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  ! دیتوجه کن عکسدرون  یبه چهره ها

 دنیداز  یکه ناش یرتیتعجب و ح د،یمشاهده کن نیحاضر ۀرا در چهر رتیتعجب و ح دیتوان یم

با  شاگردباشد که  یعمل نیقشنگ تر دیشا نیاستاد توسط شاگرد است و ا دست دنیبوس ۀصحن

 یاگردش نیچن تیتربو استاد هم خوشحال و مغرور از  .دهد یافتخار در قبال زحمات استاد انجام م

پدر علم : شناسند یحقوقدانان و حقوق خوانان م ۀاستاد را هم ریتصو احتماالً .بالد یبه خود م

 یول .انیدکتر ناصر کاتوز یجناب آقا یعنیحقوق  انیو دانشجو دیاد تمام اساتو است رانیا حقوق

بزرگ حقوق  وبه نام  دیهم از اسات شانینا آشنا باشد اگرچه ا یبعض یشاگرد برا ریممکن است تصو

 . یشهباز نیدکتر محمد حس: ندیآ یو اصول فقه به شمار م یمدن

 اخذموفق به  1531ایشان در سال . تهران استدر  1530دکتر محمد حسین شهبازی متولد سال 

هم  یفرانسوزبان  لیمدت توأمان به تحص نیمدرك لیسانس حقوق از دانشگاه تهران گردید و در ا

النهایه در  ودر مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران  1531در سال . پرداخت یم

 یبهروز اخالق دکترو  انیتر ناصر کاتوزهمچون دک یپس از حضور در کالس درس بزرگان1531سال 

جواز و قابلیت رجوع در  مبانی»موفق به اخذ درجه دکترای حقوق خصوصی با پایان نامه . . . و 

و موفقیت در آزمون اختبار به  کارآموزیبا طی دوران  1531ایشان در سال . گردید«  اعمال حقوقی

دکتر شهبازی استادیار دانشکده علوم . دگردیعنوان وکیل پایه یك دادگستری مشغول به کار 

 یم یاز تالیفات دکتر شهباز. و اصول فقه است مدنیانسانی تهران شمال و از اساتید بنام حقوق 

 :اشاره کرد ریتوان به کتب ز

 مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی ـ

 یحقوق مدن ۀشد یطبقه بند یمجموعه تست ها ـ

 مجموعه سئواالت اصول فقه ـ

 (در دست انتشار) یقانون مدن نیو کامل تر نیتر حیصح ـ

 «یکنون یدر نظم حقوق یقانون مدن»کتاب  یو بروز رسان لیتکم ه،یدر ته شانیاست که ا یگفتن

به کمك دوستانشان  شانیا .بوده و هستند شانیا ارانیجزو  انیاستاد بزرگ دکتر ناصر کاتوز فیتأل

موسسه از سال  یبازده کهاقدام نمودند  نیدآفرفرزانگان دا ۀموسس سیبه تأس 1535در سال 
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اول کانون  یرتبه ها خصوصرا در  یکننده ا رهیخ جیداشته و نتا یصعود ریتاکنون س 1531

بر  نکهیعالوه بر ا یشهباز نیمحمد حس دکتر .گذاشته است یاز خود به جا یدادگستر یوکال

هم مسلط هستند و جزو  اتیو ادببر  منطق  دارند،و اصول فقه تسلط کامل  یدروس حقوق مدن

 یرشته ها ریعالوه بر تسلط بر حقوق به سا دیخوب با حقوقدان كیباشند که معتقدند  یم یکسان

به  شانیا. باشد یچند بعد دیداشته باشد و به قول خودشان با ینسبمرتبط با آن، تسلط حداقل 

 یکارشناس یدارند دانشجو دهیعقمسلط هستند و  ییایتالیو ا یفرانسو ،یعرب ،یسیانگل یزبان ها

 نیبه بهتر یمسلط باشد تا از منابع خارج یو فرانسو یسیانگل یبه زبان ها دیبا حداقلارشد حقوق 

 خودشانارشد  یکارشناس ۀنام انیدر پا شانیا دیجالب باشد که بدان دیشا .ممکن استفاده کند شکل

از آنها به  كیهر  ۀکرده بودند که ترجم هم استفاده یمنابع از چهار کتاب فرانسو ریدر کنار سا

تالش و  ۀنشان دهند موضوع نیمجزا را داشته باشد و هم ۀنام انیپا كیتوانست عنوان  یم ییتنها

از افتخارات  یکی شهیهم یشهباز دکتر .باشد یم یدکتر شهباز یپشتکار و صد البته هوش باال

جناب دکتر  دیدانند و جالب است که بدان یم انیدر محضر درس جناب دکتر کاتوز یخود را شاگرد

 دیشا .کنند یم ادیتاکنون  شاگرد خود نیبهتربه عنوان  یشهباز نیهم از محمد حس انیکاتوز

 .استاد و شاگرد باشد نیب كینزد ۀرابط نیاز هم یکوچک ۀگوش ۀعکس باال نشان دهند

 . دیشن دیخواه یشتریب یزهایچ ینه چندان دور از دکتر شهباز یدر سال ها دیباش مطمئن 

  .استاد بزرگ حقوق ایران و جهان با آرزوی سالمتی و طول عمر این دو
 

 

 

 

 :توضیحات تکمیلی

دکتر محمد حسین شهبازی این جزوه را به همراه کتاب قانون مدنی در نظم  توصیه هایطبق 

هر سه منبع  ترتیب تمام مطالب در. و کتاب تست مدنی دکتر شهبازی باید خوانددکتر کاتوزیان 

سپس مواد مربوط به . یکی است پس شما می توانید ابتدا به سراغ جزوه رفته مبحثی را بخوانید

همان مبحث را از کتاب مدنی در نظم بخوانید و در نهایت تست های مرتبط را از کتاب تست 

استاد به  ابتکاری که در این جزوه انجام شده این است که پس از اینکه. دکتر شهبازی حل نمائید

الزم به ذکر است  .طیلی آورده شده استتمتن ماده در داخل کادر مس ماده ای اشاره نموده فوراً

که خواندن این جزوه طبق دستور فوق شما را از خواندن منابع دیگر برای آزمون وکالت و 

انگان فرزتالش های مؤسسه ی آن قسمت از با تشکر از . بی نیاز می کند و غیره کارشناسی ارشد

 (1931بهار ). دادآفرین که خالصانه انجام می گیرد و به امید خالصانه بودن تمام خدمت هایشان
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 :تقدیم به

 (پدر علم حقوق ایران)دکتر ناصر کاتوزیان  .1
 (بهترین شاگرد دکتر کاتوزیان)دکتر محمد حسین شهبازی  .2
 شهبازی را ندارند کالس های دکترمشتاقی که پول و یا وقت رفتن به دانشجویان تمام  .3

 

 (ان در وب توزیع می گرددگاین جزوه بصورت کامالً رای)
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 مقدمه

حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افـراد مـی دهـد    . اقتدار، قدرت، سلطهیعنی : حق

 . که بتوانند زندگی کنند

 حق غیر مالی( 1   حق مالی   ( 1:    در حقوق مدنی حق بر دو قسم است

حق مـالی بـا مـال    . داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است حق مالی

 . حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط داردارتباط دارد در حالی که 

 :حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند

ردازی در ازای آن به تو پـول  یعنی اگر حق خود را بپ. حق مالی قابل تقویم به پول است (1

مثل حق مالکیت، وقتی مالك فـرش باشـیم اگـر آن را بـدهیم در ازای آن پـول      . می دهند

 . دریافت می کنیم

 . حق بنوتو  حق ابوت، حق زوجیتمثل . ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست     

نقل و انتقـال  ( 1قال ارادی   نقل و انت( 1که به صورت   حق مالی قابل نقل و انتقال است(  1

ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست نه بـه صـورت    ،(محقق می شود فوتدر اثر )قهری 

 .ارادی و نه قهری

یعنی صاحب مال می تواند حق خـود را از بـین ببـرد مثـل      .حق مالی قابل اسقاط است(   5

پدر هرگـز  )ق زوجیت، حق ابوت مثل ح .ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. اعراض از ملک

 .(نمی تواند پدر بودن خود را انکار کند

ولـی  ( طلبکار می تواند حقوق مالی بدهکار را توقیـف کنـد  ) .حق مالی قابل توقیف است(   1

 . حق غیر مالی قابل توقیف نیست

 

 حق غیر مالی( 1حق مالی    ( 1:    کل حقوق مدنی در عالم ثبوت بر دو قسم است

نیست بلکه باید حـق  برای رأی دادن فقط ثبوت کافی . یعنی هر آنچه در واقع وجود دارد: ثبوت

 . خود را اثبات کنیم

عالم اثبات یعنی آنچه در عالم ثبوت است نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عـالم ثبـوت   : اثبات

 . البته ثبوت همیشه قابل اثبات نیست. ببرد

 .ادرسی مدنی کالً عالم اثبات استحقوق مدنی کالً ثبوت است و آیین د

 

 (حق شخصی، طلب)حق دینی ( 1حق عینی       ( 1:      حق مالی دو قسم است

حـق   مـثالً . یعنی رابطه ی مستقیم شـخ  بـا مـال   . استعینی مستقیم بر روی مال حق  حقِ

 . مالکیت ماشین و خانه مانندمالکیت 

یعنـی از طریـق    .مستقیم روی مـال حقی است که مستقیم روی شخ  است و غیر  حق دینی

 . مثل طلب. یك شخ  به مال می رسد
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 حق عینی تبعی( 1حق عینی اصلی     ( 1:    حق عینی دو قسم است

 یعنی حق عینی مستقل است و وابسته به حق دیگر نیست مثل حق مالکیت: حق عینی اصلی

 . وابسته به حق دیگری نیست که

اول بایـد حـق دینـی وجـود     . یك حق دینی استسته به یعنی حق عینی واب :حق عینی تبعی

 . بعداً حق عینی تبعی به وجود بیاید تا داشته باشد

ما از بانك وام می گیریم و به بانك بدهکار می شویم یعنی بانك حق دینـی دارد و بانـك   : مثال

خـود را بـر   از ما وثیقه می خواهد که اگر بدهی خود را پرداخت نکردیم او از روی خانه ما بدهی 

 حق عینی تبعی روی ملك( 1حق دینی روی شخ    ( 1: بانك در اینجا دو حق دارد. می دارد

اگر سکه باشد دینی است و اگـر ملـك باشـد    . مهریه می تواند هم عینی باشد و هم دینی :مثال

 . عینی است

 . حق تألیف نه عینی است و نه دینی

 

 :قانون مدنی 93ماده 

رین حق عینی است یعنی تنها حقی هم هسـت کـه کامـل اسـت یعنـی      کاملت :مالکیتحق  .1

:   مالکیـت دو جـور اسـت   . هر کاری می تواند در ملك خود انجـام دهـد   م.ق 50مالك طبق ماده 

 .عنی فایده عین، هر عینی یك فایده داردیمنفعت ( 1(   مثل تمام اشیاء)عین ( 1

 . نفعت استسواری در ماشین م. سکونت در خانه منفعت است: مثال

 .مثل مالك خانه، مالك ماشین: مالکیت عین

 

 :های ذیل را دارا باشند ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه -93ماده

 (.اعم از عین یا منفعت)مالکیت  -1 

 . حق انتفاع -9 

 . حق ارتفاق به ملک غیر -9 

 

دارد مگهر در   هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفهاع    -93ماده

 .مواردی که قانون استثناء کرده باشد

 

 :فقط مالك منفعت است مستأجر م.ق 111طبق ماده : مالکیت منفعت
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 مهی  مسهتأجره مالک منافع عهین   مستأجراجاره عقدی است که به موجب آن  -644ماده

 مسهتأجره و مهورد اجهاره را عهین     مسهتأجر جر و اجاره کننده را ؤشود اجاره دهنده را م

 .ویندگ

 

 : حالت دارد 9مالکیت 

 مثل خانه، ماشین. استشخ  هم مالك عین و هم مالك منفعت  (1

 مثل مؤجر. نیستو مالك منفعت  استشخ  مالك عین  (1

 مستأجرمثل . استو مالك منفعت  نیستشخ  مالك عین  (5

 

، اسـتفاده  این منافع به او تعلق نهدارد شخ  حق دارد از منافع یك مال کـه  : حق انتفاع. 9

ممکن است شـخ  مالـك عـین باشـد ولـی مالـك       . تعریف حق انتفاع است م.ق 10ماده . ندک

 . منفعت نباشد

 

تواند از مالی که عین  موجب آن شخص میه حق انتفاع عبارت از حقی است که ب -63ماده

 .آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

 

بـه دوسـت خـود مـی گـوهیم کـه از خانـه        . نـداریم  خانه ای داریم که فعالً به آن احتیاج :مثال

مالکیـت  . حق انتفاع با مالکیت منفعت فـرق دارد . استفاده کند یعنی به او حق استفاده داده ایم

منافع به وجود مـی  نسبت به شخ  مالك منافع است ولی حق انتفاع که  ،مستأجرمنفعت مثل 

 . آید، از بین می رود

 . است مستأجرر ملک در مالکیت منافع ذرات منفعت د

 . در حق انتفاع، ذرات منفعت در ملک منتفع بوجود نمی آید

است مدت اجاره تمام می شـود   مستأجرمالك میوه ها . ی باغی را اجاره می کندمستأجر :مثال

ا که در این یك سال بـوده  می تواند میوه هایی ر مستأجر. سری میوه در باغ باقی می ماند كو ی

 . مهلت یك ساله تمام شودبردارد حتی اگر 

مالك میوه ها مالـك بـاغ   . خصی داده استشمالك باغ حق انتفاع به مدت یك سال را به  :مثال

منتفع می تواند در این یك سال از میوه ها استفاده کند ولی بعد از یك سـال نمـی توانـد    . است

 . چرا که مالك منفعت نیست

 

عمهوم و خصهوص    ،طه حق ارتفاق با حق انتفـاع راب. یك نوع حق انتفاع است :حق ارتفاق .9

 . یعنی هر ایرانی آسیایی است اما هر آسیایی ایرانی نیست. است مطلق

 . حق انتفاع عام است اما حق ارتفاق خاص است
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 :حق ارتفاق دو خصوصیت دارد

اما حـق انتفـاع شـامل امـوال     ( زمین، خانه، باغ)حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول است  (1

 (.ماشین، گوسفند)هم هست  منقول

مالك یکی حق دارد بر مال دیگری امـا در حـق   . در حق ارتفاق دو تا مال غیر منقول داریم (1

 . انتفاع یك مال داریم

حـق شـبکه،   . یکی از دیگری حق عبور دارد، حـق مجـرا دارد  . مجاور هم هستنددو ملك  :مثال

وجـود   بهتـر اسـتفاده کنـیم   از حق خـود  حق ارتفاق برای اینکه . حق در و پنجره و ناودان دارد

 . دارد

 

 . زمین موات را تعریف کرده است م.ق 13ماده . زمین موات یعنی زمین مرده: حق تحجیر .6

احیا را  م.ق 111ماده . آباد کردن زمین مواتاحیای زمین موات یعنی  ،یعنی زنده کردن احیا

 :تعریف کرده است

 

توانند آنها را مطابق مقهررات   اشد و افراد مردم میب اموالی که ملک اشخاص نمی -92ماده

هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک   ه مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه ب

ههائی   شود مثل اراضی موات یعنی زمین کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می

 .که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد

وسیله عملیهاتی کهه   ه ست که اراضی موات و مباحه را با مراد از احیای زمین آن -161ماده

در عرو آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیهره قابهل   

 .استفاده نمایند

 

در عمـل متـروك   )ن مـی شـود   هر کس زمین موات را احیا کند مالك زمی م.ق 115طبق ماده 

 (:تشده اس

 

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کنهد مالهک آن    -169ماده

 .قسمت می شود

 

در قدیم برای احیای زمـین اول دور  . ، فراهم نمودن مقدمات احیاتحجیر یعنی شروع به احیا

ان یعنی هر کاری انجام دهید که نشـ . آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می شد

 . دهد می خواهیم آن را احیا کنیم

. پیدا می کنهد ( حق اولویت)در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود فقط حق تقدم 

  .یعنی رابطه ی شخ  با زمین است حق تحجیر یک حق عینی است
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 :حق شفعه. 3

ر کـه  ود را به هسهم خ بدون رضایت دیگریشریکند هر کدام می تواند  وقتی چند نفر با هم :قاعده

 (:335 ادهم)می خواهد بفروشد 

 

 یها کهالً   سهم خود را جزئاً بدون رضایت شرکاء دیگرهر یک از شرکاء می تواند  -389ماده

 .شخص ثالثی منتقل کنده ب

 

دو نفر در یك زمینی شریکند یکی از آن ها سهم خود را می فروشد شریك دیگر حق دارد به سـراغ  

 .دهد و سهم خریدار را بگیردخریدار رفته و پول را به خریدار ب

( الـف )شـخ   . در یك زمینی با هم شریکند مهم نیست به چـه نسـبتی  ( ب)و ( الف)شخ  : مثال

می تواند ده میلیـون را بـه   ( ب)شخ  . سهم خود را در قبال ده میلیون تومان می فروشد به حسن

 . حسن داده و سهم او را بگیرد

حـق دینـی یعنـی حـق بـر      ( حق پیدا می کنـد  یعنی شخ  بر مال) حق شفعه حق عینی است

 . گردن یك شخ  یعنی شخ  باید کاری انجام دهد

البتـه در صـورتی کـه    . باید اول اظهارنامه داد تا فوریـت از بـین نـرود    حق شفعه فوری استچون 

 . نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد

 

 :(حق وثیقه) حق عینی تبعی. 4

یعنی اول باید یك حـق دینـی باشـد بعـداً حـق      حق دینی است حقی عینی است که وابسته به یك 

 (.تابع یك حق دینی است)عینی تبعی به وجود بیاید 

یك طلبکار داریم و یك بدهکار، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بـدهکار یـك مـال را بـه عنـوان      

تفاده کند زیرا هم وثیقـه  در اینجا طلبکار نمی تواند از فرش اس. وثیقه می گیرد به عنوان مثال فرش

و هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه می دارد اگر بدهکار بدهی خود را داد طلبکـار  

اگر بدهکار بدهی خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه می بـرد و از دادگـاه   . باید فرش را پس بدهد

یعنـی  . این را حق عینی تبعی مـی گوینـد   .را می گیرد تقاضا می کند که فرش را بفروشد و پول آن

بانك ملك کسـی را بـه وثیقـه مـی     . طلبکار به تبع طلبش روی مال بدهکار حق عینی پیدا می کند

طلبکهار حهق فهروش    ، حق وثیقـه گیرد یعنی بانك روی ملك حق عینی تبعی دارد یا به عبارتی 

 . متی نداردفرش را ندارد چون سِ

 :جود می آیدحق عینی تبعی چگونه بو: سؤال

 :از سه راه، سه راه وجود دارد که حق عینی تبعی بوجود بیاید
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بدهکار مال خود را به طلبکـار  ( یعنی هر دو راضی اند)طلبکار با بدهکار قرارداد می بندد : قرارداد.1

عینـی تبعـی رهـن    پس راه اول ایجـاد حـق    .(331 ادهم)است  عقد رهناسم این قرارداد . می دهد

 :(قراردادیوثیقه )است 

 

. دههد  داین میه رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه ب -221ماده

 .رهن دهنده را راهن و طرو دیگر را مرتهن می گویند

 

طلبکـار نگـران مـی    ( رهـن زوری نـداریم  )بدهکار حاضر نمی شود رهن بدهد : تصمیمات قضائی.9

از طریـق  ( م.د.آ.ق 103قـرار تـأمین خواسـته مـاده     )ند می رود مال بدهکار را توقیف می ک و شود 

به هر حال وقتی کـه مـال را توقیـف    . دادگاه یا از طریق اجرای ثبت در صورتی که سند رسمی باشد

 .(وثیقه ی قضائی)کرد حق عینی تبعی پیدا می کند 

را به وثیقـه ی   طلبکار یا بدهکار بخواهد قانون مال بدهکاربعضی اوقات بدون اینکه : حکم قانون. 9

در قانون مدنی در بحث ارث زوجـه یـك مـورد    . می دهد( اراده بدهکار و طلبکار وجود ندارد)طلبکار 

ال غیـر منقـول ارث نمـی بـرد از     زن از امـو  وقتی شوهر می میرد. داریم که یك ماه پیش عوض شد

 .(ا قهریوثیقه قانونی ی)هم ارث نمی برد از قیمتش ارث می برد  خود اموال غیر منقول

 (بیاض به معنی سفید). گویند زمین بیاضزمین خالی که روی آن هیچ چیز نیست  -

 .گویند عرصهزمینی که روی آن بنا و درخت است به آن  -

 .گویند اعیانبه خود بنا و درخت  -

 . زن از هیچ یک از اینها ارث نمی برد، از قیمت آنها ارث می برد

قه دارد زن از این خانه ارث نمی برد از قیمت آن ارث می بـرد  کسی مرده و یك خانه یك طب: مثال

یهک  که زن . به این صورت که کارشناس می آید و خانه را چهارصد میلیون تومان قیمت می گذارد

یعنی خانه به سـایر وراث  . طلبکار می شود چهارصد میلیون تومان یعنی پنجاه میلیون( 8/1)هشتم 

قانون گفته این خانه ای که مهال  که . اه میلیون بدهکار می شوندمی رسد و سایر وراث به زن پنج

یعنی خود آن مال غیر منقول می شود وثیقه ی طلـب  ) بدهکار است وثیقه ی طلب زن می شود

حـذ  شـد و دو    913پارسـال  که ( 913-913-911)سه تا ماده هست که ته جزوه وجود دارد ( زن

 :اصالح شد تای دیگر

برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک  م اموال زوجه ارث میه زوج از تما364ماده

هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان 

که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه  برد در صورتی ارث می

 . باشد اموال به ترتیب فوق می
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ین ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی مفاد ا تبصره ه

قانون الحاق یک الحاقی به موجب ). تاالجرا اس است نیز الزم  سیم نشدههنوز ترکه او تق

 (1983مصوب  1982انون مدنی اصالحی ق 364تبصره به ماده 

 حذو شد - 362ماده 

اموال   تواند حق خود را از عین ه هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می368ماده

 (1982 /11 /4ز قانون مدنی مصوب قانون اصالح موادی اموجب ه ب) .استیفاء کند

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 حق: مقدمه

 حق بر دو قسم است، حق مالی و حق غیر مالی

 :حق مالی با حق غیر مالی سه تفاوت عمده دارد

 .حق مالی قابل تقویم به پول است ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست. 1

 .مالی اصوالً قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست حق. 2

 .حق مالی قابل اسقاط است ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. 3

 

 : حق مالی

 :حق مالی بر دو قسم است

 .حق عینی که عبارت است از حق شخص بر روی مال. 1

 .ر روی یک شخص دیگرحق دینی که عبارت است از حق ب. 2

 

 : حق عینی

 :حق عینی بر دو قسم است

 .که عبارت است از حق عینی مستقل و غیر وابسته به حق دیگر حق عینی اصلی. 1

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1164
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 .که عبارت است از حق عینی وابسته به یک حق دینی حق عینی تبعی. 2

 

 : مصداق دارد که به شرح زیر است 6حق عینی در قانون 

 (م.ق 22ماده  1بند )ت گاه بر روی عین است و گاه بر روی منفعت حق مالکی :حق مالکیت .1

 

 :باشند های ذیل را دارا  ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال عالقه 22ماده 

 ( اعم از عین یا منفعت)مالکیت  -1

  حق انتفاع  -2

 حق ارتفاق به ملک غیر -3

 

ند از منافع مالی که متعلق به غیـر  حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می توا :حق انتفاع .2

حق انتفـاع بـا مالکیـت منـافع تفـاوت      (. م.ق 04ماده )است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند 

نیست ولی در مالکیـت  ( منتفع)دارد بدین معنی که در حق انتفاع منافع مال، متعلق به صاحب حق 

 .در ملکیت مالک عینمنافع ذرات منفعت در ملکیت مالک منفعت ایجاد می شود نه 

 

تواند از مالی که عین آن ملک  می  ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص 04ماده 

 .استفاده کند دیگری است یا مالک خاصی ندارد

 

 :حق ارتفاق نوع خاصی از حق انتفاع است که دارای دو ویژگی عمده می باشد :حق ارتفاق. 3

 .اره یک مال غیر منقول استموضوع حق ارتفاق همو( الف

در حق ارتفاق دو مال غیر منقول وجود دارد که مالک یکی برای کمال انتفاع از مال خود بر روی مـال  ( ب

 . دیگری حق پیدا می کند

حق تحجیر حقی است که شخص بر روی زمین موات دارد و به موجب آن نسبت به احیـای   :حق تحجیر. 0

 (. م.ق 102ماده ی )دم پیدا می کند آن زمین بر سایر افراد حق تق
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، تحجیر است و موجب  چاه و غیره  ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن 102ماده 

 .نماید کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می تحجیر  شود ولی برای مالکیت نمی

 

ی شـریک باشـند و یکـی از آن دو تمـام یـا      هر گاه دو نفر در یک مال غیر منقول قابل تقسـیم  :حق شفعه. 5

حقـی  ( شـخص ثالـ   )قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر بر روی ملـک خریـدار   

پیدا می کند که به موجب آن می تواند با تأدیه ی ثمن بـه خریـدار، ملـک او را تنهـا بـه اراده ی خـود تملـک        

 (. م.ق 848ماده ی )گویند این حق تملک را اصطالحاً حق شفعه می . کند

 

، حصه ی  باشد و یکی از دو شریک  ، بین دو نفر مشترک ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی 848ماده 

است به او   ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده  خود را به قصد بیع به شخص

 .بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند

 .گویند ق شفعه و صاحب آن را شفیع میین حق را حا

 

هر گاه طلبکار بر روی مال بدهکار حقی پیدا کند که به موجب آن بتوانـد   (:حق وثیقه)حق عینی تبعی . 6

استیفای طلب خود را از آن مال به هنگام امتناع بدهکار از ادای دین بنماید اصطالحاً به این حق، حـق عینـی   

یـا در نتیجـه ی   ( م.ق 771مـاده ی  )بـه وجـود مـی آیـد      عقد رهننتیجـه ی   این حق یا در. تبعی می گویند

مـواد  )مانند حق زوجه بر عین بنا و درخت به هنگـام فـوت زو     حکم قانونو یا به تصمیم مقامات قضائی 

 (.م.ق 208تا  206

 

 .دهد به داین می  موجب آن مدیون مالی را برای وثیقهه ـ رهن عقدی است که ب 771ماده 

 .گویند دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می رهن

برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زو  یک هشتم از عین  ـ زو  از تمام اموال زوجه ارث می206ماده

که زو   برد در صورتی اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می

 . باشد وجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میهیچ فرزندی نداشته باشد سهم ز
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مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او  تبصره ـ

قانون مدنی  206قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی به موجب . )تاالجرا اس است نیز الزم  تقسیم نشده

 (1382مصوب  1387اصالحی 

 حذف شد - 207ماده 

به ) .اموال استیفاء کند  تواند حق خود را از عین ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می208ماده

 (1387 /11 /6قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب موجب 

 

 

 
 

 اموال

 

 .خیلی مهم نیست 131تا  91اما از  خیلی مهم اند 31تا  11از  :131تا  11در مورد مواد 

 

 : تقسیم بندی اموال

 (.هر تقسیمی چند قسم است)ست تقسیم کرده ا منقول و غیر منقولاموال را به  11ماده 

 

 .بر دو قسم است منقول و غیر منقولاموال  -11ماده

  

مصهرو شهدنی و   . اسـت مثلهی و قیمهی   یکی دیگر . استعین و منفعت یك تقسیم دیگر مال 

 : پس اموال پنج تا تقسیم دارد. مصرو نشدنی، با مالک و بی مالک

 

 (22 تا 11مواد )قول و غیر منقول مال من: تقسیم اول
 . قانون مدنی اول مال غیر منقول را گفته و بعد مال منقول

 .18تا  19مواد : مال غیر منقول

مثـال   11و  13، 11، 15که مال غیر منقول را تعریف کرده و دو قسم آنرا گفته، ماده  م.ق 11ماده  

قسـم چهـارم    13قسم سوم را گفته و چند تا مثال زده، ماده  13ماده . هایی است برای این دو قسم

 .است را گفته و چند تا مثال زده
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  عرفاً جزء بنا محسوب و منصوب بنا در که چه هر و آسیا و ابنیه اراضی و ه 19 ماده

 در دیگر مقاصد یا آب جریان برای  که ها لوله است و همچنین  است   شود، غیر منقول می

 .باشد شده کشیده بنا یا زمین

 کار به زمین بنا یا در که صورتی در آنها، امثال و مجسمه و ینقاش پرده و آینه ه 16 ماده

 بشود، آن محل یا آن خود  خرابی یا نقص موجب آن نقل که به طوری باشد، رفته

 . است غیرمنقول

 از قسمتی اگر.  غیرمنقول است است نشده درو یا چیده که مادام ، حاصل و ثمره ه 13 ماده

 . است منقول قسمت  آن تنها باشد، شده درو یا چیده آن

 ، است نشده یا کنده بریده که مادام ، قلمه و نهال و آن های شاخه و اشجار مطلق ه 14 ماده

 . است غیرمنقول

 

 :ر قسم استپس مال غیر منقول چها 

 غیر منقول ذاتی -1

 غیر منقول به واسطه ی عمل انسان -9

 غیر منقول حکمی -9

 غیر منقول تبعی -6

 

ست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعهم از اینکهه   ا مال غیر منقول آن -19ماده

استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقهل آن مسهتلزم خرابهی یها     

 .نقص خود مال یا محل آن شود

 

مالی است که از اول غیر منقول بـوده کسـی آنـرا غیـر منقـول نکـرده یعنـی        : غیر منقول ذاتی. 1

 .است زمینکه تنها مثال آن . است استقرارش ذاتی

هر چیزی که متصل به زمین یا بنـا یـا درخـت اسـت را     : غیر منقول به واسطه ی عمل انسان. 9

 .غیر منقول به واسطه ی عمل انسان گویند

هـم   11و  13و  11. بجز اراضی بقیه مثال غیر منقول به واسـطه ی عمـل انسـان اسـت     15در ماده 

 . همینطور
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ضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود ارا -19ماده

غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنها  

 .کشیده شده باشد

 

یك مالی هست اآلن غیـر منقـول اسـت و قـرار     ( 15ماده  1زیرنویس )مال پیشاپیش منقول : نکته

این را مال پیشاپیش منقول گوینـد کـه   . قول بشود در آینده، ما هم منقولش را می خواهیماست من

مـثالً یـك سـاختمان کلنگـی     . یعنی احکام اموال منقول بر آن بار می شـود . است در حکم منقول

است که مالك می خواهد ساختمان را خراب کند، قبل از اینکه خراب شود یك نفـر آجرهـای آن را   

حال اگر دو نفر دعواشان بشود کدام دادگاه صـالح  . انگار طر  مال منقول خریده استمی خرد پس 

 . است، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است

یك سری اموال منقول است که در کشاورزی به کـار  ( خیلی مهم 13ماده ): غیر منقول حکمی. 9

 توقیهف امهوال  و  محهاکم  صالحیتاز جهـت  . می رود که این اموال از دو جهت غیر منقول است

 . یعنی اگر دعوایی بشود دادگاه محل وقوع زمین حاکم است

از جهت توقیف هم در حکم غیر منقول است چون توقیف اموال منقول با توقیف اموال غیـر منقـول   

برای اینکه این اموال در حکـم  . پس اگر تراکتور را توقیف کنند روی همان زمین است. متفاوت است

 . باشند دو شرط الزم استغیر منقول 

 . مالك زمین و مالك این اموال یك نفر باشد -1

مالك این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد که اگر این دو شـرط جمـع شـد، ایـن      -1

 . اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند

اده نمـی  مـوارد مشـابه سـرایت د   یعنی بـه  . حکمی که استثناء است باید تفسیر مضیق بشود: قاعده

 .نیز شامل این قاعده است و نباید به موارد مشابه سرایت داده شود 13شود که حکم ماده ی 

 

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیهل   -12ماده

گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقهول  

را به این امر تخصیص داده باشد از جههت   ای استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آنکه بر

صالحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مهال غیهر منقهول اسهت و     

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری کهه بهرای آبیهاری زراعهت یها خانهه و بهاغ        

 .تصاص داده شده استاخ

 

 .این قسمت اموالی هستند که نمی توان دید( 18ماده : )تبعیغیر منقول . 6

 دعاوی -1حقوق  -1غیر منقول تبعی شامل دو چیز است 
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هر حقی که روی مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند زیرا تـابع  : حقوق غیر منقول -1

ینـی  ق ارتفاق، شفعه، تحجیـر، سـرقفلی و حـق ع   حق انتفاع از خانه، ح: مثال. آن مال است

 .تبعی بر روی مال غیر منقول

مـثالً دعـوای   . هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول است غیر منقول تبعی گویند: دعاوی -1

 .خلع ید

 

انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حهق ارتفهاق    حق -18ماده

به اموال غیر منقولهه  راجعه  دعاوینسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و 

 . از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است

 

 (99تا  13مواد ) :مال منقول

 حقوق منقول -1اشیاء منقول   -1: مال منقول دو قسم است

اشـیاء منقـول در   . هر شیء که بشود بدون ضرر جابجا کرد منقول محسوب مـی شـود  : اشیاء منقول

 . ستآمده ا 19ماده 

 

که بهه خهود یها     اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون این -13ماده

 . محل آن خرابی وارد آید منقول است

 

 حقوق دینی منقول -1حقوق عینی منقول   -1دو قسم است  :حقوق منقول

: مثـال . گوینـد  منقول حکمهی هر حق عینی که روی مال منقول اسـت،  : حقوق عینی منقول -1

 .حق انتفاع از ماشین

هر حقی را که روی مال منقول است، منقول حکمی یا در حکم منقول گوینهد و ههر   : نکته

 . حقی را که روی مال غیر منقول است، غیر منقول تبعی گویند

 

در صهالحیت محهاکم   کلیه ی دیون از حیـث   10طبق ماده ( 93ماده : )حقوق دینی منقول -9

 . حکم منقول است

دیون از هر جهت در حکم منقول اند یا منقول حکمی اند نـه فقـط از جهـت صـالحیت      :دهایراد ما

 (10ماده  1زیرنویس )

چهار تا دین داریم که غیر منقهول  گفته کلیه ی دیون اما نه کلیه ی دیون چون  10ماده : نکته

 :(غیر منقول)تبعی اند 

کند خانـه را بـه دیگـری     د تعهد میکسی خانه ای دار: به انتقال مال غیر منقول( دین)تعهد  -1

 .است اما غیر منقول تبعی است( تعهد)منتقل کند که با این که دین 
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 .قول نامه، تعهد به انتقال است طبق نظر دکتر کاتوزیان: نکته

انتقال یك عمل حقوقی است امـا تسـلیم یـك عمـل مـادی      : تعهد به تسلیم مال غیر منقول -9

 .است

تسلیم کند که تعهـد بـه   ( ب)به ( الف)می فروشد حال باید خانه را ( ب)ا به خانه خود ر( الف: )مثال

 . تسلیم مال غیر منقول، غیر منقول تبعی است

کسی باغی در شیراز دارد و دیگـری   مثالً: تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول -9

دام دادگـاه مـی توانـد راحـت تـر      ک. به باغ او خسارت زده که حاال تعهد دارد خسارات را جبران کند

یعنی دادگاه محل . )کارشناس بفرستد تا خسارت را تعیین کند؟ دادگاه شیراز، پس غیر منقول است

 (وقوع مال غیر منقول صالح است

که ایـن هـم ماننـد خسـارت اسـت یعنـی بایـد         :تعهد به دادن اجرت المثل مال غیر منقول -6

 . د کارشناس بفرستد؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقولکدام دادگاه بای. کارشناس تعیین کند

 

از حیهث   مسهتأجره کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مهال االجهاره عهین     -93ماده

از امهوال غیهر    مسهتأجره صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یها عهین   

 .منقوله باشد

 

ن آن تعیین شده مانند مـال االجـاره یـا اجـاره     اجرتی که در قرارداد میزا :اصطالح اجرت المسمی

یعنـی  . اجرت المسمی مال غیر منقول منقول است بنابراین مهی شهود منقهول حکمهی    . بها

پس با اینکه راجع به مال غیر منقول است . قرارداد را هر جا ببریم دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است

 . اما اجرت المسمی منقول حکمی است

کسی از مال دیگری استفاده کرده بدون قرارداد کـه ممکـن   . ایی که قرارداد نیستج :اجرت المثل

ماننـد  . که حاال باید اجرت المثـل بدهـد کـه بایـد کارشـناس تعیـین کنـد       . است با اجازه باشد یا نه

 .که می شود غیر منقول تبعی اجرت المثل مال غیر منقول غیر منقول استپس . خسارت است

حـال بایـد اجـرت    . را غصب می کند که آنرا بعد از یك ماه بیرون می اندازیم( ب)خانه ( الف) :مثال

پس دادگـاه محـل وقـوع مـال صـالح      . المثل یك ماه را حساب کنیم، که باید کارشناس حساب کند

 . باشدیا مال منقول اجرت المسمایی منقول است که پول . است

یعنی غیر منقهول  . مال منقول است بین اموال منقول و غیر منقول اصل این است که: نکته

پس اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیر منقول باید منقهول  . جنبه ی استثنائی دارد

 (. غیر منقول تبعی)ت حق سرقفلی یک حق معنوی است اما غیر منقول اس. محسوب کرد
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 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 182تا  11مواد )و مالکیت  در اموال –باب اول 

 تقسیم بندی اموال –فصل اول 

 مال منقول و غیر منقول: تقسیم نخست

 :مال غیر منقول

 : قسم است 0مال غیر منقول بر  

 (.م.ق 13صدر ماده ی )که عبارت است از زمین و معادن  غیر منقول ذاتی .1

 

  شود، غیر منقول می  عرفاً جزء بنا محسوب و بمنصو بنا در که چه هر و آسیا و ابنیه اراضی و ـ 13 ماده

 .باشد شده کشیده بنا یا زمین در دیگر مقاصد یا آب جریان برای  که ها لوله است و همچنین  است 

 

که عبارت است از بنا و درخت و آنچه که ملصق به بنا و زمین است  غیر منقول به واسطه ی عمل انسان .2

 (.م.ق 16تا  13مواد )شدن نمی باشد  به نحوی که بدون خرابی قابل جدا

 

  شود، غیر منقول می  عرفاً جزء بنا محسوب و منصوب بنا در که چه هر و آسیا و ابنیه اراضی و ـ 13 ماده

 .باشد شده کشیده بنا یا زمین در دیگر مقاصد یا آب جریان برای  که ها لوله است و همچنین  است 

به  باشد، رفته کار به زمین بنا یا در که صورتی در آنها، امثال و مهمجس و نقاشی پرده و آینه ـ 10 ماده

 . است غیرمنقول بشود، آن محل یا آن خود  خرابی یا نقص موجب آن نقل که طوری

 درو یا چیده آن از قسمتی اگر.  غیرمنقول است است نشده درو یا چیده که مادام ، حاصل و ثمره ـ 15 ماده

 . است منقول  قسمت آن تنها باشد، شده

 . است غیرمنقول ، است نشده یا کنده بریده که مادام ، قلمه و نهال و آن های شاخه و اشجار مطلق ـ 16 ماده
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که عبارت است از کلیه ی اموال منقولی که در کشاورزی به کار می رود و متعلق  غیر منقول حکمی .3

در حکم  توقیف اموالو  صالحیت محاکمقانونگذار این اموال را تنها از جهت . به مالک زمین است

 (. م.ق 17ماده )غیر منقول قرار داده است 

 

 و گاو قبیل از باشد، داده اختصاص زراعت  عمل برای را آن مالک که اشیائی و حیوانات ـ 17 ماده

 از استفاده برای  که منقول مال هر به طورکلی و غیره و تخم و زراعت و ادوات اسباب و ماشین و گاومیش

 ، اموال توقیف و محاکم صالحیت جهت از باشد، داده  تخصیص امر این به را آن مالک و الزم ، زراعت عمل

 که دیگری حیوان یا و وگاو تلمبه است همچنین و است غیرمنقول مال حکم در و محسوب  ملک جزو

 . است شده داده اختصاص باغ  و خانه یا زراعت آبیاری برای

 
 

هر حق عینی که موضوع آن مال غیر منقول باشد، غیر . ی یا حقوق و دعاوی غیر منقولغیر منقول تبع. 0

 . منقول تبعی نام دارد

 :حقوق عینی غیر منقول به شرح زیر است

 حق انتفاع از مال غیر منقول .1

 حق ارتفاق .2

 حق تحجیر .3

 حق شفعه .0

 حق عینی تبعی بر روی مال غیر منقول .5

 .ول باشد، ننیز غیر منقول تبعی نامیده می شودهر دعوائی که راجع به اموال غیر منق

 

