2

 حق انتفاع:صرفا حق استفاده دارد.. 3

مالکیت یک مفهوم کلی مشکک .  این چهار مورد در طول هم هستند نه در عرض هم .   عاریه : انتفاعو اذن  اباحه.  4 

 است مانند نور خورشید و مهتابی و چراغ قوه که مفهوم نور قوت و ضعف دارد . 

 (108تکلیف است.)مادهحق= همراه با    

.(98)مادهبلکه فقط رفع مانع می کند .  اذن=تکلیفی ایجاد نمی کند  

  مهمترین تفاوت های حق و اذن 

(وقتی حق ایجاد می شود به دنبال آن تکلیف می آید)تالزم حق و تکلیف(ولی اذن ساده تکلیفی برای آذن و مأذون 1

 تفاده از مال(مانند ید مستعیر در عقد عاریه، فقط رفع مانع می کند))اذا زالَایجاد نمی کند و صرفا اباحه ی تصرف )اس

  منوع((المَ المانع عادَ

(در عقد اذنی هر گاه منبع زاینده ی اذن )اراده ی آذن(یا تکیه گاه اذن)اراده ی مأذون(به جهتی از جهات زایل 2

در عقدی که حق ایجاد می  منفسخ می شود ولیز دست می دهد و عقد شود)فوت، حجر(عقد مبنای حقوقی خود را ا

یعنی قصد و اراده بواسطه فوت یا حجر قائم مقام )وارث یا قیم(  حقعقد الزم ، با زوال منبع ایجاد کننده کند مثل 

 954)ماده شخص متوفی یا محجور جانشین طرف عقد می شود وعقد هم چنان به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

 ق.م(

 اذنی : وکالت ، عاریه ، ودیعه ، شرکت ، مضاربه .عقود جایز 
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برای مرتهن ، کفالت برای مکفول له ، عقد ضمان برای طلبکار ، عقد عقود جایز غیراذنی : نامزدی ، حبس مطلق ، رهن 

  موجد حق انتفاع و ارتفاق برای منتفع و صاحب حق ارتفاق . 

نیست . عقد جایز عام و عقد اذنی خاص است.) رابطه عموم و  هر عقد اذنی حتماً جایز است ولی هر عقد جایز اذنی

 خصوص مطلق(

 الزم معموالً در این دسته عقود اند مثل :  بیع ، اجاره ، قرض ، معاوضه و ... و عقودعقود موجد حق : عقود تملیکی 

 ق.م 132و  30جمع مواد : 

 به قدر متعارف 

 :  شرایط تصرف قانونی

 دفع ضرربرای رفع حاجت یا  

  از نظر اصولی بین الضرر و تسلیط تعارض نیست چون دو دلیل هم عرض و هم رتبه نیستند بلکه الضرر بر تسلیط

 حکومت دارد . 

(108تا  93(حق ارتفاق)54تا  40حق انتفاع) : 

 : 40ماده 

ـ   ـ حق انتفاع ـ حق ارتفاق   حق شفعه  –تحجیر عینی اصلی}مالکیت 

  حقوق عینی

 {یا وثیقه  عی }رهنبَعینی تَ 

 

 

 مطلق قابل استناد در برابر همه : حق عینی 

 

 مالک عین یا منفعت 
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 عقد موجد حق انتفاعطرفین  

 منتفع 

 

 47ماده : 

 قبول + ایجاب = عقودتشکیل 

    .     قبض ایجاب + قبول+ عقود عینی=

 قبض یا تسلیم : دادن مورد معامله به تصرف دیگری                  اقباض یا تسلُّم : تحویل گرفتن مورد معامله  

عقود عینی : 

 (عقد موجد حق انتفاع.1

 (وقف.2

 (هبه.3

 (رهن.4

 .   (بیع صرف5

)) ـ طال به نقره ـ نقره به طال  بیع صرف: ))طال به طال ـ نقره به نقره 

ها یک نوع عقد بیع  عمل صرافیهم چنین کار صرافی ها معاوضه نیست .را با بیع صرف اشتباه نکنید. عمل صرافی

است . چون ارز داخلی بعنوان ثمن داده می شود و ارز خارجی بعنوان مبیع از طرف صرافی فروخته می شود و صراف 

 سودی از محل این فروش می برد . 

 ید امین در  مثالچیزی در دست داشته باشد یدش امانی است. امانی دوعقیکی ازبموجب در کلیه عقودی که شخص

، ید منتفع بر مال مورد انتفاع ، ، ید مرتهن در مورد ید مستاجر بر عین مستاجره ، ید مستعیر بر مورد عاریه  مورد امانت ،

ین ید امانی ادامه دارد تا جایی ریک سازنده بر مورد عقد مشارکت . ا، ید شرهن ، ید مضارب بر وجه نقد مورد مضاربه 
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که انکار یا امتناع از استرداد مال امانی نماید در این صورت یداش از امانی به ضمانی منقلب می شود و مسئول تلف یا 

 ق.م( 631و  616و  310نقص یا عیب مال حتی در صورت تلف بواسطه قوه قاهره می شود .)مواد 

کسانی که در عقود سمت دارند : 

 . ل خود طرف معاملهاصی (1

 قانونی:ولی قهری)والیت()پدر و جد پدری(         

  قراردادی:وکیل           : نماینده (2

 قضایی:به حکم دادگاه)قیم،امین غایب یا جنین(                                    

 

 .به جای طرف عقد می نشیند وجانشین اصیل می گردد بلکه  ، نه وکیل است نه اصیل،  (قائم مقام3

 ق.م64و 53مثل ماده.  انتقال پیدا کرده کسیکه مال به او یعنی  منتقل الیهبه سبب ارادی، :خاص  

 .طرف عقد  جرم با حَـ قیِّ طرف عقد ورثه با فوتبه سبب قهری،: عام  :  قانونی قائم مقام

 

 موضوع عقد اعم از انتقال ارادی یا قهری شخص دیگری جانشین طرف عقد می شود: قائم قائم مقام:در اثر انتقال مال

در ملکی حق انتفاع وجود دارد و فروخته شود ، عقد موجد حق انتفاع به قوت خود مثال وقتی  مقام خاص)منتقل الیه(

 (ق.م 458و  53مواد ، )قائم مقامی خاص خریدار جانشین فروشنده دررابطه با منتفع می گردد.باقی است و 

 .می شوند  قائم مقام )عام(به سبب فوت یا حجر طرف عقد وارث یا ولی یا قیم جانشین طرف عقد

 

 

 54ماده   
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:   54ماده  1یادداشت شماره  است. غیراذنیعقدی الزم است مگر حبس مطلق که جایز عقد موجد حق انتفاع اصوالً

مثل « بموجب اذن باشد » عقد موجد حق انتفاعی که الزم است و یا « کند او را صاحب حق » منظور دکتر از این که 

 گذاشتن سرتیر به اذن دیگری روی دیوارش .

معوض یا مجانی بودن حق انتفاع : 

 : قسم است 3 عقود قانون مدنی از لحاظ معوض یا مجانی بودن بر 

 بیع، اجاره و... الف(عقود همیشه معوض

 «شرط عوض موجب معوض شدن آن نمی شود» )هبه(ب(عقود همیشه رایگان 

مثالً : عقد موجد حق انتفاع  ج(عقودی که می توان به دلیل سکوت قانون مدنی به شیوه ی معوض یا مجانی منعقد کرد

 . می توان مجانی یا معوض منعقد کردو سکوت قانون مدنی ،  به علت اصل اباحه را

شباهت حق انتفاع و حق ارتفاق  

 اق خود نوعی از حق انتفاع است ))به نوعی از مال دیگری انتفاع و استفاده می کنی((حق ارتف

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق  

حق انتفاع  اما حق ارتفاق فقط در مال غیر منقول ایجاد می شود. (حق انتفاع در مال منقول و غیر منقول ایجاد می شود،1

 چهره ای خاص از حق انتفاع است .عام تر از حق ارتفاق است . حق ارتفاق 

 (حق ارتفاق قائم به ملک است اما حق انتفاع قائم به شخص است2

ماده  3و یادداشت  102)ماده حق ارتفاق جدای از ملک قابل انتقال نیست اما حق انتفاع جدای از ملک قابل انتقال است.

93) 

 

 

 

  98ماده  
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 به موجب عقد الزم 

 عقد موجد حق انتفاع

 ساده  موجب اذن به 

 

 قانونی:مثل دولت از باب نظم عمومی 

 حق ارتفاق  قراردادی:با توافق)ایجاب+قبول(                حق ارتفاق :

کند این حق ارتفاق باشد مثل خانه طبیعی:وضع طبیعی امالک)عدالت و ذوق سلیم ایجاب می  

 ن یکی بر خانه پایینی می ریزد و قس علی هذا . های ماسوله که پشت بام یکی ، حیاط دیگری است . آب باران آ

 

 116و  115مواد : 

 : خراب شدن دیوار مشترک

یکی از شرکاء نه اجازه تعمیر را می دهد نه مخارج را . 

 شریک دیگردر حصه خاص)سهم خاص( تجدید بنا کند،دیوار مختص خود اوست.

نمی دهد اگر با یکی از شرکاء اذن تعمیر دیوار را می دهد ولی مخارج را : 

 دیوار مشترک است.                   مصالح مشترک ساخته شود   

 دیوار اختصاصی است.                  مصالح اختصاصی ساخته شود   

وقف( 55ماده(  

 }ایجاب + قبول + قبض(

 حبس عین=یعنی ممنوعیت مال وقف از نقل و انتقال.

 . مثال وقف زمین برای ساخت بیمارستان بیماران روانی .  راه خدا و برای بندگان خدافی سبیل اهلل، در  تسبیل منافع=
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 4یادداشت شماره : 

شخصیت حقوقی مستقل داشتن یک مال یعنی آن مال برای هیچ کس نیست. مستقل است . اگر دست یک نفر است آن 

  : مانندشخص فقط مال را اداره می کند . 

 ) تا قبل تقسیم برای هیچ یک از وراث نیست(ترکه متوفی قبل از تقسیم . 1

 قانون اوقاف( 3. مال موقوفه )ماده 2

 . شخصیت مدیران شرکت در شرکت های سهامی 3

 

 62 و 56جمع ماده  

 قبول)حاکم،دادستان، یا سازمان اوقاف( 

 قبض)متولی ،واال حاکم(             عام 

  وقف

 قبول)قائم مقام(   خاص            

 قبض)با موقوف الیهم طبقه اول(                                    

ًو هم چنین اصل بر  (189)مو تعریف شده است  صحیح است چون جزء عقود ق.م ذکر شده است عقد معلق اصوال

 : مورد که صحیح نمی باشد 2مگر در  ق.م( 223صحت عقود است )ماده 

  نکاح معلق و ضمان معلق باطل است.

  نقل ذمه                                باطل است.                                                  

 تعلیق در ضَمان 

 ضم ذمه                            صحیح است.      

 ه است . نکته : اگر ضَمان بدون قید و شرط آمد منظور ضَمان نقل ذم
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اساساً عقد وصیت تملیکی ماهیتا عقد  . اما وقف معلق صحیح است،مثل درج عقد وقف در وصیتنامه و معلق بر فوت

 معلق است . عمل حقوقی که اثرش معلق بر فوت است . 

  سند وصیت وضعیت حقوقی انعقاد وقف در 

حاال اگر در وصیت نامه شرط شده باشد مثال این زمین را بر دانشکده حقوق و علوم سیاسی وقف کردم آیا قبول می 

ق.م( از سوی دیگر در وقف بر عام  828خواهد یا خیر ؟ از یک سو در وصیت بر منافع عام ، قبول شرط نیست )ماده 

 حاال تکلیف چیست ؟  ق.م(  62و  56قبول حاکم و قبض متولی می خواهد . )مواد 

حکمفرماست یعنی وصیت ، عقدی است که به جای یک  «تابعیت وصیت از عمل حقوقی » در این جا قاعده ی 

و وقتی به جای آن عمل حقوقی ) وصیت همان عمل حقوقی است برای بعد از فوت متوفی( سری اعمال حقوقی می آید

بنابراین باید قبول و ین جا وصیت به جای وقف عام آمده است آمد باید احکام آن عمل حقوقی رعایت شود .مثالً  ا

. اگر در سند وصیت اسمی از وقف نبرده بود  حاکم باید قبول کند و متولی هم قبض کند.  قبض صورت گیرد

ولی وقتی در وصیت نامه گفته است این مال را وقف کردم احکام وقف در ق.م به قبول احتیاجی نیست  828طبق ماده 

 ریان خواهد داشت . آن ج

 

  وکالت)در زمان حیات(/وصیت عهدی یا 

وصایت)در زمان فوت( اعمال حقوقی :  وصیت 

 هبه )در زمان حیات(/وصیت تملیکی)در زمان                                  برای بعد فوت متوفی

 فوت(                                                                       

 وقف )در زمان حیات(/وصیت تملیکی)در زمان                                                                                                                    

 فوت( 

 ک)وقف و حبس(55ماده  6یادداشت 

 

 متون فقهی:صدقه جاریه است. وقف در
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 و حبس موبَّد  وقفتفاوت های : 

 نوعی حق انتفاع است که حق انتفاع دائمی اش به موقوف علیهم داده می شود.

عین مال از ملکیت حابس خارج نمی ، موبَّد در حبسمال از مالکیت واقف خارج می شود ولی  در وقف عین و منافع. 1

 شود.

حق انتفاع فی سبیل اهلل است ولی در عقد وقف مال موقوفه عین و منافعش از ملکیت واقف حبس و وقف هر دو نوعی 

 .  در عقد حبس مؤبد )دائمی(عین برای حابس باقی است و منافع تسبیل می شود اخارج می شود ام

می می شود)ماده ریات عمودرعقد وقف با انقراض موقوف علیهم منافع موقوفات عامه صرف بِّ . با توجه به تفاوت فوق2

از نسب رابطه بین وقف و حبس موبَّد  (اما در عقد حبس با انقراض نسل محبوس لهم عین مال به حابس بر می گردد.91

  )تست دکتری حقوق(تباین است .،  اربعه منطقی

 ی آن استثنایک و  قاعده  : 

 . قبول + ایجاب عقد رضایی=

 . قبض  + قبول  ایجاب+ عقد عینی=

 عنوان قاعده عمومی قراردادهابه : 

در صورتی که موجب یعنی طرف ایجاب یا مخاطب ایجاب قبل از قبول یا کسی که باید قبض کند،قبل از قبض فوت 

 کند یا محجور شود ایجاب زایل می شود و عقد ناتمام است و تشکیل نیافته است.

 استثناء دارد 1این قاعده : 

شود هبه هم چنان صحیح است و ولی یا قیم او به جای  سفیهاو هبه شده(قبل از قبض  در عقد هبه:اگر متهب)کسی که به

 اما اگر متهب، مجنون شود هبه تشکیل نیافته و باطل است .  ((802ماده 1او قبض می کنند))یادداشت 

را در بر نمی گیرد غَرشامل جنون و سفه می شودو صِ : حجر عارضی . 

 

 وضعیت معامله به قصد فرار از دین 
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 انونق 4ماده  است) در برابر طلبکار قاعده عمومی قراردادها:هر قراردادی به قصد فرار از دین)اصوالً( غیر قابل استناد.1

 نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی(

 غیر نافذ است. = استثناء:وقف به قصد اضرار دیان

 ( معامله ندارد ـ تعارض ظاهر با واقعقصد  ) معامله صوری باطل است.2

به نظر دکترعباس  یمراعت)عدم نفوذ نسبی یا غیر نافذ اس دربرابر دیّان معامله به قصد فرار از دین،غیر قابل استناد

 (کریمی 

 ق.ن.ا.م.م است . 4ماده عموم  خاص و مخصص منفصل(وقف به قصد فرار از دینق.م ) 65ماده 

 عام ق.ن.ا.م.م ===  4ماده 

 ق.م === خاص و مخصص 65ماده 

 

 ق.م 76ماده  

 نصب متولی، تعهد به نفع ثالث برای ثالث قابل رد قابل رد یا ایقاع جایز : عقد)دو اراده( 

 است .                                  عمل حقوقی :

 ایقاع غیر قابل رد یا ایقاع الزم :  کسی که برای او ایقاع صورت گرفته         :              ایقاع                                     

: ابراء ، وصیت عهدی یا وصایت، تعیین متولی  نمی تواند رد کند مثال                                                                     

 ( 76ماده  1)یادداشت برای موقوفه . 

                                                         

  حیازت مباحات. مثل : یک طرفه=اثرش به یک نفر می رسد                            

 : ایقاع 

 مثل : طالق ، ابراء ، اعراض از ملک ، نصب متولی و ...  نفر می رسد یا چندین دو طرفه=اثرش به دو 
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 ق.م 78ماده  

  اطالعی 

                                            ناظر

 استصوابی 

اگر ناظر بدون قید آمد اصل بر اطالعی بودن آن است به دلیل اصل عدم زیاده که خود این اصل از اصل اکتفاء به قدر 

 مُتَیَقَّن در موارد تردید نشات گرفته است .

 درآمد موقوفات مجهول المصرف : 

 ق.م( 91)ماده یات عمومی.رّصرف بِ                  1307سال   مقدم)سابق(عام 

 اوقاف( 8و عمران موقوفات )ماده  اسالمی نشر کتب  تحقیق و تبلیغ و            1363خاص مؤخر)جدید،الحق(   سال 

 ))خاص مؤخر،عام مقدم را تخصیص می زند}ناسخ جزئی عام مقدم است{((

ز واقعه ی حقوقی:تمییز عمل حقوقی ا 

 جهان ماده و فیزیک:اعمال مادی آثار و نتایج مادی دارند.

 جهان اعتبار و حقوق:اعمال حقوقی،پدیده های اعتباری قابل رؤیت نیستند مثل قراردادها.

...قراردادها امور اعتباری هستند:بیع، اجاره،نکاح،مزارعه و 

 پنج گانه نیستند.ودرک با هیچ یک از حواس اعمال حقوقی قابل رؤیت 

 از عمل مادی  یا اعتباری قوقیعمل حتمیز  

است که در هیپوتاالموس مغز و فکر عمل کننده صورت می گیرد)قصد انشاء یا  یا حقوقی عملی عملی اعتباری .1

 و این قصد انشاء قابل رؤیت نیست بر خالف اعمال مادی که با حواس پنج گانه قابل ادراک است  اراده(

جنبه های مادی داشته باشند یا دارای دو قسمت باشند،بخشی از آن مادی و  است برخی از اعمال حقوقی، ممکن .2

 ق.م( 149بخش دیگر حقوقی باشد مانند حیازت مباحات)ماده 

 فقط حقوقی خالص)اعتباری(در فکر:بیع،اجاره و... 
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 عمل حقوقی

 مادی=حیازت مباحات،احیاء اراضی موات حقوقی+ 

 قسم است :  2حقوقی از یک دیدگاه دارای اعمال 

 . اعمال حقوقی خالص مانند عقود معین که اصوالً با ایجاب و قبول و بدون نیاز به عمل مادی حاصل می شود

حیازت مباحات و احیاء اراضی موات : شخم زدن اعمال حقوقی که از دو بخش مادی و حقوقی تشکیل شده اندمانند 

اگر قصد تملک یعنی بخش حقوقی عمل نباشد ست . است و قصد تملّک بخش حقوقی آن ا زمین و ... بخش مادی آن

 اصال عمل حقوقی ساخته نمی شود . رکن سازنده عمل حقوقی همین قصد است . 

 .ق.م : بخش مادی حیازت مباحات  141ماده 

قصد تملک نباشد اصال  اگرکه همان قصد تملک است . ق.م : بخش حقوقی یا اعتباری حیازت مباحات  143ماده 

 حیازت مباحات محقق نمی شود . 

قصد انشاء یا اراده ی سالم در آنها  کلیه اعمال حقوقی برای صحت و ایجاد اثر حقوقی و نتایج حقوقی باید حتماً.3

اراده یا قصد انشاء که از هیپوتاالموس مغز ایجاد می شود بر خالف اعمال مادی که قصد انشاء نمی  وجود داشته باشد.

 خواهد برای همین محجورین صالحیت انجام اعمال حقوقی را ندارند ولی می توانند اعمال مادی را انجام دهند . 

اعمال حقوقی حسب مورد ی، اثرمادی است ولی اثر اولیه و اصلی عمل حقوقی ، اثرحقوقی است و اثر اولیه عمل ماد. 4

ق.م(  362ماده  1نتایج حقوقی یا مادی دارند مثل عقد بیع که اثر حقوقی آن ملکیَّت عوضین برای طرفین عقد است )بند 

هتر است بنظر استاد کاتوزیان تسلیم عمل مادی است ولی ب ))ق.م (  362ماده  3و  2و تسلیم مبیع که اثر مادی آن است . ) بند 

گفته شود تسلیم در مبیع عین معین، عمل مادی است چون اهلیت نمی خواهد ولی در مبیع کلی در معین یا کلی فی الذمه چون تعیین 

اعمال مادی هم حسب مورد آثار مادی یا حقوقی دارند . مثال :  ((مصداق آن محتاج اهلیت و اراده است؛ اهلیت می خواهد .

  ع گرسنگی است یا اتالف مال غیر که اثر حقوقی آن الزام به تادیه مثل یا قیمت است . خوردن غذا که اثر آن رف
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 عین معین،عین شخصی،عین خارجی                                                                                  

  عین کلی،کلی فی الذمه،کلیعین مبیع  :                

 کلی در معین،در حکم عین معین                                            خرید و فروش              بیع=

 ثمن=بهای مبیع 

قابل اشاره با این و آن است و فقط یک مصداق دارد،به محض  (عین معین=)تعیین شده(عمل حقوقی خالص است،1

 ق.م( 362ماده  1ند ) بایجاب و قبول محقق می شود و تملیک صورت می گیرد.

 تملیک حاصل می شود. ،(عین کلی=)صادق بر افراد عدیده(بی نهایت مصداق دارد،بعد از تسلیم فرد یا تعیین مصداق2

 متساوی االجزاء.حکم عین معین=مقدار معینی از شی (کلی در معین یا در 3

 بررسی وضعیت اهلیت داشتن برای تسلیم مال

 مواد  )ندارددر بیع عین معین تملیک به محض ایجاب و قبول حاصل می شود یعنی تحقق آن احتیاج به کار مادی

بخاطر همین قبض مال عین معینی که فروخته شده است جزءِ عمل حقوقی نیست بلکه عمل  ( 362ماده  1ند و ب 338

ق.م این معنی را می رساند. ماده  374یع ندارد. ماده داشتن اهلیَّت استیفاء و هم چنین اذن بامادی است و احتیاج به 

مذکور فقط مخصوص عین معین و درحکم آن )کلی در معین( است ولی قبض مال کلی فی الذمه ای که فروخته می 

ق.م برای تسلیم مال مورد  269هم چنین ضرورت اهلیَّت داشتن در بخش اخیر ماده شود حتماً محتاج به اذن بایع است . 

 8و یادداشت  269ماده  1له مخصوص جایی است که تسلیم جزءِ عمل حقوقی باشد نه جزءِ عمل مادی . )یادداشت معام

به زبان ساده تر تسلیم مال انتقال داده شده اهلیت نمی خواهد . عین معین به محض تراضی) ایجاب و قبول( (  338ماده 

قد( و تسلیم اش کارمادی است و العَبِ کُملَبیع یُه فقهی المَق.م و قاعد 362ماده  1آید )بندبه ملکیت دیگری در می 

. کلی در معین هم پس از تسلیم فرد یا تعیین مصداق به ملکیت دیگری در می آید و احتیاج به کار  ت نمی خواهداهلیَّ

فروشنده محجور شد عمل  ،عین معین یا کلی درمعین فروخته شد و بالفاصله بعد عقدمادی ندارد بنابراین اگر مال 

تمام شده است و خود او اهلیت تسلیم دارد یا مثال اگر فروشنده مال عین معین و کلی درمعین را بفروشد می  بیع حقوقی

تواند مبیع را به کارگر مغازه اش که شخص محجوری است تا به در   خانه خریدار برساند زیرا در این جا تسلیم جزءِ 

لیت بخواهد بر خالف برخی موارد که تسلیم جزءِ عمل حقوقی است و حتماً اهلیَّت می خواهد. عمل حقوقی نیست تا اه

جزءِ عمل حقوقی است و  تسلیم یا قبض تسلیم در عقود عینی ) عقد موجد حق انتفاع، وقف، بیع صرف،رهن، هبه(مثال 
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کی از طرفین عقد بعد ایجاب و قبول و قبل برای آن حتماً باید اهلیت وجود داشته باشد . در غیر این صورت یعنی اگر ی

تسلیم محجور شوند ؛ عقد تشکیل نیافته و ناتمام و باطل است . مگر در خصوص سفیه شدن متهب قبل قبض که استثنائاً 

 آن( 1و یادداشت  802عقد صحیح است .)ماده 

=ملکیت مبیع برای خریدار و  بیع که اثر آن مثل :نکاح که اثر آن زوجیت است. اثر حقوقی دارد. عمل حقوقی

عقد موجد  عاریه که اثر آن اباحه انتفاع است. اجاره که اثر آن ملکیت منفعت است. ملکیت ثمن برای فروشنده است.

 است. انتفاع و استفاده از مال حق انتفاع که اثر آن حق

 .  شرکتریه ، ودیعه ، مضاربه ، : وکالت ، عاعقد اذنی در ق.م داریم  5. اذنی که اثر آنها ایجاد اذن است  عقود

ـ حقوقی عمل حقوقی،عمل اعتباری است که دارای اثر حقوقی است در دو حالت)  مختلط (حقوقی خالص 

 

 ، غصب ، تسبیباتالف  ارادی:عمل مادی که اثر حقوقی داردواقعه حقوقی  

 که اثر آن جبران خسارت است :                    واقعه ی حقوقی  . 

 مثال : مرگ ، تولد  اتفاقی که اثر حقوقی دارد و پدیده ای قهری:واقعه حقوقی  

 )مرگ که اثر آن توارث است( 

 واقعه ی حقوقی ارادی=اتالف،تسبیب،غصب،)که اثر آن رد عین مال،رد مثل مال،جبران خسارت است(وفای به

 . اقرار،  سقوط تعهد(اثرش  عهد)

 295ماده  تهاتر)سقوط تعهد(،  تولد)اهلیت تملک(، ارادی(=مرگ)اثر آن توارث است(واقعه حقوقی قهری)غیر 

)تهاتر=هتر=تکذیب کردن دو دین )یکدیگر را تکذیب می کنند 

 

 

 

 در لغت: گره زدن 
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 عقد،قرارداد،معامله 

ق.م183در اصطالح حقوقی:م عمل حقوقی 

 ات ،تحجیر.مباح اعراض،حیازت طالق، ابراء،:  ایقاع:بایک اراده 

 ایقاع با یک اراده ایجاد می شود اما ممکن است آثار آن به دو یا چند نفر برسد.

 ق.م است.1312ماده  5بند :  تنها جایی که ق.م لفظ ایقاع به کار برده

 تعریف عقد از دیدگاه حقوقدانان : تقابل همکاری دو اراده در ایجاد ماهیت حقوقی .

 (Meeting  of  minds    تالقی ارده ها  ) ... است که عمل حقوقی را می سازد نه سند رسمی یا نوشته و 

 :یا اجرای حق می خواهد . اهلیت استیفاء. این اراده  قصد انشاء،اراده ایجاد عقد یا ایقاع سازنده عمل حقوقی 

 را به رسمیت می شناسد به  . قانون هم این اثر ، محصول خواست و اراده عامل آن استو اثرآن عمل حقوقی خود

ولی اثر  خاطرهمین آنرا عمل اعتباری می نامند یعنی قانون برای این خواست عامل عمل حقوقی اعتبار قائل شده است

یا  )واقعه حقوقی ارادی( واقعه حقوقی به حکم قانون ایجاد می شود اعم از این که اصل عمل مورد خواست طرف باشد

: اثر عمل حقوقی ناشی از اراده اشخاص است ولی اثرواقعه حقوقی ناشی  1389)ک.ا آزاد .  )واقعه حقوقی قهری(نباشد

 (.از حکم قانون است

   دارد. اءعمل حقوقی است نیاز به اهلیت استیف                بیع 

338ماده  8)یادداشت ندارد.نیاز به اهلیت استیفاء  عمل مادی است                در عین معین و کلی درمعین تسلیم مبیع 

 (269ماده  1و یادداشت 

.عمل حقوقی یا اعتباری قانون گذار برایش اعتبار قائل شده است 

 الزم=که عقد خیاری هم یکی از اقسام عقد الزم است. 

عقد 

 جایز 

(در عقد کفالت ،کفیلدر عقد رهن  عقد برای کسی که ایجاد تکلیف می کند=الزم)راهن 
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 (در عقد کفالت ،مکفول لهدر عقد رهن  که ایجاد حق می کند=جایز)مرتهن و برای کسی

 قاعده کلی در خصوص مبانی لزوم  و جواز اعمال حقوقی 

مثل:ودیعه ای که  عقد برای کسی که ایجاد تکلیف می کند الزم و برای کسی که ایجاد حق می کند؛ جایز است .

ضمن عقد بیع می شود و شرط می شود تا خریدار اموال فروشنده را نگهداری کند. در این جا حق برای فروشنده 

)مودع( و تکلیف برای خریدار)مستودع( ایجاد شده است. فروشنده می تواند از حق اش بگذرد و ودیعه را فسخ کند با 

لی خریدار نمی تواند از تکلیف اش عدول کند و ودیعه را فسخ کند وجود این که ضمن عقد بیع شرط شده است و

) برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب :  چون ضمن عقد بیع درج شده است و تا زمان بقای بیع الزام آور است . 

 مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی از دکتر محمد حسین شهبازی(

 گر جایز هستند عبارت اند از :عقودی که از یک طرف الزم واز طرف دی 

 ) از طرف راهن الزم و از طرف مرتهن جایز است(رهن  .1

 کفالت ) از طرف کفیل الزم و از طرف مکفول له جایز است( .2

 ضمان ضم ذمه . ) از طرف ضامن، الزم و از طرف مضمون له یا طلبکار جایز است( .3

 طرف مقابل جایز است(وعده یک طرفه بیع ) از طرف پیش فروشنده الزم و از طرف  .4

 عقد موجد حق انتفاع مجانی ) از طرف مالک الزم و از طرف منتفع جایز است( .5

 عقد موجد حق ارتفاق مجانی ) از طرف مالک الزم و از طرف صاحب حق ارتفاق جایز است ( .6

  عقد معلق و منجز 

 اثرش بعداً می آید. : معلق                    

عقد 

 اگر باران آید منجز می شود .                               بالفاصله می آید.اثرش  : منجز 

 :              فروش چتر به شرط فردا باران آمدن)شرط تعلیقی(

 خ می شود .اگر باران نیایدعقد معلق، منفس                                                                                             

 

  : نکات عقد معلق 
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  تعریف عقد معلق –نکته اول 

یه یا شرط تعلیقی می نامند( است که بعد از عقد محقق می لَعَ قٌو نتیجه ی آن منوط به شرطی)شرط را معلَ عقدی که اثر

 . شود

  بررسی صحت یا عدم صحت معلق در حقوق ایران -نکته دوم 

آن یا  اثر انشاءصحیح است که  یعقد معلق گمان باطل است.معلق به شرطی باشد بیل ایجاد آن عقدی که انشاء و اص

 : مورد 2در حقوق ایران اصوالً عقد معلق صحیح است به غیر از  اء آن منوط به شرطی باشد.نشَمُ

 الف(نکاح

 ب(ضمان نقل ذمه

 ))وقف معلق به فوت صحیح است((

 

 نقل ذمه)معلقشان باطل است( 

 عقد ضمان

 ذمه به ذمه)تضامنی( : معلقشان صحیح است . ضم  

 مورد زیر: 3خیار شرط در تمام عقود صحیح است به جز 

 (نکاح1

 (وقف2

 مورد باال باطل است(( 2))در 

 (ضمان)اگر ضم ذمه یا تضامنی باشد}نافذ و صحیح است{3

 )اگرنقل ذمه باشد}غیر نافذ و منوط به تنفیذ مضمون عنه یا بدهکار است{
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                       . باطل است = نکاح 

 باطل است = وقف                اقاله ی    .                       

 رضای مضمون عنه.  غیرنافذ،منوط به نقل ذمه=           :  ضمان 

 نافذ و صحیح است. ضم ذمه= 

  ویژگی های شرط تعلیقی در عقد معلق  -نکته سوم 

 . ماه آینده 6فروش زمین به شرط تغییر کاربری زمین در مدت  : تعلیقی مثلمعلق علیه یا شرط 

 : معلق علیه باید سه ویژگی داشته باشد

 خارجی باشد)خارج از ارکان و شرایط صحت عقد باشد( (1

 مربوط به آینده باشد نه گذشته. (2

  احتمالی باشد)تعلیق به وصف محال باطل است( (3

 احتمالی یعنی بر حسب سیر طبیعی امور پیش آمدن آن تصادفی باشد. صددرصد نباشد و محال هم نباشد. 

  : با قید احتمالی دو مورد خارج می شود 

با تعلیق به وصف محال،  عقد باطل چون تعلیق به وصف محال است. : هیچ گاه محقق نمی شود)صفر درصد( -الف

 قی نمی ماند .قصد انشایی برای انعقاد عقد با

مثل  و عقد صحیح است)عقد منجز و مؤجل( معلق نیستعقد  محقق می شود: صد درصدبر حسب سیر طبیعی امور -ب

 عقد موجل در تقسیمات زیر می گنجد : طلوع کردن آفتاب در فردا صبح . 

: تقسیمات عقد بر حسب زمان تأدیه و تسلیم 

 عوضین حال باشد.           (حال یا نقد                            1

 ثمن موجل باشد . (ثمن مؤجل)نسیه( 2

 مبیع موجل باشد . (مبیع مؤجل ،سلف،سلم)پیش فروش(3
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 (کالی به کالی                                     هر دو ثمن و مبیع مؤجل4

 (دین به دین                                        باطل . مبیع و ثمن هر دو دین هستند . 5

  ، معلق به شرایط صحت عقد  یعقداگر همچنین با توجه به نکته فوق که ناظر به احتمالی بودن عقد معلق است

چون شرایط صحت عقد  ز است .بلکه منجَّ ست.نیق معلّ؛باشد...  مالیت داشتن مورد معامله ومانند اهلیت و بلوغ و قصد و

 جزءِ شروط احتمالی نیست بلکه شروط حتمی تمام عقود صحیح است.

در آینده است،صحیح کنکور چون  . در این جاش را به فرزند هبه می کند به شرط قبولی در کنکورا پدر ماشین

اگر بگوید به تو هبه کردم به شرط این که در  است اما وقتی جواب در سایت آمده و پدر و فرزند هم خبر ندارند

اما به نحو منجز صحیح  به نحو معلق باطل استاین توافق چون)معلق علیه( واقع شده است ده باشی . کنکور قبول ش

 . ه استدانجام ش  است چون شرط

 (  condition resolutoire)  پنجمین نکته عقد معلق : شرط فاسخ 

 بارش باران. : احتمالی                                                             

 خود بر دو گونه است : فاسخ درشرط  شرطنوع 

 چک.خوردن برگشت : ارادی                                    

یق در انفساخ یا تعلیق در انحالل یا اقاله معلق شرط فاسخ یا شرط فاسخ تعلیقی یا شرط انفساخ یا تعل 

 ـ به مجرد اینکه شرط محقق شد معامله منفسخ می شود.

در معامله هر کدام از چک ها برگشت بخورد معامله  مثل این کهـبه مجرد تحقق معامله به خودی خود منفسخ می شود 

رجوع شود به کتاب : عدالت معاوضی در حقوق در این زمینه ) برای توضیحات بیش تر  خود به خود به هم می خورد.

 به بعد ( 108مبحث سوم از فصل دوم با عنوان شرط فاسخ تعلیقی ص موضوعه و رویه قضایی از محمد خاکباز ، 

شرط فاسخ ق)اثر خود عقد،معلق به شرطی است( شرط فاسخ)بر هم خوردن عقد،معلق به شرط است( امادرعقد معل

 شرط فاسخ نوعی اقاله معلّق است . اقاله ای که تحقق آن منوط به شرطی است . عقد معلق است .  نقطه مقابل

 از تاریخ تحقق شرط منفسخ می شود یعنی اثر انفساخ نسبت به آینده است عقد اصوالً  ، وقتی شرط فاسخ محقق شد

چنین  خالف آن شرط شود یعنی مگرتاریخ عقد تا تاریخ انفساخ متعلق به خریدار است  و منافع مال مورد معامله از



32 
 

و  نام دارد  « شرط فاسخ قهقرایی» ، عقد از ابتدا منفسخ شود که در حالت اخیر شرط شود که با تحقق شرط فاسخ

ابد چون عقد از ابتدا منفسخ ی با این شرط، منافع مال مورد معامله از تاریخ عقد تا تاریخ تحقق شرط به فروشنده تعلق می

اصوالً قاعده کلی در حقوق ما این است که اثر هر شرط یا عمل حقوقی نسبت به آینده باشد)نظریه نقل( و شده است. 

مانند عقود فضولی و حکم کرد . به آن و جز در موارد متیقِّن نمی توان  ی آثار نسبت به گذشته خالف اصل استتسرّ

شرط فاسخ در حقوق مصرو فرانسه اصوالً قهقرایی  حاکم است .« کشف حکمی »نظریه  استثنائاً اکراهی که در آن ها

ن ، نظریه کاتوزیاحوم دکتر)مرحقوق ایران و آلمان اصوالً نسبت به آینده تاثیر دارد مگرخالف آن شرط شود .  بر خالفاست 

 (120، ص  83عمومی تعهدات ، ش 

 نکته ششم در عقد معلق : نظریه نقل در عقد معلق

 آینده. 1فروش باغ به شرط تغییر کاربری از باغ به مسکونی تا سال

  عقل و منطق حقوقی چنین اقتضاء می  هر جا که قانون ساکت باشد:نظریه نقل مالک است.همان طور که گفته شد

 کند که تسری آثار عقد به گذشته خالف عقل باشد . 

   کشف حکمی حاکم است.      نظریه                                          در عقود فضولی و اکراهی 

متعلق به خریدار  ی و اکراهیدر عقود فضول اجازه تا تاریخ تاریخ عقد و نمائات از منافعبر طبق نظریه کشف حکمی 

ولی در عقد معلق نظریه نقل حاکم است و منافع مورد معامله از تاریخ عقد تا تاریخ تحقق معلق  ق.م(258)ماده  است

 به فروشنده تعلق دارد مگر اینکه شرط خالف شده باشد.تعلیقی علیه یا شرط 

 

 عقد معلق قبل تحقق معلقٌ علیه حقوقی :  اعتبارنکته هفتم عقد معلق 

درعقد معلق قبل از تحقق معلق علیه حدود مقتضای خود نفوذ حقوقی دارد . در قبل تحقق شرط یا معلق علیه قد معلقع

 : )شرط(،عقد و توافق صورت گرفته درحدود مقتضای خودش نفوذ و اثر حقوقی دارد بنابراین

از تحقق شرط به دیگری بفروشد از نظر مدنی معامله فضولی وشنده مال موضوع مورد معامله را قبل راگر ف .1

 .   حسب مورد مرتکب جرم کالهبرداری یا معامله ی معارض شده است است و از نظر کیفری

اگر قبل تحقق معلق علیه یا شرط تعلیقی، شخص ثالثی از خریدار بابت تضمین پرداخت ثمن ضمانت کند یا از  .2

مدن مبیع ضمانت نماید این عقد ضمان صحیح است چون با وجود آن که فروشنده بابت مستحق للغیر درآ

ق.م صحیح  691شرط محقق نشده است ولی سبب ضمان با عقد ایجاد شده است و طبق مفهوم مخالف ماده 
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است . سبب + شرط = ضمان   گاهی تنها سبب ایجاد شده است و ضمانت می شود چنین ضمانی صحیح است 

 ق.م( 691شده باشد ضَمان مالم یَجب و باطل است . )ماده ولی اگر سبب ایجاد ن

 مثال هایی که فقط سبب محقق شده ولی شرط هنوز بوجود نیامده است : 

 سبب                                 +                 شرط                                =             معلول          

 ق.م 362+               تحقق شرط تعلیقی            =   الزامات و آثار قراردادی : ماده             انعقاد عقد معلق      

 عقد نکاح                           +                تمکین خاص                  =   پرداخت نفقه                               

 +                 تلف                              =    تادیه مثل یا قیمت                         غصب مال 

 انعقاد عقد جعاله                 +                 انجام کار                       = استحقاق بر جُعل 

 ( 691)یادداشت های ماده  در تمام موارد فوق قبل تحقق شرط می توان ضمانت کرد و عقد صحیح است .

 ساده یا تشریفاتی بودن اعمال حقوقی

 191اصل ساده و رضایی بودن عقود است . اصوالً عقود لفظ خاص نمی خواهد . با معاطات هم واقع می شود )مواد

 می خواهد مثالً :  لفظحتماً قانون مدنی  ل حقوقی دراعمبرخی از اق.م  و ...(  193و

 . ایقاع تشریفاتی طالق که عالوه بر این که لفظ می خواهد، لفظ خاص هم می خواهد.2(   65. عقد وقف )ماده 1

 .  طلَّقتُکِ یا انتِ طالق 

 )ایجاب + قبول(193تا  191اصل رضایی بودن عقود: مواد 

 رضایی:ایجاب+قبول 

عقد 

ه در دفتر امالک اداره مثل:بیع امالک غیر منقول دارای سابقه ثبتی)ثبت شد )تشریفات خاص(   تشریفاتی 

 ق.ث(48و22ثبت م



34 
 

=مبایعه نامه،تعهد نامه به انتقال مال غیر منقول و تملیک محقق نمی شود)مقدمات بیع است(فقط در جایی بیع  قولنامه

اطالعات بیشتر مراجعه  ) برای محسوب می شود که سابقه ثبتی نباشد، و هم چنین در اموال منقول مثل خودرو بیع است.

 دکتر مهدی شهیدی(مرحوم کتاب مجموعه مقاالت شود به : مقاله قرارداد تشکیل بیع 

 تقسیم عقد به اعتبار عِوَ ضین 

 ثمن   

 مبیع بیع : 

 مالکیت منفعت                                                    معاوضی یا معوض 

اجاره :                   عقد 

 اجاره بها یا مال االجاره      غیر معاوضی یا 

 . صلح بال عوض  ، ی یا مجانی یا رایگان یا بال عوض،مثل:هبهعّرُبَتَ

رجوع شود به : محمد خاکباز، عدالت معاوضی عقد  عبرای اطالعات بیشتر راجع به این مطلب و تفاوت های این دو نو)

 ( به بعد 28، ص  1رویه قضایی، فصل  در حقوق موضوعه و

 المی بودن اعمال حقوقی عسیسی یا اات

مال حقوقی برای ایجاد محتاج به تأیید یا تنفیذ کسی نیستند زیرا قصد انشاء و اراده که ازمغز انسان فرمان می گیرد اع

احراز مالکیت  فسخ،تنفیذفسخ،حکم برتأیید این دادخواست های صدورازد بنابرس عمل حقوقی را میهیپوتاالموس مغز،

همگی غلط هستند.)عنوان خواسته صحیح}صدور حکم بر اعالم مالکیت،اعالم فسخ، و همین طور بطالن اعمال حقوقی 

دادخواست های ابطال معامله هم غلط است .  به جهت شرایط مقرر در قانون می باشد و نیاز به اراده قاضی نیست.

 (.م بطالن معامله خواسته صحیح : صدور حکم بر اعال

 

                                         وضعیت صحتاقسام قرارداد از جهت 

 شرایط اختصاصی صحت هر عقد خاص.+  شرایط عمومی صحیح،نافذ)دارای نفوذ،اثرحقوقی(= 

 انسان سالم مثل  قرارداد. 
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    : انسان بیمارغیر نافذ                                                           

 ناصحیح :              

 : انسان مرده . نکُم یَن لَفاسد،کَاَ باطل،    

ق.م آمده است . رکن یعنی ستون اگر نباشد خانه می ریزد. مثل  190قرارداد صحیح دارای ارکانی است که در ماده 

 قراردادها اگر ارکان عقد نباشد ؛ قرارداد نیست . مثل :نماز که ستون دین است . بی نمازی == بی دینی   ؛ در حقوق 

که رکن عقد    capacity استیفاء یا اهلیت    Intention to creat legal relationقصد یا قصد انشاء یا اراده ایجاد معامله :    

 است .

 مانند انسان بیماری که امید بهبودی آن می رود. مثل معامله ی فضولی و اکراهی است معامله ی غیر نافذ 

=وآن شرایط به قدری مهم است که  معامله ای که بعضی از ارکان و شرایط صحت عقد را ندارد معامله ی باطل

 سبب به هم خوردن حیات حقوقی عقد می شود مثل انسان مرده و بی جان است مثل معامله با مجنون.

=مرده و بی جان به وجود نیامده است. مانند انسان قرارداد باطل 

)مانند انسان سالمی است که سکته ی ناگهانی سبب فوت او می شود. = قرارداد منفسخ)انفساخ 

 

 

 

 فاسخ یا اقاله{در شرط شرط تحقق قرادادی)به حکم طرفین(} 

 عقود الزم:تلف مبیع قبل  اسباب انفساخ 

       در مبیع عین از قبض :  1:        قهری)به حکم قانون( 

  ق.م 387ماده  معین و کلی در معین 

 عقود جایز:بافوت یا : 2 

 954مادهاذنی.عقودحجرهریک ازطرفین در 
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 صحت)قصد انشاء(=اگر نباشد معامله باطل است. 

مقدمه 

 اگر نباشد معامله غیرنافذ است . نفوذ=اجازه در عقود فضولی و اکراهی. 

=مثل عقدی که یکی از  از اقسام معامله کامل و صحیح است که به جهتی قابل فسخ است.یکی  قرارداد قابل فسخ

 خیارات نظیر غبن و تدلیس و ... در آن وجود داشته باشد .

=صحیح نیست)شرط نفوذ ندارد(در حالت اقتضاء هستند باید یا تأیید کنی یا رد کنی. قرارداد غیر نافذ 

ق.م استنباط می  833و  252جایز نیست . این قاعده از مواد  بدون جهت تأخیرنافذ  اصوالً در قراردادهای غیر قاعده :

شود . اصیل یا کسی که باید تنفیذ یا رد کند، نمی تواند بدون جهت این امکان تنفیذ یا ردّ را مسکوت بگذارد و اگر به 

 ق فسخ دارد .مدت طوالنی که عرف و عقل سلیم آن را نمی پذیرد ، مسکوت گذارد طرف مقابل ح

218 ماده   

ین طلبکاران  قابل معامله ای که در رابطه ی طرفین عقدنافذ و صحیح است ولی در رابطه ی ب معامله ی غیر قابل استناد=

 ق.ن.ا.م.م(4معامله به قصد فرار از دین)مادهست مثل استناد نی

=قبول ضمیمه آن شود عقد را می سازد و با پیشنهاد و دعوت به معامله است که به قدری کامل است که اگر ایجاب

 دعوت به معامله فرق دارد.

 .دعوت به معامله=کامل نیست فقط یک پیشنهاد است  (invitation  to  treat  ) 

.موجب=ایجاب کننده  (offeror  ) 

یا طرف ایجاب  مخاطب ایجاب=   (offeree   ) می شود «قابل» ،  بعد از قبولتازه.  

 : عقود مکاتبه اینظریات در

 (نظریه اطالع.1

 (نظریه وصول.2

 (نظریه ارسال.3
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 (نظریه اعالم.))زمان و مکان اعالم قطعی قبول،در ایران پذیرفته شده است.((4

))موارد زوال ایجاب: ))در کلیه قراردادها 

 . (فوت موجب یا طرف ایجاب1

جر موجب یا طرف ایجاب)استثناء:در عقد هبه اگر متهب قبل از قبض محجور شودعقد همچنان صحیح است و (ح2َ

        ذکر شده .زمانی که مدت به طور صریح                                                           قبض با ولی یا قیم است.(            

 :                                                                                                                          دحالت داردو  (انقضاء مدت ایجاب3

ب  ولی موجِ مدت به طور صریح ذکرنشده       

،  بل از موعدق نیز این شرط ضمنی وجود داردکه موجبدر این حالت، برای قبول ایجاب به طرف مقابل مهلت می دهد 

 چون باید صبر کند تا طرف مقابل فکرهایش را بکند و جواب دهد .  . حق رجوع ندارد

 ماهیت حقوقی پیش قرارداد 

. در هر دو صورت فوق که فروشنده مبیع را می دهد تا طرف مقابل راجع به آن تصمیم اش را برای خرید بگیرد اعم 1

 می گویند .  «پیش قرارداد  »از این که مدت صریح یا ضمنی باشد به آن 

و با تعریف عقد انطباق دارد چون دو اراده فروشنده و خریدار با  . پیش قرارداد ماهیتاً یک عقد محسوب می شود2

در خصوص بردن و بررسی در این که مبیع را بخرند یا نخرند، توافق کرده اند )تقابل همکاری دو اراده در  یکدیگر

 بخاطر این که قبل توافق اصلی آمده است به آن پیش قرارداد می گویند . ولیایجاد ماهیت حقوقی( 

از طرف فروشنده یا طرفی که مهلت داده است؛ الزم و برای خریدار یا طرفی که به او مهلت اعطاء شده  . پیش قرارداد3

در ) برای اطالعات بیشتر . زیرابرای فروشنده تکلیف ایجاد می کند و برای خریدار حق ایجاد می کند . است ؛ جایز است

 رجوع شود به : دکترمحمدحسین شهبازی ، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی(این زمینه 

. پیش قرارداد با ایقاع فرق دارد . نظر مطقی تر ایقاع بودن ایجاب است ولی پیش قرارداد عقد است . هم چنین ایجاب 4

 ب الزام آور است . اصوال الزام آور نیست ولی پیش قرارداد برای موج

 

 . قابل رجوع تا قبل قبول ساده= 



38 
 

هفتهیک  موجب به صراحت بگوید تا صریح=التزام  ایجاب 

 همراه با التزام   

بولی مهلت داده می قضمنی=به مخاطب ایجاب برای اعالم التزام  

 .  شود

 

218 خالصه یادداشت های ماده  

 ق.ن.ا.م.م)عام(4قابل استناد مالف(قرارداد به قصد فرار از دین=غیر 

 )خاص( 65 ب(وقف به قصد فرار از دین=غیر نافذ م

 (218ج(قرارداد صوری=صورت معامله را دارد ولی واقعاً معامله نیست.}باطل است م 

 ق.ن.ا.م.م است .  4ماده عموم ص خاص و مخصِّ 65از نظر اصولی ماده 

 ن سبب بطال.1                                 

 اشتباه موجدحق فسخ برای مشتبه)اشتباه کننده(.2                    اشتباه  .1

عیوب           (Misrepresentation)  3.بی تأثیر در سرنوشت عقد  

 (  Duress)  اکراه. 2 

 می شود.مُکرَه که به طرف وارد میشودو سبب معیوب شدن اراده  خارجی اکراه:فشار

ق.م( در اکراه فشار خارجی است و در اضطرار  206اکراه با اضطرار فرق دارد . معامله ی اضطراری صحیح است.)ماده 

 ق.م حکم وضعی است .  206درونی است . صحت معامله اضطراری در ماده 

 

 ق.م 206اولیه یا ثانویه بودن حکم ماده 

 206ثانویه . نباید از عنوان اضطرار چنان توهم شود که حکم ماده از جهات اولیه یا ثانویه بودن هم، حکم اولیه است نه 

ق.م حکم ثانویه یا اضطراری است چون در حکم ثانویه با حدوث عناوین و موضوعات ثانویه چون اضطرار و جنگ و 



39 
 

مانده ... حکم هم تغییر می کند ولی در این جا با حدوث اضطرار هم چنان حکم اولیه معامله که صحت است ؛ باقی 

  است .

 مادی)اجبار(=مکرَه در حکم وسیله است و هیچ اراده و       

 قصدی ندارد.))باطل به دلیل فقدان قصد((                   اکراه 

 ضاهست امارضا معیوب است((رمعنوی=عقد غیر نافذ است به دلیل عیب رضا.))قصد و 

درجه ای باشد که قصد را باطل کند،که در این صورت معامله باطل  ـ اصوالً معامله اکراهی غیر نافذ است، مگر اکراه به

 ق.م(203است م)

  ق.م209ماده 

اجازه مالک در عقداکراهی و فضولی نسبت به منافع اثر قهقرایی دارد،یعنی به گذشته بر می گردد)نظریه کشف 

  ا بر عکس عقد معلق)نظریه نقل(حکمی( ونسبت به مالکیت اثر در آینده ایجاد می شود درست بر خالف عقد معلق ی

 و نکات آن  196ماده 

  اصل عدم وکالت یا عدم نیابت: بخش اول ماده 

بنابراین  مگر خالف آن ثابت شود.مله برای خودش محسوب است اصل عدم وکالت،کسی که معامله می کند اصوالً معا

وکیلی که در معامله سمت خود را پنهان می کند خودش طرف عقد محسوب است و تکالیف عقد بردوش خود اوست 

البته اگر طرف مقابل به اعتبار شخصیت او معامله  وکالت نامه خالف آن را اثبات نماید . رائها دلیلی مثل مگر بعداً با

 201رده باشد و شخصیت علت عمده عقد باشد؛ معامله به استناد ماده کرده باشد و او با تقلب سمت خود را پنهان ک

مسئول جبران  به خاطر تقصیری که کرده است، صحیح نخواهد بود و اگر شخصیت علت عمده عقد نباشد آن وکیل

 خسارات طرف مقابل است . 

 . ت اصوالً بر عهده اصیل استمسئولیّ اصیل یا موکل=

  ن می دهد که اصیل طرف معامله است ؛ در این گونه موارد اصل بر عدم نیابت معامله نشااوضاع و احوال گاهی

است و خود طرف معامله مسئول است . گاهی هم اوضاع و احوال به طور آشکار نشان می دهد که طرف عقد، وکیل 

 ی که پشت دخل یک فروشگاه ساله ا 10است نه اصیل . بنابراین نمی توان به اصل عدم وکالت استناد جست . مثال پسر 
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نشسته است عقل و عرف حکم می کند که او شاگرد و وکیل صاحب مغازه است نه اصیل در این گونه موارد بزرگ 

 (اِستاپِل    staple قاعده ) قاعده منع رفتار ناهماهنگ یااصل عدم نیابت حاکم نیست و موکل مسئول است . 

 =یا نایب ، صرفا مامور است و معذور مگر :  کیل یا نمایندهوی اصیل است. مسؤلیت اصوال بر عهده اصیل یا موکل 

 در صدور چک به نمایندگی وکیل و موکل هر دو مسئول اند. ق.ص.چ  19.در موارد تصریح شده قانون مانند ماده 1

که در صدور چک به نمایندگی هر دوی وکیل و موکل مسئول هستند و از آن جا که  قانون صدورچک 19انندماده 

 حکم این ماده استثنایی است ، مربوط به برات و سفته نمی شود و همچنین شامل ضامن و ظهرنویس چک نمی شود .

  ق.م(196سمت اش را پنهان نماید خود او اصیل محسوب می شود . )بخش اول ماده  با تقلب . در جایی که2

 : یعنی کسی که خالف اصل عدم وکالت ادعا می کند و اوست که باید ادعایش را اثبات کند.196ماده  1یادداشت

 :زیر دو طرف معامله بنویس:وکیلی که سمت خود را مخفی کرده.196ماده 2یادداشت

 

 (  privity   of   contractsقراردادها ) ت : اصل نسبی بودن یا نسبیَّ 196بخش دوم ماده  

 طرفین عقد در تعهد به نفع ثالث : 

 مشروط علیه : کسی که تعهد به ایفای شرطی برای ثالث می کند .

 مشروط له : کسی که شرط می گذارد . 

 ثالث : کسی که در عقد نیست ولی به نفع و برای او شرط شده است .

برای ثالث نه حق ایجاد می . معامله اصل نسبی بودن قرارداد یعنی معامله نسبت به طرفین ایجاد حق و تکلیف می کند . 1

ولی عقد برای  قابلیت استناد عقد(اصل کند نه تکلیف . البته در این که همه باید قرارداد را محترم شمارند شکی نیست )

 ثالث حق یا تکلیفی ایجاد نمی کند . 

داد نسبت به طرفین معامله = عمل حقوقی است.قرار 

 = (2) دکترکاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات،ج واقعه ی حقوقی است.در حکم قرارداد نسبت به همه ی جامعه و ثالث 

 نسبی بودن قراردادها عبارتند از : استثنائات اصل  .2
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 (تعهد به نفع ثالث.1

 (قراردادهای جمعی.2

 (معامله ی فضولی.3

 بیمه ی عمر -مثل بیمه ی شخص ثالث تعهد به نفع ثالث= تعهد به نفع ثالث با تعهد به فعل ثالث متفاوت است. .3

 در مبحث راجع به غصب. تعهد به فعل ثالث=

و با تعهد به نفع ثالث متفاوت که ثالث باید قبول کند  است ینه عقد است نه ایقاع بلکه ایجاب = تملیک به نفع ثالث. 4

  است.

  166ماده  5یادداشت

 حق فسخ دارد. )مشروط له( تملیک به نفع ثالث=ثالث باید قبول کند،اگرنکند،طرف مقابل 

اگر شخص ثالث تملیک را قبول نکند،طرف دیگر)اصیل(به علت ممتنع شدن انجام شرط و به  بنویس= 5کنار یادداشت 

  . حق فسخ قرارداد را دارد240استناد ماده 

به نفع ثالث در رابطه ی طرفین قرارداد عقد است و در رابطه با ثالث ایقاع است ولی ایقاعی که ثالث می ماهیت تعهد  .5

 این توافق است . « شرط یا مقدمه لزوم» قبول ثالث  تواند آن را رد کند)ایقاع قابل رد(

 دد به طرف معامله)مشروط له(ـ ایقاع قابل رد= شخص ثالث می تواند آن را رد کند. اگر ثالث رد کند تعهد بر می گر

 اقاله ی معامله نیاز به رضایت ثالث ندارد ولی اجرای شرط از ناحیه ی ثالث قابل مطالبه است. .6

 آیا تعهد به نفع ثالث به ارث می رسد؟ .7

 مگر اینکه شرط خالف شده باشد. اصوالً به ارث نمی رسد)چون شرط مباشرت ضمنی برای ثالث شده(

: بر خالف حق انتفاع و وقف که برای معدوم باطل  در ادامه ی این یادداشت اضافه کن  : 196ماده 9یادداشت .8

عقود وقف و موجد حق انتفاع عقد هستند و . تعهد به نفع ثالث برای معدوم،صحیح می باشدولی (،45،69،70است)مواد

 قابل قیاس با تعهد به نفع ثالث که برای او ایقاع است نمی باشد . 

اگر خودداری کند،تعهد به نفع طرف مقابل صادر می  ذی نفع=یعنی شخص ثالث.  :196ماده  11دداشتیا

 شود.
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معامله نیاز به قبول ثالث ندارد.ولی اجرای شرط از ناحیه ثالث قابل مطالبه اقاله ی قبول او ضروری نیست خط بکش= زیر

 می باشد.

 لزوم عقد است .  قبول ثالث در تعهد به نفع ثالث مقدمه یا شرط. 9

 در تعهد به نفع ثالث این شرط ضمنی وجود دارد که اگر ثالث تعهد را رد نماید به نفع مشروط له ایجاد می شود. . 10

تعهد به نفع ثالث حتما باید طرفین شرط کنند که ما می خواهیم این تعهد را به نفع ثالث شرط کنیم . اگر ثالث در . 11

 بنابراین بین دو نفر منتفع شود این تعهد به نفع ثالث نیست و برای او حقی ایجاد نمی کند خود به خود از شرایط عقد

کسی معامله ای می کند و چند هکتار زمین در به مشروط علیه مراجعه کند . مثال  او نمی تواند اگر این تعهد انجام نشد

ی بسازد . با این کار قیمت زمین های جایی می خرد تا در آن شهرک سازی و مجموعه های فرهنگی تجاری تفریح

دیگران نیز در آن منطقه رشد چشمگیری  می کند؛  حاال اگر دولت به او مجوز نداد و نتوانست شهرک سازی کند 

دیگر سایر مالکین زمین ها نمی توانند به او رجوع کنند و علیه او طرح دعوا کنند چون تعهد به نفع ثالث در قرارداد او با 

 . زمین ها شرط نشده است فروشنده 

 نثمِمُ مبیع یا     بهای معاملهعِوَضین=ثَمَن یا   :  197ماده 

 معامله ی فضولی. در این ماده عین متعلق به غیر یعنی=

موکل)اصل عدم نیابت( زیر اصیل بنویس= : 2یادداشت  :198ماده 

 

 198ماده  3یادداشت 

کند که فقط درصورت تصریح وکیل می تواند طرف عقد  روح قانون مدنی نظری را تایید می عرف و رویه قضایی و

 . نه ی بورسی یا قیمت مشخص استظمگر در خصوص اموالی که دارای م واقع شود،

212 و 213ماده  

 تمتع یا تملک یا استحقاق)همه ی انسانها اهلیت تمتع دارند(  

 سال تمام قمری( 9و15بالغ)            اهلیت

 عاقل)مجنون نباشد(                                  اجرای حق   استیفاء یا 
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 درامور مالی{ فقطرشید)سفیه و بُله نباشد(}                                                                                      

سال تمام)شمسی(می داند. 18شد را رویه قضایی سن ر 

1041 ماده : 

 :از جمله  است یطایشرسال منوط به 15سال و پسرزیر 13رازدواج،دختر زی

 (اذن ولی1

 (رعایت مصلحت مولی علیه2

 

 

 مجنون)کلیه امورش ممنوع و باطل است(  

َصغیر غیر ممیز)کلیه امورممنوع و باطل(عام             :  ممنوعیت :  جرح 

   

 سفیه خاص 

 صغیرممیز                                                                         

  احکام معامالت محجورین 

 (مجنون:کالً باطل است)مسؤلیت کیفری هم ندارد(1

 غیر نافذ (صغیر ممیز:قراردادهای معوض=تملیکات =2

 نافذ کات بال عوض،)مالک شدن(=تملُّ                 

 (صغیر غیر ممیز:کلیه اعمال باطل است.3

کبیر محسوب می شوند ولی  برای دختر سال تمام قمری9و  برای پسر سال تمام قمری 15با وجود این که  = سن بلوغ

 ثابت شده باشد. شرشد سال 18مالک می داند مگر قبل سال تمام شمسی را 18رویه قضایی 
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سال برای پسر  18سن زیر  13/6/1313راجع به رشد متعاملین مصوب قانون عالوه بر رویه قضایی ماده واحده 

سال اصوالً رشید محسوب می شود  18یا دختر را غیر رشید می داند مگر خالف آن نزد دادستان اثبات شود و باالی 

 مگر خالف آن اثبات شود . این ماده مقرر می دارد : 

ت و عقود و ایقاعات به استثناءِ نکاح و طالق، محاکم عدلیه و ادارات از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معامال» 

سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر  18کسانی را که به سن دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید 

ی العموم در رشید بشناسد مگر آنکه رشد آن ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیَّت مدع

سال شمسی تمام رسیده اند درمحاکم عدلیه و ادارات  18محاکم ثابت شده باشد . اشخاصی که به سن 

دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم 

 « آن ثابت شود . مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خالف   . ثابت گردد

سال:در صورتی که اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه باشد  15سال و پسر زیر 13برای ازدواج دختر زیر سن نکاح=

 (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اصالحی ق.م 1041)ماده می توانند ازدواج کنند.

 سال تمام شمسی= اماره ای بر رشد وبلوغ )در امور مالی(18

 ر رشید:اعمالش در امور مالی=غیرنافذ)ولی یا قیم تنفیذ می کند((سفیه یا غی4

 ض صحیح است.وَکات بال عِاعمالش در امور غیر مالی و تملُّ

 (مجنون دائمی:کلیه اعمالش باطل است.5

 سه حالت دارد : مجنون ادواری یا اطباقی:

 .  در حالت جنون کلیه اعمالش باطل است -الف

 کلیه اعمالش صحیح است.در حالت افاقه و صحت  -ب

 . مگر خالف آن ثابت شود ، اصل بر جنون ادواری است دردوران تردید: -ج

 ضعف قوای دِماغی ندارد . سالم و کامل تاجر ور شکسته محجور نیست،زیرا اهلیت استیفاء دارد ولی اختیار ندارد .

ز طرف حاکم شرع به طور موقت ا است ولی به جهت بدهکاری هایش که سبب صدور حکم ورشکستگی شده است 

است،)در اموال خودش(  اما در اموال دیگران می در برابر طلبکاران ممنوع از معامله شده،معامالتش غیر قابل استناد

 . خوانده است« مُفَلَّس» دنی او را قانون م شود.واقع تواند وکیل شود یا در عقد مضاربه، مضارب 
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 ضرر محجور    : حمایتی        

َجرح 

او محجور دانسته اگر  محجور است مثل تاجر ورشکسته . ضرر دیگرانبرای جلوگیری از  : نیسوءِ ظ 

  حجرش سوءِ ظنی است نه حمایتی .شود 

 =زات مریض کامال صحیح می باشد مگر مریضی اوبه درجه ای محجور نمی باشد،بنابراین منجّ مریض متصل به موت

از او زایل کند مثالً افزایش چربی در خون و ایجاد کبد چرب به قدری باشد که سبب باشد که عقل و قصد و اراده را 

شخص بیمار نداند که چه می گوید  غلبه صفراء و ایجاد فراموشی در شخص شود یا تب و لرز به قدری شدید باشد که

 و قِس عَلی هذا . 

 یعنی فقیر یا معسر= = سمفلِ : 1:یادداشت  213 ماده

 ُتاجر باید دادخواست ورشکستگی بدهد و معسردادخواست اعسار(اجر ورشکسته=س=تفَلَّم( 

 . ولی در امور غیر مالی اهلیت دارد سفیه در امور مالی اهلیت ندارد 

 . قاعده کلی : هر کس در هر امری که اهلیت دارد در همان موضوع می تواند به دیگران وکالت دهد 

 و عمل در عقود عهدی مال در عقود تملیکی : 214ماده 

 معیار نوعی منفعت عقالیی=  معیار شخصی  :مالیت=215ماده

 190ماده  3:کنار این ماده بنویس بند  216ماده

:مبهم نبودن 

 )یای نکره(   خانه ای=)یای نکره( معلوم /مجهول=مثل برنجی را-1

 دو.معین/مردد=یا این یا آن)تردید بین دو چیز یا چند چیز( یکی از آن -2

 رفع ابهام از مورد معامله 

 .  تعیین شده -قابل اشاره با این و آن عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی= -1

 بر مصادیق متعدد صدق می کند.:  )عهده،گردن(یا کلی  عین کلی یا کلی فی الذمه -2
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ق.م  342)ماده . نیازی به توصیف ندارد تا رفع ابهام شود مصداق خاص و جزیی تعیین شده /  عین معین=

 مخصوص عین معین و کلی درمعین است.(

 ق.م( 351)ماده  . مقدار رفع ابهام می شود-جنس-با ذکر وصف عین کلی=

باید وصف و جنس و مقدار آن مشخص شود ولی درجه ی مرغوبیت آن می تواند مبهم بماند،که در  عین کلی=

 (216ماده  3یادداشت /  92ک.و این صورت باید از افراد متعارف تعهد ایفا شود.)

مبیع کلی باشد،بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود،اگر ذکر نشود معامله  : 351ماده 

 غرری و باطل است.

 351عین معین. این ماده مخصوص عین معین می باشد و در حکم آن است و ماده ی  زیر معلوم خط بکش= : 342ماده

 1و الزم نیست از افراد اعالء و درجه ی  : 216ماده 3 در ادامه این یادداشت  ی فی الذمه(مخصوص عین کلی است.)کل

 ق.م( 282)ماده  هم می تواند ایفا کند.و متوسط  آن را ایفا کند،از فرد متعارف

در جعاله و ضمان و صلح،علم اجمالی کافی می باشد،بنابراین مورد معامله می تواند مجهول باشد  : 216ماده  6یادداشت 

 جعاله است.؛می تواند هم مجهول وهم مردد باشدهم ولی باید معین باشد. تنها عقدی که مورد معامله 

 ( this or that)  عین معین:قابل اشاره با این و آن

 افراد عدیده صدق می کند، بر مصادیق متعدد صدق می کند، بی نهایت مصداق دارد. ـ عین کلیِ یا کلی فی الذمه:بر

ذکر شود تا رفع ابهام شود ولی در  عین معین ذکر آن الزم نیست همین که نزد طرفین  سه چیزدر معامله کلی باید  

م مخصوص عین معین و ق. 342است و ماده  فی الذمه ق.م مخصوص کلی 351معلوم باشد کافی است بنابراین ماده 

 کلی در معین است . 

 351ماده  

 وصف=هایلی،قلقلی و سرخ و سفید و آبی بودن توپ 

 عین کلی : ذکر      جنس=برنج،توپ پالستیکی یا چهل تیکه

 توپ 1کیلو گرم، 1مقدار= 
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 ت . ار توقیف=یعنی قرار تامین خواسته یا دستور موقَّقر مکرر: 218ماده

 ت قانونی=یعنی خیارات.علَّ ماده اصل لزوم قراردادهاست.این  : 219ماده 

 (legalation)ت یابد .حق فسخی حتماً باید درقالب یکی از خیارات توجیه شودتا مشروعیَّ هر فسخ بدون خیار نداریم.

 اصل لزوم قراردادها

بنای عقالء و عرف خردمندان دارد و از  یکی از اصول عملیه نمی باشد بلکه حکمی است واقعی که ریشه دراین اصل 

 قود( استخراج شده است . العُاوفوا بِ آیه : یا ایُّها الَذینَ آمَنواادله عقل و قرآن )

ولی حکم ظاهری را از  دالیل اجتهادی{ عقل(= -اجماع -سنت -حکم واقعی=}از دالیل اربعه در می یابیم)قرآن

 ه استنباط می کنیم . اصول عملیّ

 جمع دو حالت بطالن و عدم نفوذ در عقد 

  وقتی دو جهت بطالن و عدم نفوذ برای معامله وجود دارد،حتی اگرمشکل عدم نفوذ عقد حل شود،مشکل بطالن

همچنان به قوت خود باقی است،بنابراین اگر مجنونی یا صغیر غیر ممیزی مال غیر را به طور فضولی بفروشد،معامله به دو 

 :  جهت مشکل دارد

  فروش مال غیرتوسط مجنون: معامله ی مجنون باطل است. 1

 . معامله فضولی که غیرنافذ است .2

غیرممیزتاثیری به ارث برسد،تنفیذ مجنون یاصغیرمعامله به مجنون یا صغیرغیر ممیز  حتی اگرمورد معامله،یعنی مال مورد

ش را به طور فضولی بفروشد و بعد پدر فوت کند وآن . مثال اگر صغیرغیرممیز مال متعلق به پدر در صحت معامله ندارد

معامله ی سابق هم چنان باطل بوده و بر باطل  مال به او ارث رسد و بعدکبیر شود نمی تواند معامله را تنفیذ نماید چون

 مرده ای که قابلیت احیاء ندارد(  اثر حقوقی بار نمی شود.)انسان
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   216ماده خالصه

 ای،ی نکرهمعلوم:برنجی،خانه  

 و                            مبهم نبودن

 معین:یکی از دو یا چند چیز را فروختم. 

 

 « عقد در اشتباهات احکام »

    عقد بطالن سبب اشتباهات -1

  : خریدار فکر می کند اجاره به شرط تملیک است حال آن که فروشنده قصد بیع را دارد .    عقد نوع در اشتباه -الف

: خریدار فکر می کند موضوع عقد زمین است حال آن که فروشنده قصد  معامله مورد یا عقد موضوع در اشتباه -ب

  فروش ویال را دارد . 

 بین مشترک تراضی قلمرو وارد  اگر حتی.   است باطل آن مالک و 194 ماده منطوق  استناد به اشتباه مورد دو این در

 معامله مورد یا عقد نوع از خود ذهن در را اشتباه تصور این طرفین از یکی تنها است کافی و باشد نشده واقع طرف دو

 نیافته تشکیل را عقد که شود می قبول با ایجاب تطابق عدم سبب اشتباه دو این زیرا بینجامد عقد بطالن به تا باشد داشته

 ما و  عقَیَ لم دَصِماقُ.  )  گویند می((    تراضی از مانع   عیوب))  اشتباه نوع دو این به اصطالح به و گذارند می ناقص و

 (       194 ماده 2 و 1 یادداشت - دقصَیُ ملَ عَقِوُ

 موضوع خودِ یا معامله مورد جنس یا غایی وصف یا ذات جانشین وصف یا معامله مورد اساسی وصف در  اشتباه -ج

 200 هماد) معامله مورد ماهیت  یا  معامله مورد ذاتی وصف یا جوهری وصف یا نوعیه صورت یا  عرفیه صورت یا معامله

 (م.ق 353و بخش اوّل ماده 

 (     م.ق 201 ماده. ) باشد عقد عمده علت او شخصیت که وقتی طرف شخص در اشتباه  -د
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 یا صریح تراضی وارد واقع، خالف و اشتباه تصور این که است عقد بطالن سبب صورتی در  اشتباه  اخیر مورد دردو امّا

 سبب به ولی است  یافته  تحقق  و است گذشته قبول و ایجاب مرحله از عقد زیرا باشد شده واقع  عقد طرفین  ضمنی

  عبارت  سوال در وقتی   قاعده بعنوان.  است عقد بطالن سبب که  شود می معیوب چنان اراده اشتباه، نوع دو این اهمیت

 این در که باشد عقد نوع یا عقد موضوع  به مربوط اشتباه تصور مگر است صحیح عقد آید می((  اشتباه تصور))

 .   باشد شده ضمنی یا صریح تراضی در وارد مگر نیست بطالن سبب تصور صرف.  است بطالن به محکوم عقد صورت

  subjectموضوع یا » فرق دارد . دومی همان « موضوع معامله » با « خود موضوع معامله » نکته : باید توجه داشت 

است که  «وصف اساسی مورد معامله» اولیاست و اشتباه در آن حتی اگر ذکر نشود سبب بطالن عقد است ولی  «عقد

 در صورت ورود در قلمرو تراضی سبب بطالن است . ) مورد ب و ج ( 

  کند می ایجاد(  کننده اشتباه)  مُشتَبَه برای فسخ حق که اشتباهاتی -2

 و ...ق.م( 416) مواد  غبن خیار استناد به فسخ حق:  معامله مورد ارزش در اشتباه -الف

 وصف از خیارتخلف استناد به فسخ حق:  باشد شده تراضی قلمرو وارد که معامله مورد مهم اوصاف در اشتباه -ب

  است بی تاثیر عقد حقوقی سرنوشت در که اشتباهاتی -3

 (م.ق 201 ماده اول قسمت. )  نباشد عقد عمده علت او شخصیت که وقتی طرف شخص در اشتباه -الف

  داعی و انگیزه یا تعهد جهت  در اشتباه -ب

  معامله علَّت یا معامله هدف یا معامله جهت در اشتباه  – ج

 ما مدنی قانون در و دارد وجود فرانسه حقوق در تعهد جهت. است تاثیر بی عقد حقوقی حیات در ج و ب اشتباه دو هر 

 جهت(     cause   du  contrat  ، م.ق 190 ماده 4 بند. )  است آمده معامله جهت فقط ما قانون در.  است نیامده

 ، تعهد جهت ولی است متفاوت مختلف، افراد در و کند می معامله آن بخاطر کس هر که شخصی و اصلی هدف معامله

 ، معاوضی و متقابل تعهدات در طرف هر تعهد جهت مانند است یکسان مشابه معامالت در معموالً که است نوعی امری
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)برای آگاهی کارکرد عدالت معاوضی در این .  کند می اقتضاء اینگونه معاوضی عدالتچون .  است مقابل طرف تعهد ایفای

 خصوص مراجعه شود به : محمد خاکباز، عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویه قضایی (

  نکاح اشتباهات

و به بیان بهتر  عقد بطالن:  بگیرد اشتباه ب را الف:  طرف مادی هویَّت یا جسمانی هویت یا طرف درشخص اشتباه -1

 (  201 ماده 1 یادداشت) عدم تشکیل عقد .

 قلمرو وارد که شرطی به بطالن.../ و بازیگرمعروف یا هنرمند آن مثالً:  اجتماعی و مدنی تهویَّ و شخصیت در اشتباه -2

 ( 201 ماده 2 یادداشت و م.ق 1067 ماده)  شود تراضی

 قلمرو وارد اگر اشتباه نوع این... (  و بودن مهندس یا دکتر یا باکره مثال)  نکاح طرف اساسی اوصاف در اشتباه -3

 می ایجاد شتَبَهمُ برای فسخ حق م.ق 1128 ماده استناد به ،( بنایی و تبانی یا صریح تراضی قلمرو)  باشد شده واقع تراضی

 (201 ماده 3 یادداشت. ) نیست بطالن سبب قراردادها، عمومی قاعده خالف بر و کند

 بررسی وضعی یا تکلیفی بودن احکام معامالت در قانون مدنی 

 .  وضعی ، تکلیفیاز یک دیدگاه بر دو قسم است :  حکم

 دو ضابطه برای شناخت دارد : حکم وضعی = 

 .قابلیت فسخ  -صحت -عدم نفوذ -بطالن : بررسی وضعیت یک چیز  : 1ی ضابطه

وصایت )موصی و  -(ل و وکیلموکّوکالت) -(علیه رابطه ی ولی و مولیّوالیت ) : رابطه ی دو چیز با هم :2ضابطه ی

 . ) رئیس و مرئوس( ریاست  - حضانت –) قیم و مولی علیه( قیمومیت -موصی له(

 . از جمله احکام وضعی اند نه تکلیفیرشد  –ت اهلیَّ –ضمان  -قابلیت فسخ -عدم نفوذ -بطالن -صحت

 : حکمی که دستور می دهد به مکلف که این کار را بکند یا نه. چند حالت دارد تکلیفی:حکم 

 باید انجام شود. واجب= -1

 حرام=نباید انجام شود. -2
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 مکروه=بهتر است انجام نشود. -3

 مستحب=بهتر است انجام شود. -4

 مثل : فسخ معامله با خیار. ندارد و هیچیک بر دیگری ترجیح ندارد.اباحه = انجام دادن یا ندادن آن فرقی  -5

  ظاهری . -2   واقعی -1: حکم 

 .  ثانویه  -2   اولیه -1: حکم واقعی 

 وضعی .   -: تکلیفی  حکم واقعی اولیه 

 ضطراری . اِ -فورس ماژور:  حکم واقعی ثانویه

به دست  اصول عملیهازظاهری  عقل( به دست می آید و حکم ، اجماع،  ،سنت واقعی از ادله اربعه اجتهادی)قرآن حکم

 می آید .

 را ایجاد می کند.ثانویه وجود می آید.عنوان ثانویه حکم  مثل ضرر ،ترس ، اضطرار ثانویه=یک عنوان ثانویهحکم 

 ؟  ثانویه یا: این صحت معامله ی اضطراری،حکم اولیه است 206ماده 

می دهد حال  زیرا عنوان ثانویه ، عنوانی است که اگربر موضوعی حادث شود حکم را تغییراین ماده حکم اولیه است 

حکم ثانویه  ق.م 206ماده بر معامله حادث شده است و همچنان حکم ثابت مانده است بنابراین ،  آن که عنوان اضطرار

 نیست . 

حکم  که به فوری بودن آن ها تصریح شده است جزءِ نظیر عیب و غبن و تدلیس حتی خیاراتی خیارات قانون مدنی

 .  اباحه هستند نه واجب فوری

  ق.م جزء احکام  757و  565مواد لزوم و جواز از احکام وضعی اند نه تکلیفی و اباحه از احکام تکلیفی است بنابراین

قوق مباح هستند نه این که عقد جایز تکلیفی و از نوع اباحه هستند و داللت بر این دارند که صلح و جعاله در فقه و ح

 اند . آن دو عقد از عقود الزم هستند . 

 لزوم و جواز = وضعی 

 اباحه = تکلیفی 
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   220ماده 

 اراده ی صریح 

 قراردادی 

 از عرف استنباط می شود. : اراده ی ضمنی الزام به نتایج عقد

 داد.چه در قرارداد ذکر شود چه نشود باید انجام  : قانونی 

 

 :  موارد ذکر شده اگر در تعارض باشند در طول یکدیگر قرار می گیرند

 . قانون تکمیلی.4. عرف و عادت )اراده ضمنی( ، 3،  اراده ی صریح طرفین. 2. قانون امری، 1

 

 

 

 به حکم قانون 

ق.م( 230وجه التزام)ماده  صریح          : مطالبه ی خسارت 

 شرط    به حکم قرارداد       

 عرف تعیین می کند.مثل خسارت   ضمنی       

  تاخیر درتادیه ی وجوه نقد.طبق شاخص بانک  

 مرکزی
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  ق.م  222ماده 

 

 شرط مباشرت متعهد:فقط خودت نه دیگری)مثل نقاشی توسط یک نقاش ماهر( فقط  

 عدم انجام تعهد کرد.خسارات می توان مطالبه ی  ایفاء تعهدات قرارداد

 الزام می کند که خودش انجام دهد اگر نشد دیگری واگرشرط مباشرت نشده:  

 (ق.م  240تا  236مواد  ) به استناد خیار تعذرتسلیمنشد فسخ می شود. 

 )مانند برخی داروهای شیمیایی که عوارض مخرب بر بدن دارند .(ضروری می باشد. در حقوق ما بَدِ فسخ

 اصل صحت(  223ماده ( 

 اصل کلی حقوقی است،جزء اصول عملیه نمی باشد..اصل صحت است  

 دارد. اصل صحت:جنبه ی اماره بودن

 .یعنی اگر دراصل وقوع عقد شک کردیم به استناد  اصل صحت با اصل عدم در مجاری با هم به تعارض نمی رسند

 (223ماده  1اصل صحت نمی توانیم حکم به وقوع عقد کنیم . )یادداشت 

 دیگر هم اصل صحت با اصل عدم وکالت در مجاری به تعارض نمی رسند . یعنی اگر در وکیل بودن یا  مورد

وکیل نبودن طرف تردید کنیم به استناد اصل صحت نمی توان حکم به وکیل بودن کنیم زیرا طبق اصل عدم وکالت، 

 ( 223ماده  9اصل بر اصیل بودن طرف معامله است . )یادداشت 

 

 مبیع                  1عوض               

 ِنیضِوَع  : 

 من یا بهای مبیعث                   2عوض          

 : عقد بیع از جهت تادیه ی عوضین
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 حال یا نقد.-1

 مؤجل یا نسیه )ثمن مهلت دارد(-2

 سلم یا سلف)مبیع مؤجل است(-3

 کالی به کالی)ثمن و مبیع هر دو مؤجل است(صحیح می باشد.-4

   طل و غرریبا      :بیع دین به دین 

 َطال به طال -نقره به نقره  -نقره به طال -طال به نقره : رفبیع ص . 

 ِل هم صحیح است .موجَّ بیع صرف 

 قبض   قبول+ + ایجابتشکیل عقد عینی :   

 موجد حق انتفاع عقد -5     رهن -4     بیع صرف -3     هبه -2     وقف-1

 بیع است نه معاوضه                 حقوقی صرافی ماهیت عمل . 

 ق.م  224 تحلیل ماده 

بر توافق طرفین عقد به عرف جامعه نگاه می یعنی قاضی یا وکیل دادگستری در توصیف قرارداد وبارکردن آثارحقوقی

و بازاری با ماهیت کدام  به کار می برند و آن الفاظ کوچه کند و می بیند که مردم در کوچه و بازار چه اصطالحاتی

 می گویند. «توصیف قرارداد» یک از عقود تطبیق دارد،آنگاه حکم آن عقد را برای آن الفاظ بار می کنند،به این کار

ق.م عرف خاص حقوقدانان است  224البته دکتر ابوالحسن محمدی در اصول فقه می فرماید منظور از عرف در ماده )

 ولی دکتر کاتوزیان بر این عقیده است که منظور عرف عام مردم است .( 

 ق.م :  224مثال هایی برای ماده 

 ق.م(1035کاح موقت فرق دارد.)مادهعرف نکاح موقت را نامزدی تلقی می کند،در صورتی که نامزدی با ن 

  عرف به پول پیش در اجاره رهن می گویند ولی از نظر حقوقی آن پول پیش به هیچ وجه رهن محسوب نمی شود

اجاره به شرط قرض وجه  است .بلکه منفعت اش به مالک تملیک می شود . به نظر می رسد  با عقد قرض بیشتر شبیه 

 نقد یا عقد دیگری . 
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 ه عقد عاریه اموال مصرف نشدنی مثل میز و صندلی و کتاب و ... قرض می گویند . قاضی در تمام این موارد عرف ب

  باید احکام واقعی بر رابطه حقوقی مردم حکمفرما است ؛ جاری نماید و دیوان عالی کشور بر این وظیفه نظارت می کند

 

   226 تحلیل ماده 

  انقضاء مدت      مدت دار      

 مبداء خسارت تاخیر تعهد

 عندالمطالبه     بی مدت     

 با اظهار نامه و..... 

 انجام تعهد در هر زمانی.        تعدد مطلوب              

      تعهد

انجام تعهد در همان زمان معین،اگرازمدت تعهد بگذرد قراردادمنفسخ          ت مطلوبوحد       

 است.

 

 تعهد معلم.-مثل تعهد وکیل دادگستری           و مراقبت تعهد به ایمنی و احتیاط         وسیله    به          

تعهد   

 . نتیجه تحققبه معین یا تعهد              نتیجه     به            

 حقوقدان مازوا برای اولین بار اصطالح تعهد به وسیله و نتیجه توسط دموگ حقوقدان فرانسوی آورده شد ولی بعده

) نقل از : . احتیاط را به کار برد تعهد به مراقبت و معین و، تعهد به کار به جای اصطالح به نتیجه و به وسیلهفرانسوی  دیگر

 (  37مرحوم کاتوزیان ، نظریه عمومی تعهدات ، ش 

 نمود. برای مطالبه خسارت می توان خالف آن را تراضی       تعهد به وسیله و نتیجه       

 مطالبه خسارت در تعهد به وسیله و نتیجه فرق می کند.
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 باشد.  تعهد به نفع او می               د له   باید تعهد را انجام دهد.                 متعهَ     متعهد     

 . ه استلَ دُبار اثبات تقصیر متعهد با متعهَّ        در تعهد به وسیله       

 قاهره با متعهد می باشد. هاصل بر تقصیر متعهد می باشد وبار اثبات قوّ      در تعهد به نتیجه      

  به طور کلی در مقام تردید دربه وسیله و به نتیجه بودن تعهد، اصل در تعهدات به وسیله بودن آن ها است و در مقام

به دلیل لوب بودن تعهد است مگر خالف آن اثبات شود تردید در وحدت یا تعدد مطلوب بودن تعهد، اصل بر تعدد مط

میزانی  زیرا.لیف اضافی بر دوش متعهد بار نشوداصل عدم زیاده و اکتفاء به قدر متیقَّن در موارد تردید تا بدون جهت تک

 که به آن یقین دایم همان به وسیله بودن یا تعدد مطلوب بودن تعهد است . 