 :مال منقول

 .و دیگری حقوق مالی منقول( م.ق 12ماده ی )یکی اشیاء مادی منقول : مال منقول بر دو قسم است

 

 وارد خرابی آن محل یا خود به اینکه بدون  باشد ممکن دیگر محل به محلی از آن نقل که اشیایی ـ 12 ماده

 . است منقول آید،
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 :حقوق مالی منقول بر دو قسم است

 . هر حق عینی که موضوع آن منقول باشد، منقول محسوب می گردد :حقوق عینی منقول .1

 :حقوق عینی منقول به قرار زیر است

 حق انتفاع از مال منقول( الف

 حق عینی تبعی بر روی مال منقول( ب

 :منقول می باشند جز حقوق ذیلاز هر حی  ( دیون)کلیه ی حقوق دینی : حقوق دینی منقول. 2

 تعهد به انتقال مال غیر منقول( الف

 تعهد به تسلیم مال غیر منقول( ب

 تعهد به جبران خسارت وارد به مال غیر منقول(  

 تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول ( د

 : چند نکته

مشروط بر اینکه اجرت ( م.ق 24ده ما)اجرت المسمی مال غیر منقول، منقول می باشد : نکته اول

 . المسمی، پول یا مال منقول باشد

 

 ، محاکم صالحیت حی  از مستأجره  عین االجاره مال و مبیع ثمن و قرض قبیل از ، دیون کلیه ی ـ 24 ماده

 .باشد غیرمنقوله اموال از مستأجره عین یا مبیع اینکه  ولو است منقول حکم در

 

 .و اجرت المثل مال منقول هر دو منقول می باشنداجرت المسمی : نکته دوم

 . در میان اموال، اصل بر منقول بودن است: نکته سوم

 

 

 
 

 

 عین و منفعت: تقسیم دوم

 . ... مثل زمین، ماشین و. مالی است که وجودش مستقل است یعنی وابسته به مال دیگری نیست :عین
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: ی آید و وجودش وابسته به وجود عیین اسیت، مثیال   مالی است که به تدریج از عین به وجود م :منفعت

 .خانه عین است سکونت در خانه منفعت

مهمترین فایده ی این تقسیم بندی این است که در بیع موضوع عقد عین است اما در اجاره موضوع عقید  

 . منفعت است

 : اقسام عین
ابیل  عینیی اسیت کیه در خیارو وجیود دارد و ق     : عین معین، عین خارجی، عین شخصی .1

 .اشاره است مثل این میز، اون خانه، این صد کیلو برنج، این صد تا میز

، مقداار در کلی بایید  : کلی مفهومی است که مصادیق زیادی دارد :کلی یا کلی فی الذمه .2

 . را داشته باشیم که کلی بدست آید وصفو  جنس

 (.وصف) دم سیاه( جنس) برنج ( مقدار) صاکیلو: مثال

( متسیاوی اججیزا  )یی  سیری اجسیام تجزییه پی یر      : در حکم عین معین کلی در معین یا . 3

اما ی  مییز ییا خانیه    . کیلو 05مثل برنج یعنی صد کیلو برنج را می توان تقسیم کنیم به دو تا . هستند

مقیداری از آن را  ( عیین معیین  )کلی در معین یعنی ی  شیء تجزیه پ یر دارییم  . تجزیه پ یر نیست

هزار کیلو برنج اینجا است کیه صید کیلیو از آن را    : مثال. کلی در معین گویند معامله می کنیم، آنرا

 .می فروشیم کدام صد کیلو؟ معین نیست که کدام صد کیلو

 عین معین« -این صا کیلو برنج       

 (کلی فی الذمه)کلی « -صا کیلو برنج دم سیاه       

 کلی در معین« -صا کیلو از این هزار کیلو       

 

 مشاع.2مفروز   . 1معین خودش دو قسم دارد  عین

 .یعنی در آن شرکتی نیست ی است که همه اش  مال ی  نفر استعین معین: عین معین مفروز

یعنی ی  عین که میال  . عینی که مال چند نفر است یعنی در آن شرکت وجود دارد: عین معین مشاع

 .حداقل دو نفر است

 

 مثلی و قیمی: ومستقسیم 

 (م.ق 005ماده . )ی که شبیه دارد مثل حبوبات، تراکتور نو، لباس نومال :مثلی
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 لی است که اشباه و نظهائر آن نوعهاً  مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از ما -333ماده

و نحو آن و قیمی مقابل آن است معهذالک تشهخیص ایهن     بوباتزیاد و شایع باشد مانند ح

 .معنی با عرو می باشد

 

 .باغ حتی اگر عین هم باشد و ه شبیه ندارد مثل اموال غیر منقول زمین، خانه، آپارتمانمالی ک :قیمی

 : رابطه ی مثلی و قیمی با اقسام عین

 .عین معین می تواند مثلی باشد و می تواند قیمی باشد .1

قیمی را فقط به . از اموال مثلی باشد نمی تواند قیمی باشد بایاکلی و کلی در معین  .2

 . ن می توان فروخت وگرنه باطل استصورت عین معی

 

 عین معین، کلی، کلی در معین:  مال مثلی سه جور معامله می شود

 
 

 مال مصرف شدنی و مصرف نشدنی: مچهارتقسیم 
 

 .مالی است که با مصر  و استفاده از بین می رود(: استهالکی)مال مصرو شدنی 

 .   و استفاده از بین نمی رودمالی است که با مصر(: غیر استهالکی)مال مصرو نشدنی 

یعنی نمی شود از خـود مـال فهمیـد کـه مصـر       ) مالك تشخی  این دو نوع مال، نوع مال نیست

ممکن است یك مال بـا یـك مصـر  از    . بلکه مالك نوع مصر  است( شدنی است یا مصر  نشدنی

مـثالً  (.   نشدنیمصر)و ممکن است همان مال با مصر  دیگر از بین نرود ( مصر  شدنی)بین برود 

خوراکی برای خوردن مصر  شدنی ولی برای نمایش در ویترین مصر  نشدنی است بنابراین از نـوع  

 . مصر  می توان پی به مصر  شدنی و نشدنی بودن مال برد

هـر مـالی یـك    . اگر نوع مصر  گفته نشد چاره ای نیست باید سراغ مصر  متعار  آن مـال بـرویم  

و اگـر   مصر  شـدنی اگر با آن مصر  از بین رفت . به آن مصر  نگاه کنیممصر  متعار  دارد باید 

مثاًل اگـر همـان خـوراکی را بـه مـا نشـان بدهنـد و        . است مصر  نشدنیبا آن مصر  از بین نرفت 

و مصر  است اما چیزی مثـل صـندلی   مصر  آن را نگویند، خوردنی مصر  متعارفش برای خوردن 

 (. لی نشستن بر روی آن است، بنابراین غیر استهالکی استمصر  متعار  صند)این طور نیست 

 

 :سه فایده دارد    تشخیص مال مصرو شدنی از مصرو نشدنی چه فایده ای دارد؟

 :مال باید مصرو نشدنی باشهد ( در جزوه آمده)چهار تا عقد هست که در آن عقود  -1

 . م.ق 153و  131، 33، 11عاریه و وقف و عقد موجد حق انتفاع مواد  مثل اجاره و
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 بقای با آن از استفاده که  شود برقرار مالی به نسبت فقط است ممکن انتفاع حق ه 64 ماده

 .مفروز یا باشد مشاع و غیرمنقول یا باشد منقول  مزبور مال اینکه از اعم باشد ممکن عین

 اینکه از اعم شد منتفع  آن از بتوان عین بقاء با که است جایز مالی وقف فقط ه 38 ماده

 .مفروز یا باشد مشاع ، غیرمنقول یا باشد منقول

 .باشد ممکن آن  اصل بقای با مستأجره عین از انتفاع باید اجاره صحت برای ه 621 ماده

 عاریه عقد تواند موضوع می شد منتفع آن از اصلش بقاء با بتوان که چیزی هر ه 492 ماده

 .باشد عقالیی و مشروع  که ستا منفعتی  است عاریه از مقصود که منفعتی. گردد

 

 

، اگـر نامزدهـا بـه هـم هدیـه      (که همان وعده ی ازدواج است)در بحث نامزدی : فایده دوم -1

. بدهند و بعداً نامزدی به هم بخورد حال می خواهند هدیه هایی که داده اند را پس بگیرنـد 

 (م.ق 1053و  1053مواد )فرق دارد بین مال مصر  شدنی و مصر  نشدنی 

 

هم خوردن وصلت منظور ههدایائی را  ه هر یک از نامزدها می تواند در صورت ب -1392دهما

اگهر عهین ههدایا    . طرو دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنهد ه که ب

شود مگر اینکهه   نگاه داشته می موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً

 .دیگر تلف شده باشد آن هدایا بدون تقصیر طرو

قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت ه مفاد ماده قبل از حیث رجوع ب -1398ماده

 .هم بخورد مجری نخواهد بوده یکی از نامزدها ب

 

شامل یك سری اموال  م.ق 1103نفقه طبق ماده ( زن)در مورد نفقه ی زوجه : فایده سوم -5

رد نفقه فـرق اسـت بـین امـوال مصـر  شـدنی و       مانند خانه و خوراکی که در مو. می شود

مثالً اگر نفقه مصر  شدنی باشد مال خود زن است و اگـر مصـر  نشـدنی    . مصر  نشدنی

زیـر  . )اثاث خانه ای که جز نفقه است متعلق بـه زن نمـی شـود   . باشد اصوالً مال زن نیست

 (م.ق 1103نویس ماده 

 

تعارو و متناسب با وضعیت زن، از قبیهل  نفقه عبارت است از همه ی نیاز های م -1132ماده

مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عهادت  

 (.13/8/1981اصالحی )یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض 

 

 مال با مالک و مال بی مالک: پنجمتقسیم 
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 . گفته می شود مباحمالی که مالك ندارد به آن . گفته می شود ملکآن مالی که مالك دارد به 

 : مباح

 (مثل ماهی دریا و حیوان جنگل). مباحی که انسان می تواند مالک آن شود -1

 .مباحاتی که انسان نمی تواند مالک آن شود و فقط می توانهد از آن اسهتفاده کنهد    -1

 اموال عمومی« - (ن و پاركاموال عمومی و مشترکات عمومی مانند کوچه، خیابا)

 

 :92ماده 

 

توانند آنها را مطابق مقهررات   باشد و افراد مردم می اموالی که ملک اشخاص نمی -92ماده

هر یک از اقسام مختلفه آنهها تملهک   ه مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه ب

موات یعنهی زمینههائی    شود مثل اراضی کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می

 .که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد

 

 11مـاده  . راجع به مباحاتِ قسم دوم است 15و  91ماده . اضافه اند 15و  91، مواد 13با وجود ماده 

. مثال هایی زده برای مباحات قسم دوم یعنی همه مثال هـایی بـرای قسـم دوم هسـتند     11و  13و 

، اموال عمومی همین مباحات قسم دوم است امـا  اموال عمومیو اموال دولتی : اریمیك اصطالح د

مـاده   .به عنوان یك شـخ  حقـوقی  . اموال دولتی با اموال عمومی فرق دارد و  ملك خود دولت اند

 . اولش اشتباه است 11

 

آنهها   هر یک از مباحات ازه هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه ب -39ماده

 . استفاده نماید

 . استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود -99ماده

 

کهه مالهک    یاموال: عنوان فصلش این است 13تا ماده  15اشکال قانون مدنی این است که از ماده 

امـوال  . که اشتباه است کاموال مجهول المالبعد در آخرین ماده اشتباه کرده و گفته خاص ندارد 

مجهول المالك مالك دارند و مالکشان معلوم نیست که ایـن را نبایـد در بحـث مباحـات مـی آورد و      

 مال

 ملك مباح
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فرق آن این است که اموال مجههول المالهک را بهه مصهارو     . حکمش هم با مباحات فرق دارد

 . پس آن ها را نباید در اینجا آورد فقرا می دهند

 

 
 ز جزوه ی چاپی دکتر شهبازیخالصه ی مباحث گذشته ا

 
 عین و منفعت: تقسیم دوم

عین مالی است که وجود مستقل دارد ولی منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و وجودش وابسته 

 . به وجود عین می باشد

 :اقسام عین

 : عین بر سه قسم است

 .عینی است که قابل اشاره می باشد :عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی  .1

 351ماده ی )مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده می باشد  :عین کلی یا کلی فی الذمه .2

 (. م.ق

 

 مقدار که است صحیح وقتی ، باشد بیع(  عدیده افراد بر صادق یعنی) کلی ، مبیع که صورتی در ـ 351 ماده

 .شود ذکر مبیع وصف و جنس و

 

از مقدار معین به طور کلی از یک شیء متساوی  عبارت است :کلی در معین یا در حکم عین معین .3

 (.م.ق 354ماده )االجزای معین 

 

 و االجزاء متساوی  ء شیی از بطورکلی معین  مقدار یا مشاع یا باشد مفروز است ممکن مبیع ـ 354 ماده

 .باشد الذمه  فی کلی  است ممکن همچنین

 

 (.م.ق 354ماده )عین معین یا مفروز است و یا مشاع : نکته

 

 :مثلی و قیمی: تقسم سوم
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ماده )مثلی مالی است که شبیه آن موجود باشد ولی مال قیمی منحصر به فرد است و شبیه آن وجود ندارد 

 (.م.ق 254

 

 شایع و زیاد نوعاً آن نظایر و اشباه  که است مالی از عبارت شده ذکر قانون این در که مثلی ـ 254 ماده

 .باشد می عرف با معنی این تشخیص  معذالک است آن مقابل  قیمی  و آن نحو و حبوبات مانند باشد

 

ولی کلی فی الذمه و کلی در معین می بایست از اموال . عین معین ممکن است مثلی باشد و یا قیمی: نکته

 .مثلی باشند

 

 مال مصرف شدنی و مال مصرف نشدنی: تقسیم چهارم

مال . ف و استفاده کالً و یا جزئاً از بین می رودمال مصرف شدنی یا استهالکی مالی است که با مصر

مالک تشخیص این دو مال به نوع مصرف و استفاده . مصرف نشدنی با مصرف و استفاده از میان نمی رود

 :در چهار عقد زیر موضوع قرارداد باید مال مصرف نشدنی باشد. باز می گردد نه به ماهیت مال

 (م.ق 06ماده )عقد موجد حق انتفاع  .1

 (م.ق 58ماده )قد وقف ع .2

 (م.ق 071ماده )عقد اجاره  .3

 ( م.ق 637ماده )عقد عاریه  .0

 

 باشد ممکن عین بقای با آن از استفاده که  شود برقرار مالی به نسبت فقط است ممکن انتفاع حق ـ 06 ماده

 .مفروز یا باشد مشاع و غیرمنقول یا باشد منقول  مزبور مال اینکه از اعم

 یا باشد منقول اینکه از اعم شد منتفع  آن از بتوان عین بقاء با که است جایز مالی وقف فقط ـ 58 ماده

 .مفروز یا باشد مشاع ، غیرمنقول

 .باشد ممکن آن  اصل بقای با مستأجره عین از انتفاع باید اجاره صحت برای ـ 071 ماده

 که منفعتی. گردد عاریه عقد وضوعتواند م می شد منتفع آن از اصلش بقاء با بتوان که چیزی هر ـ 637 ماده

 .باشد عقالیی و مشروع  که است منفعتی  است عاریه از مقصود
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همچنین در بح  نامزدی قانونگذار میام اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی قائل به تفکیک شده است 

 (. م.ق 1438و  1437مواد )

 

 طرف به که را هدایائی منظور، وصلت  نخورد بهم صورت در تواند می نامزدها از یک هر ـ 1437 ماده

 .کند مطالبه است منظور داده وصلت برای او ابوین یا دیگر

 آن اینکه مگر شود می داشته نگاه عادتاً بودکه خواهد هدایائی قیمت مستحق نباشد موجود هدایا عین اگر

 .باشد شده تلف دیگر طرف  تقصیر بدون هدایا

 از یکی فوت اثر در منظور وصلت  که موردی در قیمت به رجوع حی  از قبل ماده ی مفاد ـ 1438 ماده

 .بود نخواهد مجری  بخورد به هم نامزد ها

 

 

 

 
 

 (م.ق 93تا  93مواد : )حق مالکیت

 

 :مبحث خوانده می شود 5در بحث مالکیت 
ـ  . هر مالکی حق همه گونه تصر  در مایملـك خـود را دارد   50طبق ماده : قاعده تسلیط -1 ن بـه ای

. یعنی مالك هر کاری با مالش می تواند بکنـد (. الناس مسلطون علی اموالهم)گویند  قاعده تسلیط

 . که می گوید به دیگران ضرر نزنید قاعده ی الضرربه نام  151یك قاعده ی دیگر داریم در ماده 

یعنی شخ  تصـر  مـی کنـد و    . این دو قاعده خیلی جاها با هم جمع می شوند که مشکلی نیست

تعارض نمی گویند، تزاحم ولی بعضی جاها این دو قاعده با هم مشکل دارند کـه  . ضرر هم نمی زند

 . و تزاحم از مزاحمت می آید می گویند

یك نفر در ملك خودش تصر  می کند و ضرر می زند که طبق قاعده ی تسـلیط مـی توانـد    : مثال

وقتی تسلیط بـا الضـرر   . قاعده می گویند اما طبق قاعده ی الضرر نمی تواند که این را تزاحم این دو

اصل این است که الضرر مقدم است یعنـی اصـل   . تزاحم پیدا می کند یك اصل داریم و یك استثناء

استثنائاً اگر دو تا شرط جمهع بشهود آن وقهت    اما . این است که نباید آن کار مضر را انجام داد

 . نیازی به جبران ندارد یعنی اگر ضرر زدی اشکال ندارد و. تسلیط مقدم می شود

مضر بـه قـدر    تصر این است که  اولین شرط. یك نفر می خواهد در ملکش آتش روشن کند: مثال

این است که تصر  مضر الکی نباشـد، یـا بـرای رفـع حاجـت       شرط دوم(. زیاد نباشد)متعار  باشد 
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قت اگر ضرر هـم بزنـد   پس اگر تصر  مضر این دو شرط را داشته باشد، آن و. باشد یا برای دفع ضرر

 (.م.ق 151ماده )یعنی قاعده ی تسلیط بر الضرر مقدم است . نیاز به جبران ندارد

 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونهه تصهرو و انتفهاع دارد مگهر در      -93ماده

 .مواردی که قانون استثناء کرده باشد

تضرر همسایه شود مگهر   کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم -199ماده

 . تصرفی که به قدر متعارو و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

 

 (م.ق 96و  99، 99مواد ) :مالکیت تبعی

مالکیت تبعی یعنی شخ  بـه تبـع   . یعنی مالکیت شخ  بر ثمرات و متعلقات اموال مالکیت تبعی

و یکـی را   طبیعهی سـت یکـی را   مالکیـت تبعـی دو نـوع ا   . یك مالی، مالك مال دیگری مـی شـود  

 . می گویند مصنوعی

مالکیتی که خودبخود ایجاد شده مثالً کسی زمینـی دارد و پـس از   : طبیعیمالکیت تبعی  -1

 . چند سال یك درخت در آن روهیده که این را مالکیت طبیعی گویند

مالکیت مصنوعی در اثر کار است یعنی شخ  بذر خریده، کـود  : مصنوعیمالکیت تبعی  -1

 . ده و آبیاری کرده شده درخت که این را مالکیت مصنوعی گویندخری

 

یها در نتیجهه عملهی     تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً -99ماده

 .لتبع مال مالک اموال مزبوره استحاصل شده باشد با

 

 : مالکیت تبعی در قانون مدنی دو جور است

 (55 ماده)راجع به محصول زمین است  -1

 . راجع به محصول حیوان است -1

 

 :در مورد زمین یك قاعده داریم و یك استثناء: م.ق 55راجع به زمین ماده  -1

 .مالک محصول هم هست: هر کس مالک زمین است: قاعده . أ

اگر بذر مال یکی باشد و زمین مال دیگری، محصول مال مالک بهذر   :استثناء . ب

 . است

 

شود مال مالک زمین اسهت چهه بخهودی     ن حاصل میو محصولی که از زمی ءمانِ -99ماده

یا حاصل از اصله یها حبهه غیهر     خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما



 

19 

 

حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بهود  

 .اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد

 

در مورد حیوان می خواهیم ببینیم کـه بچـه اش مـال چـه کسـی      : م.ق 51ماده راجع به حیوان  -1

 : است که دو حالت دارد

حیوان نر مال یک مالک است و حیوان ماده مال مالک دیگر، که قانون گفتهه   . أ

 (.م.ق 96ماده )بچه ی این دو حیوان مال مالک مادر است 

 

ج کس مالک مادر اسهت مالهک نتها    و هرج حیوانات در ملکیت تابع مادر است تانِ -96ماده

 .هم خواهد شد آن

 

اصطالح حاملهه غلهط   )یک حیوان ماده داریم که حامل است : م.ق 938ماده  . ب

 خریدار مالک مادر مهی شهود  . مالک این حیوان را به یکی می فروشد(. است

  .ولی مالک بچه نمی شود مگر اینکه بگوید بچه را هم خریدم

 

ق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجهری و ههر چهه    نظر به دو ماده فو -938ماده

شهود و   مشتری میه را بدون خرابی نقل نمود متعلق ب ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آن

ه زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمهل در بیهع حیهوان متعلهق به      ،بر عکس

در . عرو از توابع شمرده شهود  شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب مشتری نمی

 .عکس ترتیب فوق تراضی کننده توانند ب هر حال طرفین عقد می

 

 :اماره تصرو

 . یعنی اوضاع و احوالی که داللت بر امری می کند: اماره

 . تصر  به عنوان مالکیت دلیل مالکیت استطبق این ماده (: 93ماده  :قاعده ید)اماره تصرو 

اقـرار، سـند،   : تـا دلیـل داریـم    3در قـانون  یعنهی امهاره    م.ق 1511ماده طبق در این ماده : دلیل

 . شهادت، اماره و سوگند

 

 .تصرو به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خالو آن ثابت شود -93ماده

 

کـه ایـن را   . یعنی هر کس متصر  مالی است مالك حساب می شود مگر اینکه خالفش ثابـت شـود  

 .اماره تصر  گویند
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امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثهل امهارات    -1999ماده

و غیهر آنهها و سهایر     1133و  1138 -1133و  133و  93مذکور در این قهانون از قبیهل مهواد    

 .امارات مصرحه در قوانین دیگر

 

هـر کـس او را مـی بینـد     . یعنی متصر  طوری رفتار کند که انگار مالك اسـت : به عنوان مالکیت

 . بگوید مالك است

حال اگر کسی ادعا دارد که تصـر   . اصل این است که تصر  هر کس به عنوان مالکیت است: اصل

. در دادگاه چه کسی باید دلیل بیاورد؟ مـدعی . متصر  به عنوان مالکیت نیست آن را باید اثبات کند

در بحث ما اصـل ایـن اسـت کـه     . ندمدعی کیست؟ مدعی کسی است که خال  اصل صحبت می ک

تصر  به عنوان مالکیت است و در این دعوا مدعی کسی است که می گوید تصر  ایـن شـخ  بـه    

  تصر  در چه؟. عنوان مالکیت نیست که باید دلیل بیاورد

 

 :در سه چیز تصرو دلیل مالکیت است

= فـرش )مـثالً کسـی متصـر  فـرش اسـت      . تصر  در عین دلیل مالکیت عین است :عین -1

 (.عین

مـثالً یـك نفـر متصـر  یـك خانـه       . تصر  در منفعت دلیل مالکیت منفعت است :منفعت -1

. سر منـافع خانـه دعـوا دارنـد    حال . (خانه مال حسن است)یك نفر بیرون خانه است . است

حسن هستم و کسی کـه بیـرون خانـه اسـت      مستأجرکسی که در خانه است می گوید من 

محسـوب مـی    مسـتأجر اینجا کسی که در خانه اسـت   .حسن هستم مستأجرمی گوید من 

 (. طبق اماره تصر )شود 

تصرو در حق دلیهل صهاحب حهق    ، (حق انتفاع، ارتفاق و تحجیر)تصر  در حق  :حق -5

یکی از آن ها سال های سال از ملك دیگری عبور می . دو همسایه داریم: مثال. بودن است

عد از چند سـال دعوایشـان مـی شـود کـه      ب. انگار حق ارتفاق داشته است( فقط عبور)کرده 

کسی کـه عبـور   . می روند دادگاه و هیچکدام هم دلیل ندارند. همسایه نمی گذارد عبور کند

کرده است دلیل ندارد که حق دارد و دیگری هم که جلوی آن را گرفته دلیل ندارد که حـق  

ت کـه او حـق   دادگاه می گوید که تصر  این شخ  دلیل آن اسـ . دارد جلوی آن را بگیرد

 م.ق 111و  93مواد . ارتفاق دارد

  

 ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرور هرگاه کسی ازقدیم درخانه یا - 32 ماده

 و شهود  از ملهک خهود   او عبهور  مانع آب بهردن یها   ملک نمی تواند داشته صاحب خانه یا

 . رب وغیرهحق ش ناودان و شبکه و و همچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن در
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مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن       تیرعمارتی روی دیوار قدیم سر از اگر – 196 ماده

آن  نحهو  به سبب خرابهی عمهارت و   اگر و حال سابق باقی بمانده ب باید تصرو معلوم نباشد

و همسهایه حهق ممانعهت     کند تجدید آن را صاحب عمارت می تواند برداشته شود سرتیر

  . شده بوده است ایجاد وضعیت سابق به صرو اجازه او بت نمایدمگراینکه ثا ندارد

 

 

تصـر  غاصـب چـون مشـروع     . باشـد ( قـانونی )تصرفی دلیل مالکیت است که مشـروع   51طبق ماه 

 . نیست، دلیل مالکیت نیست

 

لک یا ناقل قانونی نبهوده معتبهر نخواههد    متصرفی که ثابت شود ناشی از سبب م -94ماده

 .بود

 

یعنی متصر  نیازی ندارد که ثابت کنـد تصـرفش مشـروع    . ست که تصر  مشروع استاین ا: اصل

 . اگر کسی ادعا دارد که تصر  متصر  مشروع نیست، باید ثابت کند. است

یك نفر اآلن متصر  است و یك نفر دیگر (: تعارض بین تصرو فعلی و مالکیت سابق) 92ماده 

 :بق مدعی از دو راه ثابت می شوددر دادگاه مالکیت سا. مدعی است که من مالکم

یا شاهد می آورد که شاهد ها می گویند، ما امروز را خبر نداریم اما مـدعی دیـروز    .1

 .مالك بوده است

 . متصر  خودش اقرار می کند که دیروز مدعی مالك بوده است .1

 همین که مالکیت سابق مدعی ثابت شد، مال را از متصر  می گیرند و بـه مـدعی مـی دهنـد و بـه     

پهس در تعهارض    . ...متصر  می گویند که اگر مالك هستی ثابت کن که خریده ای یا هبه شده یا

نـاق  اسـت چـرا کـه فقـط       53ماده . تصرو فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است

مالکیت سابق مدعی چـه بـا   . اقرار را گفته و شهادت را نگفته با حالی که شهادت هم مثل اقرار است

 . مهم این است که ثابت شودچه با شهادت، اقرار و 

 

مهال مهدعی او بهوده اسهت در ایهن       اگر متصرو فعلی اقرار کند که ملک سابقاً -92ماده

تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرو خود استناد کند  صورت مشارالیه نمی

 . مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است

 

 :92سه نکته راجع به ماده 
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مـثالً ملکـی اآلن    .در تعارض تصرو فعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است(: 1)نکته 

وقفیـت سـابق   )در تصر  حسن است دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملك پارسال وقف بـوده  

 . ف خال  اصل استچون امکان انتقال و تملك وق. می گیرند( حسن)  و ملك را از تصر( ثابت شد

در تعارض تصرو فعلی با مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمهومی سهابق مقهدم    (: 9)نکته 

مثالً کسی متصر  یك ملك است، دو نفر شاهد می آیند می گویند این ملك پارسـال پـارك   . است

وید در این صورت ملك را از متصر  می گیرند و متصر  نمی تواند بگ(. مالکیت عمومی سابق)بوده 

 . خریده ام

در تعارض تصرو فعلی با تصرو سابق، تصرو فعلی مقهدم اسهت چهون ههر دو     (: 9)نکته 

مثالً مالی اآلن دست متصـر  اسـت،    .اماره اند و اماره ی کنونی بر اماره ی گذشته مقدم است

نمـی گوینـد دیـروز    )دو نفر شاهد هم می آیند می گویند ما این مال را دیروز دست حسـن دیـدیم   

 . ، چه کسی مالك است؟ متصر  فعلی(ن مالك بودهحس

 

 (م.ق 39تا  63مواد : )انتفاعحق 

 . حق انتفاع را تعریف کرده و البته نامناسب 10ماده ی 

حقی است که شخ  می تواند از منافع مالی که آن منافع مال خودش نیسـت،  : تعریف حق انتفاع

 . استفاده کند

 

تواند از مالی که عین  موجب آن شخص میه است که بحق انتفاع عبارت از حقی  -63ماده

 .آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

 

قسمت سـوم را قـبالً   . قانون مدنی حق انتفاع را بعد از اینکه تعریف کرده، به سه قسمت تقسیم کرده

 . 1و  1گفتیم و اما قسمت 

 

 (م.ق 36تا  61مواد )سکنی عمری، رقبی و : قسمت اول

مالك با یك نفر عقد مـی بنـدد و   . این سه اصطالح هر سه حق انتفاعند که ناشی از یك عقد هستند

ایـن حـق انتفـاع یـا بـه      . می گوینـد  عقد موجدِ حق انتفاعبه این عقد، . به او حق انتفاع می دهد

 . صورت عمری است یا رقبی و یا سکنی

ت که به مدت عمر یك نفر اسـت و بـه مـدت    حق انتفاعی اس 11طبق ماده . از عمر می آید: عمری

 . یا به مدت عمر مالك یا منتفع و یا ثالث. عمر هر کس می تواند باشد

 

موجب عقدی از طرو مالک برای شهخص بمهدت   ه عمری حق انتفاعی است که ب -61ماده

 .عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد
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حق انتفاعی است که به مدت معین است مثالً شش مـاه،  . قبت می آیداز مرا (:م.ق 69ماده )رقبی 

 . عمری معین نیست. یك سال

 

 .گردد رقبی حق انتفاعی است که از طرو مالک برای مدت معینی بر قرار می -69ماده

 

چـون سـکنی اصـالً    . سکنی نباید کنار عمری و رقبی بیاید، اشتباه است. از سکونت می آید: سکنی

 . ولی عمری و رقبی مدت استمدت نیست 

 (.م.ق 15ماده )حق انتفاع در مسکن است که می تواند عمری یا رقبی باشد : تعریف سکنی

 

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سهکنی نامیهده    -69ماده

 .شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود می

 

ایـن عقـد   . ك به یك نفر حق انتفاع می دهد، بدون مدت، به این حبس مطلق مـی گوینـد  مال: نکته

مطلـق  ( مـدت نـدارد  )و برای اینکه قیدی نـدارد   حبس یعنی عقد موجدِ حق انتفاع. باطل نیست

 . گویند

در عمری و رقبی . حبس مطلق مدتش تا فوت مالك است اما مالك می تواند قبل از فوت رجوع کند

و نیـز   در حبس مطلق استثنائاً مالک مهی توانهد رجهوع کنهد    تواند رجوع کند امـا  مالك نمی 

حبس مطلق با فوت هر کـدام بـه هـم مـی خـورد و چـون        .استثنائاً منتفع می تواند رجوع کند

حبس مطلق با حجر به ههم نمهی   وابسته به شخصیت منتفع است با فوتش به هم می خورد ولی 

 . حبس مطلق عقدی است جایزبنابراین  (دارد خوانده شوددو تا زیر نویس  11ماده ) خورد

 

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و  -66ماده

 .حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند

 

حق انتفاع چـون یـك حـق    . ال استحق مالی قابل نقل و انتق. حق انتفاع یك حق مالی است: نکته

یعنی منتفع می تواند حقش را به دیگـری  . مالی است قابل نقل و انتقال است چه ارادی و چه قهری

استثناهاً اگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بـود  . بدهد و اگر هم بمیرد حقش به ورثه می رسد

یعنی گفته نمی . به منتفع داده فقط و فقط یعنی مالك حق انتفاع را)دیگر قابل نقل و انتقال نیست 

 .(خواهم دیگری این حق را داشته باشد
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حق به معدوم تعلـق  . حق انتفاع مانند هر حق دیگری باید به موجود داده بشود 13طبق ماده : نکته

اآلن حسـن  . نمی گیرد اما می توانیم حق را به موجود بدهیم بعد بگوییم بعد از تو برسد بـه بچـه ات  

ندارد نمی توان حق انتفاع را به بچه اش داد اما می توان حـق انتفـاع را بـه خـودش داد و بعـد       بچه

اگر بخواهیم به معدوم بـدهیم، بایـد بـه تبـع موجـود بـدهیم       . بگوییم بعد از خودت برسد به بچه ات

 . حمل موجود است(. م.ق 13ماده )

 

ا اشخاصی می توان برقرار کهرد  در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص ی -63ماده

بهرای   بعهاً تکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع   

اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع    کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده

 .گردد موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می

 

یك سری عقود در قـانون معـوض انـد    . قد موجدِ حق انتفاع می تواند معوض یا مجانی باشدع: نکته

مثل بیع و اجاره، یك سری حقود مجانی اند مثل هبه، ودیعه و عاریه، یك سری عقود هم دو وجهی 

مانند عقود موجدِ حق انتفاع که می تواند معوض . اند یعنی هم معوض اند و هم مجانی و فرقی ندارد

و مـی توانـد عـوض نگیـرد     ( معوض)مالك حق انتفاع می دهد می تواند عوض بگیرد . شد یا مجانیبا

 . که فرقی ندارد( مجانی)

امین نه مسئول مال است، نه خسارت و نـه تلـف   . )منتفع در عقد موجد حق انتفاع امین است: نکته

باشد مسئول است وگرنـه  پس منتفع چون امین است اگر تقصیر کرده  (مگر اینکه تقصیر کرده باشد

 (.م.ق 31و  30، 13مواد )تقصیری ندارد 

 

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظهت   -68ماده

 . آن تعدی یا تفریط ننماید

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یها تفهریط منتفهع تلهف شهود       -33ماده

 .خواهد بودمشارالیه مسئول آن ن

 :در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است -39ماده

 .در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند -1 

در صورتی که شرایط مقرره از طرو مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایهت موجهب    -9 

 .خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد

 

 م.ق 63ماده : نکته

 :وضوع حق انتفاع است دو سری مخارج و هزینه داردمالی که م
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 مخارج نگهداری اصل مال .1

 .. . مخارج استفاده مثل بنزین، روغن، ضد یخ و .1

ولی علـی االصـول مـی    . مخارج استفاده با منتفع است. در حق انتفاع مخارج نگهداری با مالك است

 . را گفته است فقط یکی از آن ها 19ماده . توان خالفش را شرط کرد به هر نوعی

 

مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیسهت   -63ماده

 .مگر اینکه خالو آن شرط شده باشد

 

 . راه های از بین رفتن حق انتفاع را گفته است م.ق 31ماده : نکته

 : حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود

 . ن برود حق انتفاع از بین می رودکه اگر مدت از بی: انقضای مدت .1

  .اگر مال از بین برود حق انتفاع از بین می رود :تلف مال .1

مواردی هست که قانون نگفته مثالً رجوع مالک در حبس مطلق یا منتفع در حبس مطلهق  

 (.31زیر نویس ماده )بمیرد 

 

 :شود حق انتفاع در موارد ذیل زایل می -31ماده

 . در صورت انقضاء مدت -1 

 . در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است -9 

 

 م.ق 39ماده : نکته

مالك مالش را  بعد از یك ماه. سال به صورت رقبیمالك حق انتفاع را به دیگری داده مثالً برای یك 

اوالً این فروش درست است ثانیاً با فروش مالك حق انتفاع از بین نمی رود . به یکی دیگر می فروشد

ثالثاً خریـداری کـه از مالـك خریـده     . می گوید برای من فرقی ندارد که مالك چه کسی باشد منتفع

 .می تواند معامله اش را با مالك فسخ کند( نداند که حق انتفاع وجود دارد)اگر جاهل باشد 

  

شهود ولهی اگهر     غیر موجب بطالن حق انتفاع نمهی ه انتقال عین از طرو مالک ب -39ماده

ختیار فسخ معامله را خواههد  دیگری است اه ل باشد که حق انتفاع متعلق بمنتقل الیه جاه

 .داشت
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 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 حق مالکیت –فصل دوم 

 مالکیت تبعی –مبح  اول 

سم مالکیت تبعی بر دو ق(. م.ق 32ماده )مالکیت تبعی یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و متعلقات اموال 

 :است

 

 باشد، شده حاصل عملی نتیجه یا در طبعاً که غیرمنقوله و منقوله اموال متعلقات و ثمرات تمام ـ 32 ماده

 . است  مزبوره اموال مالک مال ، بالتبع

 

قاعده این است که هر کس مالک زمین باشد مالک  :مالکیت تبعی نسبت به محصول زمین .1

هر گاه بذر از آن کسی و زمین متعلق به دیگری باشد  محصول آن نیز خواهد بود ولی استثنائاً

 (.م.ق 33ماده )محصول، مال مالک بذر خواهد بود 

 

 خود خودی به چه ، است زمین مالک مال شود، می حاصل زمین از که محصولی و نماء ـ 33 ماده

 شده حاصل غیر هحب یا اصله از ، حاصل یا نماء اینکه ، مگر مالک عملیات واسطه ی به یا باشد روئیده

 بدون اگر چه خواهد بود، حبه یا اصله صاحب مال ، محصول و درخت ، صورت این در که  باشد،

 .باشد شده کاشته زمین صاحب رضای

 

در صورتی که حیوان نر متعلق به یک شخص و حیوان ماده از : مالکیت تبعی نسبت به نتا  حیوان .2

ولی هرگاه حیوان ( م.ق 30ماده )ده خواهد بود آن شخص دیگری باشد نتا ، مال مالک حیوان ما

 (. م.ق 358ماده )ماده حاملی به دیگری منتقل شود حمل، متعلق به منتقل الیه نخواهد شد 

 خواهد هم آن نتا  مالک شد، مادر مالک  کس هر و است مادر تابع ، ملکیت در حیوانات نتا  ـ 30 ماده

 .شد
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 بنا به ملصق چه هر و ومجری ممر ، خانه بیع در و اشجار ، باغ بیع رد فوق، ماده ی دو به نظر ـ 358 ماده

  بیع در زراعت ، برعکس و شود می مشتری به متعلق نمود نقل خرابی بدون را آن نتوان که به طوری باشد

 باشد شده تصریح اینکه مگر شود نمی مشتری  به متعلق ، حیوان بیع در حمل و ، درخت بیع در میوه و زمین

 .کنند تراضی فوق ترتیب عکس به توانند می عقد طرفین حال هر در. شود شمرده  توابع از عرف برحسب یا

 

 

 اماره تصرف –مبح  دوم 

 «...تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است»م .ق 35مطابق ماده 

 

 .شود ثابت آن خالف  اینکه مگر ، است مالکیت دلیل ، مالکیت عنوان به تصرف ـ 35 ماده

 

 (م.ق 1322ماده . )«اماره»در این ماده عبارت است از « دلیل»منظور از :  1نکته 

 

 در مذکور امارات مثل:  داده قرار امری  بر دلیل را آن قانون که است اماراتی قانونی امارات ـ 1322 ماده

قوانین  در همصرح امارات سایر و آنها غیر و 1152 و 1158 ـ 114و 142 و 35 مواد قبیل از قانون این

 .دیگر 

 

اصل بر این . در ماده فوق یعنی متصرف مانند یک مالک رفتار نماید« به عنوان مالکیت»منظور از : 2نکته 

 . است که تصرف متصرف به عنوان مالکیت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود

صرف متصرف اصل این است که ت. برای آنکه تصرف دلیل مالکیت باشد باید مشروع باشد: 3نکته 

 (. م.ق 36ماده )مشروع است 

 

 .بود نخواهد معتبر نبوده قانونی  ناقل یا مملک سبب از ناشی شود ثابت که تصرفی ـ 36 ماده

 

 (. م.ق 120و  27و  35مواد )موضوع تصرف ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق : 0نکته 

 

 .شود ثابت آن خالف  اینکه مگر ، است مالکیت دلیل ، مالکیت عنوان به تصرف ـ 35 ماده
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 ، داشته مرور حق یا خود ملک  به آب مجرای دیگری ملک یا خانه در قدیم از کسی هرگاه ـ 27 ماده