 متعهد مسئول نیست مگر متعهدله تقصیر او را اثبات نماید . :     به وسیله   به فعل 

 ق.م(229و 227)مواد بار اثبات تقصیر قوه  قاهره با متعهد می باشد.              نتیجهبه  تعهد

 بار اثبات تخلف از انجام تعهد با متعهدله است،به دلیل اصل عدم.             به ترک فعل   

 بات در تعهدات به وسیله و نتیجه خالصه بار اث 

 متعهد مسئول جبران خسارت نیست،مگر متعهدله تقصیر وی را اثبات کند.             در تعهد به وسیله 

       تا معاف قوه قاهره را اثبات نماید خودش متعهد مکلف به جبران خسارت می باشد مگر       در تعهد به نتیجه

 م(ق.229و 227. )مواد شود

             عدم تقصیر خود را اثبات خودش متعهد مکلف به جبران خسارت می باشد مگر در تضمین نتیجه

 (ق.م.م12کند)ماده

 }در عاریه طال و نقره اصل بر مسئولیت مستعیر است ولی می توان خالف آن را تراضی نمود{

 ،نافذ می باشد و هم چنین عکس آن ، شرط عدم مسئولیت مطلق متعهد نافذ است مگر  شرط مسئولیت مطلق متعهد

 ( 230ماده  3در مواردی خاص . ) یادداشت 

 ( 230ماده)  clause penale  / وجه التزام 

می تادیب که به وسیله آن متخلف  خساراتی :یا کیفر مدنی  وجه التزام یا تعویض اتفاقی یا شرط کیفری یا شرط جزایی 

 متخلف در صورت عدم یا تاخیر در ایفای تعهد مکلف به پرداخت آن می شود.  شود و 
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 تاخیر در ایفای تعهد 

 وجه التزام 

 عدم ایفای تعهد 

  230ماده 2یادداشت   

مطالبه گر خسارات وارده آشکارا کمتر از مبلغ معین شده باشد  فقط همان خسارت قابل مطالبه می باشد و مازاد قابل ا

 Unjust inruchment  . نمی باشد،به دلیل منع دارا شدن ناعادالنه

   تفاوت وجه التزام و شرط تحدید مسئولیت 

 Limitation  clause هم اثبات شود.خسارت باید ورود    دید مسئولیت       حت

  ندارد،صرف اثبات تخلف کافی می باشد.دله احتیاجی به اثبات و ورود خسارت متعهَّ      وجه التزام           

  قاعده کلی و استثناء 

در تمام مواردی که خسارت مطالبه می شود باید رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل وارد کننده خسارت و ورود اصوالً 

اثبات ورود  این که وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد که احتیاج بهدر برخی موارد مثل ضرر اثبات شود مگر 

سه شرط عمومی مطالبه خسارات  صرف تخلف از تعهد برای مطالبه خسارت کافی است.بلکه خسارت نیست 

 : در مسئولیت مدنی 

 ورود  ضرر . .1

 ارتکاب فعل زیانبار .  . 2

 ت بین فعل زیانبار و ضرر وارده .رابطه سببیَّ. 3

 اصوال در تمام قرادادها نافذ می باشد مگر:                  شرط وجه التزام 

درج وجه التزام در عقد قرض مازاد بر شاخص بانک  مانند معامالت ربوی .قراردادهایی که اصل آنها نامشروع است. -1

اگر شاخص بانک مرکزی تکافوی ضرر قرض دهنده را نکند یا شاخص ها :  مرکزی ربا تلقی می شود . ) نظر مدرس

شد به گونه ای که عدالت معاوضی و موازنه حقوق قرض دهنده و گیرنده را بر هم زند مازاد بر آن تا میزانی غیرواقعی با
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 ولی اگر در نظر کارشناس و عرف بازار خسارت نباشد که طبق نظر کارشناس خسارت شناخته شود ؛ قابل مطالبه است

 (باشد قابل مطالبه نیست.و ربا 

 ق.م(1035از نکاح)ماده درج وجه التزام برای تخلف -2

ق.م وجود دارد ولی برای پاسخگویی به  230از نظر دقیق حقوقی امکان کم یا زیاد کردن وجه التزام بر خالف ماده 

این نظر مراجعه شود به : محمد خاکباز، کتاب عدالت معاوضی  مبانی تست ها این نظر مالک نیست . )برای آگاهی از

 ( عنوان تعدیل وجه التزام،  3فصل  در حقوق موضوعه و رویه قضایی،

 ق.م  246تحلیل ماده 

ه هرگاه عقد باطل اعالم شود هرشرطی ضمن آن هست نیز منِما فی ضِ لَطَالعقد بَ لَطَانحالل عقد و انحالل شرط : اذا بَ

 باطل اعالم می شود . به این صورت : 

 .شرط صفت : منحل است . 1

مثال اگر ابراء ذمه برادرخریدار به طور شرط نتیجه درج شده باشد پس از انحالل عقد، .شرط نتیجه : منحل می شود . 2

 مجدداً ذمه برادر به دین مشغول می شود . 

 . شرط فعل : 3

 . اگر شرط فعل مادی باشد : 1

 انجام نشده باشد = ساقط است .  -الف

 ق.م(246ه انجام شده باشد = عامل حق مطالبه اجرت المثل را دارد . )ماد -ب

 . اگر شرط فعل حقوقی باشد : 2

( = با انحالل عقد، شرط نیز منحل می شود خواه انجام حواله اگر عمل حقوقی تَبَعی باشد )ضمان، رهن، کفالت، -الف

 شده باشد یا نشده باشد چون تَبَعی است .

 اگر عمل حقوقی مستقل باشد؛ دو حالت دارد : -ب

 است .  انجام و محقق نشده باشد = ساقط
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انجام و محقق شده باشد = عمل حقوقی صورت گرفته، به قوّت خود باقی است به دلیل اصل ابقاءِ عقد مهما امکن . مثالً 

اگر شرط وکالت در فروش ماشین خریدار توسط فروشنده ، ضمن بیع خانه بر فروشنده شرط شود و ماشین فروخته شده 

 باشد ؛ بیع خودرو به قوت خود باقی است . 

 .شرط صفت هم اصالً بحث نمی شود . 3

 

 به طور خالصه : 

 اصوال با انحالل عقد ، شرط هم منحل می شود مگر : 

. انحالل شرط مخالف با نظم عمومی و اخالق حسنه و قواعد امری باشد مانند سه عقد نکاح و وقف و ضمان که به 1

 صورت شرط ضمن عقد اصلی درآمده باشد . 

 . شرط فعل حقوقی مستقل باشد و شرط فعل هم محقق شده باشد . 2

 ق.م   232 ماده 

 :مالک تشخیص بی فایده بودن شخصی است ولی عرف عقال هم باید آن را بی فایده بداند. شرط بی فایده 

 بین می برد. مانند سرطان در عضو بیماری است که حیات حقوقی عقد را از        (     233ولی شرط مفسد)ماده

 هر دو شرط مبهم اند.          شرط مردد و مجهول       

 له جاهل حق فسخ دارد. شرط باطل باعث بطالن عقد نمی شود)رابطه ی عضو وبدن(ولی مشروطٌ    عده    قا 

 (232ماده  5شرط بی فایده باطل است ولی مشروط له حق فسخ ندارد )یادداشت         استثناء      

 232ماده  4یادداشت  

 قانون امری می باشد. منظور از قانون ،

 240ماده 1یادداشت 

 برای شخص عالم به فساد شرط،حق فسخ ایجاد نمی کند)به استناد قاعده ی اقدام(

  ق.م  233ماده 
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ناشی می شود مانند اثراولیه و اساسی که ازهر عقدی مقتضای ذات عقد می باشد.            منظور از مقتضای عقد    

 زوجیت در نکاح ، ملکیت در بیع و ...

 . اثر حقوقی دارد نتیجه ی عمل حقوقی: اثر حقوقی است،یعنی عمل حقوقی،

 ماهیتا عمل حقوقی اند و اثر حقوقی دارند.قراردادها ،کلیه ی عقود 

 : داردرا اثر حقوقی  هر قراردادی یکی از این سه 

 عقود تملیکی مثل بیع.             باعث تملیک بشوند -1

 عقود عهدی مثل جعاله،ضمان.       ایجاد تعهد نمایند        -2

 ، مضاربه . ی مثل وکالت،عاریه ، ودیعه ، شرکت عقود اذن            ایجاد اذن نمایند    -3

 وصیت عهدی ایقاع است، با یک اراده ی موصی انجام می شود.

 حظه قابل رجوع است.هر ل     عقداذنی       

 و تعهدی برای ماذون و آذن ایجاد نمی کند. اذن فقط رفع مانع می کند

 تعهد به نفع ثالث       قابل رد    

 ایقاع

 طرف دیگر نمی تواند رد کند)مثل وصایت(       غیر قابل رد   

 }وصی حتی جاهل هم باشد،حق رد ندارد{ 

 . اذنی می باشدغیرعقد جایزنامزدی . عقد ضمان ایجاد تعهد می کند

 الزم و رضایی می باشد( ، عقد نکاح یا عقد ازدواج:نه اذنی است ،نه عهدی ،نه تملیکی )عقد ساده

 . درتشخیص تملیکی یا عهدی یا رضایی بودن عقد باید به اثر اولیه آن توجه کنیم نه آثار ثانویه و بعدی آن 

 طالق. -مهریه : ثانویه آندر عقد نکاح اثر عقد:زوجیت می باشد.  اثر
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اثراولیه آن عهدی است،ایجاد تعهد می کند،یعنی برای مالک ایجاد تعهد می کند        قرادادمشارکت در ساخت       

 که اجرت سازنده را بدهد،و تعهد سازنده  ساخت و تحویل می باشد.اثر ثانویه آن ملکیت می باشد.

 برای بایع ثمن             

 ملکیت است        در عقد بیع :مقتضای ذات بیع      

 مبیع برای مشتری                        

      ایجاد اذن و نیابت است              مقتضای ذات مضاربه  . 

 ق.م  558ماده 

دامنگیراصیل  ذات مضاربه ایجاد اذن و نیابت است.مضارب وکیل مالک می باشد و طبق قاعده ی وکالت مسئولیت عقد

ی ذات وکالت و سبب بطالن خالف مقتضا ؛بنابراین اگر شرط شود که خسارت متوجه مالک نباشد می شود نه وکیل.

 عقد است ولی دکتر کاتوزیان نظری خالف ماده دارند . 

 233ماده  6 یادداشت  

شرط و هم عقد صحیح می اطالق عقد بیع و صحیح می باشد.در شرط خالف اطالق عقد هم  چنین شرطی مخالف،

 باشد.

 مثل شیشه برای نوشابه.-آن موردی است که خود به خود دنبال عقد می آیدمانند توابع مبیع در بیع      اطالقات عقد    

 ذات،اثر اصلی عقد است.             خود عقد است.                          مقتضا                         مقتضی     

  آثار آن می آید. از مقتضی )خود عقد( بعد

 ّت یا سلب حق مقتضیات اطالق عقد از احکام تکمیلی هستند که تراضی بر خالف آن نافذ است مانند تاخیر در ملکی

انتقال به مدت معین یا تقدم انتقال قبل از وقوع عقد و ... ولی مقتضیات ذات عقد از احکام امری هستندکه نمی توان 

 خالف آن ها تراضی کرد . 

 363ماده  3 یادداشت   

ند قبل از عمل اثر می توازیرا در امور حقوقی  ماه قبل مالک بودی 5مالکیت پیش از عقد یعنی مثال بگویند تو از 

 حقوقی بیاید.بر خالف امور مادی که اثر باید بعد از مقتضی یا امر مادی بیاید.)مثل مرغ و تخم مرغ(
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 ماه گذشته پرداخت می شود. 5اجرت المثل منافع 

233ماده  2بند  

 ...عقد و شرط باطل است . شرط مجهولی است که مثال:در بیع بگویی هر وقت پول داشتی ثمن را بپرداز.

233ماده 5یادداشت  

باشد.مانند به عنوان قاعده در عقود مسامحه ای حتی اگر شرط مجهول موجب جهل به عوضین شود،عقد صحیح می

 جعاله)ولی صلح مردد باطل می باشد(

 «  شروط فعل و صفت و نتیجه» 

 صحیح     

شروط   

 کند،برای مشروط له جاهل،ولی شرط بی فایده حق فسخ ایجاد    حق فسخ ایجاد می       باطل   

 نمی کند.

 یا این کار را نکن.-این کار را بکن     فعل    

 صفت شرط

 نتیجه 

 

 مثبت مادی )فعل(       مادی 

منفی مادی)ترک فعل(  شرط فعل 

  مثبت حقوقی حقوقی یا اعتباری 

 منفی حقوقی 

 مثل شخم زدن. هم میتواند انجام دهد شرط فعل مادی را یک مجنون



63 
 

 فعل  قاعده ی شروط: 

اگر کسی شرط فعل را انجام ندادابتدا الزام می شود اگر باز انجام نداد،دیگری انجام می دهدبه خرج متعهد، در مرحله 

 ی سوم،فسخ به استناد خیار تسلیم.

 این قاعده چند استثناء دارد : 

 ق.م (  379و   243.شرط شود که ضامنی داده شود و تخلف نماید .   )مواد 1

 ق.م (  379. شرط شود مالی را به رهن دهد )رهن مطلق ( و تخلف نماید . )ماده 2

 استدالل این دو مورد آنست که مورد خاص و معین مانند خانه یا ماشین خاص بعنوان مرهونه تعیین نشده است که

بلکه رهن به طور مطلق تعیین شده است . حکم تا آن خانه یا ماشین خاص را رهن دهد را الزام کنیم  یهلَعَ مشروطٌ

یه را لَعَ مشروطٌبنابراین دادگاه نمی تواند  نه کلی یا مطلق؛ باید خاص و جزیی باشدطبق ق.آ.د.م دادگاه در دعاوی هم 

 تواند بعنوان محکوم علیه ممتنع، حکم را اجرا نماید . و اجرای احکام هم نمی الزام کند تا مال مطلق را رهن دهد 

 ق.م (   496. تخلف از شروط فعل در روابط بین موجر و مستاجر  . )ماده 3

 (   239ماده   2یادداشت   –ق.م  402. در مورد خیار تاخیر ثمن با اجتماع شرایط قانونی  )ماده 4

  :  یادآوری چند نکته ضروری است 

.اگر شرط شود مال معینی را رهن دهد و آن مال ، قبل  رهن دادن تلف یا معیوب شود   به استناد خیار تعذرتسلیم)ماده 1

 ق.م(   242(  برای مشروط له  حق فسخ  ایجاد می شود  . ) ماده 240

ه ابدال می گردد.) با . اگر شرط شود مال کلی را رهن دهد و آن مال  قبل رهن دادن ، تلف یا معیوب شود  الزام ب2

 موردی که شرط شود مال کلی را رهن دهد  وامتناع می نماید ، متفاوت است( 

. اگر شرط شود مال معینی را رهن دهد و مشروط له تخلف   نماید ، باز نیز طبق قاعده ، الزام می گردد . ) با موردی 3

 که شرط شده مال معین را رهن دهد و آن مال  قبل رهن دادن تلف یا معیوب می شود متفاوت است  .( 

ق.م( زیرا شرط نتیجه به محض شرط کردن یا  244ده . شرط صفت و نتیجه قابل الزام و اسقاط نیست . )بخش اخیر ما4

ق.م( و شرط صفت نیز راجع به کیفیت )وصف( یا کمیت  236به محض تحقق سبب خاص ، حاصل می گردد . )ماده 

که داللت بر حال دارد ، بکار می رود نه الفاظ « باشد » )مقدار( مورد معامله است )شروط صفت و نتیجه معموال با الفاظ 

ق.م( و  235که داللت بر آینده دارد (که این وصف یا مقدار ، یا موجود است یا نیست . )ماده « خواهد شد » یا « د بشو» 

ذات و ماهیت این دو شرط به گونه ای است که قابل الزام یا اسقاط نیستند بلکه شرط یا موجود است یا نیست و اگر 
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تخصیص قاعده المومنون » راتب فوق ، از نظر قواعد اصول فقه موجود نبود مشروط له حق فسخ خواهد داشت . بنابرم

زیرا عام حدیث فوق شامل آن می گردد ولی «  عند الشروطهم به شروط صفت ونتیجه با مخصص منفصل لبی است 

 ) تخصص با مخصصعقل ما حکم می کند که شروط صفت یا نتیجه قابل الزام نیستند تا مشمول قاعده الزام قرار گیرند . 

منفصل لبی فرق دارد . در تخصص اساسا عام شامل برخی مصادیق نمی شود مثال وقتی حکم وجوب مردان به خدمت سربازی 

از عموم عام خارج است و  و موضوعاً انشاء می شود به خودی خود زنان از شمول عام خارج می شود و به قول اصولی تخصصاً

وم عام شامل خاص می شود ولی با دلیل عقل یا اجماع از آن شمول خارج احتیاجی به مخصص ندارد ولی در مخصص لبی ، عم

 می شود . ( 

 فسخ می عقد منفوت کند متعهد قبل انجام کاردر جاهایی که قید مباشرت شده،دیگری نمی تواند انجام دهد،اگر

 شود.فسخ آخرین حربه است،در حقوق به آن بد ضروری گویند.

 .نیستند ولی صفت و نتیجه غیر قابل الزام کرد شرط فعل را می شود الزام 

      داریم.-بکن-نکن-انجام بشود         درشرط فعل الفاظی مثل 

 داریم.-بشود-هست یا نیست         صفت و نتیجه         در شرط

شرطی راجع به کمیت و کیفیت مورد معامله است.             شرط صفت 

 تیجه ی یک عقد یا ایقاع ضمن یک عقد یا ایقاع دیگر می آید.مثال:ابراء وکیل ضمن عقد بیع.ن                 شرط نتیجه

 از صرف هزینه و وقت خودداری نماییم.                 مبنای فلسفی شرط نتیجه 

 236ماده  

بیع منعقد می ضمن عقد بیع خانه شرط می کنیم که وکیل من در فروش من باشی.در این جا وکالت به محض انعقاد 

دینی که سابقا به فروشنده داشته در این جا هم به محض بیع، ابراء واقع  شود،یا شرط ابراء ضمه ی خریدارضمن بیع از

 می شود . 

  234ماده    

 تعهد به نفع ثالث.            شرط فعل بر شخص خارجی یعنی  

 شرط نتیجه و صفت می تواند باشد یا نباشد.

 ق.م( 1128)مذکور در عقد( یا ضمنی )معهود در عرف( یا تبانی)بنایی، معهود بین طرفین ماده  شرط صفت : صریح
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  240ماده  

 در مورد امتناع دائمی عقد منفسخ می شود.در این ماده منظور از شرط ممتنع ،امتناع موقتی می باشد نه دائمی.

  تفاوت های شرط فعل و نتیجه 

 محقق می شود . و توافق محقق شود )انجام یا عدم انجام( ولی شرط نتیجه همزمان با عقدفعل بعد از عقد باید . شرط 1

 )فاصله زمانی بین توافق و تحقق شرط وجود ندارد( 

 شرط فعل قابل الزام است ولی شرط نتیجه و صفت قابل الزام نیست . .1

 .  شرط فعل قابل اسقاط است ولی شرط نتیجه و صفت قابل اسقاط نیست .2

 شرط فعل شامل کارهای مادی و حقوقی می شود ولی شرط نتیجه فقط اعمال حقوقی مثل وکالت را برمی گیرد.. 3

 شرط فعل شامل امور ساده و تشریفاتی می شود ولی شرط نتیجه فقط امور تشریفاتی را شامل می شود . . 4

  شباهت ها 

حق فسخ تخلف از شرط فعل و حق فسخ ناشی از  . حق فسخی که از تخلف هر دو ایجاد می شود قابل اسقاط است . 1

 جهل به بطالن شرط نتیجه در جایی که عمل تشریفاتی به صورت شرط نتیجه درج شود و مشروطٌ له جاهل باشد . 

ا عدم تجارت به حرفه خاص بعنوان شرط فعل و یا وکیل شدن و ی. هر دو شامل امور ایجابی و عدمی می شود . مثال 2

 )امر عدمی(انحالل عقد با شرط فاسخ که بصورت شرط نتیجه درج شود . وکالت )امرایجابی( یا 

   244ماده 

شرطی قابل اسقاط است که قابل الزام باشدو از آن جا که شرط صفت و نتیجه قابل الزام نیستند قابل اسقاط هم نمی 

 باشند.

  د می شود، قابل اسقاط است نه خود شرط صفت یا نتیجه.افسخی که در نتیجه ی نبودن شرط صفت و نتیجه ایجحق 

245ماده  

 نافذ نمی باشد)حق باید به وجود آید تا اسقاط شود( )ما لم یقع(          بجِم یَاسقاط ما لَ

  1یادداشت 246ماده  
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 شود،وقتی که خود شرط ساقط شده،حق فسخ آن نیز ساقط می شود.ع خود شرط ایجاد می بَچون حق فسخ به تَ

 244ماده  

ترجیح دارد )عقد باطل است( مگر طرفین به حذف شرط و بقای عقد بطالن                  در اسقاط شرط مبطل

 تراضی نمایند . 

اصوالً ساقط است  حذف شرط و بقای عقد . با حذف شرط باطل ، حق فسخ نیز      در اسقاط شرط باطل 

زیرا در واقع فرد با اسقاط شرط ، به طور ضمنی حق فسخ خود را نیز ساقط کرده است مگر مشروط له خالف آن را 

 قصد نموده باشد .

 از جمله تفاوت های حق عینی و دینی 

 اگر عین نبود ، فسخ   حق عینی . 1

 اگر نبود ، الزام  حق دینی    

شخص طلبکار و بدهکار وجود دارد و با این رابطه و در اثر الزام بدهکار ، شخص طلبکار به  در حق دینی رابطه بین. 2

در حق عینی رابطه ای بین عین مال و صاحب آن حق برقرار می شود ولی حق اش می رسد . )حق دینی : الزام و الزام ( 

این  )شخص و عین مال(متعاقب واقع شود.و لوآن که مورد ایادی که می تواند عین را از دست هرکس که باشد؛ بگیرد 

 شناخته شده است از جمله آن که :  اثر در مواد مختلف و پراکنده قانون مدنی به رسمیَّت

خریدار درمعامله فضولی، می تواند عین مال را از دست هر کس بخواهد بگیرد هرچند مورد معامالت متعدد واقع  .1

 ق.م(  257شده باشد)ماده

ولی در حق ق.م(  374در بیع ، خریدار عین معین و کلی در معین می تواند آن را بدون اذن فروشنده بردارد )ماده  .2

خریدار بخواهد آن کلی فی الذمه کجا است تا  مال یکدینی الزام وجود دارد چون معلوم نیست که این دین مانند این 

 صورت گیرد .   را بردارد بلکه باید الزام

ب ، مالک می تواند مال مغصوبه را از ید هر کدام از غاصبین که بخواهد مطالبه نماید حتی اگر ایادی متعاقب در غص .3

 ق.م(  317) ماده آن واقع شده باشد . بر 

شفعه ، شفیع می تواند عین مال را از ید هر کس که بخواهد انتزاع نماید حتی اگر مورد معامالت متعدد واقع  حقّدر .4

 ق.م(   816شده باشد . )ماده 
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ق.م ، اگرثمن عین معین باشد خیار تفلیس برای فروشنده بوجود نمی آید چون  380تفلیس موضوع ماده درخیار. 5

ی کند و به موجب آن حقّ، می تواند ثمن را بدون اذن فروشنده قبض نماید.)وحدت فروشنده حق عینی بر ثمن پیدا م

ماده  2ق.م( ولی اگر ثمن، کلی فی الذمه مثل وجه نقد باشد خیار تفلیس ایجاد می شود. )یادداشت  374مالک از ماده 

380  ) 

  یک مثال کاربردی در خصوص حق عینی و دینی 

مهریه سکه طال یا وجه نقد باشد و بر زوج هبه شود اصوالً زوجه حق رجوع از هبه را دارد ولی اگر مهریه خانه یا  اگر

زمین معین باشد؛ زوجه در صورت بقای آپارتمان یا زمین حق رجوع دارد مگر این که آن ملک یا زمین فروخته شده یا 

 ق.م( 803ماده  3خیر حق رجوع ندارد . ) بند مورد معامله دیگر واقع شده باشد که در صورت های ا

 «تبدیل تعهد » 

  آن  3و یادداشت  292ماده  3رفع تعارض ظاهری بین بند 

این بند به معنای انتقال . «  وقتی که متعهَّدله ، ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگرمنتقل نماید» ق.م :  292ماده  3بند  

غاصب مثالً اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبین انتقال دهد متعهدله می باشد . طلب به اعتبار تبدیل طلبکار یا 

 ق.م(  321)ماده  و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهّدٌله صورت می گیرد . منتقل الیه قائم مقام مالک می شود

از مثال های این بند ظهرنویسی انتقالی اسناد تجاری است . با انتقال سند تجاری، طلب از انتقال دهنده به  دیگر یکی

کلیه حقوق و منافع ناشی از این چک را به آقای/خانم      » مثال در ظهرچک قید می کند : انتقال گیرنده منتقل می شود . 

دارنده فعلی به انتقال گیرنده می گوید تو طلبکار باش . بنابراین اگر انتقال دهنده به در این جا « ..... واگذار کردم 

خواسته مطالبه وجه چک علیه صادرکننده طرح دعوی نماید قرار رد دعوی به جهت عدم ذینفعی خواهان صادر می 

 و باید منتقل الیه طرح دعوی نماید . ق.آ.د.م(  84شود . )ماده 

 دن چک، تبدیل تعهد صورت نمی گیرد بلکه چک وسیله پرداخت است . در دا:  3یادداشت 

تعهد منشاء و معامله منشاء به قوت خود باقی است یعنی چه در مورد اول و چه در منظور این است که  : رفع تعارض

تعهد تجاری و سند  طلب عادی طرح دعوی نماید ولی به استنادو مورد دوم ، انتقال دهنده می تواند به استناد رابطه منشاء

به عالوه در موردی که سند تجاری تجاری که با ظهرنویسی انتقالی صورت گرفته است ؛ نمی تواند طرح دعوی نماید . 

به شخص ثالث داده نمی شود و به طرف معامله داده می شود طرف معامله به هر یک از دو سبب معامله منشاء یا سند 

 عوی نماید . تجاری که خواست ، می تواند طرح د
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ولی  گیردمی تعهد سند تجاری صورت اگر سند به ثالث انتقال یابد تعهد تجاری صادر کننده کالً تبدیل  خالصه :

 تضمینات باقی می ماند ولی تعهد و معامله منشاء باقی می ماند . 

 ت . باقی اس هر دو باقی اگر سند به طرف مستقیم معامله منتقل شود تعهد منشاء و تعهد تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  civil  liability/مسئولیت مدنی » 



69 
 

 اخالقی 

 مسئولیت 

   قانونی 

 و مدنی  مسئولیت اخالقیتفاوت های 

 دامنه شمول مسئولیت  .1

مثال   . مسئولیت اخالقی عام تر از مسئولیت مدنی است .گیرد حتی فکر انسان را هم در بر میمسئولیت اخالقی 

در مسئولیت اخالقی با پندار و گفتار و کردار نیک سر و کار در اخالق سوءِ نیت به مردم منع شده است . 

داریم ولی در مسئولیت قانونی فقط با گفتار و کردار نیک سر و کار داریم . اصوالً انگیزه و پندار در حقوق، 

اخالقی نظم  عمومی است ولی مبنای مسئولیت مسئولیت مدنی برای برقراری نظم  مسئولیت ایجاد نمی کند .

 عمومی نیست رسیدن به اخالق و ارزشهای واالی انسانی است .

 تناسب بین تقصیر و مسئولیت  .2

در مسئولیت مدنی تناسب بین تقصیر و مسئولیت وجود دارد ولی در مسئولیت اخالقی گاهی این تناسب وجود 

 د مسئولیت سنگین اخالقی می کند مثل سوءِ ظن یا حسد و ...ندارد یک فکر و پندار نادرست انسان را واج

 رکن مسئولیت  .3

در مسئولیت مدنی رکن آن اضرار به غیر است ولی در مسئولیت اخالقی اضرار نیست . گاهی هیچ ضرری به 

 دیگری نمی رسد ولی مسئولیت داریم . مثل : حسد ورزیدن به دیگری یا تکبر داشتن و ...

  

  شیوه جبران  .4

در مسئولیت مدنی جبران ضرر و پرداخت خسارت داریم در واقع شیوه جبران ضرر در مسئولیت مدنی مادی 

. در برخی و همیشه جبران ضرر مادی نیست الزاماً و همیشه جبران خسارت ندارداست ولی مسئولیت اخالقی 

ت اخالقی الزاماً جبران شیوه جبران ضرر در مسئولی موارد جبران خسارت دارد و در برخی موارد ندارد .

 .  خالصه عنوان عامی است که مسئولیت حقوقی بخشی از آن است خسارت نیست .

 

 

 مرجع پاسخگویی  .5
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مسئولیت مدنی نظم عمومی است ، شخص مسئول باید به جامعه پاسخ دهد ولی در  انیمبیکی از  ازآنجا که

 دهد . مسئولیت اخالقی شخص مسئول باید به وجدان انسانی خودش پاسخ

 

 مسئولیت مدنی قراردادی 

 مدنی 

مسئولیت مدنی قهری یا قانونی  مسئولیت قانونیtort   /extra contractual obligations 

   جزایی 

  Law  of  tortsمی گویند .  « حقوق خطاها » درحقوق انگلیس به مسئولیت مدنی 

 مسئولیت مدنی قهری است نه قراردادی : منظوربکار می رود  مسئولیت مدنی بدون قید و شرطوقتی . 

.مثال : مسئولیت پیمانکار یا کارفرمای پروژه .مسئولیت مدنی قراردادی:به حکم توافق دو نفر ایجاد می شود 

.مثال مسئولیت مقصر در تصادف  مسئولیت مدنی قهری:در اینجا قرارداد نداریم و به حکم قانون به وجود می آید

 رانندگی ) قرارداد نبسته که محکم به ماشین من بکوب (

 : مسئولیت مدنی قراردادی شرایط تحقق 

   valid   contract   وجود قراردادمعتبر(1

  Breach  of  contract       تخلف از قرارداد(2

 Damage ورود خسارت به طرف مقابل(3

 باشند تا مسئولیت مدنی محقق شود()هر سه شرط باید باهم 

  : این قرارداد موارد زیر را در بر می گیرد قرارداد معتبر : 

 . قرارداد صحیح 1

 . قرارداد غیرنافذ تنفیذ شده 2

 . قول نامه 3
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 . پیش قرارداد 4

    tort شرایط تحقق مسئولیت مدنی قهری : 

 . ورود ضرر 1

 . ارتکاب فعل زیانبار 2

 . رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر وارده 3

در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی  ضابطه ی جبران خسارت: 

شد یا اگر حادثه ای که موجب مسئولیت قهری  باید متضرر یا زیان دیده به وضعیتی برگردد که اگر قرارداد اجرا می

 (realance damages.) به این معناست جبران خسارت واقعی   . است رخ نمی داد،همان وضعیت را داشت

 : اعالم جبران خسارت .   اعالمی                                                                                            

م(ق.م 3: کیفیت و چگونگی جبران خسارت . )ماده  تاسیسی:   دعوای مسئولیت مدنی دوجنبه داردحکم دادگاه در. 