 از حقوق سایر است همچنین و شود خود ملک از او عبور یا بردن آب   مانع تواند نمی ملک یا خانه صاحب 

 . غیره و شرب حق و ناودان و شبکه و در داشتن حق قبیل

 معلوم تصرف این سابقه ی و  بوده همسایه مختصی دیوار روی عمارتی سر تیر قدیم از اگر ـ 120 ماده

صاحب  شود برداشته سر تیر ، آن نحو و عمارت خرابی سبب اگر به و بماند باقی سابق حال به باید نباشد

 به سابق وضعیت نماید ثابت نکهمگر ای ندارد ممانعت حق همسایه و کند تجدید را آن تواند می عمارت 

 . است  بوده شده ایجاد او اجازه ی صرف

 

در تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم بوده ولی در تعارض میان : 5نکته 

 . تصرف فعلی و تصرف سابق، تصرف فعلی مقدم می باشد

 

 حق انتفاع –فصل سوم 

 عمری و رقبی و سکنی –مبح  اول 

عقد اصطالحاً به این عقد، . این اصطالحات هر سه حق انتفاع هستند که ناشی از عقد می باشند: 1ه نکت

 . می گویند موجد حق انتفاع

و یا به ( عقد عمری)عقد موجد حق انتفاع از عقود موقت است مدت آن یا به مدت عمر می باشد : 2نکته 

 (. عقد رقبی)مدت معین 

 . ممکن است معوض باشد و یا مجانی عقد موجد حق انتفاع: 3نکته 

 (. م.ق 00ماده )عقد موجد حق انتفاع الزم است مگر در مورد حبس مطلق که عقدی است جایز : 0نکته 

 

 تا مزبور حق و بوده مطلق ، باشد حبس نکرده معین مدتی انتفاع حق برای مالک که صورتی در ـ 00 ماده

 .کند رجوع خود فوت از قبل مالک اینکه  مگر بود خواهد مالک فوت

 

 05ماده )حق انتفاع اصوالً قابل نقل و انتقال است مگر اینکه وابسته به شخصیت منتفع باشد : 5نکته 

 (. م.ق
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 ایجاد حین در که کرد برقرار توان می اشخاصی یا شخص درباره فقط را انتفاع حق فوق موارد در ـ 05 ماده

 وجود  به عقد حین در که هم کسانی برای تبعاً انتفاع حق تاس ممکن باشند ولی داشته وجود مزبور حق

 آنها انقراض از بعد و باقی مزبور حق موجود هستند انتفاع حق صاحبان که مادامی و شود برقرار اند نیامده

 .گردد می زایل حق

 

 

 

 
 

 (م.ق 31تا  33مواد )وقف 

 

منهافع مهالش را تسهبیل    وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کنهد و   م.ق 33طبق ماده 

 . کند

این است که مالك مـال را از ملکیـتش خـارج کنـد و از نقـل و انتقـال        منظور از حبس عین مال

 . نیست.. . مصون بدارد یعنی مال قابل فروش و هبه و مهریه دادن و

 . تسبیل منفعت یعنی منافع را در راهی صر  کند. سبیل یعنی راه: منظور از تسبیل منفعت

 

 . وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود -33ماده

 

 :وقف دو قسم است

 وقف خاص .1

 وقف عام .9

 

افراد مشخصی اند یـا محصـور انـد مثـل     ( کسی که به نفعش وقف شده)موقو  علیهم : وقف خاص

 .وقف بر اوالد

جویان، وکـال و  مثـل فقـرا، دانشـ   ( غیر محصـور )آن است که یا موقو  علیهم بی شمارند : وقف عام

وقـف بـر   (. امور عام المنفعـه )قضات یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارد 

 .. . جهات یعنی کاری کند که نفع عمومی داشته باشد مثل ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه، راه و

ولـی در وقـف    .چه وقف خـاص و چـه وقـف عـام     یعنی دو اراده می خواهد، وقف عقد است: نکته

خاص خود موقو  علیهم قبول می کنند و در وقف عام چون کسی نیسـت کـه قبـول کنـد، حـاکم      

ومی است که به نفعش وقف شده است و در صورتی که نهاد عمومی یـا  حاکم نهاد عم. قبول می کند

 . سازمانی نباشد دادستان عمومی است
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نسـل اول را طبقـه   . شود نسـل  ف طبقه میطبقه در وقف با طبقه در ارث فرق دارد در وق: اصطالح

 . دناما در ارث تمام اقوام را سه طبقه می کن . ... ی اول و

 :ایجاب و قبول وقف را گفته است م.ق 31ماده 

 

داللهت بهر    هر لفظی کهه صهراحتاً  ه شود به ایجاب از طرو واقف ب وقف واقع می -34ماده

قائم مقام قانونی آنهها در صهورتی کهه     معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوو علیهم یا

محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوو علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامهه  

 . باشد در این صورت قبول حاکم شرط است

 

 (.م.ق 39ماده )عالوه بر ایجاب و قبول چیز دیگری به نام قبض می خواهد  وقف: نکته

 

فه را به تصرو وقف ندهد وقف محقق نمی شود و ههر وقهت   اگر واقف عین موقو -33ماده

 .کند به قبض داد وقف تحقق پیدا می

 

در وقف خاص قبض با خود موقوو علیهم اسهت  (: م.ق 11ماده )قبض با چه کسی است؟ : سؤال

در وقف عام قبض با متولی است و اگر متولی نبهود بها حهاکم    . که قبول هم با خودشان بود

 . است

 

 

 : قبول و قبض مقایسه ی

 . در وقف خاص قبول با موقوو علیهم و قبض هم با موقوو علیهم (1)

 .در وقف عام قبول با حاکم و قبض با متولی اگر نبود حاکم(9)

 

کننهد و قهبض    در صورتی که موقوو علیهم محصور باشند خود آنها قهبض مهی   -49ماده

ف بر مصالح عامه باشد متهولی  طبقه اولی کافی است و اگر موقوو علیهم غیر محصور یا وق

 .کند وقف واال حاکم قبض می

 

در . در وقف خاص قبض با موقوو علیهم اسهت کهه یهک اسهتثناء دارد     11طبق ماده : نکته

قانون مدنی استثنائاً در وقف خاص اگر واقف خودش متولی بود، قبض بها خهودش    49ماده 

 . یعنی قبض نمی خواهد. است
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کنند و اگهر خهود واقهف     ین از جانب آنها موقوفه را قبض میولی و وصی محجور -49ماده

 . کند تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می

 

وقتی ایجاب و قبول بیاید و هنوز قـبض نیامـده   . در وقف ایجاب، قبول و قبض را می خواهیم: نکته

قف دو مرحلـه را مـی خـوانیم یـك     حال در و. باشد عقدی واقع نشده، قبض بیاید عقد واقع می شود

قـانون مـدنی مرحلـه ی اول یعنـی قبـل از       10مـاده  . مرحله قبل از قبض و یك مرحله بعد از قبض

 . مرحله ی دوم یعنی بعد از قبض را گفته است 11قبض را گفته و ماده 

 

ت و قبل از قبض فقط ایجاب و قبول داریم که هنوز عقد واقع نشـده اسـ  : مرحله اول قبل از قبض

 :داردسه نکته این ایجاب و قبول 

 . از هر دو طر  این ایجاب و قبول قابل رجوع است چون عقدی واقع نشده است (1)

 . این ایجاب و قبول با فوت هر یك از دو طر  از بین می رود (1)

 . این ایجاب و قبول با حجر هر یك از دو طر  از بین می رود (5)

از بین می رود و اگر این سه اتفـاق نیفتنـد ایجـاب و     یعنی این ایجاب و قبول با رجوع، فوت و حجر

 . قبول می ماند تا قبض بیاید

 (.43ماده )پس قبض فوری نیست : نتیجه

 

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ههر   -43ماده

 .شود وقت قبض بدهد وقف تمام می

 

وقف منعقد شده وقف عقد الزم است یعنـی دیگـر نمـی    بعد از قبض عقد : مرحله دوم بعد از قبض

 11مـاده  .. ). را بر هم زد یعنی واقف نه می تواند از موقو  علیهم کم کند و نه زیـاد کنـد و   توان آن

 (.م.ق

 

توانهد از   وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض الزم است و واقف نمی -41ماده

یا از موقوو علیهم کسی را خارج کنهد یها کسهی را    آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد 

داخل در موقوو علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکهرده  

 .بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند
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مالـك عـین و    واقف باید هم مالك مـال و هـم   1بند  م.ق 33در ماده : یک استثناء دارد 32ماده 

 . 11ماده  1هم مالك منافع باشد که یك استثناء دارد بند 

 

کند و به عالوه دارای اهلیتی باشد که در  واقف باید مالک مالی باشد که وقف می -32ماده

 . معامالت معتبر است

متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنهین   مالی را که منافع آن موقتاً -46ماده

ی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحهق مزبهور خللهی    وقف ملک

 .وارد آید

 

مالکی به همسایه اش حق ارتفاق داده بعد از مدتی مال را وقف می کند که حق ارتفاق از بین نمـی  

 . رود

 

 :113می خورد به ماده  13ماده 

 

شد منوط به اجهازه دیهان   صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده با -43ماده

 . است

هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طهور صهوری انجهام شهده آن      -918ماده

 (16/38/1923اصالحی مصوب . )معامله باطل است

 

 :113می خورد به ماده  11ماده 

 

 . وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است -44ماده

آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایهد  در معامله الزم نیست که جهت  -912ماده

 . مشروع باشد واال معامله باطل است

 

 

 :513می خورد به ماده  13ماده 

 

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنهها   -42ماده

 . قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوو علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است
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ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها     ع چیزی که خرید و فروش آن قانوناًبی -968ماده

منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه    

 .مشتری خود قادر بر تسلیم باشد

 

 :531می خورد به ماده  13ماده 

 

عادت جزء یها از توابهع و متعلقهات عهین      یا بر حسب عرو و هر چیزی که طبعاً -48ماده

شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند بهه نحهوی    موقوفه محسوب می

 . که در فصل بیع مذکور است

هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قهرائن     -934ماده

متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد    داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و

 .ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند صریحاً

 

 

 :13می خورد به ماده  19ماده 

 

 .وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود -43ماده

در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کهرد   -63ماده

بهرای   بعهاً ته باشند ولی ممکن است حهق انتفهاع   حین ایجاد حق مزبور وجود داشت که در

اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حهق انتفهاع    کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده

 .گردد موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می

 

 . هم می گوید 13همانی است که ماده وقف بر معدوم درست نیست مگر به تبع موجود 

 

واقع شود، نسبت به موجود درست و نسـبت  ( با هم)گفته اگر وقف بر معدوم و موجود معاً : 23ماده 

 . به معدوم باطل است

 

واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسهبت   اگر وقف بر موجود و معدوم معاً -23ماده

 . به سهم معدوم باطل است
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مـاده  . می خورد 91که به ماده ( یعنی باطل است)گفته وقف بر مجهول صحیح نیست  م.ق 21ماده 

ولی در وقـف  . وقف خاص است اعم از اینکه موقو  علیهم مجهول باشند یا مصر  آنها مربوط به 31

 . عمل می شود 91عام طبق ماده 

 

 . وقف بر مجهول صحیح نیست -21ماده

 :ت عامه صرو بریات عمومیه خواهد شددر موارد ذیل منافع موقوفا -31ماده

در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرو باشد مگر اینکهه قهدر متیقنهی در بهین      -1 

 . باشد

در صورتی که صرو منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده اسهت متعهذر    -9 

 .باشد

 

نی مال از ملکیت واقـف خـارج   یع)بعد از اینکه وقف واقع شد، فك ملك صورت می گیرد (: 1)نکته 

 (.می شود

 ملک مال چه کسی می شود؟ : سؤال

قـانون  امـا در  ( مثل مباحات که مالك خاصی نـدارد )مال موقوفه مالك خاصی ندارد  قانون مدنیدر 

پـس  . هر موقوفه دارای شخصهیت حقهوقی اسهت   گفته که  5ماده ( 1515مصوب سال ) اوقا 

ماننـد شـرکت   )ت مالکش می شود همان شـخ  حقـوقی   وقتی موقوفه دارای شخصیت حقوقی اس

ازدواج، )و مانند شخ  حقیقی هر حقوقی می تواند داشته باشد بجز حقوق غیر مـالی  ( های تجاری

. حال شـخ  حقـوقی مـدیر و نماینـده مـی خواهـد      . شخ  حقوقی قابل دیدن نیست..(. . طالق و

(. متـولی )ماینده ی آن انجام می دهد یعنی کارهای شخ  حقوقی را ن. نماینده ی وقف متولی است

 .وقف است نه نماینده واقف( مدیر)متولی نماینده که در این ماده  م.ق 199مثل ماده ی 

 

هر گاه متولی با مالحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بهه فهوت او    -633ماده

 .گردد باطل نمی

 

قانونگذار وقـف را در  )است  حق انتفاعرای در وقف موقو  علیهم دا موقوو علیهم چکاره است؟

 (. مبحث حق انتفاع آورده است

 .علی االصول سمتی ندارد مگر اینکه متولی باشد واقف در وقف چکاره است؟

وقف جـزء  . عقود یا معوض اند یا مجانی و بعضی هم دو وجهی اند. وقف عقد مجانی است(: 9)نکته 

 :ده داریمدر عقود مجانی یك قاع. عقود مجانی است
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اگر در عقود مجهانی شهرط عهوض    . در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم :قاعده

بهه  . گفته می شود عقد مجانی با شرط عوضبگذاریم عقد مجانی معوض نمی شود و به آن 

 . این دلیل که شرط جنبه ی فرعی دارد یعنی شرط فرع بر عقد است

به دیگری می بخشد به شـرط اینکـه او نیـز مـالی بـه       کسی مالی. هبه یك عقد مجانی است : مثال

یعنی کتاب مورد اصـلی اسـت و خودکـار مـورد شـرط      (. مانند کتاب در برابر خودکار)واهب ببخشد 

 . به این عقد مجانی با شرط عوض گویند نه عقد معوض. است

 . در تمام عقود مجانی شرط عوض درست است بجز عقد وقف: م.ق 831ماده 

 

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شهرط کنهد کهه متههب      -831ماده

 . بجا آورد مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً

 

 5زیرنـویس  ) شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل نمی کند. وقف عقد مجانی اسـت 

 (.م.ق 31ماده 

 :م.ق 31و  31ماده (: 9)نکته 

 . یعنی خودت هم ذینفع باشی وقف بر نفسه نام یك بحث داریم ب

مـثالً کسـی کـه مـالی را      . بر نفس باطل است که این در مورد وقف خاص استگفته وقف  31ماده 

و نسبت بـه حسـن درسـت اسـت و اگـر       نسبت به خود باطلبرای خود و حسن وقف می کند که 

وقف بـر نفـس درسـت     31ق ماده در وقف عام طباما . کسی بر خود وقف کند تمام وقف باطل است

مثالً کسی دانشجوی فلسـفه اسـت و مـالی را    . یعنی واقف می تواند خودش موقو  علیه باشد .است

ایـرادی   31مـاده  . برای دانشجویان فلسفه وقف می کند که خود نیز می تواند از وقف منتفـع گـردد  

ه وقهف بهر غیهر محصهور     در وقف عام چدارد که وقف بر غیر محصور را نگفته است در حالیکه 

واردیـن در  . باشد چه وقف بر مصالح عامه واقف خود می تواند مصداق موقوو علیهه باشهد  

 . یعنی کسانی که به دیدن شخ  می آیند 35ماده 

 

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوو علیه یا جهزء موقهوو علهیهم     -29ماده

را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعهم از  نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود 

 .اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت

 .و واردین و امثال آنها صحیح استوقف بر اوالد و اقوام و خدمه  -29ماده

اگر خهود واقهف نیهز مصهداق موقهوو       {و غیر محصور} در وقف بر مصالح عامه -26ماده

 .گردد تواند منتفع علیهم واقع شود می
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 (راجع به متولی است: ) 23ماده 

واقف می تواند خود، خود با یك یا چند نفر، چند نفر، یا یك نفر را متـولی  . متولی نماینده وقف است

 . اما باید هر کاری که می خواهد بکند در هنگام وقف باشد. قرار دهد

 

دام الحیوه یها در مهدت   واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را ما -23ماده

بها   یا مجتمعاً معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقالً

ست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خهود  ا تولیت اموال موقوفه ممکن. خود واقف اداره کند

تواند شهرط   یواقف ماداره کنند و همچنین  یا منضماً واقف واگذار شود که هر یک مستقالً

و یها در ایهن موضهوع ههر      کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کنهد 

 .ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد

 

دهـد و  مـی  گفته واقف یـك نفـر را متـولی قـرار      31ماده . نصب متولی عقد نیست، ایقاع است

کسی را متولی تعیین کـرد او مـی شـود    یعنی وقتی واقف . متولی می تواند یا قبول کند و یا رد کند

تـو متـولی   » متولی و اراده اش دخالت ندارد حال برای اینکه بر متولی تحمیل نشود به او می گویند 

اگر قبول کند سمتش محکم می شود و دیگر نمی توانـد رد کنـد و   « شدی حال قبول می کنی یا نه

 . اگر هم رد کند دیگر نمی تواند قبول کند

 اگر سکوت کند؟اما : سؤال

این نشان می دهد که نصب متولی ایقـاع اسـت کـه بعـداً یـا      . اگر سکوت کند همچنان متولی است

 (. 31ماده  1زیر نویس )قبول می کند یا رد 

 

تولیت را قبهول یها رد کنهد و     تواند بدواً کسی که واقف او را متولی قرار داده می -24ماده

د و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصهل متهولی     تواند رد نمای اگر قبول کرد دیگر نمی

 .قرار داده نشده باشد

 

  :بر می گردد 130به ماده  33ماده 

 

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یهک از   -22ماده

داده  کنند و اگر به نحهو اجتمهاع قهرار    تصرو می آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقالً

باشد تصرو هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنهها  

 .تصرو کنند نماید که مجتمعاً حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می
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در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکهی از آنهها وکالهت     -423ماده

 .شود دیگری باطل می

 

 :می خورد 333به ماده  33ماده 

 

تصهویب یها اطهالع او    ه تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی ب واقف می -28ماده

 .باشد

حهدود  . نفر را برای نظارت در عملیات وصی معهین نمایهد   موصی می تواند یک -832ماده

 .علوم شوداختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن م

 

 . واقف متولی تعیین کرده و بر متولی ناظر می گذارد. راجع به ناظر است: 28توضیح ماده 

 
 

هر کار و تصمیمی که متولی . اگر ناظر استصوابی تصویب نکند متولی نمی تواند آن کار را انجام دهد

ایـن   تفاوت متولی با ناظر استصهوابی . تصویب کنـد  بخواهد انجام دهد، باید ناظر استصوابی آن را

یعنی تصمیمات را متولی می گیرد و ناظر نمی تواند تصمیم بگیـرد یـا    ابتکار با متولی استاست که 

 (. شورای نگهبان نمی تواند پیشنهاد چیزی را بدهد)پیشنهاد بدهد 

بر ایـن اسـت کـه اطالعـی     اگر یك ناظر داشتیم شك کردیم اطالعی است یا استصوابی اصل : نکته

یعنی اگر شما شك کنید چیـزی کـم اسـت یـا زیـاد کـم را مطمـئن        (. طبق اصل عدم زیاده)است 

پس به کم اکتفاء می کنیم که در اینجا نیز ناظر اطالعی نسبت بـه نـاظر استصـوابی قـدرت      هستیم

 . کمتری دارد

واقف و حـاکم نمـی تواننـد    . دگفته است که متولی ای را که نصب شده نمی توان عزل کر: 23ماده 

در ادامه گفته که اگـر  . متولی را عزل کنند مگر اینکه در هنگام وقف حق عزل پیش بینی شده باشد

متولی امین است و مسئول نیسـت مگـر   . هم بکند نمی توانند او را عزل کنند( تقصیر)متولی خیانت 

متهولی  امینی عمـل مـی کنـد پـس      آخر ماده گفته مثل وکیل(. 31ماده )اینکه تقصیر کرده باشد 

حال اگـر تقصـیر کـرد او را برکنـار نمـی کننـد       . و وکیل امین است و نباید تقصیر کند وکیل است

 ناظر

تخلفـی دیـد بـه حـاکم     . ای متـولی خیلی قدرت ندارد نظارت دارد بر کارهـ : اطالعی

 .گزارش می دهد

یعنـی متـولی مـی خواهـد     . مثل شورای نگهبان است نسبت به مجلـس : استصوابی

 . تصمیمی بگیرد ناظر استصوابی باید تصویب کند
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وقتـی  . یعنی حاکم یکی را ضمیمه می کند که با متولی با هم کـار کننـد   حاکم ضم امین می کند

 . ل می کنندضم امین شد انگار دو متولی اند یعنی همانند دو تا متولی با هم عم

 

تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متهولی قهرار داده شهده     واقف یا حاکم نمی -23ماده

است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگهر خیانهت متهولی ظهاهر     

 .کند می ضم امینشود حاکم 

ولی بایهد  هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد مت -89ماده

به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجهاره  

 وکیهل امینهی  آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیهره مثهل    و جمع

 .عمل نماید

 

بدهـد،  اگر واقف یك صفتی در متولی شرط کـرده باشـد بعـداً متـولی آن صـفت را از دسـت       : نکته

مثالً واقف گفته چـون تـو قاضـی    «  م.ق 30ماده » (. یعنی خودبخود عزل می شود)منعزل می شود 

او دیگـر متـولی نیسـت یعنـی     . هستی متولی این موقوفه باش حال طر  از قضاوت بیرون مـی آیـد  

 . خودبخود از تولیت منعزل می شود

صهفت را از دسهت   )ز بهین بهرود   اگر در وقف اصالً متولی نباشد یا متولی که بهوده ا : سؤال

 وقفِ بدون متولی را باید چکار کرد؟( بدهد، فوت کند

 .بطور ناق  به این سؤال جواب داده است م.ق 31ماده 

 

در اوقاو عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظهر ولهی فقیهه     -81ماده

 .خواهد بود

 

در وقف خاص اگر متولی نبود ایـن کـار را   » : قبالً می گفت. این ماده عوض شده اما قبالً کاملتر بود 

جدید فقط وقف عـام را گفتـه    31اما  ماده . «بکنید و در وقف عام اگر متولی نبود این کار را بکنید 

می توان گفت در وقف خاص اگر متولی نباشد اداره بـا  با دو استدالل . ولی وقف خاص را نگفته است

 :خود موقو  علیهم است

قـانون  . قانون قدیم هم در مورد وقف خاص بـود و هـم در مـورد وقـف عـام      31ماده : تدالل اولاس

به نظر می رسد قانون جدید در مورد وقف خاص ساکت اسـت و  . جدید فقط در مورد وقف عام است

و می دانیم قانون قدیم در وقف خاص می گفت اگـر متـولی نباشـد    . قانون قدیم را نسخ نکرده است

پس آن قسمت همچنـان بـاقی اسـت زیـرا توسـط قـانون جدیـد نسـخ         . موقو  علیهم است اداره با

 . نگردیده است
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بـاز  . فرض کنیم قانون قدیم کالً نسخ شده باشد هم در وقف عام و هم در وقف خاص: استدالل دوم

هم می توان گفت اداره با موقو  علیهم است زیرا در وقف خاص قبض با موقو  علـیهم اسـت اگـر    

 . یعنی اداره با موقو  علیهم است. پس مال دست موقو  علیهم است. لی هم نباشدمتو

 

 : می خورد 131به ماده  35ماده 

 

تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقهف   متولی نمی -89ماده

 .گیردبه او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل ب

 وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکهه صهریحاً   -429ماده

 . یا به داللت قرائن وکیل در توکیل باشد

 

 .یك بحث داریم تفویض و یك بحث داریم توکیل

. یعنی متولی خسته شده و می خواهد سمت خود را به یك نفر دیگر بدهد و خـودش بـرود  : تفویض

 . می تواند سمتش را به دیگری تفویض کندمتولی ن

. متولی خسته نشده بلکه کارش زیاد است و نمی رسد همه ی کارها را خـودش انجـام دهـد   : توکیل

اگر در تولیت شرط مباشرت نشده باشهد  . وکیلی می گیرد و یك سری از کارها را به او می دهد

 . می تواند وکیل بگیرد

 :می خورد 131به ماده  31ماده 

 

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دههد و اگهر حهق     -86ماده

 .التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق       -424ماده

است اگر عادت مسلمی نباشد وکیهل   الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرو و عادت

 .مستحق اجرت المثل است

 

 . دو مرحله گفته که در واقع ناق  است 31اما ماده . کاملتر است 131ماده 

 : حق التولیه سه مرحله دارد. حق التولیه می گیردمتولی مجانی کار نمی کند و 

 (.اجرت المسمی)واقف مشخ  کرده که متولی چقدر بگیرد : مرحله اول -1

مثالً عـر  گفتـه متـولی نـیم     . داریم یك عر  مشخ واقف چیزی نگفته ولی : مرحله دوم -1

درصد درآمد سالیانه موقوفه را به عنوان حق التولیه می گیرد که این را نیز اجرت المسـمی  

بنابراین طبق این ماده مبلغی که عـر  تعیـین کـرده اجـرت     ( م.ق 113طبق ماده )گویند 

 .ذکر شده است( در باال آمده) 131مرحله در ماده  المسمی نام دارد و این
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متعارو بودن امری در عرو و عادت به طهوری کهه عقهد بهدون تصهریح ههم        -993ماده

 . منصرو آن باشد به منزله ذکر در عقد است

 

نه عر  و نه واقف حـق التولیـه را تعیـین نکـرده کـه در ایـن صـورت متـولی         : مرحله سوم -5

 . است اجرت المثلمستحق 

تفاوتشان چیست؟ حـق عینـی حقـی اسـت کـه      . یك بحثی داریم حق عینی و حق دینی: 83ماده 

مستقیماً روی مال است بدون واسطه اما حق دینی حقی است که غیر مستقیم روی مال است یعنی 

وقتی موقو  علیهم می خواهند سهم خود را بگیرند اول حـق  . از طریق یك شخ  به مال می رسد

وقتی متولی سهم هر کدام را مشـخ  کـرد حقشـان    . از متولی سهم خود را بگیرند دینی دارند باید

 . می شود حق عینی که دیگر اذن نمی خواهد و خودشان به طور مستقیم بر می دارند

 

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقهوو علهیهم معهین شهد      -83ماده

د اگر چه متولی اذن نداده باشد مگهر اینکهه   تواند حصه خود را تصرو کن موقوو علیه می

 .واقف اذن در تصرو را شرط کرده باشد

 

منافع موقوفه چطـور بـین موقـو     . که یك فرض را گفته و یك فرض را نگفته است: م.ق 82ماده 

علیهم تقسیم می شود؟ واقف می تواند به طور تساوی یا متفاوت مشخ  کند که این را ماده گفتـه  

 . است اصل عدم زیادهچیزی نگفت که مبنای آن  اما اگر واقف

اصل بـر تسـاوی سـهام آن هـا     ( مالی، حقی، دینی)هر گاه چند نفر یك چیزی داشته باشند : قاعده

 . است

 

تواند شرط کند که منافع موقوفه مهابین موقهوو علهیهم بهه تسهاوی       واقف می -82ماده

یا شخص دیگری بدههد کهه ههر نحهو     تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی 

 .مصلحت داند تقسیم کند

 

 . این را نگفته است م.ق 33نای قاعده اصل عدم زیاده است که ماده بم م.ق 335و  م.ق 135ماده 

 

هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصهیب ههر یهک از آنهها      -139ماده

ر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضهی  شود مگ اختالو شود حکم به تساوی نصیب آنها می

 .از آنها موجود باشد
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اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسهیم مهی    -839ماده

 .شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد

 

وخت چـون  به هم ربط دارند که این مواد می گویند مال موقوفه را نمی توان فر 519و  39، 33مواد 

اما در بعضی مـوارد اسـتثناهی   ( نمی توان هبه کرد، نمی توان انتقال داد)مال موقوفه حبس می شود 

یـا بـین موقـو     مثالً مال موقوفه خراب شود . که این سه ماده گفته می توان مال موقوفه را فروخت

قوفـه فروختـه مـی    در موارد استثناهی مال مو. رود( سفك دماء)علیهم اختال  شود و بیم خونریزی 

مـثالً  . صر  یك کاری می کنند که به هـد  واقـف نزدیـك تـر اسـت      90شود پولش را طبق ماده 

 . بیمارستان را اگر فروختند درمانگاه می زنند

 

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوو آن باشد که منجر به خرابی گردد بهه   -88ماده

جایز است که عمهران آن متعهذر باشهد یها      طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی

 .کسی برای عمران آن حاضر نشود

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرو به خرابی گردد به طهوری کهه انتفهاع از آن     -83ماده

شود مگر اینکه خرابهی بعهض سهبب سهلب انتفهاع       ممکن نباشد همان بعض فروخته می

 .شود روخته میقسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام ف

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مهوردی کهه بهین موقهوو علهیهم تولیهد        -963ماده

اختالو شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجهر بهه خرابهی مهال موقوفهه گهردد و       

 .همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است

 

 .رض واقف تبدیل می شودغه اقرب به عین موقوفه در مورد جواز بیع ب -33ماده

 

 . که جلسه ی قبل خوانده شد 91ماده 

آمـده   33و  13، 11کلمه ی حـبس در مـواد   . حبس مؤبدیك اصطالح داریم به نام حبس یا : نکته

 . در وقف مال دیگر از مالکیت واقف خارج شد و رفت. که حبس در این مواد با حبس مؤبد فرق دارد

 

مطلق بوده و  حبسی حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد در صورتی که مالک برا -66ماده

 .حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند

 .اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است حبسدر  -62ماده

 . و منافع آن تسبیل شود حبسوقف عبارتست از اینکه عین مال  -33ماده
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 دو وقف منقرض شود؟اگر موقوو علیهم یا ه

آن عقدی است که مال از ملکیهت حهابس    حبس مؤبد. تحت هیچ شرایطی وقف بر نمی گـردد 

( کسی که مال به نفعش حبس شده)خارج نمی شود ولی برای محبوس لهم ( حبس کننده)

 . تا ابد حق انتفاع برقرار می شود

که می توان ایـن را حـبس   ( بیکه یا عمری بود یا رق)حبس مؤبد شبیه عقد موجد حق انتفاع است 

 . ...اما حبس مؤبد داهمی است محبوس لهم بروند، نسل بعد و تا. موقت گفت

 

 :فرق حبس مؤبد با وقف

 .در وقف، واقف دیگر مالک نیست اما  در حبس، حابس مالک است -1

منقرض شدند مهال  ( کسی که مال به نفعش حبس شده)در حبس اگر محبوس لهم  -1

 .بس بر می گردد و اگر حابس نبود به وراثشآزاد می شود و به حا

 

 

 حق ارتفاق

 

 :م.ق 138تا  39مواد 

طبق این ماده حق ارتفـاق حقـی اسـت    . تعریف حق ارتفاق است که به درد نمی خورد م.ق 95ماده 

. یك تعریف خوب باید هم جامع تمـام افـراد باشـد و هـم مـانع اغیـار      . برای شخ  در ملك دیگری

زیرا تعریف آن شامل حق انتفاع، حق شفعه، حق عینـی   ع هست اما مانع نیستتعریف این ماده جام

 . نیز می شود.. . تبعی و

 : تعریف اساتید از حق ارتفاق

ایهن حهق را حهق    . دو مال غیر منقول داریم مالک یک مال روی ملک دیگهری حهق دارد  

کـه خـودش مالـك     که حق ارتفاق قاهم به ملك است یعنی به درد کسی می خـورد . گویندارتفاق 

اگر مـن ملکـی نداشـته باشـم     . به همین خاطر در حق ارتفاق باید دو ملك داشته باشیم. ملك باشد

 . حق ارتفاق گفته نمی شود، حق انتفاع می گویند

 :حق ارتفاق از دو راه به وجود می آید: نکته

 قرارداد -1

 قانون -1

قـانون را   93قـرارداد را و مـاده    91 ماده. دیدیم که حق انتفاع هم مانند حق ارتفاق دو منبع داشت

 . گفته است
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صاحبان امالك می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگهری   -36ماده

قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیسهت کهه مطهابق آن حهق     

 .داده شده است

یا آب باران زمین یا خانه دیگری بهوده  ب هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضال -33ماده

تواند جلوگیری از آن کند مگهر در صهورتی کهه عهدم      است صاحب آن خانه یا زمین نمی

 .استحقاق او معلوم شود

 

یعنی صاحب دو ملك با هم قـرارداد مـی بندنـد و بـه     . اولین منبع حق ارتفاق قرارداد است: قرارداد

قانونگـذار اسـمی بـرای ایـن     ..(. . در، شـبکه، نـاودان و   حق عبور، مجری،)هم حق ارتفاق می دهند 

این عقد می تواند معوض باشـد و مـی   . می گویند عقد موجد حق ارتفاققرارداد نگذاشته و به آن 

 . یا نگیرد( معوض)یعنی همسایه که حق ارتفاق می دهد می تواند عِوض بگیرد . تواند مجانی باشد

 

 
 

یعنـی  )قانون در بعضی مواقع به مردم حق ارتفـاق داده  . دومین منبع حق ارتفاق قانون است: نونقا

یکی از موارد آمـده   (در باال آمده) 93 در قانون مدنی ماده . که مواردش زیاد است( کسی اراده نکرده

ق یعنی دو ملك که به طـور طبیعـی یکـی بـر روی دیگـری حـ      ارتفاق طبیعی که بغل ماده نوشته 

 (. یا ارتفاق به حکم قانون)ارتفاق دارد 

 

 :تبر می گردد که از موارد اماره تصر  اس 59به ماده  91ماده 

 

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین اسهت مگهر اینکهه     -34ماده

 .حقی داشته باشد یا انتفاعاً دیگری نسبت به آن چشمه عیناً

وی زمین است و همچنین ههر بنها و حفهری کهه در زیهر      هر بنا و درخت که در ر -93ماده

 .شود مگر اینکه خالو آن ثابت شود زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می

 

 :می خورد 111به ماده  93ماده 

 ملك

 13. م. مالی که مالك دارد 91و  95. مال غیر منقول م
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هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خهود یها حهق     -32ماده

انع آب بردن یا عبور او از ملک خهود شهود و   تواند م مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی

 .همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره

اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصهی همسهایه بهوده و سهابقه ایهن       -196ماده

رت و نحهو آن  سبب خرابهی عمها  ه حال سابق باقی بماند و اگر به تصرو معلوم نباشد باید ب

را تجدید کند و همسهایه حهق ممانعهت     سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن

 .صرو اجازه او ایجاد شده بوده استه ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق ب

 

 :اذن با حق تفاوت دارد. این دو ماده راجع به اذن است. می خورد 103به ماده  93ماده 

 

حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملهک اذن داده باشهد کهه از     اگر کسی -38ماده

خود رجوع کرده و مانع عبور او بشهود   اذنتواند از  ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می

 .و همچنین است سایر ارتفاقات

محهض باشهد    اذندر تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگهری بهه موجهب     -138ماده

وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکهه مهانع قهانونی موجهود      تواند هر مالک می

 .باشد

 

کسی مانع دارد وارد خانه دیگری شود، صاحب خانه اذن می دهد و مانع : مثال. یعنی رفعِ مانع: اذن

. اذن ایجاد تعهد نمهی کنهد   ،اذن فقط رفع مانع می کند .اذن ایجاد حق نمی کند. کنار می رود

 . ، حق مالی است(با اذن)از حق در اینجا منظور 

 

 :چهار تفاوت بین حق و اذن

ولـی اذن  . یعنی اگر به یك نفر حق دادی نمـی تـوانی پـس بگیـری    : حق قابل رجوع نیست -1

 .قابل رجوع است

صاحب حق می تواند حقش را به دیگری منتقل کنـد امـا   . حق قابل انتقال به دیگران است -1

یعنی من اگر بـه تـو اذن دادم تـو نمـی      شخص استاذن قائم به . اذن قابل انتقال نیست

 . توانی اذن را به دیگری بدهی

و چـه بـا   ( کسی که اذن مـی دهـد  )حق با فوت به ورثه می رسد ولی اذن چه با فوت ءاذن  -5

 . فوت مأذون از بین می رود
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کسی که حق داشته باشد و محجور بشود حـق  . از بین نمی رود( محجور شدن)حق با حجر  -1

ولـی اذن بـا حجـر از     حبس مطلق چون حق است با حجر از بین نمـی رود می رود از بین ن

 . چه حجر ءاذن و چه حجر مأذون. بین می رود

 

 : اذن با اجازه دو تفاوت دارد: نکته

مثالً من به شما اذن می . اذن قبل از عمل داده می شود اما اجازه بعد از عمل داده می شود -1

اجـازه یعنـی شـما بـدون اذن مـن      . شما هنوز بر نداشته ایـد یعنی . دهد ماشینم را بردارید

ماشین را بر می داری و کارت را انجام می دهی می گویم چرا برداشتی و تو می گویی کـار  

 .بعداً اجازه می دهدمی گویم عیب ندارد یعنی . داشتم

جـای   قانونگذار در خیلی از مـاده هـا بـه   . اذن قابل رجوع است ولی اجازه قابل رجوع نیست -9

 . 1015و  153اذن گفته اجازه مثالً مواد 

 

دههد   مهی  اجازهعاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرو دیگر  -493ماده

عاریهه دهنهده را معیهر و عاریهه گیرنهده را مسهتعیر       . منتفع شود که از عین مال او مجاناً

 .گویند

پدر یا جد  اجازهموقوو به  ،باشداگر چه به سن بلوغ رسیده  باکره،نکاح دختر  -1369ماده

اجهازه   ،پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند

خواههد بها او ازدواج    تواند با معرفی کامل مردی که می او ساقط و در این صورت دختر می

ازه از دادگهاه مهدنی   نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اج

 ( 16/8/1923اصالحی ) .خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 وقف –مبح  دوم 

 .م وقف یعنی تحبیس عین و تسبیل منفعت.ق 55مطابق ماده 

 

 .شود تسبیل آن  منافع و حبس ، مال نعی اینکه از است عبارت وقف ـ 55 ماده
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تحبیس عین یعنی مال از ملکیت واقف خار  شود و از نقل و انتقال مصون بماند و مقصود از : 1نکته 

 . تسبیل منفعت یعنی منافع در راه معینی صرف شود

م در وقف خاص موقوف علیهم محصور می باشند ولی در وقف عا. وقف یا خاص است و یا عام: 2نکته 

 (. م.ق 56ماده )موقوف علیهم غیر محصور بوده و یا وقف بر مصالح عامه می شود 

 

 و کند آن معنی بر داللت صراحتاً  که لفظی هر به واقف طرف از ایجاب به شود می واقع وقف ـ 56 ماده

 بر اوالد وقف مثل باشند محصور که صورتی در آنها قانونی مقام یا قائم علیهم موقوف از اول طبقه ی قبول

 . است شرط حاکم قبول صورت این باشد در عامه مصالح بر وقف یا غیر محصور علیهم موقوف اگر و

 

وقف خاص و وقف عام هر دو عقد می باشند منتهی در وقف خاص خود موقوف علیهم ایجاب : 3نکته 

  (.م، فوق الذکر.ق 56ماده )واقف را قبول می کنند ولی در وقف عام حاکم قابل است 

 

 

و دیگری نسبت به « فک ملک»عقد وقف دو اثر دارد یکی نسبت به واقف که عبارت است از : 0نکته 

 . موقوف علیهم که ایجاد حق انتفاع می باشد

قانون اوقاف هر  3در چارچوب قانون مدنی  عین موقوفه مالک خاصی ندارد ولی مطابق ماده : 5نکته 

 . تولی مدیر و نماینده این شخص حقوقی محسوب می گرددموقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و م

وقف عقدی است مجانی ولی بر خالف سایر عقود مجانی که می توان در آن ها شرط عوض نمود : 6نکته 

 (.م.ق  72مستنبط از ماده )، شرط عوض در وقف باطل است (م.ق 841ماده )

 

 پرداخت یا نماید علیهم موقوف یا جزء علیه وقوفم را خود واقف که معنی این به ، نفس بر وقف ـ 72 ماده

 یا باشد حیات  حال به راجع اینکه از اعم است باطل دهد، قرار موقوفه ازمنافع را خود مخار  سایر یا دیون

 . فوت از بعد

 

م در این موارد پس .ق 302و  82و  88عین موقوفه را اصوالً نمی توان فروخت مگر در مورد مواد : 7نکته 

 (. م.ق 24ماده )فروش عین موقوفه اقدامی به عمل می آید که به هدف واقف تا حد امکان نزدیک باشد از 

 



 

33 

 

 انتفاع که بطوری گردد خرابی به منجر که  باشد آن خوف یا شود خراب که صورتی در وقف بیع ـ 88 ماده