 

مسئولیت مدنی قهری یا الزامات خارج از قرارداد : (Extra  contractual  obligation   ) 

 ناروا ءِایفا(1

 مال غیر فضولی اداره ی(2

 غصب(3

 اتالف(4

 ( تسبیب5

 استیفا)از مال غیر، از عمل غیر((6

و  ق.ت : استفاده بدون جهت از وجه برات 319) ماده  unjust  inrichment/ یا دارا شدن ناعادالنه. استفاده ی بال جهت(7

 ( ق.م  140مفهوم ماده 
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 ایفاء ناروا : 

شخصی فکر می کرده که بدهکار است، پول به یک نفر دیگه داده است، ولی به آن شخص بدهکارنبوده است اگر 

 ( 301)ماده ی تواند پول را پس بگیرد.پول را از او گرفته م ،اثبات کند که طرف با حیله یا  اشتباه خود را اثبات کند

 ناروا با استیفا فرق دارد(( ))ایفاءِ

 301ماده :  

 بار اثبات با مدعی می باشد.

 306ماده : 

 در تعهد به نتیجه: نظریه خطر حاکم است.

 ))اصل بر تقصیر است مگر اینکه مقصر عدم تقصیر خود را ثابت کند در این صورت معاف می شود((

 در مورد مسئولیت مدنی ات رینظ : 

 . 1347مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در برابر ثالث در قانون بیمه اجباری سال مثل :                خطر  نظریه (1

نشات می گیرد . به عقیده او اگر در مجازات « فری » ریشه این نظریه از مکتب تحققی در ایتالیا و عقاید شخصی به نام 

مجرمین به سوابق و روحیات و محیط اجتماعی و خانواده و ... او نگاه کنیم باید تمام مجرمین تبرئه شوند زیرا 

است . بنابراین در مسئولیت مدنی هم  باید نظریه خطر حاکم باشد اکثرجرایم زاییده محیط نابسامان اجتماعی مجرم  

اصال کاری به تقصیر یا عدم تقصیر او ومسایل دیگر نداریم . هرجا خسارت وارد شد باید جبران شود . ) برای آگاهی 

 بیشتر مراجعه شود به : دکتر ناصرکاتوزیان ، مسئولیت مدنی ( 

مثل  :حقوق اشخاص باید مورد تضمین واقع شود             استارک در حقوق فرانسه()  نظریه تضمین فرانسوی ها(2

 ق.م(  229و  227آن و مواد  3و یادداشت  328) مواد .  تعهد به نتیجهغصب و اتالف و 

یا  آن( 2 و یادداشت 331) ماده تسبیب . مرتکب مسئول است در صورت اثبات تقصیرمثالً: در               نظریه تقصیر(3

 ق.م.م  1مسئولیت پیش بینی شده در ماده 

است مگر با اثبات عدم تقصیر خود  فرض بر تقصیر است، مرتکب مسئول               (اماره ی تقصیر یا فرض تقصیر4

ین در وارد شده باشد بنابرا  «در کار یا به مناسبت آن» البته باید خسارت . ق.م.م  12مثل مسئولیت کارفرما در ماده 
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رویه قضایی فرانسه مثالی بوده که کارگر برای انتقام شخصی دیگری را به کارخانه دعوت کرده تا انتقام شخصی اش را 

از او بگیرد و با او درگیر شده و خودش آسیب دیده است این جا کارفرما مسئول نیست چون در کار یا به مناسبت آن 

فلسفه این موضوعات مراجعه شود به کتاب : استاد دکترحسن بادینی، فلسفه )برای آگاهی بیشتر راجع به مبانی و نیست. 

 انتشار( شرکتمسئولیت مدنی ، نشر

مسئول غاصب شخص  در تست ها سخن از مسئولیت عینی یا مطلق یا محض در خصوص غصب گفته اند یعنی گاهی

در این جا مسئولیت عینی  ق.م(  315و ماده  311ماده  1) یادداشت  هم معاف نمی شود. حتی با اثبات قوه قاهره و است

 حاکم است .  « تضمین حق» و مطلق و محض است و نظریه 

که عام موخر است و خاص مقدم ق.م  1339ق.م.م مصوب  1هرجا نظریه خاصی نداشتیم نظریه تقصیر طبق ماده 

مسائل و مصداق های خاص را بیان کرده است  را تخصیص می زند؛ حاکم است چون ق.م در خصوص 1307مصوب 

 و ق.م.م حکم عام مسئولیت مدنی را بیان کرده است . 

 مثلی  -2قیمی  -1از یک منظر بر دو قسم است :  مال. 

دو مالی که با هم تفاوت دارند و مثل هم نیستند)مختلف االجزاء(،حیوانات همگی قیمی اند،اموال غیر  : مال قیمی

 اصوالً قیمی اند.  منقول،ملک،زمین،آپارتمان

  اموالی که دقیقاً مثل هم اند و شبیه یکدیگرند مثل: حبوبات. : مال مثلی

برخی از فواید تفکیک مثلی و قیمی : 

مثلی باشد، آپارتمان،ملک و زمین چون قیمی اند نمی حتماً عقدی است که مال موضوع عقد باید تنها  : عقد قرض .1

  موضوع عقد قرض قرار بگیرند.توانند 

در مسئولیت مدنی تعهد به دادن مثل یا قیمت داریم،اگر مال مثلی باشد باید مثل و اگر قیمی باشد،باید قیمت پرداخت . 2

 از نظر اصولی واجب تعیینی است نه تخییری .  شود.

 

 

ق.م  318و   317 ماده 
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  در ضَمان قهری و ایادی متعاقب بر مال مغصوب اصوالً هرید حق رجوع به ید بعدی خود را دارد چون از او غصب

قبلی هم می  ق.م( مگر این که جاهل به مغصوبه بودن مال باشدکه دراین صورت به ید 320و  318شده است )مواد 

قراردادها هرید، حق رجوع به ید قبلی خود را دارد ق.م و قاعده غرور( ولی در حقوق  325تواند رجوع نماید )ماده 

چون با ید قبلی رابطه حقوقی داشته است .)البته نافی حق رجوع به ید بعدی برای مطالبه ثمن و امثال آن نیست.( اگر 

خالف این مسیر در هریک از دو مورد مذکور اقدام شود دادگاه قرار رد دعوی به جهت عدم ذینفعی خواهان صادر می 

 ق.آ.د.م( 84کند .  )ماده 

 320ماده  

 دارد. رامسئولیت کمترین ید اول بیشترین مسئولیت را دارد و ید آخر در غصب 

 منظور از در حکم غصب 

کسی که مالی به یکی از عقود امانی در تصرف اش باشد و از استرداد آن امتناع یا انکار نماید . از تاریخ امتناع  .1

 ق.م(  310یا انکار در حکم غاصب است . )ماده 

کسی که مال غیر را در تصرف دارد و به عدم استحقاق خود جاهل است . مانند اصیل جاهل به فضولی بودن  .2

 ق.م(  325ی . )ماده عقد در بیع فضول

 

 319ماده  

 90سال                        غاصب            غاصب    د            غاصب    ج                الف مالک    ب

 (چ غصب می کند.93)سال                  ت ملک را می خرد)می شود در حکم غاصب( 

 رجوع کند.مالک می تواند به هر کدام از این ها 

،در فقه هم می گویند الغاصب یوخذ بِاَشَّدِ االحوال . عینی یا محض است. مسئولیت غاصب،مسئولیت مطلق 

مسئولیت را دارد. و غاصب آخر کمترین غاصب اول بیشترین مسئولیت 

.اگر به غاصب آخر رجوع شود،غاصب آخر دیگر حق رجوع به کسی را ندارد 

ل یا قیمت را بدهند، مثالً اگر مال در دست الف تلف شده، می تواند به هر کدام رجوع اگر مال تلف شود باید مث

 کند.
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ه ید بعدی یا ال حق خود رجوع کند مگر جاهل باشد که در صورت اخیر به ید سابق در غصب هر کس می تواند ب

 هم می تواند رجوع کند . 

 

 328ماده  

 هم امکان دارد . حق غیردر اتالف است ولی طبق دکترین ، طبق قانون مدنی، اتالف فقط درعین یا منفعت 

321ماده  

  د از ب غصب می کند            ب از الف غصب می کند                   الف مالک   

او می تواند به هر کدام از غاصبان  حق از سوی مالک به یکی از غاصبان، قائم مقامی خاص رخ می دهد وبا انتقال 

 ق.م(  321بعدی یا قبلی خود که بخواهد رجوع کند . ) ماده 

 یکی از غاصبان  مالک به تفاوت آثار در انتقال حق از سوی

حق  فقطتا قبل از این که مالک ، حق خود را به یکی از غاصبان انتقال دهد یعنی در حالت نرمال و معمولی هر غاصب 

غاصب منتقل الیه ، حق وقتی انتقال حق صورت گرفت ق.م( ولی  318و  317رجوع به ید بعدی خود را دارد ) مواد 

 ق.م(  321رجوع به ید قبلی و بعدی خود را پیدا می کند . )ماده 

 ===  مالکیت ما فی الذمه در انتقال حق

شخصی بعنوان قائم مقام دیگری از خود طلبکار شود  معقول نیستدر نتیجه انتقال حق ضمان غاصب ساقط می شود زیرا

ق.م( مالکیت مافی الذمه به ویژه در فرضی ظاهر می شود که غاصبی در نتیجه فوت یا استیفاء منفعتی که در  300)ماده 

زمان تصرف او ایجاد شده است مدیون مالک گردد سپس مالک حقوق خود را به او انتقال می دهد . )دکترکاتوزیان، 

 (  468، ش  2مان قهری ، ج ض

 وصف بدهکار) چون غاصب بوده است(# دو وصف در او جمع می شود : وصف طلبکار )به دلیل انتقال حق( 

وراث اش به اموال او از باب غصب نمی توانند رجوع کنند ولی  کردتحلیل : به خودش نمی توان رجوع کند اگر فوت 

 به دیگران می تواند رجوع کند چون مالک شده است . 

 هر غاصب حق رجوع به ید بعدی خود را دارد نه قبلی .  قاعده و فرمول کلی :
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 (321)مادهعدی رادارد.قبلی وب آن غاصب حق رجوع به یداگر انتقال حق به یکی از غاصبان رخ داد. استثناء اول :

 ق.م( 325)ماده . یکی ازایادی جاهل به غصب باشد ؛ او حق رجوع به ید قبلی و بعدی هم دارد اگراستثناء دوم : 

 چون : 

 . ق.م  325به ید قبلی :  از باب قاعده غرور و ماده                

   ق.م(  320و ماده  318) بخش اخیر ماده  باب غصب و لزوم جبران ضرر و اجرای عدالت ازبه ید بعدی :              

 َمان است.اتالف چه عمدی و چه غیر عمدی ، موجب ض 

     اعم از فعل یا ترک فعل ،نظریه تقصیر حاکم است                 در تسبیب  . 

حاکم است. حق نظریه  تضمین                  و غصب در اتالف 

               ق.م.م( 12اماره یا فرض تقصیر کارفرماست . )ماده   در خسارات ناشی از کارگران به ثالث 

 در غصب نظریه تضمین حاکم است و مسئولیت غاصب ، مطلق و عینی و محض است . 

328ماده  

 (1339قانون مسئولیت مدنی عام و مؤخر است)مصوب 

 (1307است) قانون مدنی خاص و مقدم

 . نسخ می کندمقدم ، خاص، عام را خاص  موخر و عامدرتعارض 

 استنباط می  قصیرق.م.م که از آن نظریه ت 1طبق عموم ماده . هر جا که نظریه خاصی نداشتیم، تقصیر حاکم است

 اصوالً نظریه تقصیر مگر در مواردی که نظریه خاصی داشتیم .شود . 

  های اتالف و تسبیب تفاوت 

 .  «نظریه تقصیر» حاکم است و در تسبیب  «نظریه تضمین» . در اتالف 1

 . در اتالف، مستقیماً مال تلف می شود و در تسبیب غیرمستقیم . 2

 عل یا ترک فعل صورت می گیرد . فاتالف فقط با فعل مثبت مادی صورت می گیرد ولی تسبیب با  . 3
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 337ماده  

 البته نظر مخالف هم وجود دارد. . مان قهری و واقعه حقوقی ارادی استاز موجبات ضَ استیفاء ماهیتاً عقد نمی باشد،

338ماده  

 تملیک عین به عوض معلوم. : بیع

ولی مبیع باید حتماً  طلب خریدار از فروشنده باشد یا منفعت یا کار یا حتماً وجه نقد باشد،می تواند عینثمن الزم نیست 

در ماهیت قرارداد سرقفلی ملک  همینبه خاطر کلی باشد.عین اعم از این که عین معین یا کلی درمعین یا عین باشد . 

مورد معامله واقع نمی شود آن را بیع نمی دانند  ،تجاری اختالف است بعضی به جهت این که در خصوص سرقفلی، عین

 نند : اتوزیان به دو جهت آن را بیع می داکو بعضی دیگر چون مرحوم دکتر

 عرف آن را بیع می داند و این عرف تفسیرکننده اراده ضمنی طرفین عقد است .  -الف

قید عین برای این است که هر چیز به غیر از منفعت از تعریف بیع خارج شود ؛ برای همین قرارداد واگذاری  -ب

    ( 338ماده  10بیع هستند . ) یادداشت سرقفلی ، حق تالیف و اختراع و ... همگی 

 

 

 مبیع 

 عوضین

 ثمن 

.معیار تشخیص بیع از معاوضه:قصد مشترک می باشد 

.در معاوضه مشخص نیست کدام ثمن است و کدام مبیع 

.در اجاره=تملیک،منفعت به عوض معلوم صورت می گیرد 

بلکه فقط حق انتفاع و استفاده از می گیردنقرار موضوع تملیک منفعت به عوض معلوم  = در عقد موجد حق انتفاع ،

 منفعت به دیگری داده می شود . 
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 =قرار می گیرد.موضوع تملیک  منفعت به عوض معلوم در قرض 

  می مهریه،منفعت تملیک قرارداد  -ت تملیکیوصیَّ -هبه ی دین و منفعت -صلح منافع -قرض -معاوضه -در اجاره

اجاره با آن عقود دیگر آن است که در اجاره حتما باید منفعت موضوع معامله  گیرد . تنها تفاوتقرارتواند موضوع عقد 

 ر شد می تواند عین یا منفعت موضوع عقد باشد مانند صلح . کباشد ولی در بقیه عقودی که ذ

 به بیان بهتر عقود قانون مدنی از جهت نوعِ مال موضوع معامله بر سه قسم اند : 

 ق.م(  338ورد معامله قرار گیرند مثل بیع ) لفظ عین در ماده . عقودی که حتما باید عین م1

 ق.م( 466. عقودی که حتماً باید منفع مورد معامله قرار گیرند مثل : اجاره ) لفظ منافع در ماده 2

ن هبه ی دی -صلح منافع -قرض -. عقودی که این قابلیت را دارند عین یا منفعت مورد معامله قرار گیرند مثل : معاوضه3

. به ق.م( 1078)لفظ هر چیزی در ماده  قرارداد تملیک مهریه -ق.م( 826) عین یا منفعت در ماده  وصیَّت تملیکی -و منفعت

 ق.م .  1078 ، 826،  795،  806،  752، 648،  464در مواد « مال » دلیل لفظ مطلق 

 عین بر سه قسم است : 

 مصداق دارد مثل این موبایل(}قابل اشاره با این و آن می باشد{عین معین یا خارجی یا شخصی)یک شیئ فقط یک (1

کیلو برنج هاشمی بی نهایت مصداق داردو به گردن 1عین کلی یا کلی فی الذمه یا کلی)بی نهایت مصداق دارد(مثل:(2

 فروشنده است.

 . کلی در معین یا در حکم عین معین(3

  قسم است: 2مال از یک دیدگاه دیگر بر 

 مالی که اگر قسمت کنیم کسی ضرر نمی کند.)مال مثلی ، حبوبات( تجزیه پذیر یا متساوی االجزاء=مال (1

 مالی که اگر تقسیم کنندکسی ضرر می کند)مال قیمی، حیوانات و...( مال تجزیه ناپذیر یا مختلف االجزاء=(2

 .اموال غیر منقول اصوالً قیمی و تجزیه ناپذیر اند  

  ق.م به اشتباه ، مثلی را تجزیه پذیر فرض کرده است .  598مال مثلی با مال تجزیه پذیر یکی نیست با وجود این ماده

به عبارت دیگر هر مال تجزیه پذیر حتماً مثلی است ولی مال باشد . ممکن است یک مال مثلی باشد ولی تجزیه ناپذیر 
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خودوری صفرکه مثلی است ولی تجزیه ناپذیر است . بین شد . مانند مثلی ممکن است تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر با

 مثلی و تجزیه پذیر رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است . مثلی عام و تجزیه پذیر خاص است . 

 کلی در معین=یک مقدار معین از مال تجزیه پذیر معین

 

 :  خیلی خیلی مهم قاعده ی طالیی 

فقط می توانند به صورت عین و اشد مانند آپارتمان،زمین و...  فقط هر گاه مبیع از اموال قیمی ب

می معین مورد معامله واقع شوند و معامله ی آنها به صورت کلی یا کلی فی الذمه بی گمان باطل 

 باشد به جهت غرری شدن عقد . 

معین یا  ولی اگر مبیع از اموال مثلی باشد مانند حبوبات می توان به صورت عین معین یا کلی در

 کلی فی الذمه مورد معامله واقع شود و صحیح است.

 تملیک در عقد بیع مان تحققز

 (362ماده  1)المبیع یملک بالعقد و بندبه مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع می شود.در مبیع عین معین :  .1

)البته مرحوم دکترشهیدی فقط زمان  بعد از تسلیم فرد یا تعیین مصداق . در بیع کلی فی الذمهدر مبیع کلی :  .2

 تسلیم را زمان تحقق مالکیت می داند(

=ق.م(  374. می تواند عین را بدون اذن بردارد . )ماده  موجد حق عینی است=====   عین معین 

 تنها می توان الزام فروشنده را خواست و موجد حق دینی است.=======  کلی فی الذمه   

   ًبخواهد. ؛ هر کس صاحب حق عینی است می تواند آن را در دست هر کسی یافتگفته شد همان طور که قبال 

.اگر مهریه زن عین معین باشد=به محض نکاح زن مالک آن می شود،حق عینی پیدا می کند 

تواند رجوع کند،چون عین معین است مگر در موارد خاص که نمی تواند رجوع کند . می اصوالً زن مهریه را ببخشد،

 و بند های آن( 803)ماده 
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 350ماده  

 .دانگ  == مثال : زمین و آپارتمانتجزیه ناپذیرمشاع                                                                             

 (مشاع)کل آن برای دو یا چند نفر               

                                     848و548و 519مواد سریادرصد.ک=مثل:حبوباتجزیه پذیرتمشاع  مال

   مفروز)کل آن برای یک نفر است( 

بیع شرط  

 : معامله با حق استرداد ماهیت حقوقی،

 را پس میگیرم.... پول رو پس دادم ماژیک ماه اگر 4 ماژیک را میفروشم به شما،هر وقت در مدت 

 :سه حالت دارد  در بیع شرط آن پولی که پس می دهند

 معادل ثمن است .1

 بیشتر از ثمن است .2

  کمتر از ثمن است.. 3

اگر هیچ چیز راجع به بیشتر یا کمتر بودن نگویند معادل ثمن است چون اطالق لفظ محمول است به فرد اکمل و اجلی 

 دید . ن در موارد ترآن و زیاده بر ثمن نیست به جهت اصل عدم زیاده و اکتفاء به قدر متیقَّ

 مشتری  ======     طلبکارمرتهن یا رهن گیرنده یا 

 بایع     =======    بدهکاریا  رهن دهندهیا  راهن   

 بیع شرط با رهن  تفاوت 

ق.م( ولی در  459)بخش اخیر ماده  کل منافع متصل و منفصل مبیع از زمان بیع تا فسخ برای خریدار است شرط،در بیع 

رهن و منافع منفصل برای راهن است .) به بیان ساده تر اگر بدهی پرداخت شود و الزم به جزءِ عقد رهن ، منافع متصل

الزم به تملک آن شود؛  بدهی پرداخت نشود ومنافع برای راهن بدهکارمی شود و اگر تملُّک عین مرهونه نباشد ؛کلّ

. اما در بیع شرط اگر بایع ه مرتهن می رسد و بخته فرو ،منفصل برای راهن است و منافع متصلمنافع ق.م  786طبق ماده 
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)نظر برای خریدار است . بنظر می رسدراهن( به اصطالح ، بدهی را پرداخت وبیع را فسخ کند باز هم منافع  -)بدهکار

علت این باشد که در رهن تملیک صورت نمی گیرد ولی در بیع شرط، تملیک صورت می گیرد . با وجود  مدرس درس(

  ک نبودن آن توصیه می گردد.( البته برای آزمونها همین نظر مملِّ )ثبت آن را مملّک نمی داند. این که قانون

 فاوت های بیع شرط با بیع خیاری ت 

مشتری یا ثالث حق فسخ داشته باشد ولی در بیع شرط ، فقط بایع حق می تواند بایع یا  ،در خیار شرط یا شرط خیار. 1

 فسخ دارد . 

بعد پرداخت ثمن است ولی در بیع  ایجاد حق فسخاساساً  بایع باید ثمن را بدهد و بعد فسخ کند. در بیع شرط،. 2

اول فسخ می کند و بعد ثمن را می دهد . ایجاد حق فسخ با پرداخت ثمن صورت نمی گیرد بلکه با یک اراده خیاری 

   ایقاعی صورت می گیرد .

 اوی شرط فاسخ تفاوت بیع شرط با بیع ح 

در بیع حاوی شرط فاسخ ، اگر بایع ثمن را مسترد کند بیع به خودی خود منفسخ ولی در بیع شرط ، بایع حق فسخ دارد 

 (دیگر هم دارند .تفاوت های  البته)می شود . 

  تفاوت فرض قانونی ( Fiction  legal )َماره ی قانونیبا ا  

ق.م و  17ماده فرض قانونی مثل  قانونی قابل اثبات است.خالف اماره ی خالف فرض قانونی قابل اثبات نیست ولی  

 ق.م ) فرض آگاهی اشخاص نسبت به قانون پس از انتشار آن(  2ماده 

 قصد بلکهاگر در بیع شرط معلوم شود قصد و اراده بایع ، انعقاد بیع نبوده است   ======  می گوید ق.م 463ماده  

 و احکام بیع در آن جاری نیست . رهن است نه بیع منعقده ، انعقاد رهن بوده است؛ قرارداد فروشنده

 ==== چنین توافقی اصالً بیع شرط نیست بلکه رهن است و معامله با حق استرداد است.=ق.ث می گوید  34و 33مواد 

است و دیگر خالف آن قابل اثبات نیست یعنی کسی  فرض قانونیو این است « معامله با حق استرداد » چنین عملی،  

ماده  1)یادداشت و اساساً اثبات اش در دادگاه پذیرفته نیست . نمی تواند بگوید قرارداد با چنین کیفیتی بیع شرط است 

364  ) 

ع شرط ق.ث با اثبات قصد مشترک طرفین قابل اثبات باشد و بی 34و  33خالف مواد نظرمدرس درس : بنظر می رسد )

 با قوت خود باقی باشد . یعنی اصوال چنین قراردادی بیع شرط باشد مگرطرفین آن را معامله با حق استرداد اراده نمایند.
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زیرا طبق موازین اصولی خاص موخَّر قانون ثبت ، عام مقدَّم قانون مدنی را تخصیص زده است و به کلی نسخ نکرده 

 (است بلکه ناسخ جزیی عام مقدم است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «حقوق روابط موجر و مستاجر » 

 تشخیص قانون حاکم ) کار شکلی(گام اول : 

  حل و فصل ماهیت دعوا بر اساس قانون حاکم )کار ماهوی(گام دوم : 

 تشخیص قانون حاکم در روابط استیجاری 

  است. 1376منعقد شده باشد، تابع قانون  1376تا  1356اجاره هایی که از سال  .1

است ولو اینکه سالیان متمادی حتی پس از قانون  56باشد،کالً تابع قانون  1356قانون اجاره ای که منشأ آن، .2

 است. 56،تمدید شده باشد،اجاره هم چنان تابع قانون 1376

 را نسخ کرده است :  1356، قانون ر.م.و.م  1376آیا ق.ر.م.و.م  .3

 نسخ شده. 76به وسیله  56(نظریه اقلیت:می گویند قانون 1
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 دلیل: 3را نسخ نکرده است. به  56ق 76(نظریه اکثریت:می گویند ق 2

 الف(اصل عدم نسخ )در مقام سکوت قانون=اصل عدم نسخ است(

 ب(اصل اباحه

 76ج(تکمیلی بودن قانون 

  نظریه اکثریت منطقی تر است و رویه قضایی هم آن را قبول دارد .

   قوانین روابط موجر و مستاجر :  بررسی امکان اجاره مجدد مال در 

است چون قاعده ی تسلیط مستأجر علت این امر  اجاره ی مجدد مال،طبق قانون مدنی امکان دارد.. قاعده کلی : 1

 ق.م(  474)ماده مستاجر، مالک منفعت است می تواند مجدداً آن را اجاره دهد . 

 : 1356در قانون روابط موجر و مستأجر. 2

 و اصوالً مجاز است .  داردامکان  مسکونیاجاره مجدد ملک . 1

  د و اصوالً ممنوع است .ندارامکان  تجاری اجاره مجدد ملک . 2

 :  1376 روابط موجر و مستأجر. در قانون 3

 چه در ملک مسکونی یا تجاری اصوالً مجاز است مگر خالف آن شرط شده باشد . 

سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت : 

 پولی که اول اجاره از طرف مستأجر به مالک پرداخت می شود)مالک سرقفلی می شود( : سرقفلی

سال کار 2سال اجاره می کنم برای استفاده ی کت و شلوار فروشی) ملک را دو : حق کسب و پیشه یا تجارت

 تعیین می شود.بعنوان شهرت ملک تجاری کردم و اعتبار بخشیدم( وجهی از طرف کارشناس 

 ((با حق کسب و پیشه هم فرق دارد  -))سر قفلی با اجاره بها فرق دارد

 تشبیه می شود به اجرت المثل که طبق نظر کارشناس تعیین می شود.                       حق کسب و پیشه

 که با توافق در ابتدای اجاره تعیین می شود . تشبیه می شود به اجرت المسمی                            سرقفلی          
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طبق نظر بها و مبلغی است که در اثر رونق تجاری یک ملک ودر اثر فعالیت مستأجر در طول مدت اجاره، مستأجر 

 است .  «یا تجارت  پیشه یاحق کسب  » کارشناس مستحق آن می شود

 .خاک خورده ،چند سالنابراین ملک تجاری که ب حق کسب و پیشه یا تجارت به شهرت تجاری تعلق می گیرد 

حق کسب و  همچنین اگر شهرت منفی باشد .شته باشد وجود دانباید  برای آن حق کسب و پیشه ایطبق اصول  است ؛

بسته به مورد و خاص و جزیی باید . همچنین حق کسب و پیشه امالک مختلف با هم فرق دارند .  پیشه وجود ندارد

 تعیین شود . حتی دو مغازه که دقیقاً کنار و مجاور هم هستند . 

 تکمیلی می باشد(( ؛ ))می توان حق کسب و پیشه و تجارت را سلب کرد، چون قانون امری نیست

داریم.حق کسب و پیشه اصوالً                     1356در قانون روابط موجر و مستأجر   

نداریم.حق کسب و پیشه اصوالً                        1376در قانون روابط موجر و مستأجر 

 1356در قانون 

حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد،مثالً:تعدی یا تفریط یا تغییر شغل بدهد،به غیر از یک اصوالً  اگر مستأجر تخلف بکند،

و  نصف حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می گیردمورد تخلف که حق کسب و پیشه نصف می شود،یعنی 

 است)بدون رضایت مالک(انتقال مال غیر آن

 تعدی یا تفریط در عین مستاجره == عدم تعلق حق کسب یا پیشه 

 تغییر شغل ==  عدم تعلق حق کسب یا پیشه

== نصف حق کسب یا پیشه به مستاجر تعلق انتقال به غیر در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد ممنوع از انتقال است 

 می گیرد .

 مستاجر  جمع دو مبنای تخلف 

اگر تخلف دو چیز مثالً تغییر شغل و انتقال مال غیر باشد نمی توانیم به مالک تحمیل کنیم که انتقال مال غیر را انتخاب  

 چون تحمیل ناروا و تعاون بر اثم و عدوان است .  کند.