 .حاضرنشود آن مرانع برای کسی یا باشد متعذر آن عمران که است جایز صورتی در نباشد ممکن آن از

 همان نباشد، ممکن آن از انتفاع که بطوری گردد خرابی به مشرف یا خراب موقوفه بعض هرگاه ـ 82 ماده

 این بشود، در است مانده  باقی که قسمتی انتفاع سلب سبب ، بعض خرابی  اینکه مگر شود می فروخته ، بعض

 .شود می فروخته تمام صورت

 .شود می تبدیل واقف  غرض به اقرب به ، بیع جواز مورد در موقوفه عین ـ 24 ماده

به  شود اختالف تولید ، علیهم  موقوف بین که موردی در مگر نیست صحیح ، وقف مال بیع ـ 302 ماده

 مبح  در که مواردی در همچنین و گردد موقوفه مال خرابی  به منجر یا رود دماء سفک بیم که نحوی

 . است مقرر ، وقف  به راجع

 

 حق ارتفاق –فصل چهارم 

حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد بلکه قائم به ملک است و به مناسبت مالکیت بر مال غیر منقول : 1نکته 

 . برای شخص ایجاد می شود

و یا ناشی از وضع طبیعی دو ملک ( م.ق 20ماده )حق ارتفاق ممکن است ناشی از قرارداد باشد : 2نکته 

 (. م.ق 25ماده )

 

 در دهند قرار دیگری به نسبت بخواهند  که را حقی هر خود ملک در توانند می امالک صاحبان ـ 20 ماده

 . است شده داده حق ، آن مطابق که عقدی است و قرارداد تابع استحقاق، کیفیت  ، صورت این

 است بوده دیگری یا خانه زمین باران آب یا فاضالب مجرای کسی خانه ی یا زمین هرگاه ـ 25 ماده

 .شود معلوم او استحقاق عدم که صورتی در مگر کند آن از جلوگیری  تواند نمی زمین یا خانه آن احبص

 

 .عقد موجد حق ارتفاق ممکن است معوض باشد و یا مجانی: 3نکته 

در این است که اذن اوالً از سوی اذن دهنده قابل رجوع است ثانیاً قابل نقل و  تفاوت اذن و حق: 0نکته 

 . باشد و ثالثاً با فوت یا حجر از میان می رود در حالی که حق فاقد این خصوصیات می باشد انتقال نمی
 

 

 
 



 

33 

 

 تعهدات

 

 : 933تا  189مواد 

 :واقعه ی حقوقیو عمل حقوقی دو اصطالح 

 :دو نوع عمل داریم. عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی است: عمل حقوقی

  . ... عمیر ماشین وراه رفتن، غذا خوردن، ت: عمل مادی -1

 . که در عالم حقوق یك چیز نامرهی است که اثرش همه در عالم حقوق است: عمل اعتباری -1

ممکن است در عمل حقوقی . عمل مادی اثر مادی دارد ولی عمل حقوق دارای اثر حقوقی است

عمل حقوقی همیشه ارادی است یعنی . عمل مادی هم باشد اما همه ی آن ها عمل حقوقی است

 . همیشه با خواست و اراده است

 . واقعه حقوقی بعضی وقت ها ارادی است و بعضی اوقات قهری است :واقعه حقوقی

مثالً من شیشه شـما را  . عملی است مادی که دارای اثر حقوقی است: واقعه حقوقی ارادی -1

این عمل مادی اثر حقوقی دارد و اثـر حقـوقی   . با سنگ می شکنم که این عمل مادی است

اتـال  عمـل   . اسـت  اتالوعنوان این مثـال  . این است که من باید جبران خسارت کنم اش

 . حقوقی نیست

که دارای اثر حقـوقی اسـت یعنـی    ( غیر ارادی)رویدادی است قهری : واقعه حقوقی قهری -1

، تولهد ، فهوت مثـل  . هر رویداد قهری که اثر حقوقی داشته باشد واقعه حقوقی قهری است

 . تهاترو  حجر

 

واقعه ی حقوقی  553تا  501از ماده . عمل حقوقی خوانده می شود 500تا  135از ماده  5دنی در م

 . خوانده می شود

عمل حقوقی همیشه ارادی است بعضی اوقات عمل حقوقی فقط بـا یـك اراده واقـع    : عمل حقوقی

کـه بـه    می شود که به آن ایقاع می گویند و بعضی اوقات عمل حقوقی بیش از یك اراده می خواهد

 . آن عقد می گویند

یـك بـار    م.ق 1511کلمه ی ایقاع فقط در ماده . عمل حقوقی است که یك اراده در آن است: ایقاع

 . ایقاع بعضی وقت ها یکطرفه است و بعضی وقت ها دو طرفه. به کار رفته

 

 :ق در موارد ذیل جاری نخواهد بوداحکام مذکور در فو -1919ماده

مه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بهر اصهل   در مواردی که اقا -1 

دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامهه  

 .گردد
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گرفتن سند ممکن نیسهت از قبیهل حریهق و سهیل و      ،واسطه حادثهه در مواردی که ب -9 

صهاحب   دیگری سپرده و تحصیل سهند بهرای  ه ا بزلزله و غرق کشتی که کسی مال خود ر

 .مال در آن موقع ممکن نیست

باشهد مثهل امهوالی کهه      تحصیل سند معمول نمهی  کلیه تعهداتی که عادتاًه نسبت ب -9 

ها مهی سهپارند و مثهل     اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه

تحصیل سهند معمهول    تعهداتی که برای آن عادتاً انجام حق الزحمه اطباء و قابله همچنین

موجهب سهند   ه مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به نیست مثل کارهائی که ب

 .باشد

 .واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشده در صورتی که سند ب -6 

 .نباشددر موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات  -3 

 

ایقاعی که اثرش فقط به یك نفـر مـی رسـد و در مقـابلش کسـی      : ایقاع یکطرفه .1

کسی از دریا مـاهی مـی گیـرد کـه یـك اراده دارد و      )مثالً حیازت مباحات . نیست

و نیز کسی که شکار می کند اثرش فقط بـه  ( اثرش فقط به خود ماهیگیر می رسد

 . خودش می رسد

و یـك اراده در آن   ثرش بـه دو طـر  مـی رسـد    ایقاعی است که ا: ایقاع دوطرفه .1

مثل طالق که اثـرش  . یعنی اثرش هم به خودش و هم به یکی دیگر می رسد. است

تـا   3دکتـر شـهبازی   . اکثر ایقاعات دو طرفـه انـد  . هم به مرد می رسد و هم به زن

 . ایقاع یکطرفه پیدا کرده که هیچکدام هم کاربرد ندارند

 

 :پنج مورد ایقاع یکطرفه

 .اثر حقوقی آن تملك است :حیای اراضی مواتا (1)

 . اثر حقوقی آن هم تملك است مانند شکار و ماهیگیری: حیازت مباحات (1)

 . اثر حقوقی آن حق اولویت است :تحجیر (5)

 .اثر حقوقی آن از بین رفتن حق اولویت است :اسقاط حق تحجیر (1)

 . الکیت استاثر حقوقی آن از بین رفتن حق م :(اعراض از ملك)اسقاط حق مالکیت  (3)

 

 : ایقاع دوطرفه

 : عبارتند از بهترین ایقاعات دوطرفه

اعراض یعنی اسقاط . ابراء یعنی اسقاط حق دینی در مقابل اعراض است (1)

ابراء یعنی اسقاط طلب و یعنی طلبکار از طلبش بگذرد کـه  . حق عینی

ایقاع دو طرفه کـه طلبکـار   . چون فقط به اراده طلبکار است ایقاع است
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اثـر حقـوقی ابـراء بـری     . ی کند و اثرش به بدهکار هم می رسـد اراده م

 (م.ق 139ماده )شدن بدهکار است 

 

 .نماید ختیار صرفنظر میه اابراء عبارت از این است که داین از حق خود ب -983ماده

 

یك اصطالح داریم  حق فسـخ و یـك   . دومین ایقاع دوطرفه فسخ است (1)

تـی صـاحب حـق فسـخ     وق: اول اصطالح فسهخ . اصطالح داریم فسخ

مـثالً کسـی   . می کند به این فسـخ مـی گوینـد   ( اجرا)حقش را اعمال 

به دیگری می گوید ماشـینی  . ماشینی می خرد که ماشین خراب است

خریده ام که خراب است و او می گوید که حق فسـخ داری و بایـد بـه    

و مـی توانـد   . طر  بگویی که معامله را فسخ کردم به صـورت شـفاهی  

هم به فروشنده ماشین هم بفرستد که نیازی به دادگاه رفـتن   اظهارنامه

در عالم ثبوت هر طـور فسـخ    (.م.ق 119ماده ) ندارد.. . و دادخواست و

اما باید طوری فسخ کرد که بتوان آن را ثابت . کنی فسخ گفته می شود

فسـخ ایقـاع دو طرفـه اسـت و اثـر      . فسخ ایقاع است نه حق فسخ. کرد

. معاملـه اسـت  ( انحالل یـا بـه هـم خـوردن    )رفتن حقوقی فسخ از بین 

یعنی اول حق فسخ به وجود می آید و وقتی صاحب حـق آنـرا   : نتیجه

 .اعمال کرد می شود فسخ و به آن فسخ می گویند

 

 .شود هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید حاصل میه فسخ ب -663ماده

 

داریم کـه حـق   یك اصطالح : سومین ایقاع دو طرفه اخذ به شفعه است (5)

اول حـق   :حهق شهفعه  . شفعه است و یك اصطالح هم اخذ به شـفعه 

وقتی صاحب حق شفعه که به آن شفیع می گویند حقـش  . شفعه است

دو نفر در یك ملـك شـریکند   . را اعمال کند به آن اخذ به شفعه گویند

بـرای شـریك   . که یکی از دو شریك سهمش را به حسـن مـی فروشـد   

می آید که اگر اعمال نکند هیچ اتفـاقی نمـی   دیگر حق شفعه به وجود 

اما اگر شریك پـول را بـه حسـن    . افتد تازه ممکن است از بین هم برود

بدهد و ملك را پس بگیرد یعنی حق شفعه اش را اعمال کند، اخـذ بـه   

. که فقط به اراده ی شفیع اسـت اخذ به شفعه ایقاع است . شفعه گویند

اخـذ بـه شـفعه تملـك اسـت یعنـی       اثر حقوقی . و ایقاعِ دو طرفه است

 (م.ق 303ماده )شفیع می شود مالك ملك خریدار 
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هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفهر مشهترك باشهد و یکهی از دو      -838ماده

به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتهی   به قصد بیعشریک حصه خود را 

این حهق را حهق شهفعه و    . مبیعه را تملک کند را که مشتری داده است به او بدهد و حصه

 .صاحب آن را شفیع می گویند

 

کسی وصیت می کند (: وصایت)چهارمین ایقاع دو طرفه وصیت عهدی  (1)

کسـی کـه   . که بعد از مرگ من فالنی یك سری کارهـا را انجـام بدهـد   

کسی که باید کارها را انجام دهـد  . وصیت می کند را موصی می گویند

گفته در وصـیت عهـدی قبـول شـرط      م.ق 351ماده  .وصی می گویند

پس وصیت عهدی ایقاع است یعنی همینکه موصی وصیت کند . نیست

 .حتی اگر وصی خبر نداشته باشد. و بمیرد، وصی باید انجام دهد

 

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنهده   -896ماده

ل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگهر چهه   است وصایت را رد کند و اگر قب

 .جاهل بر وصایت بوده باشد

 

وصی تا وقتی کـه موصـی زنـده اسـت     آیا وصی می تواند رد کند؟ : سؤال

پـس  . اگر وصی قبل از فوت رد نکرد دیگـر حـق رد نـدارد   . می تواند رد کند

ع دوطرفـه  وصیت عهدی ایقاع است و فقط به اراده ی موصی است ولی ایقـا 

 . اثر حقوقی وصیت عهدی ایجاد تعهد بر عهده ی وصی است. است

گفته وصی بایـد بـر طبـق وصـایای      م.ق 339ماده اگر وصی انجام ندهد؟ 

یعنـی ضـامن جبـران خسـارات     . موصی عمل کند و اال ضامن و منعزل است

 . است و بعد برکنار می شود

 

 .اال ضامن و منعزل است کند ووصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار  -833ماده

 

اصطالح طالق توافقی عقـد نیسـت   : پنجمین ایقاع دوطرفه طالق است (3)

طالق در دادگاه واقع نمـی شـود امـا    . توافق برای رجوع به دادگاه است

مهـم آن اسـت کـه بعـد از دادگـاه بـه       . برای آن باید به دادگـاه بـرویم  

دهد امـا اگـر مـرد     که در آنجا مرد طالق می. دفترخانه طالق می روند

 نباشد دادگاه یك نفر می فرستد که به نماینـدگی از مـرد طـالق دهـد    

 (.م.ق 1155ماده )
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با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضهای   تواند مرد می -1199ماده

 .طالق همسرش را بنماید

این قهانون،  ( 1193)و ( 1193)، (1113)زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد : تبصره

 (13/8/1981اصالحی . )از دادگاه تقاضای طالق نماید

 

  :عقد

 

 . عقد را تعریف کرده اما بد م.ق 135ماده . عقد با قرارداد متراد  اند یعنی یك معنی دارند: نکته

اثهر  عقد عبارتست از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد : تعریف عقد توسط حقوقدانان

 . حقوقی

در بعضی از عقد ها اثر حقوقی انتقال مالکیت است که به این عقد ها، عقد تملیکی می : اثر حقوقی

  . ... تملیك یعنی انتقال مالکیت از یك طر  به طر  دیگر مثل بیع، هبه و. گویند

دی عقـد عهـ  . دی گوینـد هـ به این عقود، عقد ع( حق دینی)گاهی اوقات اثر حقوقی عقد تعهد است 

 . جعالهاست مثل  تعهدعقدی است که اثر حقوقی آن 

من به حسن می گویم کاری برای من بکند و به او یك اجرت می دهم بـه ایـن جعالـه مـی     : جعاله

 . گویند

 . شخصی بدهکار است و دیگری از او ضمانت می کندعقد عهدی است و بدین معنی که : ضمان

است یعنی یك نفر به دیگری اذن می دهد که کـاری   عقدی است که اثر حقوقی آن اذن: عقد اذنی

 . بکند مثل عاریه و وکالت

 
 

 : جامع نیست از دو جهت 135تعریف عقد در ماده : م.ق 189ماده 

 .این تعریف فقط تعریف عقد عهدی است و شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود .1

دیگر قبول کنـد کـه ایـن مـی شـود عقـد        ماده گفته یك طر  تعهد کند و طر  .1

 . مجانی که شامل عقد معوض نمی شود

بعضی ها گفته اند که این تعریف شامل شخ  حقوقی نمی شود اما در قانون تجارت گفته هر حقی 

 . که شخ  حقیقی داشته باشد، شخ  حقوقی هم آن ها را دارد

 

 عقد از نظر اثر حقوقی

 عقد تملیکی عقد عهدی عقد اذنی
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ابل یک یا چند نفر دیگهر تعههد   عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مق -189ماده

 .بول آنها باشدبر امری نمایند و مورد ق

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 344تا  183مواد )در عقود و تعهدات به طور کلی  –باب دوم 

 عمل حقوقی و واقعه حقوقی: مقدمه

 . که دارای اثر حقوقی می باشدعمل حقوقی عملی است ارادی و اعتباری : عمل حقوقی .1

 :واقعه حقوقی یا ارادی است و یا قهری به شرح زیر: واقعه حقوقی .2

 . واقعه حقوقی ارادی، عملی است ارادی و مادی که دارای اثر حقوقی می باشد( الف

 . واقعه حقوقی قهری، رویدادی است غیر ارادی که دارای اثر حقوقی می باشد( ب

 

 ایقاع –فصل اول 

 . اع بر دو قسم است یکی ایقاع یک طرفه و دیگری ایقاع دو طرفهایق

 :ایقاع یک طرفه، ایقاعات یک طرفه به شرح زیر می باشند .1

 (م.ق 103، 101، 27مواد )احیاء اراضی موات ( الف

 

 این در مندرجه مقررات مطابق آنها را توانند می مردم افراد و باشد نمی اشخاص ملک که اموالی ـ 27 ماده

کنند  استفاده آنها از یا و کرده تملک آنها مختلفه ی اقسام از یک هر مربوطه به مخصوصه ی قوانین و انونق

 آنها در زرع و کشت و آبادی و افتاده معطل که  هایی زمین  یعنی موات اراضی مثل شود می نامیده مباحات

 .نباشد

 آبادکردن ، عرف در که عملیاتی را بوسیله احهمب و موات اراضی که آن است زمین احیاء از مراد ـ 101 ماده

 .نمایند استفاده قابل غیره و بنا ساختن ، درختکاری ، زراعت قبیل  از است محسوب

 .شود می قسمت آن مالک کند احیاء  تملک قصد به را قسمتی مباحه و موات اراضی از کس هر ـ 103 ماده

 

 (م.ق 102ماده )تحجیر ( ب
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 موجب و است تحجیر ، غیره و چاه  کندن یا زمین اطراف چیدن سنگ قبیل از احیاء در شروع ـ 102 ماده

 .نماید می احیاء در اولویت حق ایجاد تحجیرکننده برای ولی شود نمی مالکیت

 

 (م.ق 107و  106، 27مواد )حیازت مباحات (  

 

 این در مندرجه مقررات مطابق آنها را توانند می مردم افراد و باشد نمی اشخاص ملک که اموالی ـ 27 ماده

کنند  استفاده آنها از یا و کرده تملک آنها مختلفه ی اقسام از یک هر مربوطه به مخصوصه ی قوانین و قانون

 آنها در زرع و کشت و آبادی و افتاده معطل که  هایی زمین  یعنی موات اراضی مثل شود می نامیده مباحات

 .نباشد

 .استیالء و تصرف وسایل مهیاکردن  یا است ید وضع و تصرف ، حیازت از مقصود ـ 106 ماده

 .شود می آن مالک کند حیازت آن به مربوط قوانین رعایت با را مباحی مال هرکس ـ 107 ماده

 

 (م.ق 178ماده )اعراض از ملک ( د

 

 یرونب را آن که است کسی مال  است کرده اعراض آن از مالک و شده غرق دریا در که مالی ـ 178 ماده

 .بیاورد

 

 :ایقاع دو طرفه، مهمترین ایقاعات دو طرفه عبارتند از. 2

 (م.ق 221تا  282مواد )ابراء ( الف

 

 .نماید نظر اختیارصرف  به خود حق از دائن که است این از عبارت ابرا ـ 282 ماده

 .اشدب داشته ابرا اهلیت برای متعهد له که شود می تعهد سقوط موجب وقتی ابرا ـ 224 ماده

 . است صحیح دین از میت ذمه ابرای ـ 221 ماده

 

 (م.ق 052تا  002مواد )فسخ ( ب
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 .شود می  حاصل نماید آن بر داللت که فعلی یا لفظ هر به فسخ ـ 002 ماده

 که مشتری آن که مثل ، است فعلی امضای  باشد معامله به رضای از کاشف نوعاً که تصرفاتی ـ 054 ماده

 .بگذارد رهن یا را بفروشد مبیع خیار، به علم با دارد خیار

 . است فعلی فسخ  باشد، معامله زدن  هم به از کاشف نوعاً که تصرفاتی ـ 051 ماده

 معامله نماید فسخ دیگری و امضاءکند آنها از یکی و باشند داشته خیار دو هر متعاملین اگر ـ 052 ماده

 .شود می منفسخ

 

 (م.د قبه بع 848مواد )اخذ به شفعه (  

 (م.ق 830و  826مواد )وصیت عهدی ( د

 

 از بعد زمان برای خود مال از را  منفعتی یا عین کسی اینکه از  است عبارت تملیکی وصیّت ـ 826 ماده

 برای را نفر چند یا یک شخصی اینکه از است عبارت عهدی وصیّت .کند تملیک مجاناً دیگری به فوتش

 به تملیکی وصیّت که کسی ، موصی  کننده وصیّت. نماید می مأمور یگرید تصرفات یا اموری یا امر انجام 

 ثل  مورد بر ولّی ، عهدی وصیّت موجب به که کسی ، به موصی وصیّت مورد ، له  موصی است شده او نفع

 .شود می نامیده وصی شود می داده قرار صغیر بر یا

 وصایت است زنده موصی که مادام تواند می وصی لیکن نیست شرط قبول ، عهدی وصیّت در ـ 830 ماده

 .باشد  بوده  وصایت بر  جاهل  چه اگر ندارد رد  حق  آن از  بعد نکرد رد موصی  فوت از قبل اگر و کند رد را

 

 (م.به بعد ق 1133مواد )طالق ( ه

 

 عقد –فصل دوم 

 (.م.ق 522و  300مواد )دو واژه ی عقد و قرارداد با یکدیگر مترادفند : 1نکته 

 

 نگشته معین موعدی ، قیمت تأدیه  یا مبیع تسلیم برای یا نشده ذکر شرطی ، بیع عقد در اگر ـ 300 ماده

 و عادت عرف یا محل عادت و عرف برحسب این که مگر است محسوب حال  ، ثمن و قطعی ، بیع باشد

 .باشد نشده ذکری بیع قرارداد در اگرچه معهود باشد موعدی یا شرط وجود تجارتی معامالت در تجارت
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 مالک که است الزم ولی باشد  هم آن مالک ، زمین متصرف که نیست الزم مزارعه عقد در ـ 522 ماده

 .باشد داشته را آن در تصرف حق غیره و والیت قبیل از از عناوین عنوانی به  یا باشد بوده منافع

 

 .د اثر حقوقیعقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجا: 2نکته 

 . عقد از لحاظ طبیعت اثر حقوقی یا تملیکی یا عهدی و یا اذنی است: 3نکته 

 . می شود عقد عهدی مجانیم از عقد فقط شامل .ق 183تعریف ماده : 0نکته 

 

 و نمایند امری بر تعهد دیگر نفر یا چند یک مقابل در نفر چند یا یک اینکه از است عبارت عقد ـ 183 ماده

 .باشد آنها ولقب مورد

 

 

 

 
 

 

 

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگهر تعههد    -189ماده

 .بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

 

 تقسیم بندی عقود

 

 . دو تا تقسیم از عقد گفته و یك تقسیم دیگر هم اضافه می شود 131ماده 

 

شوند الزم، جهائز، خیهاری، منجهز و     ام ذیل منقسم میعقود و معامالت به اقس -186ماده

 .معلق

 

 

 . 188تا  183مواد . عقد الزم، جایز و خیاری: تقسیم اول

که گفته می شود یعنـی اسـتثناء دارد    اصوالً. غیر قابل فسخ است اصوالًعقدی است که : عقد الزم

 . مثل بیع( 133ماده ) را فسخ کند یعنی وقتی عقد منعقد شد هر یك از طرفین نمی تواند آن
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یک از طرفین معامله حق فسخ آنهرا نداشهته باشهد     ست که هیچا عقد الزم آن -183ماده

 .مگر در موارد معینه

 

عقدی است که اصوالً قابل فسخ است یعنی هر طر  می تواند به هـم بزنـد   (: 131ماده ) :عقد جائز

 . کند مثل وکالتآنرا فسخ  بدون دلیلو هر طر  هر وقت بخواهد می تواند 

 

 .ست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کندا عقد جائز آن -184ماده

 

مـثالً گفتـه بیـع    (. اکثر عقود نه همه ی عقود)قانون مدنی در اکثر عقود گفته که الزم است یا جاهز 

گفتـه مثـل   ولی بعضی از عقود را که مهم هم هستند هیچ چیـزی ن . مضاربه جایز استالزم است، 

 (119ماده )یک اصل داریم به نام اصل لزوم  . ... اجاره، نکاح، قرض و

 

عقودی که بر طبق قانون واقع شهده باشهد بهین متعهاملین و قهائم مقهام آنهها         -913ماده

 .است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود االتباع الزم

 

یعنـی  )الزم است یا جایز اصل بر این است که الزم است  این اصل گفته هر وقت شك کردیم عقدی

 . البته مسأله به همین سادگی هم نیست چون بعضی از عقود اختالفی است(. اصل بر لزوم است

امـا    یعنی جنهون و سهفه  حجر . با فوت یا حجر به هم می خورد 931عقد جایز طبق ماده  :نکته

 حتی وکالت بالعزل هم با فوت به هم می خـورد . ی خورندعقود الزم نه با فوت و نه با حجر به هم نم

 (. البته این نکته باز هم جای بحث دارد)

عقد جایز را می توان در ضمن عقد الزم شرط کرد که در اینصورت نمی توان عقد جایز را بـر   :نکته

باشد بـرای  مثالً کسی خانه اش را به مبلغی می فروشد به شرط اینکه خریدار وکیل فروشنده . هم زد

انجام کاری، یعنی وکالت که یك عقد جایز است ضمن عقد بیع آمده که الزم است که در اینصـورت  

اما این وکالت که نمی توان آنرا بر هم زد، با فوت و حجر به ههم  . وکالت را نمی توان بر هـم زد 

 . می خورد یعنی کامالً مانند عقد الزم نیست

و حجر به هم می خورند در هر حال به هم مهی خورنهد   عقود جایزی که با فوت  :نکته مهم

اگر عقد الزم ضمن عقد جایز بیایهد، جهایز نمهی    . چه ضمن عقد الزم باشند چه جدا باشند

 (. که بعداً می خوانیم 964هیچ اتفاقی نمی افتد، ماده )شود 
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آن  در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهمن  -964ماده

شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کهرده   شده است باطل می

 .باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد

 

 (.133ماده )یك سری عقود نسبت به یك طر  الزم هستند و نسبت به یك طر  جایز : نکته

 

 .به طرو دیگر جائز زم باشد و نسبتطرو ال به یکنسبت  عقد ممکن است -182ماده

 

دلیلش این است که یك سری عقود فقط برای یك طر  ایجاد حق می کننـد و بـرای طـر  دیگـر     

این عقود نسبت به طرفی که برای او ایجاد حق شده جایز است . ایجاد تکلیف، تعهد و الزام می کنند

نمـی توانـد از الـزام    اما طـر  ملـزم   (. بق قاعدهط)زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود بگذرد 

 . خود بگذرد زیرا الزام از طر  شخ  ملزم قابل گذشت نیست

(. حـق عینـی تبعـی   )رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق مـی کنـد   : عقد رهن (:1)مثال 

پـس رهـن نسـبت بـه     . طلبکار می تواند هر وقت بخواهد از حق خود بگذرد ولی بدهکار نمـی توانـد  

 .(م.ق 333ماده )ت به بدهکار الزم است طلبکار جاهز و نسب

 

راهن الزم است و بنهابراین مهرتهن   ه عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت ب -282ماده

می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دیهن خهود را   

 .مسترد دارد ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را

 

بـه   شخصـی  کفالت این است که یك نفر کفیـل بـدهکار مـی شـود یعنـی     : عقد کفالت(: 9)مثال 

پـس  . طلبکار می گوید من بدهکار را هر وقت بخواهی مـی آورم و اگـر نیـاوردم پولـت را مـی دهـم      

ال دقیقا عین رهن، در رهن طلبکـار یـك مـ   . و به نفع طلبکار است کفالت بین کفیل و طلبکار است

حال طلبکار می تواند از حق خود بگذرد یعنی به کفیـل  . می گیرد و در کفالت یك شخ  می گیرد

پس کفالت نسبت بـه کفیـل الزم و نسـبت بـه طلبکـار      . بگوید برو من خودم بدهکار را پیدا می کنم

 . گفته می شود مکفول لهبه طلبکار  (.1بند  311ماده )جایز است 

 

 :شود فیل بری میدر موارد ذیل ک -264ماده

 .در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است -1 

 .حاضر شود در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً -1 

 .در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود -5 
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 .در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید -6 

 .رتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شوددر صو -3 

 . در صورت فوت مکفول -1 

 

یك نوع عقـد الزم اسـت یعنـی قانونگـذار در تقسـیم عقـود       ( 133ماده )عقد خیاری  :عقد خیاری

اشتباه کرده یعنی می بایست قانونگذار عقد خیاری را در ضمن عقود الزم ذکر می کرد نه در مبحث 

 . عقودتقسیم 

 

ست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیهار فسهخ   ا عقد خیاری آن -188ماده

 .باشد

 

، یعنـی خیـار فقـط در عقـد الزم اسـت و      (یعنی حق فسخ عقد الزم): اصطالح خیار یا خیار فسخ

ار پس به حق فسهخ عقهد الزم خیه   . )یعنی اینکه عقد الزم را فقط با خیارات می توان بر هـم زد 

خیار مخصوص عقد الزم است و در عقد جایز نیست چون عقد جایز را هر (. م.ق 634ماده . گویند

نوع خیار داریم و یکی از آن ها کـه بـا آن کـار     11در قانون مدنی . وقت بتوانی می توانی فسخ کنی

 .  داریم خیار شرط است

 

وجود باشهد مگهر خیهار    ممکن است م معامالت الزمهتمام انواع خیار در جمیع  -634ماده

 .خیر ثمن که مخصوص بیع است أمجلس و حیوان و ت

 

پـس  . باشـد ( فقـط خیـار شـرط   ) خیار شـرط عقد خیاری عقد الزمی است که در آن  :عقد خیاری

 . عقدی را که در آن خیار دیگری است، عقد خیاری نمی گویند

ا یك هفته بتوانم ماشین را کسی یك دستگاه ماشین می خرد با فروشنده شرط می بندد که ت :مثال

هفته هر وقت پشیمان شـدی مـی تـوانی فسـخ      كاین می شود عقد خیاری که در این ی. پس بدهم

 . کنی اما پس از یك هفته دیگر حق فسخ نیست

 

 (:م.ق 183ماده )منجز و معلق عقد : دومتقسیم 

کـه صـورت   ( قبـول  ایجـاب و )، یعنی توافق پس از توافق اثرش می آیدعقدی است که : عقد منجز

تملیك آمـد و ایـن    در نتیجه ممثالً من می گویم فروختم و تو می گویی خرید. گرفت اثرش می آید

 . را عقد منجز می گویند

اثرش نمی آید یعنـی توافـق صـورت مـی     ( ایجاب و قبول)عقدی است که پس از توافق : عقد معلق

  .منوط به یك حادثه استاثرش گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثرش نمی آید و 
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یعنی توافق می شود امـا اثـرش   . در عقد معلق، خود عقد معلق نیست، اثرش معلق است: نکته مهم

مثالً پدر به فرزندش می گوید اگر در کنکور قبول بشـوی ماشـینم مـال تـو و پسـر هـم       . معلق است

د، مالـك ماشـین   پسرش در کنکـور قبـول بشـو   حال اگر . پس عقد منعقد شده است. قبول می کند

در عقهد معلهق آن   . این را عقـد معلـق مـی گوینـد    . است و اگر قبول نشد مالك ماشین نمی شود

در مثال فوق معلق علیـه قبـولی   . گویند معلق علیهحادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، 

 معلق علیه باید سه خصوصـیت داشـته باشـد تـا عقـد معلـق باشـد، اگـر ایـن سـه          . در کنکور است

  :خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود

یعنـی خـارج از شـرایط صـحت عقـد باشـد و        معلق علیه باید یک حادثه خارجی باشد (1

اگـر  . مانند مثال فوق که قبولی در کنکور یك حادثه ی خارجی است. خارج از عقد نیز باشد

 .جی نباشد یعنی جـزء شـرایط عقـد بـود، عقـد معلـق نیسـت       معلق علیه یك حادثه ی خار

مـوقعی  (. پس هر وقت تکلیف روشن بود عقد معلق نیست)بخاطر اینکه تکلیف روشن است 

من مهی گهویم خانهه ام را فهروختم اگهر      مثالً . عقد معلق است که تکلیف روشن نباشد

ا تکلیـف  و اینجـ اهلیت داشته باشم که اهلیت داشتن جزء شرایط صحت عقد اسهت  

روشن است چون من یا اهلیت دارم که معامله درست اسـت یـا اهلیـت نـدارم کـه معاملـه       

 . درست نیست

اگر معلق علیه گذشته باشـد چـون   . که آینده تکلیف روشن نیست معلق علیه آینده باشد (1

 . مثالً قبولی در کنکور آینده است. تکلیف روشن است، عقد معلق نیست

اگـر احتمـالی باشـد تکلیـف روشـن       (یا بشود یا نشهود )باشد معلق علیه باید احتمال  (5

حتمی یعنی صددرصـد مـی شـود،    )باشد  محالباشد یا  حتمیحال اگر معلق علیه . نیست

. چون تکلیف روشن است در این صورت عقد معلق نیسـت ( محال یعنی صددرصد نمی شود

که )مثال برای حتمی یك . مثالً قبولی در کنکور احتمالی است حتی اگر خیلی مسلط باشد

البتـه بـا فـرض    )خانه ای را فروختم اگر تا دو ماه دیگر زمسـتان بیایـد   : مثال(. معلق نیست

که این را مؤجل گویند چون تکلیف روشن است و تا دو ماه دیگـر  ( اینکه اآلن آبان ماه است

وختم خانـه ام را فـر   :مثال برای محال (. سؤال کنکور پارسـال . )صددرصد زمستان می آید

اگر تا دو ماه دیگر نوروز بیاید که محال است تا دو ماه دیگر نوروز بیایـد و عقـد کـالً باطـل     

 . است

( تنجیـز )یعنی یکی از شرایط صحت عقد منجـز بـودن   . فقها می گویند عقد معلق باطل است: نکته

 .(م.ق 139ماده ) در قانون مدنی پذیرفته نشده است اما این نظر. آن است

 

ست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوو به امهر دیگهری نباشهد    ا عقد منجز آن -183ماده

 .واال معلق خواهد بود
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عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقو  به امر دیگری باشد که این امـر دیگـر همـان    

 . معلق علیه است

 :در قانون مدنی دو تا عقد است که معلقش باطل است

 (م.ق 199ماده )ضمان  -1

 . مثالً مرد می گوید هر وقت وام گرفتم تو را هم می گیرم( م.ق 1013ماده )نکاح  -1

 

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطهل   -433ماده

 .دیه ممکن است معلق باشدأالتزام به ت است ولی

 . موجب بطالن است {نکاح} تعلیق در عقد -1348ماده

 

 (.م.ق 1153ماده )یقاعات هم فقط یك ایقاع معلقش باطل است و آن هم طالق است در بین ا

 

 .شرط باطل استه باشد و طالق معلق ب زطالق باید منج -1193ماده

 

کـه  ( ماه بعـد  1یعنی )پسر قبول شد  1/11/39در تاریخ ( 1/3/39)امروز عقد معلق بسته شد : نکته

حال آثـار عقـد   . هلیمعلق ع حصول تاریخ 1/11/39و دیگری تاریخ عقد  1/3/39دو تاریخ داریم یکی 

همچنـان پـدر    1/11تـا   1/3از . مالك ماشین مـی شـود   1/11/39می آید یعنی پسر از  1/11/39از 

مالـك   1/3ولی طرفین می توانند شرط کنند که پسر از  .پسر مالك می شود 1/11مالك است اما از 

در تـاریخ  . مالك باشم و پدر هـم قبـول کنـد    1/3ل شدم از مثل اینکه پسر بگوید اگر من قبو. بشود

می آید پیش پدر و می گوید که اوالً ماشین را بده و ثانیـاً از   1/11در تاریخ . پسر مالك می شود 1/3

 . این چهار ماه را بده اجرت المثلماشین من در دست تو بوده است،  1/3

منتقل می شود مگر اینکهه خودشهان   معلق علیه به طرو حصول مالکیت از تاریخ : قاعده

 . شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود

. (شهرط انفسها   )یها  ( یا شرط فاسخ معلق)شرط فاسخ یك اصطالح داریم به نـام   :نکته مهم

در عقد هـم چنـین   . می شود یعنی اثرش می آید منعقدشرط فاسخ این است که عقدی بطور منجز 

که ایـن دقیقـاً   . الن تاریخ فالن حادثه رخ داد عقد به هم بخوردشرطی می آید که می گوید اگر تا ف

که حادثه رخ می داد تازه اثر مـی آمـد امـا اینجـا اثـر       در عقد معلق وقتی. بر عکس عقد معلق است

 . آمده و اگر حادثه رخ دهد از بین می رود

گوید اگر تا یـك   اما می. شخصی خانه اش را می فروشد و تحویل خریدار هم می دهد و تمام: مثال

اگر در این یك ماه آمد عقـد  . که دو حالت دارد. ماه دیگر برادرم از سفر برگشت عقد ما به هم بخورد

 . به هم می خورد اما اگر یك ماه گذشت و برادر نیامد عقد به هم نمی خورد
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 (:ندکه در قانون نیامده اما حقوقدانان گفته ا) عقد رضایی، تشریفاتی و عینی: تقسیم سوم

 

عقدی است که هیچ تشریفاتی نمی خواهد و با ایجـاب و قبـول بسـته مـی شـود      : عقد رضایی( 1)

 . اکثر معامالت روزمره رضایی است. مثل اینکه یك کتاب بخری. یعنی هر جور ببندی بسته می شود

 . ایقاعی است که تشریفات ندارد و هر جور منعقد کنی تمام است مثل ابراء: ایقاع رضایی

یعنی اصل این است که عقود و ایقاعـات تشـریفات   . اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعات است: لاص

 . نمی خواهند

عقدی است که تشریفات می خواهد و اگـر تشـریفات آن رعایـت نشـود عقـد      : عقد تشریفاتی( 9)

 . باطل است

  . نشود باطل است و اگر تشریفات آن رعایتخواهد ایقاعی است که تشریفات می : ایقاع تشریفاتی

در سـایر قـوانین   . طالقدر قانون مدنی عقد تشریفاتی نداریم فقط یك ایقاع تشریفاتی داریم به نـام  

 : ند نمونه آمده استچچند تا عقد تشریفاتی داریم که در جزوه ی چاپی 

 

 .(ث.ق 11ماده )نقل و انتقال امالك ثبت شده ( الف

 ( 1531 مستأجربط مؤجر و قانون روا 19ماده )انتقال سرقفلی ( ب

 .(ت.ق 105ماده )انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ( ج

 (به بعد قانون اجرای احکام مدنی 111مواد )فروش اموال محکوم علیه ( د

 

دو نکته هست کـه نشـان مـی دهـد     . در مورد نکاح بعضی گفته اند تشریفاتی است اما درست نیست

 : نکاح عقدی رضایی است

نکاح باید ثبت شود ولی ثبت آن جزء شرایط صحت آن نیست یعنی اگـر ثبـت نشـد باطـل      .1

 . مجازات هم تمام بشود صحیح است.( ام.ق 113ماده )نیست فقط مجازات دارد 

کـه نیـازی بـه    « انکحتُ»معنی که زن بگوید بعضی گفته اند نکاح صیغه می خواهد به این  .1

. گفته نکاح بـه ایجـاب و قبـول اسـت     1011اده چون که م(. م.ق 1011ماده )صیغه نیست 

. صیغه یعنی لفظ خاص عربی اما اصطالح صیغه در معنی عام غلط بـه کـار بـرده مـی شـود     

در مورد طالق گفته طالق باید به صیغه ی طالق باشد پس طـالق عقـدی    م.ق 1151ماده 

 . یی استاما نکاح عقدی رضا { ! مگر طالق ایقاع نبود؟: سؤال} است تشریفاتی

 

داللهت بهر قصهد     الفاظی کهه صهریحاً  ه شود به ایجاب و قبول ب نکاح واقع می -1349ماده

 .ازدواج نماید

صیغه طالق و در حضور الاقهل دو نفهر مهرد عهادل کهه طهالق را       ه طالق باید ب -1196ماده

 .بشنوند واقع گردد
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ایجـاب و قبـول واقـع    یعنی با ( مانند وقف)عقدی است که قبض شرط صحت آن است : عقد عینی

 : نمی شود و قبض هم می خواهد که سه رکن دارد

 ایجاب .1

 قبول .1

 قبض .5

 : در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد که در جزوه آمده است

 عقد موجد حق انتفاع .1

 وقف .1

 بیع صر  .5

 رهن .1

 هبه .3

طهال بهه   یعنی فـروش  . یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن هر دو طال یا نقره است: توضیح بیع صرو

این را بیع صـر  گوینـد کـه در بیـع صـر  هـم        .طال، طال به نقره، نقره به طال و یا نقره به نقره

 . قبض شرط صحت است

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 تقسیم بندی عقود –فصل سوم 

 عقد الزم، جایز و خیاری –تقسیم نخست 

قابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است اصوالً قابل فسخ  عقد الزم عقدی است اصوالً غیر: 1نکته 

 (. م.ق 186و  185مواد )

 

 موارد در مگر باشد را نداشته آن فسخ حق ، معامله طرفین از هیچ یک که آن است الزم عقد ـ 185 ماده

 . معیّنه

 .کند فسخ آن را بخواهد وقتی  هر بتواند طرفین از یک هر که است آن جایز عقد ـ 186 ماده

 

 (. م.ق 212ماده )اصل در عقود الزم بودن است  :2نکته 
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 مگر است االتباع الزم  آنها مقام وقائم متعاملین بین باشد، شده واقع قانون برطبق که عقودی ـ 212 ماده

 .شود فسخ قانونی یا به علت اقاله طرفین رضای به اینکه

 

 (.م.ق 250ماده )ن منفسخ می شوند عقود جایز در اثر فوت یا حجر یکی از طرفی :3نکته 

 

 رشد که مواردی در سفه به و همچنین شود می منفسخ طرفین احد موت به جایزه عقود کلیه ی ـ 250 ماده

 . است معتبر

 

هر گاه عقد جایز در ضمن عقد الزم شرط شود عقد جایز نسبت به مشروط علیه غیر قابل  :0نکته 

 . حجر یکی از طرفین منفسخ می شودفسخ می گردد ولی همچنان با فوت یا 

هر گاه قرارداد تنها برای یک طرف ایجاد حق نماید، نسبت به آن طرف جایز و نسبت به طرف  :5نکته 

 (. م.ق 187ماده )دیگر الزم خواهد بود 

 

 .جایز دیگر طرف به  نسبت و باشد الزم طرف یک به نسبت است ممکن عقد ـ 187 ماده

 

 (. م.ق 188ماده )اردادی است الزم که در آن خیار شرط وجود دارد عقد خیاری قر :6نکته 

 

 .باشد فسخ اختیار ثالثی برای یا آنها از یکی یا طرفین برای که است آن خیاری عقد ـ 188 ماده

 

 

 عقد منجز و معلق –تقسیم دوم 

مر معلق علیه می عقد معلق عقدی است که اثر آن منوط به امری می باشد که اصطالحاً به آن ا: 1نکته 

 . گویند

 . باشد محتمل الوقوعو  ناظر به آینده، خار  از شرایط صحت عقدمعلق علیه باید امری  :2نکته 

 622مواد )نمی توانند به صورت معلق منعقد گردند  نکاحو  ضماندر میان عقود تنها دو عقد  :3نکته 

 (. م.ق 1135ماده )ست ولی در میان ایقاعات تنها طالق معلق باطل ا(. م.ق 1468و 
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 التزام ولی است باطل ضامنم نداد من مدیون اگر که کند قید ضامن اینکه مثل ضمان در تعلیق ـ 622 ماده

 .باشد معلق است ممکن تأدیه به

 . است بطالن موجب عقد در تعلیق ـ 1468 ماده

 . است باطل ، شرط به معلّق طالق و باشد منجّز باید طالق ـ 1135 ماده

 

 . در عقد معلق حصول معلق علیه اصوالً ناقل است: 0کته ن

به این شرط اصطالحاً شرط . در عقد منجز می توان انحالل قرارداد را منوط به امری نمود :5نکته 

 . فاسخ معلق می گویند

 

 عقد رضائی، تشریفاتی و عینی –تقسیم سوم 

ایقاع . شود و هیچ تشریفاتی الزم نداردعقد رضائی قراردادی است که با ایجاب و قبول منعقد می . 1

اصل در اعمال حقوقی رضائی بودن . رضائی نیز تنها با یک اراده محقق می شود و نیاز به تشریفاتی ندارد

 . است

ایقاع تشریفاتی نیز تنها به اراده . عقد تشریفاتی قراردادی است که باید همراه با تشریفات خاصی باشد. 2

در قانون مدنی، عقد تشریفاتی وجود ندارد بلکه تنها یک ایقاع . به تشریفات داردمحقق نمی شود و نیاز 

ولی در سایر قوانین عقد تشریفاتی وجود دارد که (. م.ق 1130طالق ماده )تشریفاتی یافت می شود 

 :مهمترین آن ها به شرح زیر است

 

 واقع بشنوند را طالق که د عادلمر نفر دو الاقل حضور در و طالق صیغه ی به باید طالق ـ 1130 ماده

 .گردد

 

 (.ث.ق 22ماده )نقل و انتقال امالک ثبت شده ( الف

 (.1356قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  12ماده )انتقال سرقفلی ( ب
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 ای شهیپ ایکه مستأجر محل کسب  یـ در صورت 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  12ماده 

مشابه آن منافع مورد  ایشغل  همان  یبرا تواند یداشته باشد م ری، حق انتقال به غ مهنا به موجب اجاره  تجارت

 .دهد انتقال  یگریبه د یاجاره را با سند رسم

به انتقال به  ینبوده و مالک راض نیب در یا  نامه  اجاره  ایسلب شده  رینامه حق انتقال به غ  هرگاه در اجاره

واال مستأجر  تجارت مستأجر را بپردازد ای شهیپ ای، حق کسب  مورد اجاره هیتخل  در مقابل دینباشد با ریغ

انتقال منافع  زیدادگاه حکم به تجو صورت نیدر ا سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، میتنظ یبرا تواند یم

ملک  کینزد انهدفترخ اینامه سابق  سند اجاره کننده میسند انتقال در دفترخانه تنظ میتنظ و ریمورد اجاره به غ

و مراتب را  دینما یرونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال م صادر و( نباشد نیدر ب ینامه رسم اگر اجاره)

اجاره قائم مقام مستأجر  طیتمام شرا  نسبت به  یاز هر ح دینمود، مستأجر جد واهداعالم خ زیجر نؤم به

 .سابق خواهد بود

انتقال  دیبه مستأجر جد یبا سند رسم  منافع مورد اجاره یحکم قطعابالغ  خیماه از تار هرگاه ظرف شش

 .خواهد بود االثر  یداده نشود حکم مزبورملغ

 دیواگذار نما یگریمورد اجاره را به د ماده  نیمقررات ا تیکه مستأجر بدون رعا یـ در صورت 1تبصره 

و در . خواهد شد مستأجر اجرا ایمتصرف  هیعل هیرا خواهد داشت و حکم تخل هیتخل  موجر حق درخواست

 تجارت را خواهد ای شهیپ اینصف حق کسب  افتیاستحقاق در متصرف حسب مورد ایمورد مستأجر  نیا

 . داشت

 دیاختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جد  تجارت به مستأجر همان محل ای شهیپ ایـ حق کسب  2تبصره 

 .معتبر خواهد بود یرسم سند میفقط با تنظ

 

 (.قانون تجارت 143ماده )انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود (  

 

 . رسمی سند  موجب  به مگر آمد نخواهد  عمل  به  الشرکه  سهم ـ انتقال ت .ق 143 ماده

 

 (. به بعد قانون اجرای احکام مدنی 110مواد )فروش اموال محکوم علیه ( د

 : آن شرط صحت می باشد عقود عینی عبارتند ازعقد عینی قراردادی است که قبض در . 3

 (م.ق 07ماده )عقد موجد حق انتفاع ( الف
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 یا تعدی آن حفاظت در و نکرده  سوء استفاده است انتفاع حق موضوع که مالی از باید منتفع ـ 08 ماده

 .ننماید تفریط

 

 (م.ق 52ماده )عقد وقف ( ب

 

 داد قبض به وقت هر و شود نمی محقق  وقف ندهد وقف فتصر به را موقوفه عین ، واقف اگر ـ 52 ماده

 .کند می پیدا تحقق وقف

 

 (م.ق 360ماده )بیع صَرف (  

 

 ، قبض که بیعی در و خیار انقضاء  تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت ، خیاری بیع در ـ 360 ماده

 . بیع  وقوع حین  از نه است شرط حصول حین از انتقال(  صرف بیع مثل) است صحت شرط

 

 (م.ق 772ماده )عقد رهن ( د

 

 ولی شود داده گردد می معین طرفین  بین که کسی تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون مال ـ 772 ماده

 . نیست معامله  صحت شرط قبض استمرار

 

 (م.ق 728ماده )عقد هبه ( ه

 

 یا باشد متهب خود قبض مباشر اینکه  از ماع متّهب قبض و قبول با مگر شود نمی واقع هبه ـ 728 ماده

 .ندارد اثری واهب  اذن بدون قبض و او وکیل
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 (918تا  133مواد )شرایط اساسی صحت معامالت 
 این قسمت خیلی مهم است

 : مقدمه

چهار تا شرط برای صحت معامالت گفته که هر عقدی بر اساس این چهـار تـا شـرط سـه       190ماده 

 . است غیر نافذاست و یا  باطلاست، یا  یحصححالت دارد یا 

 

 :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است -133ماده

 قصد طرفین و رضای آنها -1 

 اهلیت طرفین-9 

 موضوع معین که مورد معامله باشد -9 

 مشروعیت جهت معامله -6 

 

 

 . اردعقدی است که تمام شرایطش هست، آثارش هم می آید و مشکلی ند: عقد صحیح .1

را نـدارد و آن شـرط آنقـدر     190عقدی است که یکی از شرایط مـاده  : عقد باطل یا فاسد.   1

عقد باطل از اول باطل اسـت و هـیچ اثـری    . مهم است که اگر بعداً هم بیاید هیچ فایده ای ندارد

رد اصطالحاً مـی گوینـد بطـالن اثـر قهقراهـی دا     . ندارد، یعنی انگار از روز اول منعقد نشده است

 . یعنی وقتی عقد باطل است از روز اول باطل است

خواب اسهت  چه کسانی قصد ندارند؟ کسی که . عقدی که در آن قصد نباشد: مثال عقد باطل

این ماده مثال است یعنی تمثیلی اسـت نـه   (. م.ق 133ماده )یا بیهوش است یا مست است 

 . حصری

 

واب معاملهه نمایهد آن معاملهه بهه     اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خ -133ماده

 .واسطه فقدان قصد باطل است

 

عقد غیر نافذ عقدی است که یکی از شرایط صحت را نـدارد ولـی آن شـرط    : عقد غیر نافذ.  5

مثالً در معامله ی فضولی کسی بدون اذن ماشین دیگری را مـی  . اگر بعداً بیاید درست می شود

الك تنفیذ کند معامله درست است اما اگر رد کند باطـل  فروشد این معامله غیر نافذ است اگر م

یا باید باطل شود و یـا بایـد صـحیح و    . یعنی عقد غیر نافذ نمی تواند تا آخر غیر نافذ باشد. است

 . نافذ باشد
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انحـالل فقـط   . این را انحالل گویند دعقد صحیح ممکن است پس از مدتی منحل بشو: عقد صحیح

 . یعنی عقد صحیح است اما پس از مدتی از بین می رود. می افتد و فقط در عقد صحیح اتفاق

انحالل در عقد صحیح است یعنی عقد صحیح پـس از مـدتی منحـل مـی     : تفاوت انحالل با بطالن

 . شود اما بطالن در عقدی است که اصالً موجود نبوده مانند بچه ای که مرده به دنیا بیاید

 

 :سه دلیل منحل شدن عقد

 اقاله .1

 فسخ .9

 کم قانونح .9

 

همان دو نفری که عقد را بسته اند یك روزی توافق کنند و عقد را بـر هـم   (: تفاسخ)اقاله  (1

 . یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. بزنند

یعنی اگر یك طر  بمیرد دیگر اقاله ممکن نیسـت   اقاله مربوط به طرفین عقد است :نکته اول

 .له کنندو وراث نمی توانند اقا

توافق دو یـا چنـد   : )تعریف عقد شامل اقاله هم می شود. اقاله خودش یك عقد است: نکته دوم

 . اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است(. اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

موضوع اقالـه عقـد   . اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد :نکته سوم

 . ت، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرداس

و عقود جایز را دو طر  می تواننـد فسـخ    اقاله فقط مربوط به عقود الزم است :نکته چهارم

 . کنند

ضـمان   کـه نکـات    . 5وقـف    . 1نکاح   . 1: سه تا عقد الزم را نمی توان اقاله کرد: نکته پنجم

  .ضمان را بعداً می خوانیم

اقاله عقـد  . فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده (:دومین سبب انحالل عقد)فسخ  (1

 . است اما فسخ ایقاع است

اقاله فقط در عقود الزم است اما فسخ هم در عقهود الزم اسهت و ههم در عقهود     : نکته

 . جایز

گاهی اوقـات یـك حادثـه ای رخ مـی دهـد و      (: سومین سبب انحالل عقد)حکم قانون  (5

یعنی اراده ای در آن نیست و کسـی  . ه سبب آن حادثه حکم به انحالل عقد می دهدقانون ب

انفسـاخ هـم در   . است قهریگویند که  انفسا به این انحالل . نمی خواهد عقد منحل شود

انفساخ در عقود الزم هم داریم نـه بـا فـوت و    . عقود الزم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز

 م.ق 533حجر مثل ماده 
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اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع        -982ادهم

منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حهاکم یها قهائم    

 .مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود

  

 . می شود و یا منفسخ می شود هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ

 : چند اصطالح

این اصطالحات غلط است اما درست آن ها هر جایی یك چیز است که قانونگـذار آن هـا را بـه کـار     

 . برده است

یعنی اصطالح درست ثـابتی نـدارد   )که غلط است و درست آن هر جایی یك چیز است : باطل شدن

 (. در هر جایی تغییر می کندکه بتوان در همه جا از آن استفاده نمود و 

 . غلط است(: باطل نمودن)باطل کردن 

 .ابطال عقددر قرارداد ها غلط است مثل : ابطال

 

 

 (:م.ق 133ماده )شرایط اساسی صحت معامله چهار شرط است 

عقد با اراده بسته می شود و اراده چهـار مرحلـه دارد    (:م.ق 109تا  191مواد )قصد و رضا  .1

 . دتا عقد بسته بشو

 :من می خواهم یك ماشین بخرم که باید با اراده بخرم حال این اراده چهار مرحله دارد :مثال

 . یعنی آن معامله به ذهن من وارد شود حال مهم نیست به چه دلیلی :خطور( الف

یعنی حاال که به ذهنم رسید ببینم کـه نتیجـه ی سـنجش دو حالـت      :مرحله ی سنجش( ب

احافظ و تمام اما اگر مثبت باشد تصمیم می گیرم که ماشـین بخـرم   یا منفی است که خد. است

 .که وارد مرحله ی سوم می شویم به نام رضاء

یعنی من تصمیم گرفتم بخرم که ممکن اسـت هـیچ گـاه نخـرم رضـا وقتـی بـه اوج        : رضاء( ج

رضاست که این چهار مرحلـه درونـی انـد و    % 99برسد می شود قصد یعنی % 100خودش یعنی 

 . ه آمد عقد واقع می شودقصد ک

یعنی من ماشین را پیدا کردم و مبایعه نامه هم نوشتیم و خودکار را هم دستم گـرفتم   :قصد( د

قصد باید اعـالم  . اما چیزی که باعث می شود من امضاء کنم قصد گفته می شود. که امضاء کنم

ا هسـت، سـنجش   اگر قصد بیایـد قـبلش رضـ   . بشود و وقتی که امضاء می کنم یعنی قصد دارم

 . هست و خطور هم هست

پس عقد واقع می شود به قصد که قبل از قصد خطور، سنجش و رضا هم هست اما بهه  

  (.م.ق 131ماده )شرط اینکه اعالم شود 
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شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللهت بهر    عقد محقق می -131ماده

 .قصد کند

 

 : وسائل اعالم اراده

سـاهل اعـالم   و م.ق 191تـا مـاده    م.ق 191اده از مـ . است و باید به گونه ای اعالم بشود قصد درونی

 .اراده را گفته است

 

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشهاره کهه مبهین     -139ماده

 .قصد و رضا باشد کافی خواهد بود

ین قصد و رضا باشد مثهل قهبض و   انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مب -139ماده

 .اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مهی نماینهد    -136ماده

باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طهرو دیگهر قصهد    

 .اشته است واال معامله باطل خواهد بودانشاء او را د

 

 . ... مثل فروختم، خریدم، اجاره کردم و اولین وسیله ی اعالم اراده لفظ است 

مـاده  . یعنی شخ  می تواند با اشاره اراده اش را بیان کنـد . دومین وسیله ی اعالم اراده اشاره است

چه طرفین الل باشهند  پس . الف ندارداشاره را گفته اما خیلی بد که این ماده مفهوم مخ م.ق 191

 .یا نه، می توانند اشاره کنند

این هم ایراد دارد زیرا اشاره هم یك نوع عمل اسـت   .سومین وسیله ی اعالم اراده عمل یا فعل است

(. قـبض و اقبـاض  )عمل را گفته و یك مثال هـم زده   م.ق 195ماده . که قانون آن را جدا کرده است

 . است نوشتهکه قانون نگفته  یك مثال قشنگ از عمل

کسی می رود کتابفروشی یـك کتـاب بـر    . و اقباض  را معاطاتی گویند چون صیغه نداردمثال قبض 

ایـن  . قیمت کتاب ده تومان است پول را می گذارد و می آید بیـرون . می دارد و هیچ چیز نمی گوید

ایهن معنهی اسهت کهه     معاطات به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به . معاطات اسـت 

 . صیغه نداشته باشد

. چون صیغه گفتـه نمـی شـود    هستندامالت تقریباً معاطاتی عمعاطات فقط در بیع نیست، همه ی م

 .(م.ق 1349ماده )اما نکاح معاطاتی نداریم . بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی

 

بهر قصهد    داللهت  الفاظی کهه صهریحاً  ه شود به ایجاب و قبول ب نکاح واقع می -1349ماده

 .ازدواج نماید
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  :دو چیز است م.ق 139ماده  ئاتاستثنا 

که نکاح تشریفاتی نیست و با عمـل هـم واقـع نمـی     ( م.ق 1011ماده )نکاح است  (1)

 . شود بلکه لفظ می خواهد

و بایـد  عقود تشریفاتی است که عقود تشـریفاتی بـا هـر عملـی واقـع نمـی شـود          (1)

 . تشریفات خود آن رعایت شود

 

  :134ماده 

 

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگهر     -134ماده

را تصریح نماید یا بعد خالو آن ثابت شود معهذالک ممکهن    اینکه در موقع عقد خالو آن

 . است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید

 

 :ه هم ربط ندارندبند دارد که خیلی ب 1این ماده 

 راجع به اصیل و نماینده است: بند اول        

 راجع به تعهد به نفع ثالث: بند دوم        

می خـرد بـرای خـودش، مـی فروشـد      )اصیل کسی است که برای خودش معامله می کند : بند اول

 .کندکسی که به دادگاه مراجعه می « -در آیین دادرسی مدنی هم اصیل داریم (. برای خودش

 . کسی است که برای اصیل معامله می کند نماینده یا نائب

 :نماینده چهار قسم دارد

کسی است که به موجب قرارداد نماینده شده است مانند وکیل کـه  : نماینده ی قراردادی .1

 . با عقد وکالت نماینده می شود

ون اینکـه  کسی است که به حکم قانون نماینده شده است بـد : قانونی یا قهریی نماینده  .1

کدام مقدمند؟ هیچکـدام چـون کـه    « -( ولی قهری)مانند پدر و جد پدری . خودش بخواهد

 . هر دو در عرض همدیگر هستند

کسی است که به حکم دادگاه نماینده شده است مثـل قـیم کـه خـود     : نماینده ی قضایی .5

 . قیم هم باید قبول کند و او را دادگاه تعیین می کند

ی است که به اراده ی دیگری نماینـده اش شـده اسـت و خـودش     کس :نماینده ی ایقاعی .1

اراده ندارد مثل وصی که به اراده ی موصی نماینده شده است و مثل متولی که نماینـده ی  

 (.31وقف ماده )ایقاعی است 

 



 

35 

 

تولیت را قبهول یها رد کنهد و     تواند بدواً کسی که واقف او را متولی قرار داده می -24ماده

تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیسهت کهه از اصهل متهولی      یگر نمیاگر قبول کرد د

 .قرار داده نشده باشد

 

 :سه مطلب را گفته است 134ماده  1بند 

 .کسی که معامله می کند ظاهر این است که اصیل است (1

 .مگر اینکه موقع معامله بگوید که نماینده بوده ام (1

مـن بـا شـما معاملـه مـی کـنم هـیچ        . ش ثابت بشودگفته یا بعداً نمایندگی ا. که ایراد دارد (5

چیزی نمی گویم که تو فکر می کنی من اصیل هستم بعد از یك ماه یك قرارداد بیاورم که 

من نماینده ی حسن بوده ام که درست نیست زیرا ممکن اسـت حسـن یـك آدم قالتـاق و     

 . داشته باشمر آشوبی باشد و من نخواهم با کسی مانند حسن معامله کنم یا شراکت هش

هر گاه نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید معامله برای اصـیل واقـع مـی شـود ولـی      (: 1)نکته 

یعنی طر  می تواند هم به اصیل مراجعـه کنـد و هـم بـه     )نماینده هم مسئول اجرای تعهدات است 

 . و یعنی نماینده هم پایش گیر است( نماینده

. ثل اینکه حسن به من وکالت داده گفته برو بـرام ماشـین بخـر   اختال  نماینده و اصیل م(: 9)نکته 

من ماشین می خرم و دعوایمان می شود، من می گویم برای خودم بوده و حسن می گوید برای من 

بوده که یا ممکن است من یك ماشین بخرم بگویم حسن بگیر و حسن بگوید نه ایـن ماشـین بـرای    

 1طبق بنـد  . )کاری که نماینده کرده برای خودش استخودت است که در اینجا اصل این است که 

نماینـده مـدعی   ( تـو تـو  )  دوم اصیل مدعی است و در اخـتال ( من من)در اختال  اول ( 191ماده 

 . است و هر کدامشان مدعی باشد خودش باید ثابت کند

یـا اصـل اثـر     تعهد به نفع ثالث، یك اصل داریم به نام اصل نسبی بودن قرارداد ها :134ماده  9بند 

نسبی قرارداد که این اصل می گوید قراردادی که منعقد می شود فقط بین طرفین و قاهم مقامشـان  

نه حقی برای اشـخاص ثالـث ایجـاد مـی کنـد و نـه       )مؤثر است و در مقابل شخ  ثالث اثری ندارد 

 . این را اصل نسبی بودن قراردادها گویند(. تعهدی

 . دارد و ممکن است در فقه یکی باشند اما در مدنی تفاوت داردکه با نماینده فرق : قائم مقام

طر  عقد وقتی می رود کسی بـه جـای او مـی آیـد و     . قاهم مقام عبارت است از جانشین طر  عقد

 . می شود قاهم مقام که اثر عقد به قاهم مقام می رسد

 

 
 

 قائم مقام

 قاهم مقام عام. 1 قاهم مقام خاص. 1
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 :قائم مقام عام .1

( یعنی عقد جایز نباشد)فین عقد به شرط اینکه عقد با فوت از بین نرود عبارت است از وراث طر

که اجاره با فوت از بین نمی رود یعنی وقتی مؤجر بمیرد ادامـه اجـاره بـا وراث     193مانند ماده 

 . بمیرد که ادامه اجاره با وراث است مستأجراست و یا 

 

جر فقهط  ؤشود ولیکن اگر م میباطل ن مستأجرر یا جؤعقد اجاره بواسطه فوت م -632ماده

 جر باطهل مهی  ؤبوده است اجاره بفوت مه  مستأجرهبرای مدت عمر خود مالک منافع عین 

 .باطل می گردد مستأجرفوت ه شده باشد ب مستأجرشود اگر شرط مباشرت 

 

 :قائم مقام خاص .9

ان بعنـو ( منتقـل الیـه  )ست از کسی که از سوی یکی از طرفین مالی به او منتقـل شـده   ا عبارت

مالك حق انتفاع داده بعد از مدتی مال را می فروشد که خریدار قاهم مقام خـاص    35مثال ماده 

می شود و اگر مالك فوت کند وراثش می شوند قاهم مقام عام که فـرق عـام و خـاص در سـبب     

 (.م.ق 151ماده )انتقال مال است 

 

شود ولی اگر منتقل  نمیانتقال عین از طرو مالک بغیر موجب بطالن حق انتفاع  -39ماده

دیگهری اسهت اختیهار فسهخ معاملهه را خواههد       ه الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق ب

 .داشت

معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر اسهت   -991ماده

 .134مگر در مورد ماده 

 

 : اصل نسبی بودن قراردادها سه استثناء دارد

 ه نفع ثالثتعهد ب .1

 معامله ی فضولی .1

 .(ت.ق 139ماده )قراردادهای جمعی  .5

 

 نسهبت بهه طلبکارههائی کهه در     ارفاقی تصدیق شهد  همین که قرارداد - .ت.ق 683ماده 

 نموده انهد قطعهی خواههد    امضاء تاریخ تصدیق آن را از ظرو ده روز در یا اکثریت بوده اند

 مهی تواننهد   هم امضاء نکهرده انهد   را اردادقر اکثریت نبوده و ولی طلبکارهائی که جزو بود

لهیکن حهق    دریافت نمایند به طلب کارها می رسد دارائی تاجر موافق آنچه از را سهم خود

دیهه  أت پهس از  مگر مطالبه کنند را ورشکسته بقیه طلب خود دارائی تاجر درآتیه از ندارند
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 مزبهور  ظهرو ده روز  در آن را قرارداد ارفاقی شهرکت داشهته یها    تمام طلب کسانی که در

 .نموده اند امضاء

 

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

 به صورت شرط ضمن عقد( الف

 به صورت یکی از دو عوض( ب

. در عقود می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشـد : شرط ضمن عقد( الف

 3مـثالً مـن ماشـینم را بـه تـو فـروختم       . عقد گوینداین تعهد را تعهد به نفع ثالث به صورت ضمن 

به نفع شهخص ثالهث بهه    هزار تومان به حسن بدهی که این تعهـد را   100میلیون به شرط اینکه 

 . (191ماده  1بند )صورت شرط ضمن عقد گویند 

 

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگهر     -134ماده

را تصریح نماید یا بعد خالو آن ثابت شود معهذالک ممکهن    خالو آن اینکه در موقع عقد

 .است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید

 

در عقود معوض ممکـن اسـت یکـی از دو عـوض تعهـد بـه نفـع        : به صورت یکی از دو عوض( ب

 313مـاده  )صورت یکـی از دو عـوض گوینـد    این را تعهد به نفع شخ  ثالث به . شخ  ثالث باشد

مثالً خانه ام را به تو صلح می کنم اما تو نیز باید در مقابل، صد میلیون به حسن بدهی کـه بـا   (. م.ق

 . شرط ضمن عقد فرق دارد

 

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مهال الصهلحی کهه مهی گیهرد       -248ماده

دیهه کنهد ایهن تعههد     أهمه ماهه تا مدت معهین ت  متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا

 .ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود

 

 

در بیمه عمر کسی می رود به شرکت بیمه و می گوید من به تـو پـول مـی دهـم وقتـی      : مثال دیگر

 . مردم شما اینقدر پول بدهید به حسن

و چون اسـتثناء اسـت قبـول ثالـث را     تثناء بر اصل نسبی بودن است تعهد به نفع ثالث اس(: 1)نکته 

همینکه عقد ایجاد شد شخ  ثالث طلبکار می شود اما اگر ثالث قبول کند دیگـر نمـی   . نمی خواهد

از ایـن نتیجـه مـی    . و شرط ایجاد آن نیسـت  یعنی قبول ثالث شرط لزوم آن استتواند رد کند 

اگر ثالث رد کرد تعهـد از بـین نمـی رود و    رد کند مانند متولی،  شود که ثالث قبل از قبول می تواند



 

31 

 

یعنی طرفی که به سود ثالث شرط کرده و اگر فـوت کـرده   ) .باید به سود طر  دیگر عقد اجراء شود

 (. بود به سود وراثش اجرا می گردد

اگـر بـه    در تعهد به نفع ثالث همیشه اگر ثالث مشخ  نشد یا فوت کرد و یا رد کـرد یعنـی  : قاعده

یعنی به نفع کسی کـه شـرط را گذاشـته    )سود ثالث امکان نداشت باید به نفع طر  دیگر اجرا شود 

 . و اگر طر  یعنی کسی که شرط را گذاشته وجود نداشته باشد، به وراث او می رسد( است

 تعهد به نفع ثالث چون استثناء است باید تفسیر مضیق بشـود یعنـی نمـی شـود آنـرا بـه       (:9)نکته 

همـه چیـز ثالـث قبـول مـی      )مثالً تملیك به سود ثالث قبول مـی خواهـد   . موارد مشابه سرایت داد

میلیـون فـروختم بـه     3مثالً من ماشینم را بـه  . و فقط تعهد به سود ثالث قبول نمی خواهد( خواهد

کـه انتقـال   ( انتقـال مالکیـت  )بشـود مـال حسـن     همین اآلن( عین معین)شرط اینکه آن فرش تو 

ت قبول می خواهد چون حق عینی است که اگر حسن قبول کند مالك می شود و اگـر قبـول   مالکی

 . و من حق فسخ دارم( م.ق 110ماده )نکند دیگر به من بر نمی گردد یعنی شرط ممتنع می شود 

کلی حق دینی ایجاد می کند اما عین معین حق عینی و به عبارت دیگر مالک حق عینهی  

 . دارددارد و طلبکار حق دینی 

میلیون به شرط اینکه شما اآلن بشوی زن حسن کـه   3ماشینم را فروختم : مثال برای ازدواج با ثالث

 . خانم بله می گوید و حسن باید قبول کند

 

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بهوده   -963ماده

کهه   فسخ معامله را خواهد داشت مگر این است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار

 .امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد

 

عقد است ولی چـون قبـول ثالـث را نمـی خواهـد در       ناشی ازتعهد به نفع ثالث همیشه (: 9)نکته 

 . مقابل ثالث مانند ایقاع است که یك ماهیت دوگانه دارد

مجـانی  عقـود  ) نی است قاهم به شـخ  اسـت  به نفع ثالث مجانی است و چون مجا تعهد(: 6)نکته 

 319مـاده  )و بنابراین به ارث نمی رسد مگر اینکه شرط شـده باشـد   ( هستندهمیشه قاهم به شخ  

 . که گفته می توان شرط کرد که تعهد برسد به ورثه(. م.ق

 

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشهد ممکهن اسهت     -243ماده

 . که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود شرط نمود

 

قابل اقاله است ولی با اقاله آن عقد تعهد به نفـع  عقودی که در آن تعهد به نفع ثالث شده (: 3)نکته 

میلیـون فـروختم بـه شـرط اینکـه       3مثالً من ماشینم را به . ثالث از بین نمی رود و باید اجراء گردد

تومان را ندادی و بیع ما اقاله می شود یعنی پس از اقالـه نیـز    100 لحاتومان بدهی به حسن  100
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هـزار را بـه ثالـث     100یعنی  بعد از طرو اصلی بگیردباید شخ  تعهد را به نفع ثالث انجام دهد 

تومان را بـه حسـن نـداد و     100یا حتی اگر قبل از اقاله . بدهد بعد اگر اقاله شد بیاید از طر  بگیرد

بعد از اقاله نیز باید تعهد به نفع شخ  ثالث را انجام دهد اما بعداً می توانـد مبلـر را از   بیع اقاله شد 

 . کسی که شرط را گذاشته بگیرد

 راجع به معامله ی فضولی است -132ماده 

 

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیهر باشهد آن معاملهه بهرای      -132ماده

 .صاحب عین خواهد بود

 

 : ه ی فضولی دو قسم استمعامل

 (مالک)معامله برای غیر  .1

 (فضول)معامله برای خود  .9

 

این است که فضول سوء نیت ندارد، معامله را برای مالـك واقـع   : (مالک) معامله برای غیر .1

می کند و می خواهد عوضی را هم که می گیرد بـه مالـك بدهـد مـثالً شـما مـی خواهیـد        

نمی کنید که مـن بـدون اذن شـما ماشـینتان را مـی      مشتری پیدا  وماشینتان را بفروشید 

که یا تو معامله را تنفیذ مـی کنـی یـا رد    ( سوء نیت ندارم)ی است لاین معامله فضو. فروشم

 . می کنی

مثل اینکه فضول روی مال غیر معامله می کند بـرای خـودش    (:فضول)معامله برای خود  .1

مثالً دزد مـال  . سوء نیت نداشته باشد که هم می تواند سوء نیت داشته باشد و هم می تواند

و مثال دیگر کسی که اشتباه می کنـد و بـه   . غیر را برای خودش فروخته که سوء نیت دارد

بعضـی گفتـه   . اشتباه مال غیر را برای خودش می فروشد و فکر می کند مال خودش اسـت 

ایـن نظـر را رد    193اما ماده ی . اند معامله برای خود باطل است و برای غیر غیر نافذ است

کرده یعنی خواسته است بگوید که معامله برای خود هم غیر نافذ است یعنی چه برای خـود  

 . و چه برای غیر، غیر نافذ است

 

 :است 134ماده  1که تکرار بند  9 بند 138ماده 

 

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسهوب اسهت مگهر     -134ماده

معهذالک ممکهن    قد خالو آنرا تصریح نماید یا بعد خالو آن ثابهت شهود  اینکه در موقع ع

 . است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید
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ممکهن  ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقهدام بنمایهد و نیهز     -138ماده

 .ین اقدام را به عمل آوردنفر به وکالت از طرو متعاملین ا است که یک

 

 :معامله با خود که یك اصطالح از حقوق فرانسه است و دو نوع است

 م.ق 193ماده  1بند  (1

 م.ق 1110ماده  (1

 

سمت قیومت از طرو مولی علیه با خود معاملهه کنهد اعهم از    ه تواند ب قیم نمی -1963ماده

 .او انتقال دهد خود منتقل کند یا مال خود را بهه که مال مولی علیه را ب این

 

یك نفر نماینده ی دو طر  عقد است و به نمایندگی از دو طـر ، عقـد را مـی    : قسم اول (1

مثالً من به شما وکالت می دهم ماشینم را بفروشید و دیگری به شما وکالت می دهـد  . بندد

در نکـاح دو  . که برای او ماشین بخرید که از طر  من می فروشید و از طر  او مـی خریـد  

به یك نفر وکالت می دهند که آن شخ  از طر  هر دو وکیل است و عقد را منعقـد  طر  

 (. عاقد اشتباه است باید گفت وکیل عاقد به طرفین عقد گفته می شود. )می کند

یك نفر نماینده ی دیگری است و خودش بـه عنـوان اصـیل طـر  دیگـر عقـد        :قسم دوم (1

ایـن  . ویم بفروش که به خودت می فروشـی مثالً من ماشینم را به تو می دهم و می گ. است

 : نوع معامله با خود چند نکته دارد

می توانند ایـن  ( که به هر دو ولی خاص گویند)و وصی ( پدر و جد پدری)ولی قهری  (:1)نکته 

آدم اگر نتواند کاری بکند ماده مـی خواهـد یعنـی    . را انجام دهند( قسم دوم)نوع معامله با خود 

ری انجام بدهد نیاز به قانون و ماده ندارد پس اصل بر این است کـه انسـان   اگر کسی بخواهد کا

 . می تواند هر کاری انجام دهد مگر اینکه قانون آنرا نهی کرده باشد

که ( فوق الذکر م.ق 1110ماده )قیم نمی تواند معامله با خود قسم دوم را انجام دهد (: 9)نکته 

. ها غیـر نافـذ اسـت    نمی تواندها باطل است و بعضی  ندنمی تواگفته قیم نمی تواند و بعضی از 

 . در این ماده یعنی باطل است نمی تواند

یك ماده داریم که در قانون مدنی گفته نمی تواند و در قانون تجارت گفته می توانـد   (:9)نکته 

 535مـاده  . پس در نکاح وکیل نمی تواند موکله را برای خـود تـزویج نمایـد   (. م.ق 1031ماده )

ی کـه شخصـیت مهـم    دفرقش این است که در عقو. گفته حق العمل کار در بیع می تواند. ت.ق

معاملـه بـا خـود قسـم     )وکیل نمی تواند با خودش معامله کنـد  ( مثل نکاح و عقود مجانی)است 

 . اما در عقودی که شخصیت مهم نیست وکیل می تواند با خود معامله کند مثل بیع( دوم
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یکه وکالت بطور اطالق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خهود  در صورت -1329ماده

 .او داده شده باشده ب تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً

 تجهارتی یها   فروش مال التجاره یها اسهناد   یا به خرید مامور اگرحق العمل کار - 929ماده 

بهه   مورأکهه مه   چیزی را واندبازاری دارد می ت که مظنه بورسی یا اوراق بهاداری باشد سایر

  بهه  کهه مهامور   چیهزی را  یها  و به عنوان فروشنده تسلیم بکند شخصاً آن بوده خود خرید

 .مخالفی داده باشد دستور اینکه آمر دارد مگر نگاه بعنوان خریدار فروش آن بوده شخصاً

 

 مهم« -(: م.ق 931و  933، 133مواد )تباه اش

 

 .تباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیسترضای حاصل در نتیجه اش -133ماده

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خهود موضهوع معاملهه     -933ماده

 .باشد

آورد مگر در مواردی که  اشتباه در شخص طرو به صحت معامله خللی وارد نمی -931ماده

 .شخصیت طرو علت عمده عقد بوده باشد

 

فکـر کـردم   . یعنی یك نفر یك تصوری داشته بعداً دیده غلـط بـوده  . عیعنی قصور خال  واق: اشتباه

 . طالست ولی طال نیست، فکر کردم حسن است ولی حسن نیست

 :اشتباه در چهار مورد باعث بطالن عقد است

« -من می گویم فروختم و تو می گویی اجـاره کـردم  (: ماهیت عقد)اشتباه در نوع عقد  .1

. به مبحث اشتباه می خـورد و هـم بـه ایجـاب و قبـول      که حکم این هم. هر دو باطل است

 . که در بین ماده های مربوط به اشتباه نیست( م.ق 191ماده )

 

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مهی نماینهد    -136ماده

قصهد   باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طهرو دیگهر  

 .اال معامله باطل خواهد بود انشاء او را داشته است و

 

مـن مـی گـویم میـز را فـروختم تـو مـی گـویی         (: یا مورد معامله)اشتباه در مورد عقد  .1

 (. م.ق 191ماده )صندلی را خریدم که اینجا هم ایجاب و قبول مطابق همدیگر نیست 

 . ن مواد مبحث اشتباه استکه در بی م.ق 100ماده ی  :اشتباه در خود موضوع معامله .5

عبارتست از وصف اساسی مورد معاملـه کـه طـر  بـه خـاطر آن وصـف        :خود موضوع معامله

خود موضـوع  . اگر طر  می دانست آن وصف وجود ندارد هرگز معامله نمی کرد. معامله می کند
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ال مـی  مثالً شما می روید النگوی ط. معامله اسم های دیگری دارد که در کتاب تست آمده است

خود موضوع معاملـه همیشـه جـنس نیسـت مـی      . خرید که طال بودن خود موضوع معامله است

تواند وصف دیگری داشته باشد مثالً شما می روید یك گلدان عتیقه می خرید که عتیقـه بـودن   

. گفته اشتباه در خود موضوع معامله غیر نافهذ اسهت   933ماده . خود موضوع معامله است

به ویژه در جایی که اشـتباه در صـورت    .اه در خود موضوع معامله باطل استاشتب. اما غلط است

 . نوعی و متعلق خارجی قصد است

در بعضـی از عقـود شخصـیت    (: جائیکه شخصیت مهم اسهت )اشتباه در شخص طرو  .1

در این عقود اگر اشتباهی در شخ  طـر  رخ بدهـد عقـد    (. نکاح، عقود مجانی)مهم است 

گفته در مـواردی کـه شخصـیت     101ماده . است 100که بدتر از  101ماده ی . باطل است

مهم است اشتباه در شخ  طر  به صحت معامله خلل می رساند که معلوم نیست معاملـه  

 . که این ماده گفته معامله باطل است( م.ق 311ماده )باطل است یا غیر نافذ 

 

شده باشهد صهلح باطهل    اگر در طرو مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع  -249ماده

 .است

 

مـورد طـر     3در بعضی از این . یعنی عقد صحیح است. مورد باعث بطالن نیست 3اشتباه در : نکته

 :حق فسخ دارد و در بعضی حق فسخ ندارد

وصـف  . که اوصا  مهم با وصـف اساسـی فـرق دارد    :اشتباه در اوصاو مهم مورد معامله .1

باه باعث بطالن مـی شـود امـا اوصـا  مهـم      اساسی همان خود موضوع معامله است که اشت

اگر اشتباهی در اوصـا  مهـم   . سایر اوصا  اند که برای طر  مهم است ولی اساسی نیست

مـثالً یـك ماشـین مـی     . است تخلف از وصفرخ بدهد طر  حق فسخ دارد و خیارش هم 

 . خریم و فکر می کنیم صفر کیلومتر است بعد معلوم می شود که صفر نیست

گاهی اوقات طر  در ارزش مورد معامله اشتباه مـی کنـد    :ر ارزش مورد معاملهاشتباه د .1

مثالً ماشینی می خریـد کـه   . یعنی فکر می کند ارزش مال اینقدر است اما اینقدر نمی ارزد

چرا ده میلیـون دادی؟ بـرای اینکـه فکـر کـردی ده      . سالم است به قیمت ده میلیون تومان