 (ق.ر.م.و.م 19ماده  انتقال منافع به غیر)دادخواست تجویز 
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او دادخواست می  می دهد که مستأجر منافع را به کس دیگری واگذار کندنتجویز انتقال منافع به غیر))موجر اجازه 

 ((.  از دادگاه می خواهد این اجازه را به مستاجر دهد دهد و 

 1356در اجاره تابع ق 

جهتی غیر انقضای به صرف انقضای مدت اجاره نمی توانی به طرف بگویی تخلیه کن، باید از دادگاه بخواهی به خاطر 

 ( 1392) ک.و  . مستأجر ملک را تخلیه کندمدت ، 

 ق.ر.م.و.م2ماده  

راده ی طرفین و رعایت نشود،طبق ا 1376اگر در اجاره،شرایط شکلی قانون است ولی  1376اجاره های اآلن تابع قانون 

 ( 1391)ک.و  (1376قانون و آیین نامه ر.م.و.م  2) مواد  . قانون مدنی است

انقضای مدت اجاره  

 : در قرارداد اجاره مدت تصریح شده است(1

درصورتی باید اجرت المثل دهدکه استیفاءِ منفعت کرده موجربه مستأجراذن به ادامه ی تصرف می دهد. الف(

 ق.م(  494باشد)ماده 

 .چه استیفاءِ منفعت کرده یا نکرده باشد  موجرسکوت می کند:در هر صورت مستأجر باید اجرت المثل بدهد ب(

 . اجرت المثل معادل اجرت المسمی تعیین می شود (اجاره از قرار:2

498-497ماده : 

 : تخلف از شرط انتقالضمانت اجرای 

 اره باشدعدم انتقال قید اجاگر  (1

)قید استفاده کن . حتی اگر مُردی هم شخص دیگر نمی تواند استفاده کند .  فقط فقط خودت در این جا شرط می شود 

اول به اجاره ی دوم باطل است و اجاره ی . در این مورد اگر تخلف شود و اجاره مجدد داده شود .  مباشرت( شده باشد

لب شده است و شرط ق انتقال مجدد به محض عقد اجاره سچون در این مورد ح خاطر تخلف از شرط قابل فسخ است.

وقتی حق اجاره مجدد سلب شده باشد ؛ دیگر ق.م(  236)ماده نتیجه ای است که به مجرد اشتراط حاصل شده است . 
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ماده  3)بند  جهت سالبه به انتفاءِ موضوع شدن باطل است . موضوعی باقی نمی ماند تا موضوع عقد اجاره واقع شود وبه

 ق.م(  190

  (عدم انتقال شرط اجاره باشد2

اجاره ی در این مورد اگر تخلف شود دیگری اجاره نکند. شخصردی فقط خودت ولی تأکیدی نداریم که خودت مُ

به مالک بدهد.اجاره ی دوم صحیح است المثل آن مدت را  دوم تا پایان مدت باقی است و مستأجر متخلف باید اجرت

چون در این مورد شرط فعل منفی حقوقی است و حق اجاره  و اجاره ی اول به خاطر تخلف از شرط قابل فسخ است.

 تا اجاره دوم باطل باشد . دوم به طور کلی سلب نشده است 

 است. باطل ،کلیسلب حق انتقال به طور 

 آن (  یکق.م و یادداشت  959) ماده است. نافذ ،جزییسلب حق انتقال به طور 

 ق.م500ماده  

 متصل به عقد(1 

 خیار شرط یا شرط خیار)عقد خیاری(

 منفصل(2 

 

 

 : مدت نداشته باشد عقد و شرط هر دو باطل استاگر  ، خیار شرط باید مدت داشته باشد قاعده کلی . 

بگذاریم می تواند خیار بدون مدت باشد،چون خود این عقود  خیار شرط .اگر اجاره، مزارعه،مساقاتدر استثناء : 

 حتماً باید مدت داشته باشند،پس مدت خیار تا انقضای این عقود محسوب می شود.

 مساقات . . 4مزارعه ، . 3اجاره ، . 2نکاح موقت ، . 1عقودی که در قانون مدنی حتماً باید مدت داشته باشند : 

خیار شرط متصل به عقد  

ماه حق  6از زمان عقد شروع می شود و مبدأ آن زمان عقد است.مثالً از لحظه ی عقد تا  شرطی که مدت خیار خیار

 فسخ داری)خیار شرط متصل(
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  خیار شرط منفصل 

ماه حق  6ماه بعدازعقد تا 1آغاز خیار مدتی بعد از عقد حاصل می شود مثالً یک باغی فروخته می شود می گویند از 

 .فسخ داری

مبداءِ خیار از  ،حق فسخ داری  ماه 6و شرط می شود از یک ماه بعد انعقاد عقد تا منعقد شده  1/7/93عقد مثال : 

 حق فسخ نداریم .  1/8/1393تا  1/7/1393است . از  1/2/1394است و انتهای آن تا  1/8/93

 500ماده  

منفصل،در مدت خیار نمی توانی مبیع را  اگر ملکی را بفروشی،خیار شرط درج کنی فرقی ندارد متصل باشد یا

ظه یک نفر حق فروشنده است.مگر اینکه وقتی اجاره یا رهن می دهی قید کنی که هر لح یاجاره،رهن بدهی چون مناف

و آن  باید این شرط قید شود اگر قید نشود تخلف کرده ایمممکن است بیاید فسخ کند و خریدار در جریان باش . 

 وشنده غیرنافذ است و اگر فروشنده صاحب خیار ، حق فسخ معامله دوم را دارد . معامله منافی حق فر

 بایع ، حق فسخ ندارد مشتری برای همان مدت می تواند اجاره دهد .ولی اگر  خیار شرط منفصل باشد در مدتی که 

 دین مستقر شده با فوت حال می شود.  :ق.ا.ح  231ماده قاعده کلی در 

استثنایی بر آن قاعده نیست چون وقتی سررسید پرداخت اجاره بها نرسیده است ؛ اساساً دینی بر ذمه ق.م  505ماده 

ق.ا.ح تخصصاً و  231ق.م از عموم ماده  505مستاجر مستقر نشده است تا با فوت او حال شود . از نظر اصولی ماده 

 است . « ص تخصُّ» موضوعاً خارج است و رابطه آن دو 

516ماده  

تعهد متصدی حمل و نقل کالً تعهد به وسیله است، مگر اینکه متصدی حمل و نقل تاجر باشد،که در این صورت تعهد 

 ) جمع بین عام مقدم مدنی و خاص موخر تجارت(  آن به نتیجه است.

  

 ( 1307)مصوب  قانون مدنی عام سابق است. 

 

 ) مصوب     ( قانون تجارت خاص مؤخر است.
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 خاص موخرَّ ، مخصص یا ناسخ جزیی عام مقدَّم است . 

ضمان درک در خصوص عقد فضولی است که مالک آن را تنفیذ نکرده است . 

 :  ق.م( 387)ماده و ضَمان معاوضیق.م(  390)ماده تفاوتهای مهم ضَمان درک 

در قرارداد صحیح به وجود می ضمان معاوضی یا معاملی فقط  ولیدرک در قرارداد باطل وجود دارد  ضمان .1

 قرارداد صحیحی که منفسخ می شود . آید . 

ضمان درک از جمله ضمان های قهری است ولی ضمان معاوضی همان طور که از اسم آن پیداست ؛ ضمان  .2

( با این 390ماده  1. )یادداشت  قراردادی است . ولی با مسامحه به ضمان درک، ضمان معاوضی گفته اند

 قتی بیع مال غیر انجام شد و مالک آن را تنفیذ نکرد؛ بیع از ابتدا فاسد و باطل اعالم می شودتوضیح که و

، از باب بیع و آثار بیع صحیح نیست بلکه بخاطر غاصبانه بنابراین مسئولیت بایع در برگرداندن ثمن به مشتری 

ن قهری( است و این که قانون بودن ید بایع بر ثمن است و از باب غصب و الزامات خارج از قرارداد )ضما

ق.م آن را از آثار بیع صحیح دانسته است ؛ از نظر دقیق حقوقی غلط است . تنها  362ماده  2گذار در بند 

توجیهی که در قراردادی بودن ضمان درک آورده می شود آن که مسئولیت بایع به استرداد ثمن به مشتری در 

ولی به استرداد ثمن به مشتری در بیع فضولی قیاس شود و این نوع تلف مبیع قبل قبض را با مسئولیت بایع فض

ضمان را هم قراردادی بدانیم ولی چنین قیاسی به جهت عدم تشابه دراصل و فرع قیاس و مع الفارق بودن آن 

چون در قیاس باید در علت یا جامع تشابه وجود داشته باشد و این تشابه در ضمان قهری و باطل است . 

 . دانسته اندبا این وجود در تست ها ضمان درک را هم از جمله ضمان معاوضی وجود ندارد .   قراردادی

 

 ق.م  387ماده 

 (عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی1 

 :  تلف مبیع قبل از قبض

 (کلی در معین یا در حکم عین معین2 
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 مال تمام قسمت های آن و در کلی در معین در صورتی جریان دارد که  ضمان درک در عین معین جریان دارد

اگر بخشی از مال متعلق به غیر باشد ؛ بحث فسخ بیع فضولی پیش نمی آید بلکه الزام از سایر بخش  متعلق به غیر باشد.

 های مال انجام می گیرد . 

 

 خانه ی معین، ماشین معین = عین معین 

اگرمهریه ابراء شود 

 سکه طال100 = فی الذمه کلی 

 

ابراء اساساً در عین معین ایجاد نمی شود یعنی چنین عملی در قالب ابراء باطل است . در قالب اسقاط از حق رجوع به 

 عین مهریه نافذ است . در کلی فی الذمه هم از آن جا که ابراء ایقاعی الزم است ؛ غیر قابل رجوع است . 

  اگر مهریه هبه شود  

زن حق ق.م ،  803اصوالً با اجتماع شرایط ماده باشد و عین هم باقی باشد، عین معیناگر مهریه  مهر بر مرد=هبه ی 

 ق.م( 803)ماده رجوع دارد.

 ق.م( 806)ماده باشد،زن حق رجوع ندارد.  کلیاگر مهریه 

 

 

عقد جعاله : 

 قراردهنده ی اجرت،دستور دهنده)طلبکار( جاعل=

 عمل)کارگر(انجام دهنده ی  عامل=

مثال:کاری به دیگری میگی انجام بده و براش اجرت تعیین می کنی، هرکس گم شده ی مرا پیدا کرد،بهش یک مبلغی 

 میدم)عقد جعاله(
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.جعاله شبیه عقد اجاره ی اشخاص است،هر دو عقدی عهدی و معوض می باشند 

فرق جعاله با اجاره ی اشخاص : 

 جاره مسامحه ای نمی باشد.جعاله عقد مسامحه ای است ولی  اولین فرق :

 جعاله است((قانون مدنی ))مسامحه ای ترین عقد 

 صلح و ضمان هم مسامحه ای می باشند ولی نه مثل جعاله.

.در صلح و ضمان ، مورد عقد می تواند مبهم موضوع عقد جعاله هم می تواند مردد باشد و هم می تواند مبهم باشد

 لی نمی تواند مردد باشد . باشد و

.صلح یکی از چند مسأله به نحو تردید،باطل است 

 باشد. معلوم و معیننمی تواند نا معین باشد بلکه باید  صلحموضوع 

 در عقد اجاره هم موضوع باید معین و معلوم باشد.

 564و563ماده: 

 قاعده ی کلی در جعاله هر طور که دوست داری برخورد کن.

 190ماده  3بند: 

 باشد. مبهم،مجهول،مرددباشد،موضوع معامله نباید معینموضوع باید 

 

 این قاعده سه استثناء دارد:

 می تواند مجهول باشد ولی باید معین باشد.موردعقد  (ضمان=1

 می تواند مجهول باشد ولی باید معین باشد.موردعقد  (صلح=2

 شد.مجهول با هممردد وهم می تواند موردعقد  (جعاله=3
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طرف می  در جعالهولی  باید طرف معلوم باشد،حتماً باید یک شخص معین باشد،در اجاره ی اشخاصدومین فرق :

 ی خاص و هم می تواند عام باشد. تواند خاص یا معین باشد،جعاله

  : 561ماده مین فرق سو

ولی در عقد جعاله از ابتدا تا زمانی که کار انجام شود عقد جایز است،بعد   عقد اجاره از ابتدا تا انتها عقد الزم استدر  

 جایز به عقد الزم تبدیل می شود . از اینکه کار انجام شد از عقد 

ی گیرد که آن عمل انجام شده باشد و از همان موقع حق حبس ایجاد در اجاره ی اشخاص و جعاله زمانی اجرت تعلق م

 (1388می شود . )ک.و 

 567ماده 

 تسلیم عوض یا انجام عمل، مقدمه ی لزوم عقد است.

ق.م ولی اگر  565طبق ماده  جایز استاصوالً جعاله وقتی به طور کلی پرسیدند جعاله چه نوع عقدی است ؟ عقد

 تفکیک کردند از چه زمان تا چه زمان جایز است ، طبق همان چه در باال گفته شد پاسخ داده می شود .

 شرکت ، مضاربه یا قراض ، ودیعه ، عاریه .، وکالت ، عقد جعاله جایز غیر اذنی است . عقود جایز اذنی : 

 565ماده  

 لزوم و جواز از احکام وضعی اند،تکلیف نمی آورند.یعنی عقد جایز . چون  . جایز در این ماده حکم وضعی است.1

 ت(گفته ولی سبب یعنی عقد را اراده کرده است . )مجاز به عالقه سببیَّ. واژه تعهد مجاز از عقد است . مسبَّب و اثر را 2

 

 

 اقسام عمل در جعاله  

 (رجوع جاعل یا عامل در اثناء مدت، اجرت المسمی به نسبت عمل انجام شده تعلق می گیرد.ق.م 566)م مرکب :(1

 کیلومتر از یک خیابان .  10 فرقی ندارد فسخ از طرف عامل باشد یا جاعل . مثال : خط کشی کردن آسفالت

 رجوع کند=باید اجرت المثل را بدهد. جاعلاگر ق.م(   565)ماده (بسیط یا ساده:2
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 )قاعده اقدام(هیچ اجرتی ندارد.  رجوع کند= عاملاگر                

 

 (اشاعه)مشاع شدن،شریک شدن(1 

شرکت 

 (عقد شرکت2 

 ((. اول اشاعه می آید بعدش شرکت می آید . ))شرکت فرع بر اشاعه است

 یعنی مشاع و مشترک شدن. لغتاشاعه در 

 چیزی که قانون گفته(اجتماع حقوق مالکین)صاحبان حق( درمال واحد.اصطالحاشاعه در( 

:اسباب اشاعه بر دو قسم است 

 (واقعه ی حقوقی:اعتباری است،اثر حقوقی دارد.1

 (عمل حقوقی2

 مثال:عقد شرکت،عقد بیع.عقدی از عقود  

 عمل حقوقی

 ایقاع:قبول مالی مشاعاًدر نتیجه ی عمل چندنفر 

 چند ایقاع با هم جمع می شود و سبب تملک                                                                            (مثل تور ماهیگیری و تملک ماهی ها.573)م  

 می شود .                                       

 (           573ارادی:مزج اختیاری)م                                                  

 واقعه ی حقوقی

 (574امتزاج و ارث)م قهری:                                                   

 برنج دارم،وقتی مخلوط می کنیم می شود مزج اختیاری.کیلو  1کیلو برنج داری منم  1))مزج=یعنی مخلوط کردن،تو 
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  مزج اختیاری را با اراده انجام می دهیم((

 ))پدیده ای که اثر حقوقی دارد:واقعه ی حقوقی قهری است.((

=مخلوط شدن خود به خود و قهری است. امتزاج 

حقوقی فوت اشاعه است. یکی از آثار 

.عقد شرکت عقد جایز اذنی است 

 عقد جایز عام و  عقود جایز، اذنی نیستند،ولی کلیه عقوداذنی،جایزاند. )رابطه ی عموم و خصوص مطلق دارندکلیه .

 چون اذن به خودی خود دنبالش جواز و امکان بر هم زدن عقد می آید ولی هر جوازی الزاماًعقد اذنی خاص است . 

 ((  حقوقی مبانی لزوم و جوازاعمالت بیشتر:دکترشهبازی،برای اطالعا ، اذن نمی آید.موجد اذن نیست و دنبال هر جوازی

=مثل حبس مطلق و نامزدی جایز غیر اذنی . 

954ماده : 

 ((.  با فوت و حجر منفسخ می شوند) ) =عقود جایز اذنی

 وکالت (1

 شرکت (2

 یا قراض  مضاربه (3

 ودیعه (4

 عاریه (5

 مدت تعیین شود،عقد الزم نمی شود،همچنان عقد جایز است.عقود جایز چه اذنی و چه غیر اذنی ،اگر برای آنها 

=پیمانی است برای اداره ی مال مشاع و تقسیم سود و زیان.عقد شرکت 

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشترک  

 (تصرف حقوقی=اعمال حقوقی مثل بیع و اجاره و...1
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 (تصرف مادی=اعمال مادی و فیزیکی.2

 ق.م( 475و  583)مواد خود،نافذ است.تصرف حقوقی در سهم  

 تصرف حقوقی 

 تصرف حقوقی در سهم دیگران،فضولی و غیر نافذ است. 

 

 ق.م( 582)ماده باشد:ممنوع و ضمان آور است. یا خارج از اذن اگر بدون اذن 

 تصرف مادی

 اگر با اذن باشد:مجاز است. 

که تصرف مادی در کل مال یا در سهم خود شریک فرقی نمی کند برخالف تصرف حقوقی ، نکته : در تصرف مادی 

تصرف صورت می گیرد زیرا هنوز از حالت اشاعه به مفروز  ،چون با تصرف در یک جزءِ مال در تمام اجزای مال باشد

متری ، در یک متری راه رفتیم که سهم هر دو شریک  100مثالً با راه رفتن در روی یک متر از خانه در نیامده است . 

در عالم حقوق و اعتبار ،سهم و دانگ  مفروز نشده تا معلوم شود در یک متر خود راه رفتیم یا یک متر شریک . است . 

 هر کس مشخص شده است ولی در عالم ماده و فیزیک هنوز این تفکیک صورت نگرفته است . 

شرکت در حق دینی : 581ماده  

یک مال مشاع توسط دو یا چند شریک فروخته شد و خریدار هنوز ثمن را تادیه نکرده است آیا  در این طلب و حق 

 دینی که شرکاء بر خریدار دارند اشاعه وجود دارد یا خیر ؟ 

 . شرکت در حق دینی وجود ندارد فقط در حق عینی وجود دارد : نظر اول(1

 : ندا گروه 2طرفداران این نظریه  وجود دارد.شرکت در دین و طلب هم  : نظر دوم(2

 )نظر مرحوم دکترکاتوزیان( الف(هر شریک هرچه بگیرد،برای خودش است.

 هم قابل تقسیم است. ها ب(هر شریک هر چه بگیرد،با شریک دیگر مشاع است.شرکت بر ذمه

اگرچه شرکت همچنان جریان ست که استدالل طرفداران نظر اول بر این اساس ا لینظر دوم منطبق تر با انصاف است و

دارد و الزمه این شرکت ، شراکت در طلب نیز هست ولی این شراکت ، ممنوعیتی برای شریک ایجاد نمی کند تا طلب 
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در حالت عادی که یک عین مال بود امکان تقسیم برای شریک وجود خود را مستقالً بگیرد و به شرکت پایان دهد . 

 که عین مال فروخته شده و تقسیم ثمن حاصل از فروش ، خیلی آسان تر است و ضرری هم ق.م( حاال 589دارد ) ماده 

 و اشاعه برشریک تحمیل شود.باید ممنوع باشدامکان پایان دادن به شراکت چرا  کند برای شریک ایجاد نمی

با منطق حقوقی سازگارتر است و حق شریک است ولی اگر در اخذ ثمن  بند الف از نظر دوم نظر مختار مدرس : )نظر

توسط یک شریک ، سوءِ استفاده ای رخ داده باشد ماننداین که  شریک دیگر را فریب دهد و او را  از رجوع به 

د ؛  بدهکار منصرف کند و خودش به بدهکار رجوع کند و تمام سهم اش را بگیرد و شریک دیگر داخل در غرماء بمان

ق.ا و  40این اخذ ثمن باطل است زیرا هیچکس نمی توان اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد . )اصل 

 قاعده الضرر( (

  ماهیت حقوقی تقسیم 

 مشاع به مفروز مال تبدیل:شرکت

 .  مفروز و مشاع سهم جدایی تمییزو /  مفروز به مشاع مال ی مبادله/ مفروز به مشاع مال تبدیل:تقسیم

 589ماده  

 تقسیم اموال شرکت از نظر اصولی یک حکم مباح است)اباحه است(

 هر شریکی هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم کند.

تقسیم در این موارد ممنوع است : 

 ضرر باشد برای کل مال مشاع. (1

 مال از مالیت بیفتد. (2

 (یا غایب بودن یکی از شرکاء شود)محجورمی با محدودیت مواجه تقسیم  (3

ممنوعیت و محدودیت مواجه می شود در مواردی تقسیم با 

(اگرتقسیم متضمن از مالیت افتادن کل مال یا سهم یکی از شرکا باشد تقسیم ممنوع است،حتی اگرشریکی که به ضرر 1

 ق.م( 595)ماده اوست رضایت بدهد.

 ( 591(تقسیم به ضرر یکی از شرکاست و او رضایت ندهد)م2
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که در این صورت حاکم اجبار به تقسیم می کند،ولی اگر مشتمل بر ضرر نباشد،نمی تواند اجبار کند،مالیت سر جاش 

 هست ولی خودش رضایت نمی دهد.

 باشد باید در دادگاه انجام شود. غایب محجور وبین یکی از شرکاء قانون امور حسبی 313ماده : محدودیت (3

اگر ملک قابل افراز باشد،اداره ی ثبت تقسیم می کند . 

.اگر ملک غیر قابل افراز باشد،دادگاه تقسیم می کند 

))مهایات=تقسیم منافع به اعتبار زمان و مکان(( 

 ( 598 مال )ماده تقسیم چگونگی و کیفیت: 

 .(باشد پذیر تجزیه که گیرد می صورت مالی در)افراز  -1

 تعدیل (2

 رد (3

 فروش (4

 هر شریک سهم خود را می گیرد و می رود .  افراز : -1

 تعدیل  -2

 (میلیون15)خودرو    

 (میلیون10)تاپ لپ (مال سه در شریکند دو)

 (میلیون 5 )ساعت 

 {دهند می انجام نرسند،قرعه توافق به اگر. را ساعت و تاپ لپ دوم شریک و دارد می بر را خودرو اول شریک}

 لِکُّلِ امرٍ مُشکل القُرعه 

  ردّ -3

 میلیون تومان  2  خودرو 
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 یک میلیون تومان   تاپ لپ                                                       شریک دو

 هزار تومان  دپانص ساعت 

.  کند می رد دیگر طرف به را اضافی گرفته،بهای را اضافی میزان که شریکی ندارد،آن وجود ها مال بین تعدیلامکان 

تعدیل مثال شریکی که خودور را گرفته است باید پانصد هزار تومان به شریک رد نماید تا عدالت و تعدیل برقرار شود . 

 یعنی عادالنه کردن با کم یا زیاد کردن چیزی . 

 . فروش 4

 خودرو                                                                            

 تاپ لپ        شریک دو

 ساعت    

 وجود هم رد امکان)کنند رد که ندارند اضافی پول هم شرکاء از یک ندارد،هیچ وجود تعدیل امکان که جایی در}

 .{شود می تقسیم شرکاء بینبه تساوی  معامله ثمن و رسد می فروش به مشترک مال کل(ندارد

 

 

 

 

 

 «نکاتی درباره ودیعه » 

 مورد در مگر است نافذ امین بودن ضامن مطلق شرطو همچنین  است نافذ امین بر مسئولیت عدم مطلق شرط. 1

  .جسمانی تمامیت یا عمدی خسارات

 .است حاکم عقود تمام بر که است کلی ی قاعده استیمان ی قاعده. 2

 .نماید تفریط یا مگرتعدی باشد می امین بودن ضامن عدم =کلی اصل
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 :  اینکه مگر نیست ضامن امین = مینالیَ علی االّ میناالَ نُضمِیُ ال 

 استثنائات 

 .  باشد خورده سوگند -الف

 )عموم قاعده المومنون عند الشروطهم(  باشد شده عقد ضمن شرط -ب

 .نباشد نقره و طال ی عاریه عاریه، در -ج

 .است  نافذ ونقره طال عاریه در ضمان عدم شرط

 برای عوض شرط آن در توان می ولی( رایگان،تبرعی)یاذنی،ساده،رضایی،مجان است،جایز عقدی ودیعه. 3

 .است الزم قبول ودیعه در .گذاشت(مستودع)

 :  610 ماده. 4

 . باشند داشته تاهلیّ باید دو هر گیرنده ودیعهو  دهنده ودیعه

 .است نتیجه به تعهد:امانت مورد مال رد به امین عهدولی  است وسیله به تعهد:امانت مورد مال داری نگه به امین تعهد. 5

 .بگیرد صورت سپردن باید ودیعه در : 607ماده. 6

 ) عقد ودیعه یا امانت بالعرض(  :در عقود امانی  امانت مورد مال .  تلف7

 (631 م.)باشد شده تقصیر مرتکب اینکه مگر نیست امین متوجه مسئولیتی:شود تلف امانت دوران در مال اگر(1

 (492 م)نموده تقصیر چون دارد مسئولیت امین:شود تلف تقصیر دوران در مال اگر(2

 :دارد وجود نظر دو اینجا در؛  شود تلف کشیده تقصیر از دست امین که دورانی در مال اگر(3

 .ضمان ید و استصحاب دلیل به ، امین بودن ضامن:اول نظر

 : دلیل به امین تقصیر عدم:دوم نظر

 امانی به ضمانی از ید انقالب(الف

 .کرده نمی امانت تولید ولی بوده باقی تقصیر،امانت دوران در اینکه و امانت عقد بقای(ب
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 نظر دوم منطبق تر با موازین حقوقی است . )نظر مرحوم دکترکاتوزیان(

 : است قسم دو براز یک منظر دیگر  امانت عقد. 8

 از دیگر یکی یا امانت عقد برود،با امین سراغ به باید داری،مالک نگه تا میدهم را مالی رضا و میل با:مالکانه امانت(1

 .محجور مال امانت مثل(624 م.)امانی عقود

 (306م.)برود مالک سراغ به باید دهد،امین می قرار امین را او دهد،قانون نمی را مال رضایت با:قانونی یا شرعی امانت(2

 ض ) ثانویه(رَو بالعَ بالذات. عقود امانی 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نکات آن قرض عقد 

قرض دهنده را  .گرداند بر را آن مثل بعد و کند استفاده مال از تا دهی می طرف به را مالی یک که است عقدی. 1

 می نامند . « مُقتَرِض یا وام گیرنده » و قرض گیرنده را « مُقرِض یا وام دهنده »
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 ق.م( 648)ماده  .معوض شبه و تملیکی ، الزم است عقدی. 2

  علت شبه معوض بودن قرض 

ض صورت می گیرد و از سوی دیگر مقترض باید مثل مال را مسترد نماید . رِقتَقرِض به مُمال از مُاز یک سو تملیک  

ق.م  649 )مفهوم مخالف مادهو این که تلف مورد قرض قبل قبض بر عهده قرض دهنده است  مبادله برخی به دلیل این

زیرا استرداد مثل مال از آن را معاوضی دانسته اند ولی حقیقتاً عقد قرض معاوضی نیست ؛ (649ماده  1و یادداشت 

همان چیزی است که روزی اصل اش به او تملیک بلکه استرداد نیست  جدید سوی مقترض، عوض

معاوضه حقیقی صورت  شده بود و به بیان حقوقی مبادله و معاوضه حقیقی صورت نمی گیرد . چون

ر بودیم و گزینه دیگری غیرمعوض مخیّ درگزینه ها بین معوض و )در تست اگر . نمی گیرد؛ عقد قرض شبه معوض است

 شبه معوض وجود داشت همین گزینه صحیح خواهد بود .(  نبود به نظر می رسد برای پاسخگویی معوض بودن آن ترجیح دارد ولی اگر

 قرض   . مثلی بودن مال موضوع3

 اگر مال موضوع قرض قیمی باشد اساساً چون باشد می قرض عقد ؛باشد مثلی باید حتماً مدنی قانون در که عقدی تنها

. از این  ق.م تعهد قرض گیرنده را به استرداد مثل مال دانسته است 650هدر مادّذار گ قانون و ندارد مثل وجود امکان ردّ

 حکم چند نکته نتیجه گرفته می شود : 

اگر توافق شود به جای استرداد مثل مال، قیمت آن پرداخت شود مثال به جای استرداد مثل یک کیلو نخود، بهای   3-1

ماده  3قرض نیست و حسب مورد بیع یا عقد دیگری است . )یادداشت  ،روز نخود پس داده شود توافق صورت گرفته

 (650ماده  5یا این که شرط شود دالر قرض داده شودوریال یا ارز دیگری مسترد شود قرض نیست)یادداشت(   648

عین مالی را که قرض گرفته است مسترد نماید  با وجود این که مال موضوع قرض باید مثلی باشد مقترض می تواند  3-2

 (  650ماده  2) یادداشت 

طرفین می توانند در رابطه خود یک مال قیمی را مثلی فرض  اید مثلی باشداین که مال موضوع قرض ب با وجود  3-3

 (648ماده  2و عقد قرض را نسبت به آن منعقد کنند چون مثلی و قیمی بودن جزءِ احکام امری نیست . )یادداشت کنند 

که اگر وجه ملزم در  ق.م و با توجه به این 651در ماده « وجه ملزم» بعضی با توجه به عبارت . لزوم عقد قرض : 4

حکم به جایز بودن عقد قرض صادر کرده  ؛عقد قرض تعیین نشود؛ مقرض هر لحظه می تواند دین اش را مطالبه نماید

 ق.م( ؛ عقد قرض الزم است .  219اند ولی با وجود سکوت قانون مدنی و طبق اصل لزوم ) ماده 

 ق.م :  578و  552و  586و  651منظور از وجه ملزم در ماده . 5
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وجه ملزم در نظر مشهور فقیهان شرط ضمن عقد الزم است ولی از نظر دقیق حقوقی برای حقوقدانان شامل سه مورد می 

 ق.م .  10. توافق مستقل طبق ماده 3. شرط ضمن خود عقد جایز منعقده ، 2. شرط ضمن عقد الزم خارج ، 1گردد : 

معلول و ذی المقدمه است و  ،الزام آور می دانند چون به نظرآنان شرطفقیهان توافق جدا از عقد را شرط ابتدایی و غیر 

است و  2عقد علت و مقدمه است و تا وقتی علت نباشد ، معلول نمی تواند مستقال بوجود آید . )  به زبان ساده شرط 

ی این بحث برای ما که قانون مدنی مالک نظریه پردازی امان است؛ نمی آید ( ول 2نباشد  1است و تا وقتی  1عقد 

 ( 10ماده  2)یادداشت  ق.م شرط را جدای از عقد الزام آور شناخته است 10جایگاهی ندارد چون قانون گذار در ماده 

 ق.م نیز هست .  10ه بنابراین بر خالف آنچه فقیهان فرموده اند وجه ملزم شامل مادو به تمام بحث ها پایان داده است ؛ 

 «نکاتی درباره عاریه » 

 جایگاه عقد عاریه  .1

 : شود  منتقل منافع یا عین می تواندزیر عقود در 

  عمری صلح عقد در مصالح(1

 منفعت ی هبه عقد در متهب(2

 معاوضه عقد در متعامل(3

 نکاح در مهریه قراردادتکلیف(4

 منافع تملیکی وصیت(5

شود می منتقل منفعت مالکیت فقط منافع مالکیت اجاره عقود در. 