شود که هشت میلیون می ارزد که حـق فسـخ داری چـون     حاال معلوم می. میلیون می ارزد

 . دچار غبن شدی

کالً اشتباه وقتی مؤثر است که وصف اساسی کـه در آن اشـتباه    :اشتباه در انگیزه و داعی .5

شده در قلمرو تراضی قرار گیرد یعنی وارد عقد بشود و انگیزه ی خصوصی و پنهانی یکـی از  

می شود اشتباه در انگیزه و داعـی کـه نـه تنهـا عقـد      و اگر وارد عقد نشود . دو طر  نباشد

مثالً شما از یك دست فروش یك نوع فلز می خریـد کـه   . باطل نیست قابل فسخ هم نیست

که طال بودن وارد عقد نشده که بعداً مـی   طال استفکر می کنید طال است اما طر  نگفته 
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پـس اگـر آن    . م.ق 535فهمی طال نیست و عقد باطل نیست و حق فسخ هـم نـدارد مـاده    

وصف در عقد ذکر نشود و انگیزه ی طر  باشد عقد باطل نیست و قابـل فسـخ هـم نیسـت     

 (. کتاب تست حتماً مطالعه شود)

 

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقهع از آن جهنس    -939ماده

آن بعض باطل اسهت و  نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به 

 .نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد

 

 . جهت معامله بحث جلسه ی بعدی است(: هدو معامله)اشتباه در جهت معامله  .1

یك نفر می خواهد به خارج کشور برود، خانه اش را می فروشد بعد بـه سـفارت مـی رود     :مثال

این را اشتباه در جهـت  . ه قابل فسخکه به او ویزا نمی دهند که معامله ی خانه نه باطل است و ن

شخصی معامله می کند که به یك هدفی برسـد و بعـد   (. سؤال کنکور پارسال)معامله می گویند 

 . به هدفش نمی رسد که معامله باطل نیست

در بعضـی از عقـود مثـل بیـع     : اشتباه در شخص طرو جایی که شخصیت مهم نیست .3

یرادی ندارد یعنی نه عقـد باطـل اسـت و نـه     شخصیت مهم نیست که اشتباه در این مورد ا

 (. م.ق 101ماده )قابل فسخ 

 

آورد مگر در مواردی که  اشتباه در شخص طرو به صحت معامله خللی وارد نمی -931ماده

 .شخصیت طرو علت عمده عقد بوده باشد

 

اطـل  اشتباه در نکاح که سه حالت دارد در دو حالت عقـد باطـل اسـت و در یـك حالـت ب     (: 1)نکته 

 . نیست

 (:اشتباه در هویت جسمانی، هویت مادی، هویت فیزیکهی )اشتباه در شخص طرو  .1

مثالً مردی ایجاب نکـاح  . یعنی جسم، تمام افراد دنیا در شخ  بودن با هم مساویند شخ 

بـه جهـت اشـتباه در    . خواهر مریم قبول می کند که عقد باطل اسـت  ورا می دهد به مریم 

 (. م.ق 1013ماده )شخ  

 

نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طهرو دیگهر   ه تعیین زن و شوهر ب -1342ماده

 .شبهه نباشد شرط صحت نکاح است

 

. شخصیت با شـخ  تفـاوت دارد  : اشتباه در شخصیت یا هویت مدنی یا وضعیت مدنی .1

اشـتباه در  . شخصیت مجموعه خصوصیاتی است که هر شخ  را از دیگران جدا مـی سـازد  
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مثالً یك نفر خود را جـای  . ست که یك نفر خودش را جای دیگری قرار دهدشخصیت این ا

آدم معروفی در می آورد که بعداً معلوم می شود او نیست که در این مـورد هـم عقـد باطـل     

 (.م.ق 1013ماده )است 

یعنی شخ  همان است و شخصیت هم همـان اسـت امـا گفتـه یـك       :اشتباه در اوصاو .5

می شود آن وصف را ندارد که در اینجا عقد باطـل نیسـت گفتـه     وصفی دارم که بعداً معلوم

که باید آن وصـف وارد عقـد شـده    . فوق لیسانس دارم که ندارد و طر  فقط حق فسخ دارد

 1113مـاده  )باشد و انگیزه ی خصوصی نباشد مانند اینکه بگوید فکر می کردم دکتر اسـت  

 (. م.ق

 

صی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود کهه  هر گاه در یکی از طرفین صفت خا -1198ماده

طرو مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرو مقابل حق فسخ خواههد بهود خهواه وصهف     

 .بر آن واقع شده باشد مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً

 

بعنوان مثال کسی به خواستگاری می رود و نمی پرسد آقا سه تا زن که نداری مـن بشـوم چهـارمی    

. ینجا اگر هم نگوید انگار گفته یعنی اگر بعداً معلوم شود که سه تا زن داشته، زن حق فسـخ دارد که ا

 (.فوق الذکر م.ق 1113ماده )شرط ثباتی یا شرط بنایی می گویند که این را 

وقتـی مطلـق مـی    )ضمانت اجرای اشتباه بطـالن اسـت   : رابطه ی اشتباه با تدلیس و غبن: نکته

ضمانت اجرای تدلیس و غبن حق فسـخ اسـت   (. است 1و  5ر در چهار تای اولی گوییم اشتباه، منظو

اما بعضی وقت ها در یك عقد هم اشـتباه داریـم هـم    . یعنی عقد صحیح است و طر  حق فسخ دارد

تدلیس، هم اشتباه داریم و هم غبن، ضمانت اجرای اشتباه بطالن است و ضمانت اجـرای تـدلیس و   

ید چکار کرد؟ هر جا اشتباه را داشتیم عقـد باطـل اسـت و نوبـت بـه      غبن عقد صحیح است، حال با

مثالً کسی یك النگوی آهنی را عین طال درست مـی کننـد کـه ایـن کـار      . تدلیس و غبن نمی رسد

تدلیس است و به طر  گفته طال است و او هم خریده که این هم اشتباه در موضوع معامله است که 

 . باید گفت اشتباه مقدم است

تعارض اشتباه با تدلیس و غبن، اشتباه مقدم است یعنی عقد باطهل اسهت و نوبهت بهه     در 

 . تدلیس و غبن نمی رسد

 

 مهم« -( 933تا  939مواد )اکراه 

 

 
 

 اکراه

 معنوی مادی
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به اکراه معنوی اکراه هم گفته می شود پس در امتحـان اگـر اکـراه را دادنـد      :اکراه معنوی .1

اکراه معنوی اینست که یك نفر دیگری را تهدید می کند به انعقـاد  . استاصل اکراه معنوی 

در اکراه معنـوی مکـر ه فرصـت    . می گوید اگر این معامله را انجام ندهی می کشمت. معامله

چرا عقـد صـحیح نیسـت؟ چـون     . فکر کردن دارد، فرصت تصمیم دارد، رضا و قصد هم دارد

رضاء نباشد قصد هم نیسـت  . ودن رضا فرق داردرضا معیوب است که معیوب بودن رضا با نب

پـس در اکـراه   . رضا معیوب باشد قصد وجود دارد و عقد غیر نافـذ اسـت  . و عقد باطل است

 105مـاده  )معنوی رضا و قصد وجود دارد اما چون رضا معیوب است، عقد غیـر نافـذ اسـت    

 (. طر  یا شخ  ثالث)مهم نیست اکراه از سوی چه کسی باشد (. م.ق

 

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چهه از طهرو شهخص خهارجی غیهر از       -939ادهم

 .متعاملین واقع شود

 

بعضـی از  . مالك شخصی است یعنی مهم این است که مکر ه بترسد نه نوع مـردم در اکراه : نکته

 تهدید ها نوع مردم را می ترساند مثل تهدید به قتل، در بعضی تهدید ها نوع مردم نمـی ترسـند  

اکراه عیـب اراده اسـت مهـم ایـن اسـت کـه اراده ی طـر         . اما ممکن است که یك نفر بترسد

اولش گفته مالك نوعی است و آخرش گفتـه مـالك    101معیوب باشد که قانون مدنی در ماده 

 . شخصی است

 

ثر در شخص با شعوری بوده و او را نسهبت  ؤشود که م اکراه به اعمالی حاصل می -939ماده

در مهورد  . قابهل تحمهل نباشهد    مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً جان یاه ب

گرفتهه  نظهر   اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شهخص بایهد در   

 .شود

 

اگر سؤال آمد در اکراه مالك چیست؟ شخصی است اما اگر گفت طبق قانون مدنی در اکـراه مـالك   

 . ترتیب آن هم این است که اول نوعی است و بعداً شخصی. هم شخصیچیست؟ هم نوعی است و 

، (جـان )اگر گفـت مـی کشـمت    . گفته اکراه در سه چیز است جان، مال و آبرو م.ق 101ماده : نکته

در  101مـاده  (. آبـرو )و اگر گفت می گـویم کـاله بـرداری    ( مال)اگر گفت خانه ات را آتش می زنم 

هم نسبت به مال اکراه است اما اگر گفت طبق قانون، تهدید به مال اقوام  مورد اقوام، که تهدید اقوام

.. .فقط گفته اقوام، دوستان و نهامزد و  936ماده . است مال را نگفته 101اکراه نیست چون ماده 

اگر مؤثر بود اکـراه  . پس مهم در اکراه این است که آیا در اراده اش مؤثر هست یا نه. را نگفته است

 . نبود اکراه نیست است و اگر
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تهدید طرو معامله در نفس یا جان یا آبهروی اقهوام نزدیهک او از قبیهل زوج و      -936ماده

در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مهوثر  . زوجه و آباء و اوالد موجب اکراه است

 .بودن اکراه بسته به نظر عرو است

 

 (: م.ق 934ماده )اضطرار 

 

نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشهده و معاملهه   اگر کسی در  -934ماده

 .اضطراری معتبر خواهد بود

 

 : در اکراه دو شرط می خواهیم. اضطرار با اکراه فرق دارد

 تهدید از خارج باشد .1

 هد  از تهدید انعقاد معامله باشد .1

را نداشـته باشـد اضـطرار     اما در اضطرار یکی از این دو شرط را ندارد یعنی اگر یکی از این دو شـرط 

 . که اضطرار دو حالت دارد یا شرط اول وجود ندارد یا شرط دوم وجود ندارد. است

شرط درونی اسـت مثـل بیمـاری و    (. یعنی شرط اول وجود ندارد)تهدید از خارج نیست : حالت اول

 . یك نفر بیمار می شود، مالش را می فروشد که اضطرار است. گرسنگی

مـثالً یـك   (. م وجـود نـدارد  وشرط د)د از خارج است اما هد  انعقاد معامله نیست تهدی: حالت دوم

نفر دیگری را تهدید می کند و می گوید اگر یك میلیون نـدهی مـی کشـمت کـه شـخ  مـی رود       

در این حالت تهدید از خارج است اما هـد  انعقـاد معاملـه نیسـت کـه بـاز       . ماشینش را می فروشد

 .اکثر معامالت مردم اضطراری است(. م.ق 101ماده )اضطرار است 

اگر کسی از اضطرار دیگری سوء استفاد ه کند و معامله ای را بر او تحمیل کنهد مهی   : نکته

مثالً کسی مریض اسـت و مـی خواهـد خانـه اش را     . نافذ استغیر شود در حکم اکراه و معامله 

 . ف قیمت مال را می خردبفروشد کسی می آید و از اضطرار او سوء استفاده می کند و به نص

مـثالً اگـر کسـی از    . اکراه نیست و باطل نیست( خوو)صرو ترس  م.ق 938طبق ماده : نکته

 . باید برای اکراه تهدید صورت بگیرد. پدرش حساب می برد و می ترسد

 

که از طرو آن کس تهدیهدی شهده باشهد اکهراه      مجرد خوو از کسی بدون آن -938ماده

 .شود محسوب نمی

 

جایی است که تهدید و فشار آنقدر شدید است کـه طـر  قصـد هـم     : ه مادی یا اجباراکرا .9

در قـانون هـر جـا گفتـه اکـراه، اکـراه       . مثل شکنجه. ندارد یعنی قصدش هم زاهل می شود
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، 511، 109، 101: این مواد اکراه معنوی اسـت . معنوی است فقط یك جا گفته اکراه مادی

315 ،1030. 

 

شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسهبت   عمالی حاصل میاکراه به ا -939ماده

در مهورد  . قابهل تحمهل نباشهد    جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاًه ب

 .اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود

 .وجب نفوذ معامله استامضاء معامله بعد از رفع اکراه م -933ماده

 .عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست -964ماده

 .صلح به اکراه نافذ نیست -249ماده

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکهره بعهد از زوال کهره عقهد را      -1323ماده

 .فاقد قصد باشد بوده که عاقد ای درجهه اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه ب

 

 . است( فوق الذکر) م.ق 1323تنها جایی که اکراه مادی است آخر ماده 

 
 

 (:م.ق 919تا  913شرط دوم، مواد )اهلیت 

 اهلیت طرفین. 1قصد و رضا  . 1: شرایط اساسی صحت معامله

 .کنار گذاشته شود 115و  111مواد 

 . گویند محجوردارد گویند و کسی که اهلیت ن اهلکسی که اهلیت دارد به آن 

 :سه نوع است که با فقه فرق دارد 1103محجور طبق ماده 

 صغیر .1

 مجنون .1

 سفیه .5

 

سن بلوغ را گفته در دختر (. تبصره ی یك 1110ماده )کسی که زیر سن بلوغ است  :صغیر (1)

حال کسـی کـه زیـر ایـن سـن اسـت را       . سال تمام قمری 13سال تمام قمری و در پسر  9

 صغیر غیر ممیز. 1صغیر ممیز  . 1: نوع استصغیر دو . صغیر گویند

 

عنوان جنون یا عدم رشهد  ه توان بعد از رسیدن به سن بلوغ ب کس را نمی هیچ -1913ماده

 .محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد

 .سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است -1تبصره 
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تهوان بهه او داد کهه رشهد او      اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می -9تبصره 

 .ثابت شده باشد

 

کسی که معنی بعضی از چیزها را تشخی  می دهـد مثـل معنـی معاملـه، زیـان،      : صغیر ممیز

 . سن ندارد و تشخی  سن آن با دادگاه است. سود و پول

 . فهمد و معنی پول را نمی داندصغیری که مساهل حقوقی را نمی : صغیر غیر ممیز

 

مثـل دیوانـه و    مجنون دائمهی مجنون دو دسته است . کسی است که عقل ندارد: مجنون (1)

 . که یك دوره عاقل است و یك دوره مجنون مجنون ادواری

 

سفیه کسی است که بالر هست و عاقل هـم هسـت   (: م.ق 1938غیر رشید، ماده )سفیه  (5)

 . ولی امور مالی را تشخی  نمی دهد

 

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقهوقی مهالی خهود عقالئهی      -1938ماده

 .نباشد

 

 : وضعیت معامالت محجورین

باطـل اسـت و ایـن دو همیشـه بـا       :کلیه ی معامالت مجنون دائمی و صغیر غیر ممیهز  .1

د کلیه ی معامالت آن ها باطل است چون هـر دو قصـ  . همدیگر هستند و فرقی با هم ندارند

 (. م.ق 1115و  1111مواد )ندارند 

 

حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشهد باطهل و    صغیر تا لاعمال و اقوا -1919ماده

تواند تملک بالعوض کنهد مثهل قبهول هبهه و صهلح       بال اثر است معذالک صغیر ممیز می

 .بالعوض و حیازت مباحات

تواند هیچ تصرفی در  در حال جنون نمیو مجنون ادواری  مجنون دائمی مطلقاً -1919ماده

اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنهون  

 .نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد ادواری در حال افاقه می

 

قدانان گفتـه انـد   حقو. غیر نافذ است و ماده ای در این زمینه نداریم: معامالت صغیر ممیز .1

 : اما دو استثناء وجود دارد. علتش این است که صغیر ممیز قصد دارد
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یعنی چیزهایی که کامالً به سودشـان  : ممیز صحیح است صغیرتملکات بالعوض  (1)

مثل قبول هبه، صلح مجـانی و یـا اینکـه مبـاحی را حیـازت      ( م.ق 1111ماده )است 

 . کند

یعنی اگر هبه کند باطل است امـا اگـر    :تملیکات بالعوض صغیر ممیز باطل است (1)

 . هبه قبول کند صحیح است

( با اینکه اشکال فنـی دارد امـا غیـر نافـذ اسـت     )معامالت مالی سفیه غیر نافذ است : سفیه .5

 (. م.ق 1111ماده )چون قصد دارد 

 

معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجهازه ولهی یها     -1916ماده

که این اجازه قبال داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معهذلک تملکهات    اعم از آن قیم او

 .بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است

 

، صحیح اسـت  (نکاح شامل مهریه نمی شود)معامالت غیر مالی سفیه مانند نکاح و طالق  :نکته

 (.م.ق 1151و  1011ماده )

 

 .عاقل و بالغ و قاصد باشدعاقد باید  -1346ماده

 .طالق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد -1194ماده

 

 (. م.ق 1111ماده )تملکات بالعوض سفیه صحیح است : نکته

 

معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجهازه ولهی یها     -1916ماده

شده باشد یا بعد از انجام عمهل و معهذلک تملکهات    قیم او اعم از آنکه این اجازه قبال داده 

 .بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است

 

 . ماده ندارد. تملیکات بالعوض سفیه باطل است: نکته

صـغیر ممیـز و سـفیه قصـد دارنـد و      . تملیکات بالعوض تمام محجهورین باطهل اسهت   : نتیجه

 . ضشان باطل استتملیکات بالعو. معامالتشان غیر نافذ است

اگـر  . مجنون ادواری معامالتش در حال جنون باطل اسـت امـا در حـال افاقـه صـحیح اسـت      : نکته

اصل بر ایهن  نفهمیم معامله چه زمانی بوده است، یعنی ندانیم در حال جنون بوده یا در حال افاقـه،  

آن کسـی  عی دپـس مـ  . و اصل این است که معامله باطل است است که در حال جنون بوده است

 (. م.ق 1515ماده )است که می گوید معامله در حال افاقه بوده و باید ثابت کند 
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تواند هیچ تصرفی در  و مجنون ادواری در حال جنون نمی مجنون دائمی مطلقاً -1919ماده

اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنهون  

 .نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد افاقه میادواری در حال 

 

 (. م.ق 1110ماده )یك ماده ی احمقانه داریم که با تبصره اش تعارض دارد : نکته

 

عنوان جنون یا عهدم رشهد   ه توان بعد از رسیدن به سن بلوغ ب هیچکس را نمی -1913ماده

 .ده باشدمحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت ش

 .سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است -1تبصره 

تهوان بهه او داد کهه رشهد او      اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می -9تبصره 

 .ثابت شده باشد

 

اینکـه  رشید فرض می شود مگر ( 13و پسر  9دختر )خود ماده گفته کسی که به سن بلوغ می رسد 

این ماده گفته اموال صغیر را که بالر شده نمی تـوان بـه او داد    1تبصره ی . عدم رشدش ثابت بشود

 .ماده گفته رشید هست و تبصره گفته رشید نیست. که تعارض دارد. مگر اینکه رشدش ثابت بشود

مـور غیـر   دیوان عالی کشور در یك رأی وحدت رویه ی مسخره با یك استدالل غلط گفته ماده مال ا

امور غیـر  . و تبصره در مورد امور مالی است( اما به نظر ما امور غیر مالی رشد نمی خواهد)مالی است 

. مالی مثل نکاح رشد نمی خواهد اما در این مورد یك رویه ی قضایی داریم که این هم مسخره است

یری که بالغ مهی  رویه این است که صغ( مقاله ی دکتر شهبازی در سایت دادآفرین مطالعه شود)

یعنی تبصره اعمال شده و ههر کهاری   . سال شمسی برسد، رشید نیست 18شود تا به سن 

که گذشت رشید محسوب می شوند مگهر اینکهه    18ولی از . بکند باید رشدش ثابت بشود

 .خالفش ثابت شود

 

 (م.ق 914تا  916مواد )مورد معامله : شرط سوم

 

ملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفهاء  مورد معامله باید مال یا ع -916ماده

 .آن را می کنند

 .مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد -913ماده

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی بهه آن کهافی    -914ماده

 . است
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 :111ه ی چیزی ندارد اما ماد 113و  111مواد 

منظور از مبهم نبودن این است که مورد معاملهه  . مورد معامله باید مبهم نباشـد  111طبق ماده 

 :بنابراین مالی مبهم نیست که. که با این دو شرط دیگر مبهم نیست هم معلوم باشد و هم معین

 معلوم باشد  .1

 معین باشد .1

 . رار داردم، مجهول قرار دارد و در مقابل معین، مردد قدر مقابل معلو

 

منظور از معلوم بودن مورد معامله اینست که سه چیـزش مشـخ  باشـد، مقـدار، جـنس و      : معلوم

اگـر ایـن سـه مـورد مشـخ  بـود مـورد        . مثالً صد کیلو برنج آستانه(. م.ق 131و  511مواد )وصف 

 . معامله ی مجهول باطل است. معامله معلوم است

 

معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یها کیهل    مقدار و جنس و وصف مبیع باید -969ماده

 .یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرو بلد است

 .باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است مستأجرهعین  -629ماده

 

مورد معاملـه  )منظور از معین بودن مورد معامله این است که مصداق آن دقیقاً مشخ  باشد : معین

مثالً این میز معلوم است، این صـندلی هـم   . می شود مردد( ا این یا آن بودی)اگر ( این یا آن نباشد ای

حال من می گویم یکی از این ها را فروختم تو هم می گویی خریدم کـه معاملـه باطـل    . معلوم است

 (.م.ق 191و  131مواد )است 

 

نمایهد شهرط    مانت آن را میعلم ضامن به مقدار و اوصاو و شرایط دینی که ض -436ماده

نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بدانهد آن دیهن چهه مقهدار     

 .است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است

 

در بعضـی از  . «مگر در موارد خاصه که علـم اجمـالی بـه آن کـافی اسـت     »گفته  م.ق 111ذیل ماده 

در بعضی از عقود ( یعنی علم تفصیلی یا علم مفصل)م نیست مورد معامله کامالً معلوم باشد عقود الز

 . علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی است اجمالی یعنی حدودی. علم اجمالی کافی است

یك سری عقود داریـم بـه آن   . معلوم بودن یعنی علم تفصیلی اما در مواردی علم اجمالی کافی است

 (. م.ق 311ماده )ویند گ مسامحهها 

 



 

100 

 

 صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ -241ماده

ر صورت تخلهف شهرط یها    را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر د تواند آن یک نمی

 .اشتراط خیار

 

مثـل عقـود   . گوینـد عقودی که طرفین قصد سودجویی ندارند را عقود مسامحه می : عقود مسامحه

مثل آنکه بخواهیم چیزی را ببخشیم کـه مهـم   . در عقود مسامحه علم تفصیلی نمی خواهیم ،مجانی

است که از ریشه ی غهبن مهی    عقود مغابنهدر مقابل عقود مسامحه . کیلو باشد یا نه 3نیست 

 .آید

متـر بدهـد و   هر طر  می خواهـد ک . عقودی هستند که طرفین قصد سودجویی دارند: عقود مغابنه

مثـل بیـع، امـا در عقـود مسـامحه علـم        در عقود مغابنه علم تفصیلی الزم اسهت . بیشتر بگیرد

قانون در سه عقد گفته علم اجمالی کافی است اما ما می گوهیم در همه ی عقود . اجمالی کافی است

 . مسامحه، علم اجمالی کافی است

نباشـد  ( یـا ایـن یـا آن   )عامله باید معین باشـد  چه مغابنه و چه مسامحه مورد م در تمام عقود: نکته

 (. م.ق 311ماده )فقط در جُعاله مورد معامله می تواند مردد باشد . یعنی مردد نباشد

 

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامهل ممکهن اسهت عمهل ههم مهردد و        -346ماده

 .کیفیات آن نامعلوم باشد

 

 (م.ق 912 ماده)جهت معامله : شرط چهارم صحت معامالت

 (912ماده : )جهت معامله

جهت معاملـه  . جهت معامله هد  مستقیمی است که هر طر  بعد از معامله می خواهد به آن برسد

مـثالً  . جنبه ی شخصی دارد و در هر معامله نسبت به هر کسی فرق دارد یعنی جنبه ی نوعی نـدارد 

ره می خـرد، یکـی بـرای قمارخانـه و     یکی برای اجا. تمام کسانی که خانه می خرند یك هد  ندارند

 :یك اصطالح. یکی برای بچه اش

که بر عکس جهت معامله اسـت یعنـی جنبـه ی نـوعی     : علت تعهدیا  سبب تعهدیا  جهت تعهد

 .دارد و در تمام معامالت مشابه یکسان است

ان دنیـا  برای چه پول می دهد؟ برای اینکه مبیع را بگیرد که تمام خریـدار ( هر کسی)خریدار : مثال

جهت تعهد خریـدار بـه دادن ثمـن و    . ثمن را می دهند که مبیع را بگیرند این را جهت تعهد گویند

 .مبیع است نجهت تعهد فروشنده به داد

 



 

101 

 

در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد بایهد   -912ماده

 .مشروع باشد واال معامله باطل است

  

اگر کسی رفت خانه بخـرد  )در معامله الزم نیست جهت آن ذکر شود  113ق ماده طب: جهت معامله

اما اگر جهت را ذکر کنی بایـد مشـروع باشـد و اال معاملـه باطـل      ( نمی پرسند برای چه می خواهی

 : جهت نامشروع سه حالت دارد. است

 113که ایـن معاملـه مطـابق مـاده ی     : جهت نامشروع است و در عقد بیان شده است .1

 .باطل است

مـن آمـده ام خانـه ی     :جهت نامشروع است و بیان نشده ولی طرو معامله می دانهد  .9

بیهان  . کـه ایـن معاملـه باطـل اسـت      ،شما را بخرم و تبدیل به قمارخانه کنم و تو می دانی

 .کردن مهم نیست مهم دانستن طرو است

ـ : جهت نامشروع است و بیان نشده است و طرو معامله هم نمی داند .5 ن معاملـه  که ای

در ادامـه  . من آمده ام خانه ی شما را بخرم و تو نمی دانی برای چه می خواهم. صحیح است

 . به یك بحث خیلی مهم می رسیم

 

 (م.ق 918ماده : )معامله به قصد فرار از دین

 

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شهده آن   - 918 ماده

 (1923مصوب  یاز قانون مدن یمطابق قانون اصالح مواد یاصالح. ) است معامله باطل

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دالئل اقامه نمایهد کهه مهدیون     -مکرر  918 ماده

برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف امهوال وی را  

که در این صورت بدون اجازه دادگهاه حهق فهروش امهوال را      به میزان بدهی او صادر نماید

 (1923مصوب  یاز قانون مدن یمطابق قانون اصالح مواد یالحاق. ) نخواهد داشت

 

 :یک اصطالح

همیشـه در  . معامله ای که ظاهرش معامله است ولی طرفین قصد معاملـه ندارنـد  : معامله ی صوری

 .معامله ی صوری کلك به قانون وجود دارد

مدیون خانـه اش  . مدیونی برای فرار از دین به طور صوری معامله می کند که خیلی رایج است: ثالم

را به نام برادرش می کند به طور صوری برای اینکه طلبکار به چیـزی نرسـد کـه معاملـه ی صـوری      

معامله ی صوری به هـر انگیـزه کـه باشـد باطـل      (. 193ماده )چون در آن قصد نیست باطل است 

 .است
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آن معامله ای است که مدیون برای فرار از دین اموالش را می فروشـد  : معامله به قصد فرار از دین

حکـم  . یعنی صوری نیست اما به کسی می فروشد که از قصد مدیون آگـاه اسـت  ( قصد معامله دارد)

مـی  معامله به قصد فرار از دین نافذ است و طلبکـار اگـر   . می گفت 1503این را قانون قدیم مصوب 

این ماده حذ  شد و هـیچ مـاده    1511سال . خواست تنفیذ می کرد و اگر نمی خواست رد می کرد

یك قانون بی ربط را به جایش آوردند و گفتند معامله به قصد  30اما سال . ای هم جایگزین آن نشد

که صوری  اما ما به دنبال معامله به قصد فرار از دین هستیم. فرار از دین که صوری باشد باطل است

نیست که حکمی در قانون مدنی ندارد و دکتر کاتوزیان گفته در قانون نحـوه ی اجـرای محکومیـت    

 . (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی 109ص ) 1در ماده ی  33های مالی سال 

من به شما بـدهکارم و یـك ماشـین دارم و    : مثال برای معامله به قصد فرار از دین که صوری نیست

حسن دوست من است و از وضـع مـن آگـاه اسـت اآلن ماشـین دسـت       . به حسن فروختم ماشینم را

قانون گفته اگر مدیون به قصد فرار (. قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 1ماده )حسن است 

و حسـن نیـز اگـر آگـاه باشـد      ( چهار ماه تا دو سال زندان)از دین ماشین را بفروشد اوالً مجرم است 

حال با این فرض که حسن آگاه است حکم من و حسن زندان است اما طلبکـار بـا   . شریك جرم است

زندان رفتن من و حسن چیزی گیرش نمی آید و قانون گفته برو در خانـه ی حسـن نیسـت کـه دو     

حالت دارد یا ماشین در خانه ی حسن است یا فروخته اگر ماشین در خانه حسـن بـود طلبکـار مـی     

. طبق ماده این معامله ی صـحیح جـرم اسـت   . له من و حسن صحیح استتواند توقیف کند که معام

اما حالت دوم ایـن اسـت   . پس طلبکار می تواند ماشین حسن را توقیف کند و از آن طلبش را بگیرد

که حسن قبل از اینکه برود زندان ماشین را فروخته که معامله ی حسن نیز درست اسـت و طلبکـار   

ن رجوع کند و از دیگر اموال حسن به اندازه ی قیمت ماشین توقیـف  می تواند طبق این ماده به حس

اگر حسن چیزی نداشت که دیگر هیچ و اگر حسن جاهل بود فقط فروشـنده  . کند و طلبش را بگیرد

در حقوق ایران معامله به قصد فرار از دین بین دو طرو صحیح است اما در اآلن . مجرم اسـت 

عنی خریدار مالك می شود اما در مقابل طلبکـار قابـل اسـتناد    ی مقابل طلبکار قابل استناد نیست

قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی معامله به قصد فرار از دیـن حقیقـی    1طبق ماده . نیست

 . یعنی صوری نیست چون معامله ی صوری باطل است

 . است همچنان غیر نافذ( م.ق 13)استثناهاً وقف به قصد فرار از دین طبق ماده : نکته

 

منوط به اجهازه دیهان    دیان واقف واقع شده باشد علت اضراره صحت وقفی که ب - 43 ماده

 .است
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 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 شرایط اساسی صحت معامله  –فصل چهارم 

 : عقد از لحاظ شرایط اساسی صحت بر سه قسم می باشد: مقدمه

 ا معتبرعقد صحیح یا نافذ ی .1

 عقد باطل یا فاسد .2

 عقد غیر نافذ .3

 :هر عقدی به یکی از سه سبب زیر منحل می شود(: انحالل عقد)نکته 

 . اقاله ویژه ی انحالل عقود الزم است و ماهیتاً عقد می باشد: اقاله یا تفاسخ .1

اقاله ی وقف و با این تفاوت که . تمام عقود الزم را می توان اقاله کرد جز سه عقد وقف، ضمان و نکاح

 . نکاح باطل ولی اقاله ضمان غیر نافذ می باشد

 .فسخ هم در عقود الزم و هم در عقود جایز به کار می رود :فسخ. 2

گاهی اوقات، قانون بر اثر حادثه ای حکم به انحالل عقد می دهد که اصطالحاً به این  :حکم قانون. 3

م در عقود الزم و هم در عقود جایز یافت می شود انفساخ همانند فسخ، ه. انحالل، انفساخ می گویند

 (.م.ق 250و  387مواد )

 

 به باید ثمن و منفسخ ، بیع شود تلف بایع  طرف از اهمال و تقصیر بدون ، تسلیم از قبل مبیع اگر ـ 387 ماده

  این در که باشد نموده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم برای بایع اینکه  مگر گردد مسترد مشتری

 .بود خواهد مشتری مال از تلف ، صورت

 رشد که مواردی در سفه به وهمچنین شود می منفسخ طرفین حد ا موت به جایزه عقود کلیه ی ـ 250 ماده

 . است معتبر

 

 اصیل و نماینده –مبح  اول 

 . قدام می نمایدا منوب عنهاصیل کسی است که برای خود معامله می کند ولی نماینده یا نایب برای اصیل یا 

 : اقسام نماینده
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 : نماینده چهار قسم است به شرح زیر

 (وکیل)نماینده قراردادی یا عهدی  .1

 (وصی و متولی)نماینده ی ایقاعی  .2

 (پدر و جد پدری)نماینده قانونی یا قهری  .3

 (قیم)نماینده ی قضائی یا حکمی  .0

و یا برای ( معامله برای غیر)ک معامله کند هر گاه کسی بر روی مال غیر معامله نماید خواه برای مال: نکته

 (. م.ق 127ماده )آن معامله برای مالک واقع می شود و غیر نافذ است ( معامله به مال غیر)خود 

 

 خواهد عین صاحب برای معامله باشد، آن غیر به متعلق عین ، معامله مثمن یا ثمن که صورتی در ـ 127 ماده

 .بود

 

 

 شخص ثال  تعهد به نفع –مبح  دوم 

 : مقدمه

به این قاعده . م قرارداد ها فقط درباره ی طرفین و قائم مقام آن ها مؤثرند.ق 231مطابق ماده 

قائم . منظور از قائم مقام یعنی جانشین طرف عقد. اصطالحاً اصل نسبی بودن اثر قرارداد می گویند

 (. منتقل الیه)و یا خاص ( وراث طرفین)مقام یا عام است 

 

 در مگر است مؤثر آنها قانونی  مقام قائم و متعاملین طرفین درباره ی فقط عقود و معامالت ـ 231 ماده

 .126 ماده ی مورد

 

و یا به صورت ( م.ق 126ذیل ماده )تعهد به نفع شخص ثال  یا به صورت شرط ضمن عقد است 

 (. م.ق 768ماده )یکی از دو عوض 
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 موقع در اینکه مگر است محسوب  شخص آن خود برای املهمع آن کند می معامله که کسی ـ 126 ماده

 که معامله ضمن در است ممکن معذلک شود ثابت آن خالف بعد، نماید یا تصریح را آن خالف عقد،

 .بنماید ثالثی شخص نفع به هم تعهدی کند می خود برای شخص

نفقه  که شود متعهد یردگ می که الصلحی مال  عوض در طرفین احد است ممکن صلح عقد در ـ 768 ماده

 به یا مصالحه طرف نفع به است ممکن تعهد این کند تأدیه معین  مدت تا ماهه همه یا ساله همه معینی ی

 .شود واقع ثال  اشخاص یا شخص  نفع

 

تعهد به نفع شخص ثال  استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قرارداد است لذا ایجاد آن نیاز به قبول : 1نکته 

 . داردشخص ثال  ن

 . هر گاه ثال  تعهد را قبول کند دیگر حق رد آن را ندارد: 2نکته 

هر گاه ثال  پیش از قبول تعهد، آن را رد کند تعهد از بین نمی رود و متعهد باید آن را به سود  :3نکته 

 . مشروط له اجرا نماید

در . ثال  نگردد تعهد به نفع شخص ثال  باید تفسیر مضیق شود و شامل تملیک به سود :0نکته 

 . تملیک به سود ثال  قبول او ضروری است

 . تعهد به نفع شخص ثال  ناشی از عقد می باشد ولی در مقابل ثال  در حکم ایقاع است :5نکته 

 

 معامله با خود –مبح  سوم 

 : معامله با خود بر دو قسم است به شرح زیر

این نوع معامله با (. م.ق 128ماده  2بند )کسی به عنوان نماینده ی دو طرف عقد، اقدام می کند  .1

 . خود در تمام اقسام نمایندگی و تمام معامالت صحیح می باشد

 

 نفر یک که است ممکن نیز و بنماید اقدام  غیر از به وکالت آنها از یکی یا طرفین است ممکن ـ 128 ماده

 .آورد بعمل را اقدام این  ، متعاملین طرف از به وکالت

 

در مورد این . معامله می کند( به عنوان اصیل)ان نماینده از سوی یک طرف با خود کسی به عنو .2

 :نوع معامله با خود باید گفت

 . ولی قهری و وصی می توانند این نوع معامله با خود را انجام دهند: 1نکته 
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 (.م.ق 1204ماده )قیم نمی تواند این نوع معامله با خود را منعقد نماید : 2نکته 

 

 مال اینکه از اعم کند معامله با خود علیه مولی طرف از قیمومت سمت به تواند نمی قیم ـ 1204 ماده

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

 

وکیل، در صورتی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، نمی تواند اقدام به این نوع : 3نکته 

 (. م.ق 1472ه ماد)معامله با خود نماید 

 

 کند تزویج خود برای را موکله تواند نمی وکیل  شود داده اطالق بطور وکالت که صورتی در ـ 1472 ماده

 .باشد شده داده او صریحاً به اذن این اینکه مگر

 

 

 اشتباه –مبح  چهارم 

 :مورد به شرح زیر سبب بطالن عقد است 0اشتباه تنها در 

 (.م.ق 120ماده )اشتباه در نوع یا ماهیت عقد  .1

 

 باشد موافق باید نمایند می معامله ، انشاء آن وسیله به متعاملین که دیگر اعمال و اشارات و الفاظ ـ 120 ماده

 معامله واالّ است  داشته را آن انشاء قصد دیگر طرف که کند قبول را عقدی ، همان طرفین احد که به نحوی

 .بود خواهد باطل

 

 .اشتباه در مورد عقد .2

 353ماده )شتباه در خود موضوع معامله یا ماهیت مورد معامله یا وصف اساسی مورد معامله ا .3

 (.م.ق
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 باطل ، بیع نباشد جنس آن از در واقع و شود فروخته خاصی جنس عنوان به معین چیز هرگاه ـ 353 ماده

 فسخ حق مشتری قیماب به نسبت و است باطل بعض آن به نسبت باشد غیرجنس از ، آن از بعضی اگر و است

 .دارد

 

 762ماده )اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد  .0

 (. م.ق

 

 . است باطل صلح باشد شده  واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مصالحه طرف در اگر ـ 762 ماده

 

 : چند نکته

مله، جهت معامله و سایر انگیزه ها و اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله، ارزش مورد معا: 1نکته 

 . دواعی موجب بطالن معامله نمی شود

 .اشتباه هیچگاه موجب عدم نفوذ معامله نمی گردد :2نکته 

ماده )اشتباه در نکاح اگر در شخص و یا شخصیت طرف باشد موجب بطالن عقد است  :3نکته

 (. م.ق 1128ماده )ی دهد ولی اگر در اوصاف طرف باشد به طرف دیگر حق فسخ م( م.ق 1467

 

 نباشد شبهه دیگر طرف در شخص طرفین از هیچ یک برای که به نحوی شوهر و زن تعیین ـ 1467 ماده

 . است نکاح صحت شرط

 مذکور طرف که شود معلوم ازعقد بعد و شده شرط خاصی صفت طرفین از یکی در هرگاه ـ 1128 ماده

 یا شده عقد تصریح در مذکور وصف خواه بود خواهد فسخ حق مقابل طرف  برای بوده مقصود وصف فاقد

 .باشد شده واقع آن بر  متبانیاً عقد

 

 . در تعارض اشتباه با تدلیس یا غبن، اشتباه مقدم است و عقد باطل می باشد: 0نکته 

 

 اکراه –مبح  پنجم 

 .اکراه معنوی و اکراه مادی: اکراه بر دو قسم است: 1نکته 
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نوی، مکرَه قصد و رضا دارد ولی چون رضایش معیوب است، عقد غیر نافذ می در اکراه مع :2نکته 

 (.م.ق 243ماده )باشد هر چند اکراه از سوی ثال  به عمل آید 

 

 واقع متعاملین از غیر خارجی  شخص طرف از اگر چه است معامله نفوذ عدم موجب اکراه ـ 243 ماده

 .شود

 

 . کرَه مؤثر افتد و مالک شخصی استدر اکراه، تهدید باید در شخص م :3نکته 

بنابراین معامله ی . در اضطرار، یا فشار درونی است و یا هدف از تهدید انعقاد معامله نمی باشد :0نکته 

 (.م.ق 246ماده )اضطراری صحیح است 

 

 اضطراری معامله ی و نشده مکرَه محسوب کند معامله به اقدام اضطرار، نتیجه در کسی اگر ـ 246 ماده

 .بود خواهد معتبر

 

 (. م.ق 1474ذیل ماده )در اکراه مادی، عقد به واسطه ی فقدان قصد باطل است : 5نکته 

 

 نافذ کند اجازه را عقد ، کره از زوال بعد مکره هرگاه و است عقد نفوذ شرط زوجین رضای ـ 1474 ماده

 .باشد قصد فاقد عاقد که بوده ای  درجه  به اکراه اینکه  مگر است

 

 

 اهلیت –بح  ششم م

 (. م.ق 1213و  1212مواد )کلیه معامالت مجنون دائمی و صغیر غیر ممیز باطل است : 1نکته 

 

 است بالاثر و باطل باشد او مالی حقوق و اموال به مربوط که تا حدی صغیر اقوال و اعمال ـ 1212 ماده

 . مباحات حیازت  و العوضب صلح و هبه قبول مثل کند بالعوض تواند تملک  می ممیز صغیر معذلک

 حقوق و اموال در تصرفی هیچ تواند نمی  جنون حال در ادواری مجنون و مطلقاً دائمی مجنون ـ 1213 ماده

 نماید می  افاقه  حال در ادواری مجنون که حقوقی اعمال لکن خود قیّم یا ولی با اجازی ولو بنماید خود مالی

 .باشد سلّمم او افاقه ی که آن بر مشروط است نافذ



 

109 

 

 

ماده )تملکات بالعوض صغیر ممیز صحیح است . معامالت صغیر ممیز اصوالً غیر نافذ است :2نکته 

 (. م، فوق الذکر.ق 1212

معامالت غیر مالی سفیه (. م.ق 1210ماده )غیر نافذ است ( غیر رشید)معامالت مالی سفیه  :3نکته 

 (. م.ق 1210ماده )سفیه صحیح است  تملکات بالعوض(. م.ق 1136و  1460مواد )صحیح است 

 

 از اعم او قیّم یا ولی اجازه با مگر نیست  نافذ خود اموال در غیر رشید تصرفات و معامالت ـ 1210 ماده

 باشد که قبیل هر از بالعوض تملکات معذلک . عمل انجام از بعد باشد یا شده داده قبالً اجازه این اینکه

 . است نافذ هم  اجازه بدون

 .باشد قاصد و بالغ و عاقل باید عاقد ـ 1460 دهما

 .باشد مختار و قاصد و عاقل و  باید بالغ  دهنده طالق ـ 1136 ماده

 

 (. م.ق 1213ماده )باطل است مگر اینکه افاقه او ثابت شود  اصوالًمعامالت مجنون ادواری  :0نکته 

 

 حقوق و اموال در تصرفی هیچ تواند نمی  ونجن حال در ادواری مجنون و مطلقاً دائمی مجنون ـ 1213 ماده

 نماید می  افاقه  حال در ادواری مجنون که حقوقی اعمال لکن خود قیّم یا ولی با اجازی ولو بنماید خود مالی

 .باشد مسلّم او افاقه ی که آن بر مشروط است نافذ

 

 

 مورد معامله  –مبح  هفتم 

 (.م.ق 216ماده )د مورد معامله باید معلوم و معین باش: 1نکته 

 

 . است کافی آن به اجمالی  علم که خاصه موارد در مگر نباشد مبهم باید معامله مورد ـ 216 ماده

 

 302ماده )آن مشخص باشد  وصفو  جنسو  مقدارمنظور از معلوم بودن مورد معامله یعنی : 2نکته 

 (. م.ق
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 یا ذرع یا عدد یا کیل یا وزن به آن مقدار عیین ت و باشد معلوم باید مبیع وصف و جنس و مقدار ـ 302 ماده

 . است بلد عرف  تابع ، مشاهده یا مساحت

 

 (. م.ق 072ماده )منظور از معین بودن مورد معامله یعنی مصداق آن در خار  مشخص باشد  :3نکته 

 

 . است مردد باطل یا مجهول عین اجاره ی و باشد معین باید مستأجره عین ـ 072 ماده

 

مورد معامله باید تفصیالً معلوم باشد مگر در مورد عقود مبتنی بر مسامحه که علم اجمالی در  :0 نکته

 (. م.ق 766و  620، 560، 563مواد )آن ها کافی است 

 

 که شود ملتزم کسی اگر بنابراین نیست  الزم ، الجهات  جمیع من اجرت بودن معلوم  جعاله در ـ 563 ماده

 . است صحیح جعاله بود خواهد او مال ، آن از معینی مشاع  حصه ی کند یداپ را او گمشده ی کس هر

 نامعلوم آن کیفیات و مردد هم عمل  است ممکن ، عامل تعیین لزوم عدم از گذشته جعاله در ـ 560 ماده

 .باشد

 اینبنابر نیست شرط نماید می را  آن ضمانت که دینی شرایط و اوصاف و مقدار به ضامن علم ـ 620 ماده

لیکن  است صحیح ضمان است مقدار چه دین آن بداند اینکه بشود بدون شخص  دین ضامن کسی اگر

 . است باطل تردید نحو به  دین چند از یکی ضمانت 

 کلیه ی باشند داده خاتمه صلح به  را خود فرضیه ی و واقعیه دعاوی تمام بطورکلی طرفین اگر ـ 766 ماده

  به صلح اینکه مگر نباشد معلوم صلح حین در دعوی منشاء اگرچه ت اس محسوب صلح در داخل دعاوی

 .نگردد آن شامل قرائن حسب

 

 (. م.ق 560ماده )مورد معامله باید معین باشد مگر در مورد عقد جعاله  :5نکته 

 

 نامعلوم آن کیفیات و مردد هم عمل  است ممکن ، عامل تعیین لزوم عدم از گذشته جعاله در ـ 560 ماده

 .اشدب
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 جهت معامله –مبح  هشتم 

هر گاه جهت معامله نامشروع بوده و طرفین از آن آگاه باشند معامله باطل است هر چند جهت  :1نکته 

 (. م.ق 217ماده )نامشروع در عقد تصریح نشده باشد 

 

 باشد مشروع باید باشد، شده اگر تصریح ولی شود تصریح آن جهت که نیست الزم معامله در ـ 217 ماده

 . است باطل معامله واالّ

 

 (. م.ق 125ماده )معامله صوری به هر انگیزه ای که باشد باطل است  :2نکته 

 

 قصد فقدان واسطه ی به معامله آن نماید معامله  خواب در یا بیهوشی یا مستی حال در کسی اگر ـ 125 ماده

 . است باطل

 

ماده )افذ ولی در برابر طلبکار غیر قابل استناد است معامله به قصد فرار از دین بین دو طرف ن :3نکته 

 (. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 0

 

 تیّمحکوم  ه ییاالجرا و کل  موضوع اسناد الزم یو تعهدات مال نید یـ هرکس به قصد فرار از ادا 0 ماده

 یاو کاف یبده  پرداخت یش برااموال هماند ی که باق یانتقال دهد به نحو یگریمال خود را به د ، یمال یها

 یشد و در صورت خواهد  محکوم  یریماه تا دو سال حبس تعز و مرتکب به چهار ینباشد عمل او جرم تلق

صورت اگر  نیو در ا گردد یمحسوب م  جرم کیبا علم به موضوع اقدام کرده باشد شر زین رندهیگ که انتقال

 رندهیمثل آن از اموال انتقال گ ای متیق صورت  نیا ریر غآن و د نیباشد ع رندهیانتقال گ تیمال در ملک

 .خواهد شد فایاست نید ه ییبابت تأد

 

 (. م.ق 65ماده )است  غیر نافذوقف به قصد فرار از دین  :0نکته 

 

 . است دیان اجازه به باشد، منوط شده واقع ، واقف دیان اضرار به علت که وقفی صحت ـ 65 ماده
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 (م.ق 991تا  913مواد ) :اثر معامالت

 

الزم  قهائم مقهام آنهها    بین متعاملین و عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد - 913 ماده

 .بعلت قانونی فسخ شود اینکه به رضای طرفین اقاله یا االتباع است مگر

 

 : بیّن دو اصل است 119ماده 

 .زم استاگر شك کنیم عقدی الزم یا جایز است باید گفت که ال: اصل لزوم .1

طبق این اصل هر عقدی که منعقد شد چه الزم و چه جـایز بایـد   : اصل نیروی الزام آور عقد .1

عقد جایز را می توان فسـخ  . اجراء شود و به بهانه ی جایز بودن نمی توان عقد را اجراء نکرد

 . کرد اما تا زمانی که فسخ نکرده ای باید اجراء شود

دو اصـل لـزوم و    الزم االتّباعاز کلمـه ی  . ی عقود اجرا می شوداصل نیروی الزام آور عقد، در همه 

 .نیروی الزام آور عقد در می آید

 

 : عقود طرفین را به سه چیز ملزم می کند

 .آنچه طرفین در عقد گفته اند یا نوشته اند، ملزم به آن هستند .1

چنـین  یعنی چیزی در قرار داد ننوشته ایـم امـا عـر  محـل     . هر چیزی که عر  می گوید .1

 .درست است که در قرارداد نیامده اما باید رعایت گردد. است

 .آنچه قانون گفته .5

 : قانون دو نوع است

 قانون امری (1

 قانون تکمیلی (1

. قانونی است که باید اجرا بشود و طرفین نمی توانند بر خالفـش توافـق کننـد   (: آمره)قانون امری 

 .اگر توافق کنند باطل است

 

 . عهده شوهراسته ئم نفقه زن بدا عقد در – 1134 ماده

 

 . این قانون امری است( م.ق 1101ماده )در نکاح داهم نفقه با شوهر است (: 1)مثال 
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با شوهر اسـت کـه ایـن هـم     ( اصطالح حق طالق اشتباه است)در نکاح داهم اختیار طالق (: 1)مثال 

نداشته باشد اما می توان بـه  امری است و نمی توان اختیار را به زن داد به طوری که شوهر اختیاری 

 . زن وکالت در طالق داد

( دو اراده)قانونی است که طرفین می توانند برخالفش توافق : قانون تکمیلی یا تخییری یا مخیره

 . اگر توافق کنند از بین می رود ولی اگر توافق نکنند مانند قانون امری اجراء می شود. کنند

امـا  ( م.ق 1111ماده )با شوهر است که یك قانون تکمیلی است  در نکاح اختیار تعیین مسکن: مثال

 . طرفین می توانند اختیار را به زن بدهند به طوری که اختیار با شوهر نباشد

 

مگرآنکه اختیهارتعیین   سکنی نماید منزلی که شوهرتعیین می کند در زن باید - 1116 ماده

 . منزل به زن داده شده باشد

 

مبیع باید در محل عقد تسلیم شود که این یك قانون تکمیلی اسـت و   533ده در بیع طبق ما: مثال

 . طرفین می توانند توافق کنند که مبیع جای دیگری تحویل شود

 

 واقهع شهده اسهت مگهر     بیع درآنجا که عقد محلی تسلیم شود در مبیع باید - 923 ماده

بیع محل مخصوصهی   ضمن در یا و باشد محل دیگر عادت مقتضی تسلیم در اینکه عرو و

 . برای تسلیم معین شده باشد

 

 چطور بفهمیم قانون امری است یا تکمیلی؟ 

قانون تکمیلی است اما اگر چیزی نگفته « مگر اینکه بر خال  آن توافق شود»اگر در قانون گفته بود 

. بود آن وقت معلوم نیست که امری است یا تکمیلی و یك سری مواد هم هست کـه اختالفـی اسـت   

 (. م.ق 193ماده )عضی گفته اند امری است و بعضی گفته اند تکمیلی است ب

 

صحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضهامن   اینکه ضمان بطور از بعد – 438 ماده

 .به مضمون له مشغول می شود

 

 .قانون امری بر همه چیز مقدم است یعنی هم بر توافق طرفین و هم بر عر  و عادت(: 1)نکته 

 .توافق طرفین هم بر عر  مقدم است و هم بر قانون تکمیلی(: 9)کته ن

باألخره بین عر  و قانون تکمیلی عر  مقدم است زیرا عر  همان توافق ضمنی طرفین (: 9)نکته 

 (. م.ق 113ماده )است 
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متعارو بودن امری در عرو و عادت به طهوری کهه عقهد بهدون تصهریح ههم        -993ماده

 .نزله ذکر در عقد استمنصرو آن باشد به م

 

در عر  مصالح فروش ها این است که مبیع . طبق قانون مبیع باید در محل عقد تحویل شود: مثال

این . را در محل ساختمان تحویل می دهند که عر  با قانون تعارض دارد و اینجا عر  مقدم است

 . چهار تا در طول همدیگر هستند

 

 

 

 

 

 : م.ق 991ماده 

 

کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خهودداری  اگر  -991ماده

کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرو مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسهارت  

 .به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد تصریح شده و یا تعهد عرفاً

 

ی یکی از طرفین از تعهدش تخلف مـی کنـد یـك قـرارداد     عنوان ماده مسئولیت قراردادی است یعن

تعهد هم می تواند ناشی از قرارداد باشد و هم می تواند ناشی از قـرارداد  )داریم که در آن تعهد است 

قانون گفته در صورتی مسئول است کـه یکـی از ایـن    . که طر  از تعهدش تخلف کرده است( نباشد

ر عقد تصریح شده باشـد یعنـی در عقـد نوشـته باشـند اگـر       باید یا جبران خسارت د. سه شرط باشد

یا تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشـد  . متعهد خسارت زد باید جبران کند، که یك چیز بدیهی است

 111ضمان یعنـی مسـئولیت، آخـر مـاده     )که معموالً هست و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد 

است در مورد خسارت تأخیر تأدیـه   111آخر ماده ی  که در واقع توضیح قسمت 113ماده ی (. م.ق

طبق قـانون قـدیم آیـین    . است یعنی پول نقد یعنی حال، وجه نقد یعنی پول که ربطی به هم ندارند

بایـد خسـارت مـی داد    % 11هر کس باید پـولی مـی داد و نمـی داد سـالی     ( 1513)دادرسی مدنی 

 (. صدی دوازده در سال)

شما یك میلیون بدهم شما مطالبه می کنید من نمی دهم که باید سال بعـد  من امروز باید به : مثال

م .د.آ)در قـانون جدیـد    . ... هـزار و  110هزار تومان، دو سال بعد یك میلیـون و   110یك میلیون و 

را برداشتند و گفتند بر طبق شاخ  بانك مرکزی محاسبه می شـود   11صدی  311ماده ( 39سال 

 . تأدیه می گویندو این را خسارت تأخیر 
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توانهد بها رعایهت     در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می -998ماده

 .خیر در تادیه دین محکوم نمایدأمدیون را به جبران خسارت حاصله از ت 991 ماده

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خهودداری   -991ماده

صورت تخلف مسئول خسارت طرو مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسهارت   کند در

 .به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد تصریح شده و یا تعهد عرفاً

 

مسئولیت یعنی الـزام بـه جبـران    . مسئولیت قراردادی در مقابل مسئولیت غیر قراردادی است: نکته

 :مسئولیت به دو قسم تقسیم می شود. زده و باید جبران کند یکی به دیگری خسارت. خسارت

 مسئولیت قراردادی .1

 مسئولیت غیر قراردادی .1

مسئولیت قراردادی سه تا شرط دارد یعنی اگـر ایـن سـه شـرط جمـع بشـود مسـئولیت مـی شـود          

قراردادی اما اگر یکی از این سه شرط نبود مسئولیت مـی شـود غیـر قـراردادی کـه فـرق دارد کـه        

 . دادی باشد یا غیر قراردادیقرار

 

 (: مهم)شرایط مسئولیت قراردادی 

اولین شرط مسئولیت قراردادی این است که بین زیان دیده و زیـان زننـده    :وجود قرارداد .1

مثالً کسی در داخل خیابان با ماشین به یکی می زند که مسئولیت قـراردادی  . قرارداد باشد

 . ستنیست چون بین این دو نفر قراردادی نی

وجود قرارداد کافی نیست و باید از تعهد ناشی از قرارداد : تخلف از تعهد ناشی از قرارداد .9

مؤجر در داخل خیابان می زنـد بـه ماشـین    . قرارداد است مستأجربین مؤجر و . تخلف شود

 .استکه اینجا مسئولیت قراردادی نیست چون از تعهد تخلف نکرده  مستأجر

ممکن است بین مـن و شـما قـرارداد باشـد و     . نه به ثالث: دورود خسارت به طرو قراردا .9

خسارت بایـد بـه طـر  قـرارداد وارد     . من از تعهدم تخلف بکنم و به ثالث خسارت زده شود

 . شود تا مسئولیت قراردادی محسوب شود نه به شخ  ثالث

لیت غیـر  اگر این سه شرط باشد مسئولیت قراردادی است و اگر یکی از این سه شرط نباشـد مسـئو  

در  .یکی از فایده های مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بار اثبهات اسهت  . قراردادی اسـت 

تعهـد بـه   )الزم نیسـت تقصـیر متخلـف ثابـت بشـود      ( یعنی نه همیشه)مسئولیت قراردادی معموالً 

 . (تعهد به وسیله)ولی در مسئولیت غیر قراردادی معموالً باید تقصیر متعهد ثابت بشود ( نتیجه

 .توضیح داده می شود 153می خورد و با ماده  153به ماده  111ماده 

 

 : م.ق 999 ماده

 . چون صحت اماره است. در مورد اصل صحت است یا همان قاعده ی صحت
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قاعده ی صحت گفته هر معامله که واقع می شود محمول بر صحت است مگر اینکه فسـاد آن ثابـت   

 . شود

اگر در وقوع ظاهری عقد تردید داشته باشیم جـای  . اجراء نمی شود قاعده ی صحت همه جا: 1نکته 

قاعده ی صحت جایی است که حداقل در وقوع ظاهری عقـد تردیـد نداشـته    . قاعده ی صحت نیست

مثالً یکی گفت فروختم و دیگری هم گفت خریدم که ظاهر آن بیع است حال اگر شك کنیم . باشیم

حـال یـك   . قاعده ی صحت است و می گوییم صـحیح اسـت  که صحیح است یا باطل که اینجا جای 

در وقوع ظاهری عقد تردید داریم و جای قاعـده ی   اموقع نمی دانیم طر  چه چیزی گفته که اینج

 . صحت نیست

اگر مخالف قانون باشـد عقـد باطـل و    . عقدی داریم که شك داریم مخالف قانون است یا نه: 9نکته 

اینجا جای قاعده ی صحت است و این قاعـده مـی گویـد ایـن     . اگر مخالف قانون نباشد صحیح است

مثالً یك تن برنج می خـریم کـه شـش مـاه دیگـر تحویـل       . عقد مخالف قانون نیست و صحیح است

در اینجا مـی  . می گویندبیع کالی به کالی بگیریم و پولش را سه ماه دیگر تحویل بدهیم که این را 

 . و صحیح است طبق اصل صحت توانیم بگوهیم بیع کالی به کالی نیست

اما نمی دانیم قانون امری اسهت  . عقدی داریم که با قانون صدردرصد مخالف است: 9نکته 

یا تکمیلی که قاعده ی صحت می گوید عقد صحیح است و باید قانون را تکمیلهی بهدانیم   

 (. ؟؟ م.ق 438ماده )

د نمـی دانـیم موقـع فـروش نماینـده      یك نفر روی مال غیر معامله می کند و آنرا می فروش: 6نکته 

کـه اینجـا   . اگر نماینده بوده معامله صحیح و اگر نماینده نبوده معامله صـحیح نیسـت  . بوده یا نبوده

پـس معاملـه درسـت    . جای قاعده ی صحت نیست و اصل این است که هـیچ کـس نماینـده نیسـت    

 . نیست مگر طر  ثابت کند که نماینده است

 

 : م.ق 996ماده 

مردم اهل عرفنهد و بها ههم ادبهی و لغهوی      . لفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیهگفته ا

. به نکاح موقهت مهی گوینهد صهیغه    . صحبت نمی کنند و می گویند قرض بده یعنی عاریه

 . مردم به تمام عقد ها می گویند قرارداد

 

 .الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه -996ماده

 

 : خسارت

 : اریمکه دو نوع خسارت د

 خسارت عدم انجام تعهد .1

 (خسارت تأخیر)خسارت تأخیر در انجام تعهد  .1
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که اصل تعهد قابل انجام نیست و  استجایی (: خسارت عدم)خسارت عدم انجام تعهد  .1

این نوع خسارت معموالً جایی اسـت کـه تعهـد    . متعهد به جای اصل تعهد خسارت می دهد

ی که باید فقط آن شب آماده بشود و زمـان  مثالً شام عروس. مطلوب باشدبه صورت وحدت 

. این را وحدت مطلـوب گوینـد  . زمان بگذرد دیگر به درد نمی خورد رآنقدر مهم است که اگ

یعنی تعهدی که باید در زمانی انجام بشود و زمان آنقدر مهم اسـت کـه اگـر زمـان بگـذرد      

 . هد را پرداخت کنددیگر به درد نمی خورد و اگر زمان بگذرد باید خسارت عدم انجام تع

در جایی اسـت کـه اصـل تعهـد قابـل       (:خسارت تأخیر)خسارت تأخیر در انجام تعهد  .9

انجام است ولی متعهد دیر کرده و در اینجا متعهد باید دو کار بکند، هم اصل تعهد را انجـام  

 تعهدد مطلهوب اسهت   این خسارت جایی است که . بدهد و هم بایت تأخیر خسارت بدهد

مـثالً معمـار گفتـه خانـه را اول اردیبهشـت      . ن بگذرد باز هم قابل انجام اسـت یعنی اگر زما

حال معمار یك سال دیر می کند که بایـد هـم   . تحویل می دهم که این تعدد مطلوب است

نتیجه اینکه خسارت عهدم  . خانه را تحویل بدهد و هم بابت این یك سال خسارت بدهـد 

خسارت تأخیر در انجام تعهد بها اصهل    انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمی شود ولی

 . تعهد جمع می شود

 

 :تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

تعهـدی اسـت کـه متعهـد     . مثل تعهد پزشك، تعهد امین و تعهـد وکیـل  : سیلهواصطالح تعهد به 

پزشك حداکثر سـعی خـود را   . سعی می کند که کارش را انجام بدهد، سعی می کند به نتیجه برسد

ین می گوید من سعی ام را می کنم که مال را حفظ کنم ولی اگر مال تلف شده بـه مـن   ام. می کند

 .ربطی ندارد

طبـق  )اگر همه چیـز آرام باشـد   . است که رسیدن به نتیجه دست متعهد است این: تعهد به نتیجه

 .مثل معمار طر  به تعهدش عمل می کند( روند عادی امور

. نقل در بردن بار است که بـار را بـر مـی دارد و مـی بـرد      مثال برای تعهد به نتیجه متصدی حمل و

 . شاید بین راه تصاد  کند و شاید هم سالم برسد

در تعهد به وسیله اگر متعهد تخلف کند متعهد له در صورتی می تواند خسـارت بگیـرد کـه    : تفاوت

در . ینطـور امین مسئول نیست مگر اینکه تقصیرش ثابت شود و وکیل هم هم. تقصیرش را ثابت کند

اگـر  . تعهد به نتیجه همینکه متعهد تخلف کرد مسئول اسـت و الزم نیسـت تقصـیرش ثابـت بشـود     

در تعهد بهه وسهیله بهار    . متعهد بخواهد خسارت ندهد باید ثابت کند که قوه ی قاهره بوده اسـت 

 . اثبات با متعهد له است و در تعهد به نتیجه بار اثبات با متعهد است

متحان گزینه ها را می بینیم اگر در همه ی گزینه ها داده بود تقصیر می فهمـیم  در ا: نکته ی مهم

 . اگر در گزینه ها داده بود قوه ی قاهره تعهد به نتیجه است. به وسیله است
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اگر در تست یك گزینه تقصیر بود و یکی قوه ی قاهره گزینه ی تقصیر با تعهـد بـه وسـیله درسـت     

قاهره است با تعهد به نتیجه درست است که باید قـوه ی قـاهره را   است و گزینه ی دیگر که قوه ی 

 . اصل این است که تعهد به نتیجه است. چون تعهد به نتیجه است. بزنیم

 

 (: تعهد به نتیجه) 993و  992ماده 

 

م یعنی سه تا شرط با هه . قوه ی قاهره یا فورس ماژور، حادثه ای است که سه تا شرط دارد

  :هستند

حـال مـی خواهـد طبیعـی     ( خارجی)قوه ی قاهره خارج از اراده ی متعهد باشد  :شرط اول .1

 (.م.ق 113ماده )باشد یا هر حادثه ی دیگر 

 

شود که نتوانهد ثابهت    دیه خسارت میأمتخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به ت -992ماده

 .مودنماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او ن

 

را دفع کرد مثل سیل و طوفان  قوه ی قاهره غیر قابل دفع باشد یعنی نتوان آن :شرط دوم .1

 (. م.ق 119ماده )

 

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتهدار اوسهت نتوانهد از     -993ماده

 .دیه خسارت نخواهد بودأعهده تعهد خود برآید محکوم به ت

 

 . این شرط در قانون نیامده است. اهره غیر قابل پیش بینی باشدقوه ی ق :شرط سوم .5

 

است و اگر گفتند طبـق  « سه شرط»اگر در کنکور گفتند قوه ی قاهره چند شرط دارد جواب  :نکته

است زیرا قانون غیر قابل پیش بینـی بـودن را   « دو شرط»قانون قوه ی قاهره چند شرط دارد جواب 

 . نگفته است

 

 : م.ق 993ماده « -(ا وجه کیفریی)وجه التزام 

 

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلهف متخلهف مبلغهی بهه      -993ماده

عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه کهه ملهزم شهده    

 .است محکوم کند
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 . دو نوع خسارت داشتیم یکی خسارت عدم و دیگری خسارت تأخیر

وجه التزام عبارت است از خسارت تخلف از انجام تعهد که میزان آن در عقد تعیین شـده و متخلـف   

 . باید همان را بدهد

 :م پس دو نوع وجه التزام هم داریمچون دو نوع خسارت داری

 وجه التزام راجع به عدم .1

 وجه التزام راجع به تأخیر .1

به شب غذای عروسـی را بیـاورد و تعهـد مـی     با یك رستوران قرارداد می بندیم که پنج شن :1مثال 

که اگر غذا را نیاورد باید ده میلیون خسارت بدهد که ممکن است یك میلیون خسارت بـه مـن    دکن

 . وارد شده باشد یا ممکن است صد میلیون خسارت به من وارد شده باشد

می بنـدد کـه خانـه را اول    معمار قرارداد  ،در مورد وجه التزام راجع به تأخیر در انجام تعهد :9مثال 

اردیبهشت تحویل بدهد بعد در قرارداد می گوید اگر تـأخیر کـردم در ازای هـر روز تـأخیر ده هـزار      

تومان می دهم که بعنوان مثال اگر معمار یك سال تأخیر کرد باید هم خانه را تحویـل بدهـد و هـم    

 (. م.ق 150ماده )روزی ده هزار تومان را بدهد 

. که با وجه التـزام فـرق دارد  (: محدود کننده، مصونیت) شرط تحدیدح داریم یك اصطال: 1نکته 

در شرط تحدید مسئولیت، حداکثر مسئولیت مشخ  می شود پس اوالً باید میزان واقعـی خسـارت   

باشـد  ( رقم قـرارداد )و ثانیاً اگر میزان واقعی خسارت بیشتر از آن رقم ( توسط کارشناس)ثابت بشود 

 . را می دهد ولی اگر کمتر از آن رقم باشد مبلر کمتر را می دهدمتعهد همان رقم 

نداشـت مـی   ( تـا )در قرارداد می نویسند اگر متعهد تخلف کرد تا ده میلیون مسئول باشد اگر : مثال

 . داشت شرط تحدید است( تا)شود وجه التزام ولی اگر 

میلیـون تعیـین    10یین کن که میلیون و به کارشناس می گویی خسارت را تع 10در قرارداد نوشته 

  . ... میلیون 3می کند که باید همان ده میلیون را بدهد اگر گفت 

کـه ده  ( میلیـون  10)که کارشناس گفته ( میلیون 10)در شرط تحدید یك رقم را در قرارداد نوشته 

ایـن را شـرط تحدیـد    . میلیـون را مـی دهـد    3میلیون،  3میلیون را می دهد و اگر کارشناس گفت 

 . مسئولیت گویند

شرط شده متعهـد مسـئول نباشـد ایـن را شـرط عـدم مسـئولیت         :شرط عدم مسئولیت: 9نکته 

مثالً مالك اصرار دارد که امین مالش را قبول کند و امین می گوید به یك شرط اگر مـال بـا   . گویند

 . این را شرط عدم مسئولیت گویند. تقصیر هم از بین رفت من مسئول نیستم

 : مورد 9سئولیت درست است جز در شرط عدم م

من شرط عـدم مسـئولیت کـردم    ( پس در تقصیر غیر عمدی درست است) :تقصیر عمدی .1

 . که عمداً بروم مال را تلف کنم

 خسارات بدنی .1

 لطمه به حیثیت، شرافت و آبرو .5
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 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 اثر معامالت –فصل پنجم 

 کلیات –مبح  اول 

 . م، هم مبین اصل لزوم است و هم بیانگر اصل نیروی الزام آور عقد.ق 212ماده : 1نکته 

 

 مگر است االتباع الزم  آنها مقام و قائم متعاملین بین باشد، شده واقع قانون برطبق که عقودی ـ 212 ماده

 .شود فسخ قانونی یا به علت اقاله طرفین رضای به اینکه

 

امری قانونی است که طرفین قرارداد نمی توانند برخالف آن تراضی نمایند ولی قانون تکمیلی قانون  :2نکته 

 . موقعی اجرا می شود که توافقی برخالف آن نشده باشد

 . قانون امری بر اراده ی طرفین و همچنین بر عرف و عادت مقدم است :3نکته 

 . کمیلی مقدم استاراده ی طرفین بر عرف و عادت و نیز بر قانون ت :0نکته 

 . عرف و عادت بر قانون تکمیلی مقدم است :5نکته 

 

 خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد –مبح  دوم 

مانند تعهدی که . خسارت عدم انجام تعهد هنگامی است که اصل تعهد، دیگر قابل اجرا نمی باشد: 1نکته 

 . به صورت وحدت مطلوب بوده و از آن تخلف شده است

خسارت تأخیر در انجام تعهد هنگامی است که اصل تعهد همچنان قابل انجام می باشد مانند تعهد  :2نکته 

 . تخلف شده که به صورت تعدد مطلوب باشد

در تعهد به وسیله به هنگام تخلف متعهد، متعهد له باید تقصیر او را ثابت نماید تا بتواند مطالبه  :3نکته 

 . خسارت کند

تیجه صرف تخلف متعهد از انجام تعهد ضمان آور است مگر اینکه متعهد قوه قاهره را در تعهد به ن :0نکته 

 . ثابت نماید
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 . در میان تعهدات اصل بر تعهد به نتیجه می باشد :5نکته 

 222و  227مواد )قوه ی قاهره حادثه ای است خارجی، غیر قابل دفع و غیر قابل پیش بینی  :6نکته 

 (. م.ق

 

 عدم که نماید ثابت نتواند که شود می  خسارت تأدیه به محکوم وقتی تعهد انجام از فمتخلّ ـ 227 ماده

 .نمود او به مربوط توان نمی که است بوده خارجی  علت واسطه ی به ، انجام

 تعهد عهده از نتواند ، اوست اقتدار حیطه  از خار  آن دفع که ای حادثه واسطه ی به متعهد اگر ـ 222 ماده

 .بود نخواهد تأدیه یه خسارت به محکوم برآید، خود

 

 234ماده )وجه التزام عبارت است از مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام و یا تأخیر در انجام تعهد  :7نکته 

 (.م.ق

 

 خسارت عنوان به مبلغی ، متخلف تخلف صورت در که باشد شده شرط معامله ضمن در اگر ـ 234 ماده

 .کند محکوم است شده ملزم که آنچه از کمتر یا بیشتر را به او تواند نمی حاکم نماید، تأدیه

 

 . در شرط تحدید مسئولیت، تنها حداکثر مسئولیت مشخص می شود :8نکته 

شرط عدم مسئولیت اصواًل نافذ است جز در مـورد صـدمات بـدنی، لطمـه بـه حیثیـت و شـرافت و         :2نکته 

 .تقصیر عمدی
 

 
 

 (: م.ق 964تا  999مهم، مواد )شروط ضمن عقد 

عقد توافق اصلی است و شرط توافـق  . شرط ضمن عقد توافقی است فرعی که در ضمن عقد می شود

 :از این رابطه دو نتیجه می گیریم. پس رابطه ی عقد و شرط می شود رابطه ی اصل و فرع. فرعی

 .شرط هم باطل است( از اول)اگر عقد باطل باشد  .1

هر دوی این نتایج استثناهاتی دارند امـا مـا فقـط    اگر شرط باطل باشد عقد باطل نیست که  .1

 :استثناهات شروط ضمن عقد را به چهار قسمت تقسیم می کنیم

 شروط باطل (1

 شروط صحیح (1
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 اسقاط شرط (5

 انحالل شرط (1

 

 (: م.ق 999و  999مواد )شروط باطل ( 1

 . نتیجه ی دوم استثناهاتی دارد که فقط استثناهات این نتیجه را می خوانیم

 :دو دسته اند شروط باطل

 شروط باطلی که عقد را باطل نمی کنند (1)

 شروط باطلی که عقد را باطل می کنند (1)

 

 (:م.ق 999ماده )شروط باطل غیر مبطل  (1)

 

 :شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست -999ماده

 .شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد -1 

 .شرطی که در آن نفع و فایده نباشد -9 

 .ه نامشروع باشدشرطی ک -9 

 

قانون سه تا شرط را گفته ولـی دو  . یعنی شروطی که خود باطل هستند ولی عقد را باطل نمی کنند

 .تا دیگه هم اضافه دارد

 :شرطی که نمی شود انجام داد که خود دو نوع است :شرط نامقدور .1

 نامقدور مطلق( الف

 نامقدور نسبی( ب

 .ق استاز نامقدور، نامقدور مطل 151منظور ماده 

 . شرطی که نامقدور مطلق است باطل است ولی شرطی که نامقدور نسبی است باطل نیست

سـاعت دیگـر بـه آمریکـا      3مثالً اینکه کسی شرط کند که من را تا . نامقدور مطلق یعنی محال

 . پس شرط نامقدور مطلق باطل است چون محال است. ببرد

را  انجـام دهـد امـا دیگـری مـی توانـد آن       شرط نامقدور نسبی شرطی است که طر  نمی تواند

می گیریم از مشروط علیه پس اگر شرط نامقدور نسبی باشد باطل نیست و پولش را . انجام دهد

 . و به دیگری می دهیم تا انجام دهد

شرطی است که برای مشروط له فایده نداشته باشـد کـه مـالك شخصـی      :شرط بی فایده .1

 . است نه نوعی

مثـل   رای هیچ کس فایده نداشته جز مشروط له، بی فایهده نیسهت  اگر شرطی در دنیا ب

 . یادگارهای خانوادگی
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 : شرطی است که مخالف سه چیز باشد: شرط نامشروع .5

 قانون امریمخالف  (1)

 مخالف نظم عمومی (1)

 مخالف اخالق حسنه (5)

 
 

 

رابطه ی نظم عمومی و اخالق حسنه عموم و خصوص مطلق اسـت یعنـی نظـم عمـومی عـام      : نکته

 .3با شرط  151ماده  5فرق شرط (. م.ق 933ماده )اخالق حسنه خاص است  است و

 

تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصهی را کهه بهر خهالو      محکمه نمی -323ماده

علت دیگر مخهالف  ه اخالق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا ب

 گذارد اگر چه اجهراء قهوانین مزبهور اصهوالً     شود به موقع اجرا با نظم عمومی محسوب می

 .مجاز باشد

  

خانه ام را فروختم به صد میلیون تومان به شرطی که برای مـن یـك مقـدار    : شرط نامشروع: 1مثال 

 . مواد مخدر تهیه کنی که خود شرط نامشروع است و باطل است

ون تومـان بـه شـرط اینکـه     خانه ام را فروختم صد میلی: شرطی که جهت آن نامشروع باشد: 1مثال 

نامشـروع  ( دادن ماشین)که موضوع شرط . ماشینت را به من بدهی بروم با آن مواد مخدر حمل کنم

 . نامشروع است که در اینجا شرط باطل است( حمل مواد مخدر)نیست اما جهت آن 

 . شرط در عقد بیاید شرط باطل است و عقد صحیح می باشد 3هر گاه یکی از این : نکته

قاعـده ی  . ك حالت این است که مشروط له می دانسته که شرط باطل است که حـق فسـخ نـدارد   ی

اما اگر مشروط له جاهل باشد که شرط باطـل اسـت حـق فسـخ     . (خودت به خودت ضرر بزنی) اقدام

عـالم  (. در خیارات اکثر آن ها مربوط به آدم های جاهل اسـت )دارد چون باید از جاهل حمایت کرد 

 . عده ی اقدام خیار نداردبه خاطر قا

 
 (غایب) 01/09/1539سه شنبه، 

 

 

 

 (:م.ق 999ماده )شروط باطل و مبطل عقد  (9)
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 :شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالق عقد است -999ماده

 دقشرط خالو مقتضای ع -1 

 جهل به آن موجب جهل به عوضین شودشرط مجهولی که  -9 

 

شرط بهه  که عقد را هم باطل می کند علت آن این است که گاهی اوقات شرط نه تنها باطل است بل

 . و به همین دلیل عقد باطل است( م.ق 133ماده )یکی از ارکان عقد خلل می رساند 

 

 :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است -133ماده

 قصد طرفین و رضای آنها -1 

 اهلیت طرفین-9 

 موضوع معین که مورد معامله باشد -9 

 شروعیت جهت معاملهم -6 

 

مـا خودمـان یـك شـرط را     . دو شرط را نام برده که باطل هستند و عقد را هم باطل می کننـد  155ماده ی 

 . اضافه می کنیم

          اصـطالح مقتضـاء یعنـی اثـر عقـد و بـه خـود عقـد مقتضـی         : شرط خالو مقتضای ذات عقهد  .1

 . می گویند

  :دو نوع مقتضاء عقد داریم

 ت عقدمقتضاء ذا( الف

 مقتضاء اطالق عقد( ب

 (.155بند یك ماده )از مقتضاء، مقتضاء ذات عقد است  155منظور ماده ی 

هر عقدی یك اثر اصلی دارد که این را مقتضاء ذات می گویند « -اثر اصلی عقد « - مقتضاء ذات عقد

 .مانند بیع، تملیك، نکاح، رابطه ی زوجیت

 ثر اصلی ا« -مقتضاء ذات « - نتعهد داه« -ضمان 

شرط خال  مقتضاء ذات باطل و مبطل عقد است چون به قصد ضرر می رساند و می دانیم هر جا قصـد  

 . نباشد عقد باطل است

 .معامله باطل است« -قصد فروش ندارم « -خانه را فروختم به شرطی که مالکش نشوی : مثال

و طرفین مهی تواننهد   آن اثری است که اگر طرفین سکوت کنند می آید  :مقتضاء اطالق عقد

 . شرط کنند نیاید

وقتی بیع منعقد می شود اگر طرفین چیزی نگویند مبیع و ثمن حـال هسـتند کـه بایـد فـوری      : مثال

در بیع می توان شـرط کـرد کـه مبیـع و     . این را مقتضاء اطالق عقد گویند. تحویل شود و مؤجل نیست

 . ثمن مؤجل باشد
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 (.ربط دارد به قانون تکمیلی) مقتضاء اطالق همان قانون تکمیلی است

 (.ربط دارد به قانون آمره)مقتضاء ذات همان قانون آمره است 

یعنی هم عقد صحیح است و هم شهرط امها شهرط    . شرط خالو مقتضاء اطالق صحیح است

 . خالو مقتضاء ذات باطل و مبطل عقد است

 

شرط مجهـول  گاهی اوقات : موجب جهل به عوضین می شودجهل به آن شرط مجهولی که  .1

اما اگر خود شـرط  . است ولی مورد معامله را هم مجهول می کند که در این صورت عقد باطل است

 . مجهول باشد، شرط باطل و عقد صحیح است

، این صد کیلو برنج را فـروختم بـه شـرط اینکـه     (مقدارش معلوم است)کیلو برنج اینجاست  100: مثال

کیلو را بدهی ولی ندانی چقدر گیرت مـی آیـد چـون     100ول هرچقدر خواستم از رویش بردارم و بعد پ

 . معلوم نیست من چقدر از رویش بردارم و مبیع هم دیگر معلوم نیست چقدر است

قسـمت سـوم در قـانون نیسـت و     : )شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کنهد  .9

برخـی مواقـع   . یح اسـت می دانیم شرط نامشروع خودش باطل ولی عقد صح(. حقوقدانان گفته اند

وقتی جهت معامله نامشروع باشهد  . را نامشروع می کند جهت معاملهشرط نامشروع می آید 

 . معامله باطل است

خانه ام را اجاره دادم به شرط اینکه قمارخانـه اش بکنـی کـه در اینجـا شـرط نامشـروع، جهـت        : مثال

 . معامله را هم نامشروع می کند پس معامله باطل است

 