است انتفاع حق و اجارهاز، تر ضعیف ای درجه عاریه عقد. 

 

 تفاوت های عاریه و قرض  .2

 ق.م( 638)ماده . قرض عقد الزم است و عاریه جایز . 1
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مستعیر قرض تملیک مال صورت می گیرد)تملیکی است( و در عاریه نه تملیک صورت می گیرد نه حق برای  . در2

عاریه عقدی است که معیر مالش را به دیگری بلکه صرفاً اذن در استفاده از مال برای او ایجاد می شود .  ؛ ایجاد می شود

 ق.م(  635لفظ اجازه در ماده  به دلیل )اذنی استمی دهد تا دیگری از آن  استفاده کند . 

 ر عاریه می تواند مال مثلی یا قیمی باشد . . در قرض حتماً  باید مال مثلی موضوع قرض واقع شود ولی د3

. در قرض مال مصرف شدنی یا نشدنی می تواند موضوع قرض واقع شود ولی در عاریه حتماً باید مال مصرف نشدنی 4

 ق.م(    637یا غیراستهالکی باشد . ) بخش اول ماده 

  و عقد موجد حق انتفاعتفاوت های عاریه . 3

)الزم  ر داده می شود )اذنی است( و در عقد موجد حق انتفاع ، حق برای منتفع ایجاد می شوددر عاریه اذن به مستعی. 1

چون درعاریه صرفاً اباحه انتفاع برای مستعیر ایجاد می شود او نمی تواند مجدداً مال را به عاریه  -الف بنابراین : است( 

مال را به انتفاع  ایجاد می شود و او می تواند مجدداًدیگری دهد بر خالف عقد موجد حق انتفاع که حق برای منتفع 

 (  636ماده  1دیگری بدهد . )یادداشت 

منفسخ می شود ولی عقدموجد حق انتفاع با فوت و حجر طرفین منفسخ طرفین  هر یک از فوت و حجر عاریه با  -ب

 نمی شود بلکه قائم مقامی رخ می دهد مگر مباشرت منتفع شرط شده باشد .

 (  635ماده  3عقد موجد حق انتفاع الزم است ولی عاریه عقد جایز است . ) یادداشت . 2

 و عقد موجد حق انتفاععاریه های  شباهتاز جمله  .4

 ق.م(  637و  46)ماده در هر دو مال موضوع عقد باید مصرف نشدنی یا غیر استهالکی باشد .  

 

 

 

 

 «ق.م  656تا  654مواد »  
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صحیح است . )مواد  سواری زنی،اسب سواری،شمشیر حیوانات دوانیدن مثلو استثنائاً  است باطل اصوالً شانسی عقد. 1

 ق.م(  655و  654

. عقد احتمالی با شانسی فرق دارد . عقد احتمالی ، عقدی معوض است که حدود تعهد یکی از طرفین وابسته به واقعه 2

 صوالً صحیح است . عقد احتمالی اایی است مثل بیمه ، جعاله و ... 

 «عقد وکالت و نکات آن » 

 : نایب گرفتن دیگری در تصرفات حقوقی .  التصرف فی هاستناب :فقهی متون در وکالت. 1

وکالت نیست اگر نیابت در امور مادی به دیگران داده شود  . است حقوقی امور مخصوص فقط نتیجه شرط و وکالت. 2

 ؛ حسب مورد عقد اجاره اشخاص یا جعاله است . 

 : داریم طرف دو وکالت در. 3

 اصیل یا لموکِّ -الف

 ایبن یا نماینده یا وکیل -ب

  نماینده انواع. 4

 پدری جد و پدر:قانونی نماینده (1

 .مفقوداالثر غایب امین یا مجنون قیم:قضایی نماینده (2

 وکیل:قراردادی (3

 وصایت در وصی ، موقوفه متولی : (اراده یک با)ایقاعی (4

 ((است ایقاع وصایت))

 :است نوع دو امانت .  ض و ثانویهرَامانت بالعَاز نوع  . ید وکیل امانی است 5

 .امانت یا ودیعه عقد=  ذات به امانت(1

 :مثل. باشد می مال داری نگه دوم دهیم،هدف انجام دیگری کار که است این اولیه هدف=  ثانویه و بالعرض امانت(2

 (است امانی ید عقود این تمام در)اجاره،رهن،عاریه،مزارعه،مضاربه،مساقاتوکالت ، 
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 .می گردد  ضمانیدر حکم غاصب و  یدش ندهد، را مال امین و کند مطالبهاز وکیل  را مالآن  مال، صاحب راگ . 6

 انقالب ید از امانی به ضَمانی رخ می دهد .

امانی نه است ضمانی نه که است قبض،یدی از قبل بایع ید. 

امانی نه است ضمانی نه ، بالسوم آخذ دی. 

  یری اعمال حقوقی و استثنائات آن اصل نیابت پذ .7

 حیازت، (وصایت)عهدی وصیت در است،مگر دادن یاوکالت توکیل قابل حقوقی اعمال کلیه

مباشرت ضمنی باشد یا صریح  باشد،خواه شده مباشرت قید که اموری کلیه و مباحات،تحجیر،اقرار،لعان،سوگند،ایالء

 .باشد شرط شده

 ((باشد شده شرط اینکه است،مگر شخص به قائم باشد،چون نمی توکیل قابل عهدی وصیت))

 : ورشکسته تاجر)توکُّل ( گرفتن وکالت یا( توکیل)دادن وکالت بررسی.  8

 ق.ن.ا.م.م( 4)ماده .است در برابرطلبکاراستناد غیرقابل =دادن وکالت یا توکیل                                    

 :مالی امور در(1

 ود ممنوع از تصرف است نه اموال دیگران ( )چون در اموال خ.است صحیح= گرفتن وکالت                                   

 است صحیح=دادن وکالت یا توکیل                                   

 :مالی غیر امور در(2

 است صحیح =گرفتن وکالت                                  

 

 

 

  محجورین گرفتن وکالت یا(توکیل)دادن وکالت ررسی. ب9

 فرقی ندارد وکالت بدهند یا بگیرند .  است باطل (غیرمالی و امورمالی در)مجنون،صغیرغیرممیز( 1
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 ( سفیه :                                2

 ((غیرنافذ)) =دیگری درمال گرفتن وکالت و خود مال در توکیل=مالی امور در

 چون حَجرسفیه در امور مالی است نه غیرمالی . است((نافذ)) هردو =گرفتن وکالت و توکیل=مالی غیر امور در

  مالی امور صغیرممیزدر(3

  است((نافذغیر ))در عقود معاوضی  گرفتن وکالت و وکیل 3-1

 نافذ است .   بالعوض کاتملُّت برای وگرفتن دادن وکالت 3-2

 توکیل و توکل در تملیک بالعوض به دیگری باطل است .   3-3

 :  در فوت و چند نفر اجتماع حالت. 10

 (170م)شود می وکالت انفساخ موجب:وکالت در(1

 (79م)کند می امین ضم حاکم:تولیت در(2

 )وحدت مالک با وکالت گرفته می شود( .شود می متوفی شریک فوت با انحالل و انفساخ موجب:شرکت در(3

 وکالت با دلیل دو به ،وصایت670م( شود می گرفته تولیت با مالک وحدت)کند می امین ضم حاکم:وصایت در(4

 :نیست قیاس قابل

 (وصایت بودن قیاس،ایقاع بودن عقد)قیاس فرع و اصل در تشابه نبود(الف

 .دهد تواندمجدداًوصایت نمی و کرده فوت موصی دهد،ولی وکالت تواند می دوباره موکل(ب

 : است صورت دو به وکالت موضوع یا وکالت متعلق رفتن بین از .11

 (موضوع انتفاع به سالبه)وکالت از قبل وکالت موضوع تلف:مادی(1

 :است صورت دو به است،که حقوق و اعتبار عالم در:حقوقی(2

 .دهد انجام وکیل قبل را موردوکالت موکل خود(الف

 .دارد منافات اولی وکالت با دهدکه انجام را عملی موکل(ب
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 ((شود می زایل موضوع رفتن بین از با اذن))

 کند نمی فرقی شود می منفسخ وکالت عقد ،یا محجور شونددنکن فوتیا موکل  باشد،وکیل بالعزل وکالت اگر. 12

 .نباشد یا باشد بالعزل وکالت

 این آن عملی ی باشد،فایده شده بیع،شرط مثل عقدالزم ضمن عقد،در ضمن شرط صورت به وکالت مثل جایزی عقد

 جایز برود،عقد بین از دلیلی هر به الزم است،عقد وابسته آن به هم جایز دارد،عقد وجود الزم عقد که زمانی که،تا است

 یا حجروکیل و فوت وبا کند می حفظ را خود ذات همچنان اذنی جایز عقد ،  وجوداین  با لیو.رود می بین از هم

 .شود می است،منفسخ باقی الزم عقد که زمانی در حتی(طرفین از یکی و)موکل

 : گیرد می صورت کیفیت دو به عقدالزم ضمن وکیل عزل حق سلب .13

 انتفاع به سالبه(باشد الزام قابل تا ماند نمی باقی حقی)شود، می سلب عزل حق اشتراط محض به:نتیجه شرط(1

 و وکالت به اعتبار خود باقی است . است و بال اثر باطل عزل ،وکیل عزل صورت در.موضوع

 عزل اگر است،ولی باقی خود قوت به عزلدار ولی  را بیع فسخ حق له مشروطدر صورت عزل وکیل ، :فعل شرط(2

 .دهد می را بیع فسخ حق بیع در )مشروط له(  خریدار و کردی تخلف شرط از کنی

 ( 680. وکالت ظاهری )ماده 14

. حفظ نظم در 2 ، است کرده اعتماد وکالتش و وکیل به که بیگناهی معامله طرف از حمایت .1:  ماده این مبنای

 با این مبنا اگر وکیل از خبر :  .  معامالت

 )متن قانون(.عزل خودش توسط موکل بی اطالع باشد . 1

 )نظر استاد کاتوزیان(.مرگ موکلش بی اطالع باشد . 2

 )نظر استاد کاتوزیان(نافذ است .   . حَجرِ موکلش بی اطالع باشد  و وکالت را انجام دهد ؛ وکالت انجام شده3

 وکالت انجام شده در تمام موارد نافذ است ) طبق نظر دکتر کاتوزیان( 

 ولی با وجود این ،نمایند عزل و فسخ نتوانند که است این دهند می الزم عقد ضمن که وکالتی از هدف .15

 همچنان موکل و وکیلاست . یعنی  عزل و فسخ قابل  همچنانبر این عقیده هستند که چنین وکالتی ،  دکترکاتوزیان

با هدف از گنجاندن وکالت ضمن عقد  اخیر )) نظر مدرس : البته به نظر می رسد نظر (679ماده7ادداشت. )ی دارند استعفا و عزل حق

 ((و عدم امکان عزل و استعفاء ترجیح داشته باشد .  الزم ناسازگار باشد
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 «عی بَعقود تَ» 

 .است دین پیرو و تبع آید،به می عقد یک همراه بهیعنی عقودی که  تبعی عقود. 1

 . عقد تبعی از دین ضمانت و پشتیبانی می کند تا خیال طلبکار جمع باشد .  آورد می وجود به دین=اصلی عقد

 :از عبارتند عقودتبعی. 2

 )وثیقه شخصی( .کند می دین پرداخت به تعهد ثالث شخص:ضمان(1

 . )وثیقه شخصی( مدیون حضارا به ثالث شخص تعهد:کفالت(2

 )وثیقه شخصی( .دهد می را بدهکار دین که ثالثی شخص:حواله( 3

 . )وثیقه عینی( دین گرو:رهن(4

 : 685 ماده. 3

 صورت در است،که این اصلی بدهکار رضایت و اذن فایده باشد،ولی نمی ضمان صحت شرط اصلی مدیون رضایت

 رجوع بدهکار به پرداختی مبلغ برای تواند می ضامن شرایط جمع با ضامن توسط دین پرداخت

 (267،709،720مواد)کند

 «ضَمان  عقد» 

 در ضمان سه شخص داریم :  دارد. ( جزیی ق.م ) البته این تعریف نواقص 684ماده . تعریف : 1

 ضامن : کسی که ضمانت می کند . 

 بدهکار یا مضمون عنه : بدهکاری که از او ضمانت شده است . 

 طلبکار یا مضمون له : طلبکاری که به نفع او ضمانت شده است .

 : ماناقسام ضَ .2

 (آمده دومی و رفته کنار اون حاال بوده بدهکار یک قبالً.)است معاوضی عقد یک که:ذمه نقل(1
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 دو حاال داشته وجود بدهکار قبالًیک(}دیگری وذمه عهده با و ذمه هدهع یک شدن ضمیمه)یاتضامنی ذمه ضم(2

 ( خود ضمان تضامنی بر دو قسم است : .  است بوجود آمده بدهکار

 .  عرضی تضامنی -، ب ای یاوثیقه طولی تضامنی -الف

 ضمان مطلق و بدون قید محمول به ضمان نقل ذمه است . 

  : ضمان عقد در اهلیت. 3

ت فقط اهلیت ضامن و مضمون له مورد بحث واقع می شود چون اراده مضمون عنه در انعقاد ضمان الزم در بحث اهلیَّ

  نمی شود . بنابراین اساساً اهلیت او بحثق.م(  685)ماده نیست 

 (686م)باشند داشته اهلیت باید هردو و برقرارشده ضامن و طلبکار بین ضمان عقد:ذمه نقل ضمان(1

 : تضامنی یا ذمه ضم ضمان(2

 . دباش داشتهکامل  اهلیت باید:  ضامناهلیت  -الف

چون قبول  شوند واقع له مضمون توانند می سفیه و صغیرممیز ولی باشند داشتهکامل  اهلیت بایداهلیت طلبکار :  -ب

 تملّک رایگان به نفع آنهاست ولی در ضمان نقل ذمه ، تملک رایگان به نفع آنها صورت نمی گیرد چون : 

 تضامنی عقد مجانی است .  ضمان . ضمان نقل ذمه عقد معاوضی است ولی1

در نقل ذمه وقتی ضامن ضمانت می کند ذمه بدهکار اصلی کامالً بری می شود بنابراین اگر فرد متقلبی از نظر عقلی . 2

تضامنی این احتمال ضرر ضمان خود را ضامن مال دار معرفی کند و محجور بپذیرد به ضررش تمام می شود ولی در 

 با انعقاد ضمان بری نمی شود .  منتفی است چون در هر صورت ذمه بدهکار اصلی به دین مشغول است وعقالً 

 

 

 

  ضمان انعقاد در ستهکورشتاجر  تصالحیَّ .4

  ، باید صالحیت یا اهلیَّت تصرف به کار برده شوداهلیت تاجر ورشکسته اهلیت دارد و اختیار ندارد بنابراین به جای لفظ 
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  ذمه نقل ضمان (1

 رود می ورشکسته ضررطلبکاران احتمال زیرا شود تواندطلبکارواقع نمی ورشکسته طلبکار واقع شدن تاجر ورشکسته :  

 ( 686ماده  4) یادداشت 

 را دین تواند رشکستگی،نمیو عملیات وختم تصفیه مدت تاپایان ولیدارد  را شدن ضامن اهلیت ورشکسته : ضامن

 (  686ماده  3) یادداشت .   بپردازد

 تضامنی  ضمان(2

در  ؛ چون به ضرر او نیست اگر ضامن دین را نداد شود واقعطلبکار  تواند یم او ورشکسته :طلبکار واقع شدن تاجر 

 ( 686ماده  4) یادداشت نهایت باید مضمون عنه دین را بپردازد . 

 وختم تصفیه مدت تاپایان ولیدارد  را شدن ضامن اهلیت ورشکستهبنظر می رسد ضامن واقع شدن تاجر ورشکسته : 

 ( 686ماده  3.  ) یادداشت  بپردازد را دین تواند رشکستگی،نمیو عملیات

 مان با حواله بارز ضَ های . تفاوت5

 عقد درانعقاد تأثیری هیچ بدهکار ی اراده ، ضمان عقد درولی  دارد وجود برای انعقاد عقد اراده سه حواله عقد در. 1

 عقد درو تنها عقد سه اراده ای حواله است .  دارد وجود طرف دو ، قراردادها تمام در کالً در حقوق مدنی ما . ندارد

 و)طلبکار(  محتال طرف از قبولو  (محیل)دهنده حواله طرف از ایجاب:  دارد وجود قبولدو  و ایجاب یک حواله

 )بدهکار( . علیه محال

 .  عقد ضمان انتقال دین صورت می گیرد و درعقد حواله هم انتقال دین و طلب صورت می گیرد . در 2

)البته در فرضی که حواله به محتال منتقل می شود  دارد محال علیه محیل از ی کهطلبدر حواله انتقال طلب در حواله : 

عنه به ضامن منتقل می شود وطلبکار  مضمونٌدین  ، ولی در ضمان (نه این که حواله بر شخص بری باشد کامل باشد

 له باقی می ماند .  ونٌمهمچنان مض

  منتقل می شود .  همچنین در حواله پس از تحقق عقد ، دین محیل به محالٌ علیهانتقال دین در حواله : 

ولی در حواله انتقال دین، مقتضای ذات حواله  ق.م(698)ماده  در عقد ضمان انتقال دین رکن اساسی ضمان است. 3

و  724مواد  یک )یادداشتنیست و می توان شرط کرد که پس از تحقق عقد ذمه محیل همچنان مدیون باقی بماند. 

 ق.م(  730
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 ایجاد حق که کسی به نسبت و است کند،الزم می ایجاد تکلیف که کسی به نسبت قراردا  : ضمان جواز و لزوم. 6

 مثالً :  .است جایز ، کند می

 . است جایز مرتهن به نسبتو  الزم راهن به نسبت : رهن عقد

 . است جایز ه،لَ مکفولٌ به نسبت و الزم کفیل به نسبت:کفالت عقد

  (طلبکار)له مضمون و ضامن به الزم،نسبت است عقدی اصوالً:عقدضمان

 ( 701  ماده) .دارند تکلیف دو هر چون.است الزم( طلبکار و ضامن)طرف دو به نسبت:  ذمه نقل ضمان

 می ایجاد حقبرای او  است،چون جایز طلبکار به نسبت و دارد تکلیف چون است الزم ضامن به نسبت :ذمه ضم ضمان

 باشد .  عرضی یا طولیفرقی ندارد ضمان تضامنی .شود

 انحالل عقد ضمان  .7

 ق.م(  219) ماده  . خیارات و اقاله با مگر شود نمی فسخ الزم عقد

 ولی اقاله ضمان تضامنی نافذ است . است بدهکار یا عنه مضمون توافق به منوط و نافذ غیر نقل ذمه ضمان ی اقاله

  : است دوصورت به ضمان عقد انحالل

 ( اقاله : 1 

تنفیذ مضمون عنه است . خیار شرط و شرط فاسخ در این  به منوط غیرنافذو اش اقاله اقاله ضمان نقل ذمه : -الف

 نوع ضمان هم همین حکم را دارد .

 اقاله و خیار شرط و شرط فاسخ آن نافذ است .                                       اقاله ضمان تضامنی : -ب 

 ق.م(  701) ماده :  قانونی خیارات(2

 خیارات قانونی در عقد ضمان راه ندارد مگر : 

 . ضمنییا  تواندصریح می شرط این که شرط از تخلف یارخ اولین خیار :

 ((است معامله در طرفین تمام ذهنی بنای آید،ولی نمی قرارداد در صراحت به که شرطی))
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ضامن مال دار باشد وقتی ضامن هنگام عقد بی پول و ندار باشد از این شرط ضمنی شرط ضمنی درضمان این است که 

 ق.م(   690تخلف شده است وطلبکار حق فسخ پیدا می کند . )ماده 

 :                             ضامن مالئت 

 .دارد فسخ حق ازنظرمنطق:  است پول بی عقد موقع. 1

 .دارد فسخ قاست :ح پول بی بعداًهمچنان. 2

 . ندارد فسخ حقمی شود :  پول بعداًبی پولدارولی عقد موقع. 3

 دو نظر است :  ولی بعداً پول دار می شود :  است پول بی عقد موقع .4

 ق فسخ دارد . ) استصحاب بقای حق فسخ( نظر اول : ضامن همچنان ح

 مانند همین بحث که درخیار تاخیر ثمنچون مبنای ضرر طلبکار مرتفع شده است ضامن حق فسخ ندارد نظر دوم : 

  (402اده یک م و یادداشت  690ماده دو .) یادداشت  مطرح است

 ای استدامه مالئتولی  دهد می فسخ حق طلبکار به آن از است،وتخلف شرط ضامن ابتدایی تمالئ ضمان عقد در

 . نیست شرط ضامن

رضایت مضمون عنه در ضامن نقل ذمه و بدون رضایت مضمون عنه در ضمان  یا خیار شرط با تنفیذ : دومین خیار

 تضامنی 

یعنی در عقد اصلی که سبب انعقاد ضمان شده است حق  خ نسبت به دین مضمونٌ به .سوجود حق ف : فسخسومین 

متزلزل باشد و از  . اگر دین اصلی از بین می رودفسخی موجود باشد و وقتی عقد اصلی فسخ شد ، ضمان هم به تَبَع آن 

 بین رود ، ضمان هم به تبع آن از بین می رود . 

 

 

  ب و حکم آن جِم یَمان مالَضَ . 8
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 طور نیوهم (190ماده3بند) .است ندارد،باطل وجود که موضوعی به نسبتبستن قرارداد = قراردادها عمومی ی قاعده 

 است باطلایجاد شده است ؛  آن مقتضی یا سبب داردونه وجود آن خود نه که شده منعقد موضوعی به نسبت قرارداد

 (691اده م)

  (عقد خود)یعنی مقتضی

 (عقد اثر)یعنی مقتضا

 مثال :    تامه علت + شرط ==  یاسبب مقتضی یا ناقصه علت

 نفقه=  خاص تمکین+  نکاح

 .دهد می تشکیل را جعل ی تامه علت=جعاله کاردر انجام+  جعاله عقد

انعقاد ضمان نسبت به دینی که نه خودش نه سبب یا علت ناقصه یا . است باطل،  یجب مالم ضمان  691 مادهبموجب 

 ؛ باطل است .  مقتضی آن ایجاد شده است

 ق.م(  688)ماده ضمان دور و ترامی . 9

 اگر مضمون عنه از ضامن خود ضمانت کند . ضمان دور : 

 ضمان ترامی : اگر شخص ثالث از ضامن ضمانت کند . 

 ق.م صحیح است .  688هر دو نوع این ضمان ها به استناد ماده 

 طلبکار به ضامن امکان رجوع ضامن به بدهکار و .  10

حاال فرمول از دین حال می توان ضمان موجل کرد و از دین موجل می توان ضمان حال منعقد کرد . به عنوان قاعده 

 امکان رجوع : 

 709من بعد پرداخت می توان به مضمون عنه رجوع کند و میزان پرداختی را مسترد دارد . )ماده اقاعده کلی : اصوالً ض

 ق.م(  حاال فرمول برای حاالت خاص : 

 

 . دین حال و ضمان موجل 1
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 . دین موجل و ضمان حال 2

مضمون عنه به ضامن به مضمون عنه به نوع دین )از حیث حال یا موجل بودن( نگاه می کنیم مگر در امکان رجوع 

صراحت به ضامن گفته که تو از من به نحو موجل ضمانت کن به دلیل حاکمیت قصد مشترک و در امکان رجوع 

و  715طلبکار به ضامن به نوع ضمان )از حیث حال یا موجل بودن( نگاه می کنیم به دلیل حاکمیت قصد مشترک )مواد 

 ق.م(  716

 ق.م(  709)ماده شروط رجوع ضامن به مضمون عنه خود . 11

 ق.م(  709. پرداخت دین از ناحیه ضامن )ماده 1

ق.م ، اذن بدهکار اثری در انعقاد عقد ضمان ندارد و اثر مهم آن در همین  267. انعقاد ضمان به اذن مضمون عنه )ماده 2

 امکان رجوع است( 

 خالف آن با مضمون عنه است(  ق.م ، البته اصل کلی بر عدم تبرع است و اثبات 720. عدم قصد تبرع )ماده 3

 709در یک مورد است که ضامن قبل پرداخت می تواند به مضمون عنه خود رجوع کند )بخش اخیر ماده  استثناء :

ق.م( و آن در جایی است که بدهکار به ضامن گفته تو از من ضمانت کن . من قول می دهم حداکثر تا مثال یک هفته یا 

تحصیل کنم یعنی یا خودم دین را بپردازم که تو بری شوی ) در تضامنی( یا دین را به تو  یک ماه ، خودم برائت تو را

برائت ضامن را عنه  بدهم که تو به طلبکار بدهی ) در نقل ذمه( اگر آن مدت یک هفته یا یک ماه گذشت و مضمونٌ

 حاصل نکرد ؛ ضامن قبل پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد . 

 ال موضوع ضمان . م12

مال موضوع ضمان باید دین و عین کلی فی الذمه باشد از عین نمی توان ضمانت کرد . بخاطر همین ضمان از اعیان 

 مغصوبه و ضمان عهده ، ضمان به معنی اصطالحی نیست و نوعی تعهد به فعل ثالث است .

  

 

 

 « آن  مهم صلح و احکام» 
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 . صلح سید االحکام است . 1

 .است معوض دعوا در صلحو  است مجانی معامالت در صلح. 2

 فرعی ی گیرد،وجنبه قرارنمی صلح مورد مقابل در عوض بگذاریم،این عوض شرط توانیم غیرمعاوضی،می عقد در. 3

 .دارد

 عوض شرط با صلح اگر حتی نیست معاوضی معامالت،عقد مقام در صلح عقد چون:که است این در 770 ماده علت

 .بدهد له مشروط به فسخ حق نمیگیرد،تا قرار صلح برابر در عوض شرط باشد،بنابراین

 «رهن »  

 . هستند تبعی عقود از ،کفالت،حواله رهن،ضمان. 1

 . است عینی وثیقه رهن عقد درو  است شخصی عقدضمان،کفالت،حواله،وثیقه سه در که

 : داریم طرف دو رهن عقد در

 (بدهکار)دهنده رهن:راهن

 (طلبکار)گیرنده رهن:مرتهن

رهن به زبان ساده یعنی  .دارد تبعی عینی حق مرتهن باشدبلکه نمی مال مالک مرتهن باشد نمی تملیکی عقد رهن عقد. 2

 گرو دین . 

 کند می پیدا مال ی وثیقه و مال عین روی دارد،حق بدهکار از که دین یک از تبعیت و پیروی به طلبکار:تبعی عینی حق

 .کند وصول را برساند،وطلبش فروش به را عین نپرداخت،آن را بدهی هروقت تواند،بدهکار می آن موجب به که

 .باشد نمی مال دارد،مالک تبعی عینی حق مرتهن

 : گیریم می نتیجه تبعی عینی حق از. 3

 ق.م( 778)ماده .است باطل ندارد،شرط را مرهونه عین فروش حق مرتهن که باشد شده اگرشرط که( 1

 :رهن زمان در مرهونه مال عین فروش است،بنابراین حق باشد،صاحب نمی مالک است،مرتهن مالک راهن(2
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 و است فضولی ی معامله حکم در بلکه(247م)است مال مالک خود راهن نیست،چون فضولی معامله راهن توسط(الف

 .است غیرنافذ

 : دارد حالت دو مرتهن توسط مرهونه عین فروش(ب

 .است نافذ ،فروش779تا777ماده طبق فروش صورت در:اول حالت

 .است غیرنافذ و فضولی فوق،معامله مواد رعایت بدون فروش صورت در:دوم حالت

 .نیست شرط قبض استمرار ولی است آن صحت شرط قبض و است عینی عقد رهن . عقد4

 چون امکان قبض آن موجود نیست. داد رهن توان نمی را وقف مال.  است شرط قبض استمرار هبه عقد در اما

 . اهلیت برای تسلیم در عقود عینی 5

 عقود درولی  خواهد نمی اهلیت و است عقد آثار جزء ندارد،تسلیم اهلیت به نیاز تسلیم غیرعینی عقود درقاعده کلی : 

 یامحجور کند فوت طرفین از یکی اگر خواهد،و می است،اهلیت عقد ارکان جزء دارد،چون اهلیت به نیاز تسلیم عینی

 ( 93)ک.و  .است ناتمام یا نیافته تشکیل شود،عقد

 . است صحیح شود،هبه سفیه تسلیم یا قبض از قبل اگرمتهب : استثناء 

 ( 93)ک.و. باشد راهن اذن به باید قبض رهن عقد در

 دارد وجود  تسلیم یا قبض برای کیفیتدو : 

 :تملیکی عقود در است،اصوالً مادی عمل که تسلیمی یا قبض (1

 ق.م( 374)ماده .خواهد نمی اصوالً را فروشنده یا معامل خواهد،اذن نمی اهلیت

 عقدموجدحق)از عبارتند که عینی عقود در است،اصوالً حقوقی عملجزءِ  که تسلیمی یا قبض (2

 (صرف انتفاع،وقف،رهن،هبه،بیع

 .راهن اذن مثل خواهد می خواهد،اذن می اهلیت(الف

 (باطل)نیافته تشکیل عقد قبض از حجرقبل و فوت با(ب

 .است صحیح همچنان هبه عقد قبض از قبل متهب سفه با:استثناء
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 داریم جزء سه عینی عقود در: 

 :  در عقد هبه بنابراین          عقد= قبض+ قبول+  ایجاب

 اگر همین است،برای باطل بالعوض تملک جمله اواز حقوقی اعمال دارد،وتمام عام حجرو صغیر غیرممیز  . مجنون1

)تشکیل نیافته است ( و هم چنین اگر صغیرممیز قبل قبض صغیرغیرممیز .است باطل شود،عقد مجنون قبض از قبل متهب

 شود باز هم عقد باطل است . )تشکیل نیافته است(

 سفیه قبض از قبل متهب اگر(1214و1212 موارد)است صحیح ممیز صغیر و سفیه عوض بال تملکات که آنجا از. 2

  (831و739)اوست قیم یا ولی با قبض و است صحیح هبه شود،عقد

 و بحث نمی شود . صغیر شدن شخص کبیر هم عقالً محال است . 3

 شرط صحت رهن  .6

 الذمه فی کلی رهن است،و صحیح معین در کلی و معین عین رهن است،فقط رهن عقد صحت شرط قبض که آنجا از 

 .است صحیح منفعت و دین ی هبهولی  نیست قبض قابل است،چون باطل منفعت و دین و

   783 ماده. 7

 (کل برابر در کل.)شود نمی آزاد مال بدهی،کل را رهن از بخشی است،اگر مرهونه کل مقابل در دین کل

 مشاع طور به تبعی عینی حق باشد،مرتهنین داشته وجود مرتهن بگذاری،وچند رهن به را مال یک رهن،اگر عقد در

 (782و776مواد -اشاعه در حق عینی تبعی .)دارند

 (قراردادی شرکت)وثیقه طلبکارویک زنچهار و مرد: یک دارد وجود مرتهن چند و راهن یک اول از : 786ماده. 8

 در این جا از ابتدا مرتهنین شریک یکدیگر در حق عینی تبعی خود هستند . 

 بین قهری شرکتورشکسته می شود. در این حالت  راهن و وجود دارد رتهنیک مو راهناز اول یک  : 782. ماده  9

در این جا بعد ورشکستگی راهن ، شراکت قهری بین مرتهن و سایر طلبکاران  . دهد می رخ سایرطلبکاران و مرتهن

 اوایجاد می شود . 

 (  793دانگ ) یادداشت یک ماده  6: مازاد . رهن مازاد 10

 ( 786ی مرتهن باقی است . ) یادداشت یک ماده : منافع برا. رهن تصرف 11
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 «هبه و نکات مهم آن » 

 .است صحیح ق.م 806به استناد ماده  منفعت و دین ی هبه. 1

ق.م( و ابراء ، ایقاع  806با این تفاوت که هبه دین ، عقد است )ماده  اند رجوع غیرقابل ود دین،هر ی هبه و دین ابراء.2

 است . 

 .گذاشت عوض شرط آن در توان می غیرمعاوضی،تملیکی،است،ولی یا مجانی عقدی هبه.3

 (کننده هبه)واهب

 (شده هبه براو که کسی)بمتهِّ

 (موهوبه عین)رهن مورد مال

 : کلی ی قاعده

 .است رجوع قابل اصوالً واهب به نسبت و الزم متهب به نسبت هبه

 .است صحیح کلی مال ی هبه. 4

   گیرد نمی صورت تملک حق درچون حق با دین فرق دارد .  باشد نمی صحیح انتفاع وحق تحجیرحق  و مرهونه  ی هبه

 :  779 ماده. 5

 :محجورین بر هبه عقد تشکیل

 .ندکن قبول باید آنها قیم یا ولی) صغیر غیر ممیز و مجنون( :  دارند عام حجر که محجورینی

قبول تملُّک بالعوض را  هلیتا کنندچون می قبول خودشان) صغیر ممیز و سفیه( : دارند حجرخاص که محجورینی

 .                  ددارن

   ق.م( 799)ماده . است قیم و ولی با هردو : تفاوتی در حجر عام و خاص نیست در محجورین در عینی عقود در قبض

 802)ماده  .است قیم یا ولی با آن است،قبض خودش با است،قبول صحیح هبه شود،عقد سفیه متهب قبض از قبل اگر

 ق.م و یادداشت یک آن ( 
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   800ماده. 6

چون قبض  بدهد جدید قبض نداندباید است،اگر متهب دست در او مال بداند واهب که است صورتی در ماده این حکم

 .جزء عمل حقوقی است 

  800ماده بر استثناء

 هم شود،قبض نمی واقع قبول و ایجاب با هبه جا این کند،در هبه و است متهب دست در مالش که نداند واهب اگر

 ق.م قابل قیاس نیست . 374و  373با مواد  .خواهد می اراده و است حقوقی اعمال جزء قبض دارد،چون احتیاج

  796 ماده

 .نباشد ورشکسته باشد،یعنی داشته تصرف اهلیت ازاینکه منظور

 :798،797،801،802مواد

 هبه عقد در قبض از قبل اگر : 

 .است باطل و نیافته تشکیل عقد:شود محجور واهب

 .است باطل و نیافته تشکیل عقد:کند فوت واهب

 .است باطل و نیافته تشکیل عقد:کند فوت متهب

 .است باطل و نیافته تشکیل عقدجنون متهب : 

 با ولی یا قیم .  قبض و خودمتهب با است،قبول عقدصحیح : متهب سفه

 ق.م(  807تا  803قابلیت رجوع از هبه و استثنائات آن )مواد . 7

 مواردمی تواند از آن رجوع کند مگر در واهب و  است رجوع قابل واهب به نسبت و الزم متهب به نسبت هبه

 : زیر

 (803صدرماده)باشد رفته بین از موهوبه عین(1

 (803ماده 3یادداشتو  803بند یک ماده )باشد واهب ی نوهوالدین یا اوالد یا  متهب(2

 ( 803ماده  3)بند .باشد شده خارج متهب ازملکیت موهوبه عین که صورتی در(3
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 (  803ماده  3)بند .باشد شده غیرواقع حق قمتعلَّ موهوبه عین که صورتی در(4

 (  803ماده  2)بند .باشد شده داده هم وعوض بوده عوض شرط با هبه که صورتی در(5

 (  803ماده  4)بند .شود حاصل تغییری موهوبه عین در که صورتی در(6

 (  806)ماده  .است رجوع غیرقابل منفعت و دین ی هبه(7

 ( 807)ماده .است رجوع قابل غیر صدقه(8

 ( 805)ماده .نیست ممکن رجوع متهب یا واهب فوت با(9

 ( 807 ماده. استدالل عدم امکان رجوع از صدقه ) 8

 : دارد دلیل دو

 فقیر دستبه  که این از قبل بدهی صدقه را مالی است،وقتی عوض شرط با ی هبه صدقهفرمایند  می فقهادلیل یک : 

  . است رجوع قابل غیر شود،و می داده دهنده صدقه به خدا طرف از لحظه همان در آن برسد،عوض

مرحوم دکترکاتوزیان در جواب استدالل فوق می فرمایند بهتر است این امور معنوی آلوده منطق مادی نشود  دلیل دوم : 

 266اده م)است استرداد غیرقابل و شود می داده شخصی میل با که است طبیعی تعهد ایفاء صدقه که است این برو ایشان 

  (ق.م 

 ی عهده بر قانونی دین هیچ صدقه درست بلکه دین اخالقی است . یصدقه دین طبیعی نبنظر می رسد   نظر مدرس : ))

ولی در تعهد طبیعی دین حقوقی بر ذمه شخص قرار می گیرد ولی  است اخالقی تکلیف ندارد،بلکه وجود دهنده صدقه

یعی منشاء در تعهد طببه دالیلی چون مرور زمان قابل مطالبه نیست . یعنی دین هست ولی التزام به تادیه وجود ندارد .

دین قانونی است ولی در صدقه هیچ مبنا و منشاء قانونی برای الزام صدقه دهنده به پرداخت آن وجود ندراد . حتی 

به حکم شرع واجب است از نظر قانونی الزام آور نیست بنابراین صدقه تعهد طبیعی نیست و چون صغری و زکات که 

نمی توان گفت که صدقه ایفای تعهد طبیعی است که با میل شخص اداء اشتباه پایه ریزی شده است ، دلیل دوم  مقدمه 

شده است . با این توضیحات نظر فقیهان منطقی تر می باشد یا این که باید دنبال مبنایی دیگر مثل مبانی تعبدی برای آن 

 باشیم ((
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 . برخی از تفاوت های ابراء و هبه 9

 . هبه ، عقد است و ابراء، ایقاع است . 1

جایز و ابراء ایقاع الزم است .  اگر زوجه مهریه اش را به زوج هبه کند اصوالً نسبت به واهب هبه عقد  . جواز و لزوم :2

ق.م( ولی اگر زوج را از پرداخت مهریه ابراء نماید؛  803عقدی جایز است )ماده  نسبت به او حق رجوع دارد چون هبه

 الزم و غیر قابل ردّ است . اصوالً حق رجوع ندارد چون ابراء ، ایقاعی

هبه در مورد عین یا دین ممکن است ولی ابراء مخصوص اسقاط دین است بنابراین حق عینی . تفاوت در مورد عقد : 3

 ق.م(  806و  289. )ماده  را نمی توان ابراء کرد
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 «وصیت » 

 ( 825 ماده. تعریف وصیت )1

 انجام توانستیم می حیات زمان در که حقوقی،اعمالی اصطالح درو  است توصیه و سفارش معنای به لغت در وصیت

)البته از نظر اخالق اگر اعمال نیک در زمان حیات توسط خود شخص انجام شود نزد . شود انجام فوت از بعد بدهیم،بگوییم

 . ( تا دیگران به نیابت انجام دهند  شودپروردگار ارزش آن بیشتر است و سبب تقرب بیشتر به اوست تا وصیت برای زمان بعد فوت 

 .است فوت به معلق انشاء اثر ولیاست  منجز آن انشاء که فوت بعد برای حقوقی عمل وصیت

 صلح و وصیت دو عقد قالبی هستند که عقود دیگر می توانند در قالب آنها روند .. 2

 که صیتوبر خالف  دارد را آنو نتیجه  کارکرد ولی ندارد را معامله آن احکام بگیرد قرار ای معامله هر قالب در صلح

 بلیت رعایت شود مثال وقفی که در قاو احکام خاص آن معامله باید در وص آید می حقوقی اعمال از برخی قالب در

 وصیت می آید قبول و قبض می خواهد . ) قاعده تابعیت وصایت از عمل حقوقی ( 

 تشکیل عقد وصیَّت : 

 ق.م(  830و   827ایجاب موصی + قبول موصی له بعد فوت موصی) ماده 

 حاالت خاص : 

 . ایجاب موصی + فوت موصی + فوت موصی له بعد فوت موصی و قبل اظهار نظر در خصوص قبولی یا رد =1

 دو نظر : 

 تشکیل وصیت و قبل وراث موصی له به قائم مقامی موصی له  .1

 (  830اده م 2عدم تشکیل وصیت ) یادداشت  .2

 . ایجاب موصی + قبول موصی له + فوت موصی له قبل فوت موصی = عدم تشکیل وصیت 2

 875و  830و  827قاعده : شرط تملُّک موصی لَه و وارث، زنده بودن آن دو هنگام فوت موصی و مورِّث است.)مواد

 ق.م(
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ق.م  830= تشکیل وصیت )ماده  قبول موصی له بعد فوت موصیفوت موصی + رد موصی له + ایجاب موصی +  .3

چون ردّ استصحاب نمی شود بر خالف قبول که استصحاب می شود . رد شک در مقتضی است و استمرار ندارد تا 

 ایقاع الزم نیست . (  830استصحاب شود . رد در ماده 

 ق.م(  830. ایجاب موصی + قبول موصی له + فوت موصی + رد موصی له = عدم تشکیل وصیت ) جمله اول ماده 4

 قبول استصحاب می شود و احتیاج به قبول مجدد نیست ولی امکان ردّ را از موصی له نمی گیرد . 

  830غیرقابل رجوع )ماده  . ایجاب موصی + فوت موصی + قبول موصی له + قبض موصی به = تشکیل وصیت به نحو5

 ق.م( چون قبض شرط لزوم وصیت است .  

ایجاب موصی +  قبول موصی له قبل فوت موصی + قبض موصی به قبل فوت موصی + فوت موصی = تشکیل . 6

وصیت فقط با این تفاوت که اگر وصیت به جای عقد الزم آمده باشد غیر قابل رجوع از سوی موصی له است و اگر به 

قد جایز آمده باشد قابل رجوع است . چون قبضی سبب لزوم عقد است که بعد فوت موصی باشد نه قبل آن . جای ع

 ق.م(  830)ماده 

 

 . چه اعمالی را می توان در قالب وصیت آورد 3

 ابراء . ، وکالت،وقف ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه  هبه ،فقط این اعمال حقوقی می توانند در قالب وصیت آیند: 

 چون :  .برد وصیت قالب در توان نمی را بیع مثالً.برد وصیت قالب در توان نمی را معوض حقوقی اعمال 

 آن توان نمی گذاشت،ولی عوض شرط آن در توان میق.م( .  826) لفظ مجاناً در ماده  است مجانی اصوالً وصیت .1

 ( 826)یادداشت یک ماده .کرد منعقد معوض را

عقد غرری و باطل می شود چون مصداق شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به با درج شرط عوض، . 2

 عوضین می شود . زمان مرگ معلوم نیست و با کاهش یا ارزش اقتصادی بها و ثمن مال مورد وصیت غرری می شود .

 و آورد وصیت قالب در توان نمی را(1259م)است اخباری ماهیتاً که اقرار خواهد،بنابراین می انشاء قصد وصیت 

 پس تکلیف اقرار چه می شود ؟  (1268م)است باطل فوت به معلق اقرار

بعنوان وصیت به آن نمی توان استناد کرد یعنی وقتی موصی ولی  شود می عمل اقرار مقتضای به و است صحیح اقرار 

 نکرده فوت(اقرارکننده یا مقر)موصی اگر فوت کرد آن مال را به عنوان دین میت کنار نمی گذارند.
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. در هر حال اقرار کتبی  کند مطالبه را دین موصی حیات زمان در و کند استناد او اقرار به تواند می(مقرله)باشد،طلبکار

 بعنوان یک سند عادی مدنی معتبر است و در قالب وصیت به اقرار باطل است . 

 وصیت به ابراء . 4

 : است صورت دو ابراءوصیت به  

 است عهدی وصیت نه.)شوی می بری من دین از فوت مجرد به بگوید بدهکار به طلبکار : نتیجه شرط صورت به ابراء(1

 (تملیکی نه

 (است عهدی وصیت قطعاً)حقوقی فعل شرط صورت به ابراء(2

 :  دارد وجود نفردو   تملیکی وصیت در. 5

 (کننده وصیت)موصی(1

 (مقابل طرف)له موصی(2

 (شده وصیت که مالی)به موصی

 : است متصور حالت سه وصیت در. 6

 است ثلث ی اندازه به وصیت(1

 است ثلث مازاد وصیت(2

 است ثلث از کمتر وصیت(3

 (مشاع کلی،مال معین،منفعت،مال عین)به موصی قساما

 : (844 م)معین برعین وصیت(1

اعالم  باطل نکنند تنفیذ را ثلث بر مازاد شود،اگرورثه می نافذ کنند تنفیذ ورثه است،اگر غیرنافذ ثلث بر مازاد وصیت

 .شود می

 : مثال



124 
 

 نظر طبق شده وصیت که ای است،خانه میلیون 900ماترک کل(: ثلث ی اندازه به وصیت)اول حالت

 .میدهند له موصی به را نهاخ کل نیست ثلث بر مازاد نهاخ قیمت شده،چون میلیون300کارشناس

 

 : (ثلث بر مازاد به موصی)دوم حالت

 می وجود به متوفی وراث و له موصی بین قهری برثلث،شرکت مازاد دهند،در می موصی به را ثلث ی اندازه تا اینجا در

 .آید

 اینجا ارزد،در می میلیون 600 نهخا کارشناس نظر است،طبق میلیون 900 ترکه کند،کل می وصیت را ای نهاخ موصی

اگر وراث تنفیذ  . باشد می ورثه تنفیذ به منوط و نافذ غیر ، مانده باقی میلیون 300 در و است نافذ میلیون 300 در وصیت

 دانگ بین موصی له و وراث رخ می دهد .  3دانگ  3شراکت قهری به نسبت نکردند 

 : (است ثلث از کمتر به موصی)سوم حالت

 .شود می داده موصی به خانه کل صورت این است،در میلیون 200 کارشناس نظر طبق خانه باال مثال در

 (:846 م)ملک منافع بر وصیت(2

 .خانه در سکونت مثل خانه منافع

 .بکنند حقوقی آموزشگاه را اش خانه که کند می وصیت موصی

 فرمول و حاالت هم مانند وصیت بر عین . (منافع بر وصیت)کند می وصیت را ملکی ی ساله 20 منافع

 :  (847م)کلی مال بر وصیت(3

 فرمول محاسبه و حالت مانند همان حالت عین . .است تملیکی عقد ماهیتاً تملیکی وصیت

 .است مدیون با مرغوبیت ی درجه است،تعیین کلی مال به موصی وقتی

 به همان ی اندازه کند،به می تعیین تومان هزار400 را قیمت هاشمی،کارشناس برنج کیلو 10 به کند می وصیت موصی)

 .(دهند می او

 : (848)مشاع مال به وصیت(4
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 .است مفروز مال مقابل در مشاع مال

 . فرمول محاسبه مانند همان حالت عین . ثلث یا ربع مثل:باشد ترکه جزءمشاع به وصیت اگر

 به تَبَعِ موجودوصیت بر معدوم . 6

وقف و عقد موجد حق انتفاع بر معدوم به تبع موجود صحیح است ولی وصیت بر معدوم به تبع موجود باطل است چون 

وصیت با وقف و حق انتفاع قابل باید موقع وصیت موجود باشد یا حداقل حمل باشد . موصی له ق.م  850طبق ماده 

به موقوف علیهم و منتفع داده می شود ولی در وصیت  حق انتفاع مال، یاس نیست چون در وقف و حق انتفاعق

حتی اگر برای منافع زمان آینده وصیت شود منفعتی که در زمان اعم از عین یا منافع منتقل می شود  ت مالملکیّ،

وصیت در   79و ش   3ع.م.ج  210موجود ایجاد می شود غیر از منفعتی است که زمان معدوم ایجاد می شود . )ش 

 ( دکتر ناصر کاتوزیان   850ماده  4ی ایران و یادداشت حقوق مدن

)نظرمختار : بنظر می رسد منعی برای صحت وصیت بر معدم به تبع موجود نباشد چون وصیت عقدی رایگان و مسامحه ای است و نباید در 

و در لکیت در وصیت منتقل می شود آن سختگیری شود . اگر در وقف و حق انتفاع مجاز باشد در وصیت هم مجاز است با وجود این که م

  (آن دو عقد، ملکیت منتقل نمی شود. 

 9صحیح است و کافی است زمان اجرای تعهد موجود باشد . ) یادداشت  نیز تعهد به نفع ثالث بر معدوم به تبع موجود

 ( 196ماده 

 . امری بودن قانون ارث 7

ق.م ممنوع است؛ اضافه کردن به وارثی که طبق قانون  837همان طور که محروم کردن دیگران از ارث بموجب ماده 

 ارث ممنوع از ارث هستند بموجب وصیت نامه ممنوع و باطل است چون قانون ارث امری است . بنابراین : 

 ق.م(  940. زوجه موقت حتی شرط توارث، ارث نمی برد . )ماده 1

 و شوهری که طبق قانون اهدای فرزند به زوجین نابارور بچه ای به آنها اهداء شود؛ از والدین اش ارث نمی برد.  . زن2

. اگر طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی فرزندی را برعهده گرفته شود ؛ چنین 3

بدسرپرست از سرپرستان اش ارث نمی برد . )ک.ا قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و  15فرزندی بموجب ماده 

 ( 1393سراسری 

 . وضعیت اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی 8
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تلقیح مصنوعی یعنی باردارکردن زن به سببی غیراز رابطه جنسی با وسایل مصنوعی . دراین روش اسپرماتوزئید را با 

 به بعد( 110، صص 2امامی، حقوق خانواده، ج وسایل پزشکی وارد رحم داخل در رحم زن می شود . ) دکترصفایی و

 این تلقیح دو حالت دارد : 

 از نطفه شوهر  == اسپرم شوهر + تخمک زن == فرزند مشروع و کلیه شرایط و آثار نسب شرعی را دارد . -الف

 د  : از نطفه مرد بیگانه == ملحق به شوهر نیست و مسلماً ارث نمی برد و این تلقیح خودش دو حالت دار -ب

 شوهر عالم به عمل تلقیح باشد === طفل در حکم زنا زاده محسوب می شود .  1-ب

 شوهر جاهل به عمل تلقیح باشد === طفل ولد شبهه محسوب می شود .  2-ب

 (  1158ماده  3)دکترکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، یادداشت 

 انتقال جنین . وضعیت 9

هم چهره ای خاص از تولیدمثل مصنوعی است . یعنی تولید مثل با فن پزشکی و بدون عمل جنسی . اگر جنین از این 

اسپرم مرد و تخمک زنِ خواهان بچه تشکیل شود و به رحم صاحب تخمک انتقال یابد منع صریحی برای این کار در 

است و طفل را ملحق به مرد صاحب اسپرم و زن حقوق اسالم وجود ندارد . قانون ایران هم آنرا به رسمیت شناخته 

( ولی قانون در مورد توارث اش  93، ش 117، ص 2صاحب تخمک دانسته است . ) دکتر صفایی ، حقوق خانواده، ج 

 (  884ماده  4و  3ساکت است و بنظر می رسد عدم توارث اش قوی باشد . ) یادداشت های 

 پس خالصه : 

 ی از نطفه شوهر )اسپرم شوهر و تخمک زن(  === ارث می برد . . طفل ناشی از تلقیح مصنوع1

 . طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نطفه بیگانه === ارث نمی برد . 2

 . از انتقال جنین === عدم توارث بنظر می رسد . )نظرمختار( 3

 . قتل عمدی موصی به انگیزه دستیابی زودتر به موصی به 10

 و خودکشی و فوت به همان سبب. خودکشی و وصیت / وصیت 11

 « شفعه حق» 
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 .کند می پیدا حق زمین عین به راجع شریک دو از یکی .است عینی حق یک. حق شفعه 1

 .است ایقاع شفعه به اخذ. 2

. اخذ به شفعه ایقاع است نه فسخ عقد . در فسخ عوضین به مالک قبلی بر می گردد ولی در این جا با اخذ به شفعه ، 3

 ( 93شفیع بر می گردد که در عقد بیگانه بوده است . ) ک.و مبیع به 

 : شفعه حق ایجاد شرایط. 3

 غیرمنقول مال وجود(1

 باشند نفر 2 باید غیرمنقول شرکاءمال(2

 باشد مشاع مال(3

 .باشد مبیع عنوان به هم منقول غیر مال دیگرو عقود باشدنه بیع عقد به انتقال(4

 باشد تقسیم قابل مال(5

 (شفعه به اخذ) کند تملک را مبیع و خریدار به بدهد را پول تواند می دیگر باشند،شریک جمع شرط 5 این اگر

 (شود می انجام اراده یک با و است ایقاع شفعه به اخذ)باشد نمی الزم طرف رضایت شفعه به اخذ در

 (.کند می تملک را مال و دهد می پول که شریکی)شفیع

 (خرد می را ملک که ثالثی)معامله طرف

 (دیگر شریک)دیگر طرف

 

 : مال غیر منقول ذاتی )زمین(  شفعه ایجادحق اول شرط

 :منقول غیر مال وجود(1

 شوند نمی واقع شفعه مطلقاًموضوع تبعی و یحکم منقول غیر. 

است زمین ذاتی منقول غیر از منظور شفعه به اخذ در. 
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 انجام شفعه به اخذ توان شود،می فروخته زمین همراه که شرطی به انسان عمل ی واسطه به منقول غیر مال در 

 (809 ماده مخالف مفهوم.)داد

 واگذار آپارتمان و زمین از را خود سهم کل شرکاء از شریکند،یکی ساختند که آپارتمانی یا زمین کل در نفر دو مثالً

 .شود نمی ایجاد شفعه حق شود واگذار صلح یا هبه عقد با ملک اگر اما (داریم شفعه حق اینجا در)کند می

 : قابل تقسیم بودن مال  شفعه حق ایجاد دوم شرط

 :باشد تقسیم قابل مال(2

 افراز: »  گویند می تقسیم به قضایی رویه در حاضر حال در االن» 

شفعه نباشد،حق افراز قابل اگر .داریم شفعه باشد،حق افراز قابل ملک ثبت،اگر ی اداره بریم می را بنا یا نزمی 

 (مشاع ملک فروش و افراز قانون.)نداریم

 دارد راهکار دو دیگر افرازباشد،شریک قابل ثبتی کارشناس نظر طبق مشترک مال گرا : 

 . کند شفعه به اخذق.م و اجتماع تمام شرایط دیگر  808.طبق ماده 1

 طبق قانون افراز و فروش مال مشاع .  نماید را ملک وقوع محل ثبت اداره از مشاع مال فروش و افراز تقاضای.2

 مال تقسیم و فروش تقاضای و کند مراجعه دادگاه به که است این ،راهکار(افراز)باشد تقسیم قابل غیر مشترک مال اگر

 (589،591،592،595مواد.)بکند را

 : مشاع بودن مال  شفعه حق ایجاد سوم رطش

 .است مفروض مال مقابل ی نقطه مشاع مال  : باشد مشاع مال(3

 : دارد استثناء یک امر این که شود می ایجاد مشاع مال در شفعه حق

 ملک شریک دو از ویکی باشند شریک هم با مجری و رمَمَ در نباشندولی شریک باهم ملک اصل در شریک دو اگر

 (808 ی ماده بر استثناء)دارد شفعه حق دیگر بفروشد،شریک مجری و ممر با را خود

 ماده مخالف مفهوم.}ندارد شفعه حق دیگر بفروشد،شریک مجری و ممر بدون را ملکش شریک دو از یکی اگر))

810))} 

 : دو نفر بودن شریکان در مرحله ایجاد حق  شفعه حق ایجاد چهارم شرط
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 شفعه حق دیگر شریک شود،باز منتقل هم نفر 50 به ملک بیع ار بعد باشند،اگر نفر دو باید بیع از قبل ی لحظه شرکاء

نفر شریک  5ولی اگر شفعه دارند  قنفر وراث او باشند باز هم وراث ح 10یا این که یکی از شرکاء فوت کند و   دارد

اگر یکی از دو شریک بخشی از سهم مشاع خود را به دیگری مال را به دو نفر منتقل کنند حق شفعه وجود ندارد . 

دانگی ، یک دانگ سهم خود را به دیگری بفروشد با این  3کی از شرکای بفروشد باز هم حق شفعه وجود دارد . مثالً ی

دانگ )شفیع( ؛ چون در زمان انتقال  3دانگ ، یک دانگ)خریدار( ،  2شریک بوجود می آید :  3که در این وضعیت 

 دو شریک بودند حق شفعه وجود دارد . 

 

 

 

 

 انتقال با بیع  : شفعه حق ایجاد پنجم شرط

 باشد مبیع عنوان به زمین و بیع با ملک انتقال (5

 شفعه مطلقاًحق عقود این در(کند هبه یا)دهد انتقال بیع درمقام صلح عقد عنوان به را شریک،مال دو از یکی اگر

 (شود داده انتقال بیع قصد به فقط باید ملک.)نداریم

ثمن نه شود منتقل مبیع عنوان شود،به می داده انتقال که زمینی. 

 دهد،شریک انتقال فروشنده به ثمن میلیون 100 عنوان ،به ارزد می میلیون 100 که زمین از را خود سهم شریک مثالًاگر

 .ندارد شفعه به اخذ حق دیگر

 . اگر یکی از شرکاء زمین اش را به عنوان مهریه به همسرش انتقال دهد  شریک دیگر حق شفعه ندارد 


	jeld_final_nahai
	JOZVE_HOGHOGHE_MADANI_VIZHE_MOTEGHAZIAN