 (: 969تا  996مواد )دوم شروط صحیح  قسمت

 : تا است 5شروط صحیح  151طبق ماده 

 شرط صفت .1

 شرط نتیجه .1

 شرط فعل .5

فایده ی شرط صفت این است که مقـدار معلـوم نیسـت    (. مقدار، وصف، جنس)مورد معامله باید معلوم باشد 

ست ولو اینکه بعـداً  همین که شرط صفت کنیم معامله صحیح ا« -یا وصف معلوم نیست « -شرط می کنیم 

 . معلوم شود درست نیست

 1000می خواهی یك زمین بخری که مقدارش معلوم نیست که می گویی می خرم بـه شـرط اینکـه    : مثال

 . حال چه هزار متر باشد یا خیر معامله صحیح است. متر باشد

 . اگر آن وصف یا مقدار نباشد معامله صحیح است

 :شرط صفت دو نوع است

 (می گویند کمیت)مقدار است  یا راجع به .1

 (می گویند کیفیت)یا راجع به وصف است  .9

 . شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر مثل گندم و برنج و اشیاء تجزیه ناپذیر مثل زمین و خانه فرق دارد

 

 : شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر
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زیهه ناپهذیر بهه شهرط مقهدار      هر گاه یک شیء تج. اینها مساحت دارند. مثالً زمین، خانه، باغ و فرش

د و اگر معلوم شهود بیشهتر   معینی معامله شود بعد معلوم شود کمتر است، مشتری حق فسخ دار

 (. 398و  933مواد )است، بایع حق فسخ دارد 

 

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شهود   -933ماده

خ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود کهه  که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فس

تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طهرفین بهه محاسهبه     بیشتر است بایع می

 .زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

شهود   اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمهی  -983ماده

شده ولی در حین تسلیم کمتر یها بیشهتر در آیهد در     و به شرط بودن مقدار معین فروخته

 . صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت

 

 : چند نکته

 . مالك برای حق فسخ، کمتر یا بیشتر درآمدن نیست، مالك ضرر است( 1)

بهه   قانون مهورد غالهب را گفتهه   . ممکن است کمتر درآید ولی بایع ضرر کند و بالعکس( 9)

 . مین دلیل کمتر را مشتری و بیشتر را بایع دانسته ولی مالك کمتر و بیشتر نیسته

دقت کنید در کنکور ماده را می دهد )است خیار تخلف از وصف حق فسخی که در این ماده است 

 (. می گوید چه خیاری است

ثبت، یك مورد قانون  119ماده )یك ماده در قانون ثبت داریم که این دو ماده را تخصی  زده  (9)

 : طبق این ماده( خاص است که این دو مورد را تخصی  زده است

اگر عادی باشد بها ایهن دو مهاده    )با سند رسمی ( پس شامل فرش نمی شود)هر گاه ملکی 

فروخته شود و بعد بیشتر درآیهد  ( است، ضمناً در سند رسمی مقدار و مساحتش بیان شده

، در ایهن صهورت کسهی    (در واقع سند ایراد دارد -کمتر درآید شامل این ماده نمی شود )

، مشتری باید بهرود پهول اضهافه را    (در قانون مدنی بایع حق فسخ داشت)حق فسخ ندارد 

اگر بایع قبول نکرد مشتری پول را به صندوق دادگستری مـی  ). بدهد بر اساس قیمت روز معامله

 (. دهد و می رود تقاضای تصحیح سند را می دهد
 

 : در اشیاء تجزیه پذیر شرط مقدار

هر گاه یك شیء تجزیه پـذیر ماننـد گنـدم و بـرنج بـه شـرط       . مثالً گندم، برنج، نخود، لوبیا و عدس

یا عقد را فسـخ کنـد   . بعد معلوم شود کمتر است، اینجا مشتری دو راه دارد مقدارمعینی معامله شود،

 . به استناد خیار تبعض صفقه یا اینکه از ثمن اش کم کند
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کیلو است کـه دو راه دارد   30 برنج را فروخته و گفته صد کیلو است و مشتری بعداً فهمیده که مثالً

 . کیلو را پس بگیرد 10کیلو را پس بدهد و بگوید نمی خواهم و یا برود پول  30یا 

 . باید به بایع پس بدهد 531کیلو اضافه دارد طبق ماده  10اگر بفهمد 

 

مله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتهر از  هر گاه در حال معا -986ماده

ای  دیه حصهه أمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ت آن

ر معین باشد زیاده مهال بهایع   از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدا

 .است

 

شرط یك وصفی معاملـه شـود، بعـد معلـوم شـود آن وصـف را       هر گاه مورد معامله به  :شرط وصف

 (. 153ماده )حق فسخ خواهد داشت ( کسی که به نفعش شرط شده)ندارد، مشروط له 

 

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلهوم شهود آن    -993ماده

  .صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

 

ماشین را خریدیم به شرط اینکه صفر باشد، صفر « -( اشتباه در اوصا  مهم معامله را قبالً خواندیم)

 . بودن وصف است

یا مثالً فرش به شرط بافت کاشان بودن خریدیم و بعداً فهمیدیم بافت کاشان نیست کـه حـق فسـخ    

 .داریم

چهون  ( ش معلوم نباشهد امکان ندارد کلی وصف و مقدار)شرط صفت در کلی نیست : نکته

 (.931ماده )در کلی همیشه مقدار معلوم است، در وصف هم معلوم است 

 

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیهع وقتهی صهحیح     -931ماده

 .است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود

 

مثالً شما نشسـته ایـد   . است و تحصیل حاصل عقالً محال است تحصیل حاصلشرط صفت در کلی 

و می گویم بشین، وقتی نشسته ای نمی توانی باز هم بنشینی یـا لیسـانس داری و بگـویم لیسـانس     

 . بگیر یعنی چیزی وجود دارد و بخواهیم ایجادش کنیم که این محال است

 .محال است« -امکان ندارد « -حال شرط کن « -در کلی صفت هست 

 . صفت وجود دارددر عین معین و کلی در معین شرط 

 

 : شرط نتیجه
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 (:151ماده )ه ولی خیلی خوب نیست شرط نتیجه را قانون تعریف کرد

 

 :شرط بر سه قسمت است -996ماده

 شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 یا نفیاً شرط فعل اثباتاً -9 

 .شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله 

 .تحقق امری در خارج شرط شودشرط نتیجه آن است که  

ست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بهر یکهی از متعهاملین یها بهر شهخص       ا شرط فعل آن 

 .خارجی شرط شود

 

اگر در ضمن یك عقد نتیجه ی یك عقد دیگر بیایـد یـا نتیجـه ی یـك ایقـاع       :تعریف حقوقدانان

 . م یکی استاثر و نتیجه و مقتضاء با ه. (مقتضاء)اثر نتیجه یعنی . بیاید

یك عقدی داریم خودش یك اثر دارد ما خودمان یـك اثـر دیگـر عقـد را مـی آوریـم       : شرط نتیجه

 .درونش که این می شود یك عقد با دو نتیجه

 . یا یك عقد داریم و یك اثر که ما اثر یك ایقاع را می آوریم درونش

 : شرط نتیجه دو نوع است

 10خانه ام را فـروختم بـه مبلـر    : مثال .در ضمن عقد نتیجه ی یک عقد دیگر می آید .1

. در بیع نتیجه ی وکالت آمـد « -میلیون به شرط اینکه وکیل من باشی و فالن کار را بکنی 

معمـوالً  « -در اینجا وکالت که عقد جایز است می آید در ضـمن عقـد بیـع کـه الزم اسـت      

لی جایز و دومـی الزم نیـز   اما می توانند هر دو الزم یا هر دو جایز یا او .همیشه اینطور است

 .باشد و بالعکس

 100خانـه ام را فـروختم بـه مبلـر     : مثـال  .در ضمن عقد، نتیجه ی یک ایقاع می آیهد  .1

در اینجـا نتیجـه ی   . میلیون به شرط اینکه آن طلبی را که قبالً از من داشتی سـاقط شـود  

 . ابراء که ایقاع است در ضمن بیع آمد

چون شهرط  . یفاتی باشد و اگر تشریفاتی باشد باطل استشرط نتیجه نباید تشر: نکته مهم

اگر تشریفاتی باشهد شهرط باطهل و    ( 994ماده )نتیجه باید فوری بیاید تا عقد منعقد شود 

 . عقد صحیح است

 

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوو به سبب خاصی نباشهد آن   -994ماده

 .شود نتیجه به نفس اشتراط حاصل می
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. نی به شوهرش می گوید خانه ام را به تو فروختم بـه شـرط اینکـه همـین اآلن مطلقـه شـوم      مثالً ز

شرط  یفاتی نیست و می تواناما نکاح تشر. طالق تشریفاتی است و فوری حاصل نمی شود

 . کردنتیجه 

زنی به مردی می گوید خانه ام را به تو هبه می کنم به شرط اینکه همین اآلن شوهر من شـوی کـه   

 . درست استاین 

 

 : شرط فعل

در خـود عقـد یـك سـری     . ، تعهدی فرعی که در ضمن عقد مـی آیـد  ماهیتاً تعهد استشرط فعل 

ولی شرط فعل تعهـدی فرعـی   (. تعهد اصلی)مثالً بایع باید مبیع را تحویل دهد . تعهدات اصلی داریم

باشـد یـا عـدم     ممکن اسـت انجـام کـار   ( یعنی شرط فعل)این تعهد . است که در ضمن عقد می آید

بنـابراین  . همچنین این تعهد می تواند راجع به عمل حقوقی باشد یا راجع به عمـل مـادی  . انجام کار

 :قسم دارد 6شرط فعل 

 تعهد به انجام عمل حقوقی .1

 تعهد به عدم انجام عمل حقوقی .1

 تعهد به انجام عمل مادی .5

 تعهد به عدم انجام عمل مادی .1

 : دشرط فعل با شرط نتیجه چند فرق دار

به عبارتی یا عقد است یا ایقهاع ولهی شهرط    . شرط نتیجه فقط عمل حقوقی است .1

 . فعل هم می تواند عمل حقوقی باشد و هم عمل مادی

در شرط نتیجه آن نتیجه فوری می آید چون تشریفاتی هم نیست ولهی در شهرط    .9

 . فعل نتیجه بعداً می آید

وقتـی مـی گـویی    « -شـرط نتیجـه   « -شی خانه ام را فروختم به شرط اینکه وکیل من با: مثال

 .قبول، فوری وکیل می شوی

یعنی تعهـد  « -خانه ام را فروختم به شرط اینکه فردا بیاهی دفترخانه به من وکالت بدهی : مثال

 .شرط فعل« -کنی که فردا بیاهی وکالت دهی 

 

 :طالق می تواند شرط فعل باشد

، (قاعـده ی الـزام  )ندهد، اول الزام می شود در شرط فعل چون تعهد است اگر طر  انجام : نکته

متعهد، شخ  دیگری انجام  هزینه یبه « -( بعد از الزام از طر  دادگاه)اگر باز هم انجام ندهد 

و  153، 153مـواد  )اگر دیگری هم نتوانست انجام دهد در نهایت حق فسـخ داریـم   « -می دهد 

159 .) 
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ه کسهی کهه ملتهزم به     یا نفیهاً  اشد اثباتاًهر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل ب -992ماده

انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرو معامله مهی توانهد بهه    

 .حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجهام آن غیهر مقهدور     -998ماده

یله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتهزم موجبهات   ولی انجام آن بوس

 .انجام آن فعل را فراهم کند

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط  -993ماده

هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرو مقابل حهق فسهخ   

 . داشت معامله را خواهد

 

 فسخ« -نشد « -دیگری به خرج او « -نشد « -الزام پس در هر تعهدی اول 

یعنی در سه مورد اگر طرو تعهد را انجام نداد دیگر سراغ الهزام  . استثناء دارد 9این قاعده 

 :یا انجام تعهد توسط شخص دیگر نمی رویم

اگـر شـرط   . دچه معین و چه مطلـق فرقـی نـدار   (: 923و  969مواد )شرط دادن ضامن  .1

مهـم  . شود فرد ضامن بدهد، شرط فعل است و اگر بگوید نمی دهم فـوری فسـخ مـی شـود    

 . نیست ضامن معین مثالً من باشد یا نامعین

 

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شهرط انجهام نگیهرد     -969ماده

 .مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمهل بشهرط    اگر مشتری -923ماده

و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درك مبیهع ضهامن   . نکند بایع حق فسخ خواهد داشت

 .بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد

 

مالی رهـن  . شرط شده فرد رهن دهد (:مال معین نشده)شرط دادن رهن به طور مطلق  .1

 (. فوق الذکر 539ماده ) هر چه می خواهی اگر رهن ندهد فوری فسخ می شود بدهد حاال

 .اگر شرط شده باشد مال معینی را رهن دهد و رهن ندهد الهزام اش مهی کنهیم   : نکته

مثالً می گوهیم خانه ات را رهن بده می گوید باشد ولی بعداً نمی دهد کـه مـی شـود او را الـزام     

 (. 115زیرنویس ماده )کرد 

فقهط مههم ایهن    ( مهم نیست موضوعش چه چیزی باشد)ط فعل در عقد اجاره شر .5

 . هرچه باشد شرط فعل فرقی ندارد. است که در عقد اجاره باشد
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و  مسـتأجر ، شرط فعلی بیاید چه بـه سـود   (چون استثناء است فقط اجاره)هر گاه در عقد اجاره 

 (. 1بند  191ماده )خ می شود ، فوری فس(مشروط علیه)چه به سود مؤجر، و فرد انجام ندهد 

 

شهود و   از تاریخ تلهف باطهل مهی    مستأجرهعقد اجاره بواسطه تلف شدن عین  -634ماده

مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلهف   مستأجرو  مؤجرنسبت به تخلف از شرایطی که بین 

 .ثابت می گردد

 

 (:963و  966مواد )اسقاط شرط 

شهرطی  حال در مورد اسـقاط شـرط،   . آن هم حق مالی تنها چیزی که قابل اسقاط است حق است،

یعنی اگر شرط انجام نشهود،  )قابل اسقاط است که ایجاد حق مالی کند چه حقی؟ حق الزام 

 (.بشود طرو را ملزم کرد

شرط صفت و شرط نتیجه ایجاد حق الزام نمی کنند پس قابل اسقاط نیسهتند ولهی شهرط    

 . ط استفعل ایجاد حق الزام می کند و قابل اسقا

فـرد ماشـین را مـی آورد و    . عین معین به شرط این کـه سـفید باشـد   « -ماشین می خریم : 1مثال 

سـوال اینجاسـت کـه آیـا حـق داری      . سفید بودن یك وصف است و شرط صفت است. سفید نیست

. طر  را ملزم کنی برود ماشین را سفید کند؟ حتی اگر امکان هم داشته باشد چنـین حقـی نـداری   

 . حق فسخ داری و حق الزام به ایجادش ندارید شما فقط

زنی به شوهرش می گوید خانه ام را فروختم بـه شـرط   . شرط نتیجه عین شرط صفت است: 1مثال 

حال آیا حق دارد شوهر را الزام کند که بیـا مـن را   . اینجا نتیجه حاصل نمی شود. اینکه مطلقه شوم

 . صورت نمی گیرد پس خانم هم حق فسخ داردحال که طالق . طالق بده؟ خیر چنین حقی ندارد

خانـه ام را فـروختم بـه شـرط اینکـه      . شرط فعل ایجاد حق الزام می کند زیرا تعهـد اسـت  : 5مثال 

حال شما تعمیر نمی کنی مـن مـی تـوانم الزامـت کـنم و قابـل       (. شرط فعل)ماشینم را تعمیر کنی 

 (.111ماده )ینم را تعمیر کنی نمی خواهم ماش می توانم بگویم آقا برو. اسقاط هم هست

 

ن شهرط صهرو نظهر    ه آتواند از عمل ب طرو معامله که شرط به نفع او شده می -966ماده

لیکن شهرط نتیجهه    صورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد کند در این

 .قابل اسقاط نیست

 

ه و چه شهرط فعهل،   هر گاه از شرط تخلف شود، چه شرط صفت و چه شرط نتیج(: 1)نکته 

 . این حق فسخ قابل اسقاط است. طرو حق فسخ دارد

خود شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست اما حق فسخ قابل اسهقاط اسهت کهه از ایهن     

 .طریق ایجاد می شود
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 . هر حق فسخی قابل اسقاط است. شرط فعل قابل اسقاط نیست اما حق فسخش قابل اسقاط است

در کنکهور  . ، یعنی مبطل نیست(نامشروع، بی فایده، نامقدور)م شرط باطلی داری(: 9)نکته 

 . مواظب باشید چون طرو جاهل بود، حق فسخ دارد

. کسی که حق فسخ دارد می گوید از شرط گذشتم و شرط را اسقاط می کند یعنی اسقاط حق فسخ

در یـك معاملـه شـرط    . وقتی فرد می گوید از شـرط گذشـتم یعنـی از حـق فسـخ شـرط گذشـتم       

من حق فسخ دارم و وقتی کـه از شـرط مـی    ( مثالً زمین وقفی را به من بدهد)امشروعی شده است ن

 . گذرم در واقع از حق فسخ شرط می گذرم

 

 :اسقاط شرط باطل همان اسقاط حق فسخ است

طرو به خیال خهودش شهرط   . در یک عقدی یک شرط باطل و مبطل عقد داریم(: 9)نکته 

 . ت شود در حالی که درست نمی شودرا ساقط می کند که عقد درس

مـی خـواهی زنـده شـود بـا در آوردن      « -مثالً یك نفر با تیر به قلب دیگری می زند و فرد می میرد 

 .نمی شود« -تیر؟ 

فرد می گوید شرط را باطل کن تا عقـد درسـت شـود ولـی     . شرط باطل و مبطل آمد و عقد را کشت

 . مرده زنده نمی شود و عقد باطل هم درست نمی شود .عقد از بین رفته و هیچ چیز بدست نمی آید

این شرط خال  مقتضاء ذات عقد اسـت و باطـل و   . خانه ام را فروختم به شرط اینکه مالکش نشوی

تو دیگر مالك نمی شـوی و  . بعد از دو دقیقه از شرط گذشتم و گفتم مالك شو. مبطل عقد می باشد

 . باید یك عقد جدید ببندیم

 .طل و مبطل فایده ای ندارد و عقد همچنان باطل استاسقاط شرط با

 

 (: 964ماده )قسمت چهارم انحالل شرط 

 

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهمن آن   -964ماده

شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کهرده   شده است باطل می

 .او را از مشروط له بگیرد باشد می تواند عوض

 

یك عقد داریم در این عقد یك شرط نتیجه است یا یك شـرط  . فقط شرط نتیجه و شرط فعل داریم

 ، آیا شرط هم منحل می شود یا خیر؟ (فسخ، انفساخ، اقاله)اگر عقد منحل شود . فعل

 

 :شرط نتیجه

 : یك قاعده داریم و سه تا استثناء

 . رط نتیجه هم منحل می شوداگر عقد منحل شود، ش: قاعده
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، بیع واقع شد و تـو هـم وکیـل مـن     (شرط نتیجه)خانه ام را فروختم به شرط اینکه وکیل من باشی 

، پس شرط نتیجه (مهم نیست اقاله یا فسخ شود و یا منفسخ گردد)اگر فردا بیع به هم بخورد . شدی

 . هم که وکالت است نیز منحل می شود

باشهد کهه قابهل اقالهه     ( نکهاح، وقهف و ضهمان   )یکی از سه عقد اگر شرط نتیجه : استثناء

 . نیستند، در صورتی که عقد اصلی منحل شود، این سه تا منحل نمی شود

بیـع واقـع شـد و آقـا     . خانم به آقا می گوید خانه ام را فروختم به شرط اینکه شوهر من بشوی: مثال

اما نکاح که شرط نتیجه است بـه هـم    فردا بیع به هم می خورد یعنی منحل می شود. شوهر زن شد

 . اسباب انحالل نکاح دست قانون است. نمی خورد

 

 : شرط فعل

 :دو مرحله داریم

 .قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد .1

 . بعد از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد .1

 

 : مرحله ی اول، به هم خوردن عقد قبل از انجام شرط فعل

ط فعل عقد به هم بخورد، شرط فعل از بین می رود یعنی تعهـد سـاقط مـی    هر گاه قبل از انجام شر

 . موضوع هر چه بخواهد باشد، مهم نیست. شود

اگر قبل از تعمیر ماشین عقد به هم بخورد تعهد به . خانه ام را فروختم به شرط تعمیر ماشینم: مثال

 .تعمیر ماشین از بین می رود و ساقط می شود

 

 : خوردن عقد بعد از انجام شرط فعل مرحله ی دوم، به هم

می خواهیم ببینیم شرط فعل بر مـی گـردد   . حال عقد به هم خورد. شرط فعل انجام شد و تمام شد

 :یا نه؟ دو حالت داریم

 .شرط فعل عملی مادی بوده برای اینکه انجام شده است .1

 .شرط فعل عملی حقوقی بوده است .1

چـون عمـل مـادی قابـل برگشـت      : ام شده استشرط فعل عملی مادی بوده و انج: حالت اول

 . مشروط علیه می دهد هیعنی مشروط له اجرت المثل را ب. نیست، اجرت المثل آن را می دهیم

خانه ام را فروختم به شرط اینکه ماشین ام را تعمیر کنی تو هم تعمیر کردی و تمام شد حـال  : مثال

 . کند و اجرت المثل را به او می دهندعقد به هم خورد و کارشناس مبلر تعمیر را مشخ  می 

مـی خـواهیم ببینـیم عمـل      :شرط فعل عملی حقوقی بوده و انجام شهده اسهت  : حالت دوم 

 : حقوقی بر می گردد یا نه که خود دو حالت دارد

 .عمل حقوقی تبعی بوده است (1)

 . عمل حقوقی مستقل بوده است (1)
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 . ، به هم می خورد(ت، حواله، رهنضمان، کفال)تبعی بوده باشد ( شرط فعل)اگر عمل حقوقی 

 . اگر عمل حقوقی مستقل باشد به هم نمی خورد

شـما رهـن   . میلیون به شرط اینکه بابت ثمن اش رهن بدهی 100خانه ام را فروختم : (1) مثال

، حال چون خانه ی من را خریدی بدهکار شدی و باید رهن بدهی حـاال  (شرط فعل تبعی)دادی 

رهن فرع بـر بـدهی   . دیگر شما بدهکار نیستی و دیگر نیاز به رهن ندارد که بیع به هم می خورد

 . است

میلیون به شرط اینکه تـو ماشـین ات را بـه مـن بفروشـی بـه        100خانه را فروختم (: 9)مثال 

حال اگر معامله ی خانه به هم بخورد، معامله ی ماشین بـه هـم نمـی خـورد چـون      . قیمت روز

 (.111ماده )ربطی به هم ندارند 

 

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضهمن آن   -964ماده

شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کهرده   شده است باطل می

 .باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد

 

 

 

 

 

خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 شروط ضمن عقد –فصل ششم 

 . شروط باطل و شروط صحیح: شروط ضمن عقد بر دو قسم می باشند

 شروط باطل –مبح  اول 

 . شروط باطل یا مبطل عقد نیستند و یا موجب بطالن عقد می شوند

 (م.ق 232ماده )شروط باطل غیر مبطل  –گفتار نخست 

 

 : نیست عقد مفسد ولی است باطل ذیل مفصّله شروط ـ 232 ماده

 باشد مقدور غیر آن انجام که شرطی ـ 1 

 نباشد فایده و نفع آن در که شرطی ـ 2 

 .باشد نامشروع که شرطی ـ 3 
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 :این شروط به شرح زیر می باشند

 شرط نامقدور مطلق .1

 شرطی که برای مشروط له فایده نداشته باشد .2

 ق حسنهشرط نامشروع یعنی شرط مخالف با قانون امری، نظم عمومی یا اخال .3

 شرط مجهول .0

هر گاه مشروط له عالم به بطالن شرط باشد حق فسخ عقد را ندارد ولی هر گاه از بطالن شرط : نکته

 . نا آگاه باشد حق دارد قرارداد را بر هم بزند

 

 (م.ق 233ماده )شروط باطل و مبطل  –گفتار دوم 

 

 : است عقد بطالن موجب و باطل  ذیل  مفصلّه شروط ـ 233 ماده

 عقد مقتضای خالف شرط ـ 1 

 شود عوضین به جهل موجب آن به جهل که مجهولی شرط ـ 2 

 

 :این شروط عبارتند از

 . عقد( اثر اصلی)شرط خالف مقتضای ذات  .1

 . شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود .2

 . شرط نامشروعی که موجب نامشروع شدن جهت معامله گردد .3

 

 . صحیح استشرط خالف مقتضای اطالق عقد، : نکته

 

 (م.ق 230ماده )شروط صحیح  –مبح  دوم 

 

 : است قسم سه بر شرط ـ 230 ماده

  صفت شرط ـ 1 

  نتیجه شرط ـ 2 
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 نفیاً یا اثباتاً فعل شرط ـ 3 

 . معامله مورد  کمیت یا کیفیت به راجعه شرط از است عبارت صفت شرط 

 .شود شرط ، خار  در امری تحقق که است آن نتیجه شرط 

 .شود شرط خارجی شخص بر یا ازمتعاملین یکی بر فعلی به اقدام عدم یا اقدام که است آن فعل طشر

 

 . شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل: شروط صحیح بر سه قسم می باشند

 شرط صفت –گفتار نخست 

و یا مربوط است به کیفیت مورد ( شرط مقدار)شرط صفت یا راجع است به کمیت مورد معامله 

 (. شرط صفت) معامله

 :شرط مقدار یا مربوط است به اشیاء تجزیه ناپذیر و یا راجع است به اشیاء تجزیه پذیر: شرط مقدار .1

 (م.ق 385و  355مواد )شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر ( الف

 

 آن از کمتر که شود معلوم بعد باشد و شده فروخته معین مساحت داشتن شرط به ملکی اگر ـ 355 ماده

را  آن تواند می بایع ، است بیشتر که شود معلوم اگر و داشت خواهد را  معامله فسخ حق مشتری است ارمقد

 .نمایند تراضی یا نقیصه زیاده محاسبه به طرفین ، صورت دو هر در اینکه مگر کند فسخ

 بودن شرط به و شود نمی ضررممکن بدون آن تجزیه ی که باشد فرش یا خانه قبیل از مبیع اگر ـ 385 ماده

 دوم درصورت و مشتری اولی صورت در درآید بیشتر یا کمتر ، تسلیم درحین ولی شده فروخته معین مقدار

 . داشت خواهد فسخ حق بایع

 

 (م.ق 380ماده )شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر ( ب

 

در  مقدار آن از کمتر ، تسلیم در وقت و بوده معین مقدار، حی  از مبیع ، معامله حال در هرگاه ـ 380 ماده

 موجود قبول نسبت به ثمن از ای حصه تأدیه با را موجود قیمت یا کند فسخ را بیع که دارد حق مشتری آید

 . است بایع  مال ، زیاده  باشد معین مقدار از  زیاده ، مبیع اگر و نماید

 

 (م.ق 235ماده )شرط وصف  .2
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 موجود صفت آن شود معلوم باشد و صفت شرط ، است شده عقد ضمن در که شرطی هرگاه ـ 235 ماده

 . داشت خواهد فسخ خیار است شده  او نفع  به شرط که کسی نیست

 

 (. م.ق 351ماده )شرط صفت در عقد کلی راه ندارد : نکته

 

 مقدار که است صحیح وقتی ، باشد بیع(  عدیده افراد بر صادق یعنی) کلی ، مبیع که صورتی در ـ 351 ماده

 .شود ذکر مبیع فوص و جنس و

 

 

 شرط نتیجه –گفتار دوم 

 . شرط نتیجه یعنی در ضمن عقد، اثر حقوقی یک قرارداد و یا ایقاع غیر تشریفاتی شرط شود

 . هر گاه شرط نتیجه یک عمل حقوقی تشریفاتی باشد، شرط باطل خواهد بود: نکته

 

 شرط فعل –گفتار سوم 

این تعهد یا انجام کار است و یا . ء می شودشرط فعل تعهدی است فرعی که در ضمن عقد انشا

 . همچنین عمل موضوع شرط فعل یا عمل حقوقی است و یا عمل مادی. خودداری از انجام کار

هر گاه مشروط علیه از اجرای شرط فعل خودداری نماید قاعده این است که ابتدا از سوی : نکته

ر صورت عدم امکان اجبار، به خر  مشروط و د( م.ق 237ماده )دادگاه ملزم به انجام آن می گردد 

و اگر دیگری هم نتواند شرط را به جا آورد (. م.ق 238ماده )علیه، دیگری شرط را انجام می دهد 

 (. م.ق 232ماده )مشروط له حق فسخ معامله را دارد 

 

 شده شرط امانج به ملتزم که نفیاً،کسی یا اثباتاً باشد فعل شرط عقد، ضمن در شرط هرگاه ـ 237 ماده

 تقاضای نموده  رجوع حاکم به تواند می معامله طرف ، تخلف درصورت و بیاورد جا به را آن باید است

 .بنماید شرط وفای به اجبار

 به آن انجام ولی غیر مقدور آن  انجام به ملتزم اجبار و شود شرط عقد ضمن در فعلی هرگاه ـ 238 ماده

 .کند را فراهم  فعل آن انجام  موجبات  ملتزم  خر  به  تواند می  باشد، حاکم مقدور دیگری شخص وسیله ی
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 جمله از هم مشروط فعل و نباشد ممکن  مشروط فعل انجام برای علیه مشروط اجبار هرگاه ـ 232 ماده

 . خواهد داشت را  معامله  فسخ  حق  مقابل  طرف سازد  واقع او  جانب از بتواند  دیگری که نباشد اعمالی

 

قاعده سه استثناء مهم دارد که در آن ها به محض تخلف مشروط علیه، مشروط له حق فسخ عقد را این 

 .پیدا می کند

 :این استثنائات عبارتند از 

 (م.ق 372و  203مواد )شرط دادن ضامن  .1

 

 حق له مشروط  نگیرد انجام شرط و این  شود داده ضامنی که باشد شده شرط عقد، در هرگاه ـ 203 ماده

 . داشت خواهد  را معامله فسخ

 حق بایع نکند شرط به عمل و بدهد رهن  یا ضامن ، ثمن برای که باشد شده ملتزم مشتری اگر ـ 372 ماده

 نکند  شرط به عمل و بدهد ضامن ، مبیع درک برای که باشد شده ملتزم بایع  اگر و داشت خواهد فسخ

 .دارد فسخ حق مشتری

 

 (م، فوق الذکر.ق 372اده م)شرط دادن رهن به طور مطلق  .2

 (م.ق 026ماده )شرط فعل در عقد اجاره  .3

 

 از تخلف به نسبت و شود می ، باطل تلف تاریخ  از مستأجره عین شدن  تلف واسطه  به اجاره عقد ـ 026 ماده

 .گردد می ثابت تخلف  تاریخ از فسخ خیار است مستأجر مقرر و موجر بین که شرایطی

 

 (م.ق 200ماده )رط اسقاط ش –گفتار چهارم 

 

 صورت این در کند صرفنظر شرط  آن به عمل از تواند می شده او نفع به شرط که معامله طرف ـ 200 ماده

 . نیست اسقاط قابل نتیجه شرط لیکن باشد نشده قید  در معامله  شرط این که است آن مثل

 

 . بل اسقاط استشرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نمی باشد ولی شرط فعل قا: 1نکته 
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حق فسخ ناشی از تخلف از شرط صفت، حق فسخ ناشی از بطالن شرط نتیجه و حق فسخ ناشی از : 2نکته 

 . تخلف از شرط فعل هر سه قابل اسقاط می باشند

 . اسقاط شرط باطل به معنی اسقاط حق فسخ می باشد: 3نکته 

 . لوگیری نمایداسقاط شرط مبطل عقد نمی تواند از بطالن قرارداد ج: 0نکته 

 

 انحالل شرط –گفتار پنجم 

 . انحالل شرط یا راجع است به شرط نتیجه و یا مربوط است به شرط فعل

 : شرط نتیجه

قاعده این است که هر گاه عقد اصلی منحل شود شرط نتیجه ی ضمن آن نیز منحل می گردد مگر اینکه 

 . انحالل شرط نتیجه نیاز به سبب خاصی داشته باشد

 : علشرط ف

 . هر گاه عقد، پیش از اجرای شرط فعل منحل گردد، تعهد مشروط علیه ساقط می شود: 1نکته 

هر گاه شرط فعل عمل مادی باشد و پس از اجرای آن عقد منحل شود، مشروط علیه مستحق : 2نکته

 .دریافت اجرت المثل می باشد

آن عقد منحل شود، آن عمل حقوقی نیز هر گاه شرط فعل، عمل حقوقی تبعی باشد و پس از انجام : 3نکته 

 . منحل می گردد

هر گاه شرط فعل، عمل حقوقی مستقل باشد و پس از انجام آن عقد منحل گردد، آن عمل حقوقی : 0نکته 

 . منحل نمی شود
 

 
 

 (:949تا  962مواد )معامله ی فضولی 

ولی در عقود عهـدی  . ع، اجارهمعامله ی فضولی معموالً راجع به عقود تملیکی اتفاق می افتد مثل بی

 .هم داریم، حداقل از لحاظ تئوری داریم، هرچند در عمل نداشته باشیم

 «-فضول یك عقد عهدی ببندد 

مـن فضـول مـی آیـم     . یك خانه دارید دنبال یك نقاش می گردید که خانه تان را نقاشی کند: مثال

آید خانه ات را نقاشی مـی کنـد و   پیش شما می گویم اگر دنبال نقاش می گردی حسن آقا فردا می 

عقـد غیـر   « -من بر عهده ی حسـن تعهـد گذاشـتم    . می گویی باشد. هزار تومان هم می گیرد 100

 :شما می روی پیش حسن و جریان را به حسن می گویی که دو حالت پیش می آید. نافذ است
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 تنفیذ« -حسن قبول می کند  .1

 رد می کند« -حسن رد می کند  .1

 . ولی با آن فرق دارد ث، شبیه معامله ی فضولیِ عهدی استتعهد به فعل ثال

مـن فضـول   )من در مقابل تو تعهـد مـی کـنم    . شما یك خانه دارید و دنبال نقاش می گردید: مثال

کـه دو حالـت   ( من متعهد شدم به فعـل ثالـث  )، فردا حسن را بیاورم خانه ات را نقاشی کند (نیستم

 : پیش می آید

وردم و خانه ات را نقاشی کرد در این صورت تعهـدم را انجـام داده ام   اگر من فردا حسن را آ .1

 .و بری می شوم

از اگر نتوانم تعهد را انجام دهـم و  . ولی برخی مواقع من تعهد می کنم مثالً پرستار بفرستم .1

تعهد تخلف کرده ام و باید به تو خسارت دهم مگر اینکهه قهوه ی قهاهره را ثابهت     

 . من تعهدی نکردم ولی اینجا تعهد کردمدر معامله ی فضولی . مکن

 . نیز هست 513در مبحث شروط و در ماده ی  م.ق 151تعهد به فعل ثالث در ماده 

 

 :شرط بر سه قسمت است  -996ماده

 . شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 .یا نفیاً شرط فعل اثباتاً -9 

 .هشرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامل 

 .شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود 

 بر شخص خهارجی  یایکی از متعاملین  اقدام یا عدم اقدام به فعلی برشرط فعل آنست که  

 .شرط شود

 

تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسهمتی   مالک می -912ماده

 .از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کنداز مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک 

 

کل عقد کفالـت بـر مبنـای    . که بر مبنای تعهد به فعل ثالث است( 351ماده )یك عقد کفالت داریم 

 . من کفیل می شوم که بدهکار یا مجرم را بیاورم. تعهد به فعل ثالث است

 

ر احضهار  کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طهرو دیگه   -296ماده

 .شخص ثالثی را تعهد می کند

 .گویند متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرو دیگر را مکفول له می
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 : نکات معامله ی فضولی

یعنی وقتی مالـك   .در حقوق ایران مبنای معامله ی فضولی، نظریه ی نمایندگی است .1

 . تمعامله ی فضولی را تنفیذ می کند انگار فضول نماینده اش بوده اس

 : در معامله ی فضولی سه نفر داریم .1

 (فضول)کسی که معامله می کند  (1)

 (اصیل)طر  معامله که با فضول معامله می کند  (1)

 (مالك یا غیر)کسی که فضول برایش معامله می کند  (5)

یکهی مالهک و    دو نفر می توانند معامله ی فضهولی را تنفیهذ کننهد    113طبق مـاده ی  

 . دیگری قائم مقامش

 

عامله بمال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولهو اینکهه   م -962ماده

راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنهرا اجهاره    صاحب مال باطناً

 .شود نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می

 

 .بحثی ندارد و می تواند تنفیذ یا رد کند :مالک

 ام چگونه تنفیذ یا رد می کند؟ اما قائم مق

اگـر مالـك قبـل از    . قاهم مقام عام کـه همـان وراث هسـتند   . قاهم مقام بر دو قسم است عام و خاص

 (.135ماده )تنفیذ یا رد بمیرد، وراثش می شوند قاهم مقام و می توانند تنفیذ یا رد کنند 

 

نماید اجازه یها رد بها وارث    در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت -939ماده

 .است

 

 . د و آزاد هستندنوراث هر کسی نسبت به سهم خود تنفیذ یا رد می کن

زن مالک زمین نمهی شهود حتهی    وراثی تنفیذ یا رد می کنند که مالك آن مال شده باشند مثالً 

. نهد طبق قانون زمین، پس نمی تواند معامله ی فضولی انجام شده در زمین را تنفیذ یا رد ک

 . وراثی می توانند تنفیذ یا رد کنند که مالک مال شوند

وراثی که ترکه را رد کنند دیون را نمی دهند اما بعداً اگر چیزی باقی بمانهد بهه آنهها مهی     )

 .(رسد
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هر گاه مالك بدون اطالع از معامله ی فضولی مـالش را بـه دیگـری    (: منتقل الیه)قائم مقام خاص 

ی شود قاهم مقام خاص مالك و می تواند معامله ی فضولی را تنفیـذ یـا رد   منتقل کند، منتقل الیه م

  .منتقل الیه می تواند هر کسی حتی خود فضول باشد. کند

همین ماشین را بـه مـن مـی    . من ماشین پدرم را به طور فضولی به تو می فروشم و پدرم خبر ندارد

 (. 131ماده )نفیذ کنم بخشد و من می شوم قاهم مقام خاص پدر و می توانم رد و ت

 

هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بهه نحهوی از انحهاء بهه      -936ماده

 .معامله کننده فضولی منتقل شود صرو تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود

 

مانند انتقال  این است که فقط انتقال به فضول را گفته در حالی که انتقال به دیگران 131ایراد ماده 

 . به فضول است

 .هر گاه مالک با اطالع از معامله ی فضولی مالش را بفروشد، این می شود رد ضمنی

 (. 131و  113مواد )ی دو نوع است صریح و ضمن رد معامله ی فضولیو  اجازه، رد ضمنی

 

ت شود به لفظ یا فعلی کهه دالله   اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می -968ماده

 .بر امضاء عقد نماید

ه هر لفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای به ه شود ب رد معامله فضولی حاصل می -931ماده

 .ن نمایدآ

 

 . اجازه و رد موقعی صریح است که با لفظ باشد و اگر با فعل باشد می شود ضمنی

سـناد ماشـین را بـه    یك نفر ماشین تو را فروخته و به تو می گوید فروختم و تو هم می روی ا: مثال

 . خریدار می دهی که این می شود اجازه ی ضمنی

 . اگر ماشین را پس بگیری یا به دیگری بفروشی این می شود رد ضمنی

 . سکوت هیچ چیز نیست 963طبق ماده 

 

 .شود سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی -963ماده

 

 . و فقط به اراده ی مالک استاجازه و رد هر دو ایقاع هستند : نکته

اگر مالک اجازه کهرد نمهی   . یعنی برگشت ناپذیر است. است« ایقاع الزم»اجازه و رد : نکته

 (.933ماده )تواند رد کند و اگر رد کرد دیگر نمی تواند قبول کند چون معامله باطل است 
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 .ندارداجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثری  -933ماده

 

 . اگر مالك نه اجازه کند و نه رد کند، اصیل دارد ضرر می کند

 (.131ماده )اگر مالك تأخیر کند و اصیل ضرر کند، اصیل می تواند معامله را بر هم زند 

 

خیر موجب تضرر طهرو اصهیل باشهد    أاگر ت.الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد -939ماده

 .بزند همه مشارالیه می تواند معامله را ب

 

همـین  ( فسـخ کنـد  )تنها موردی که معامله ی غیر نافذ است و اصیل می تواند معامله را بر هم بزند 

 . فسخ معامله صحیح است. مورد فوق است

اگر اصیل فوت کند معامله به هم نمی خورد، وراثش باید منتظهر مالهک بماننهد کهه     : نکته

 . مالک یا تنفیذ یا رد می کند

 :933ماده 

 

مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شهود کهه   ه هر گاه کسی نسبت ب -933ماده

 آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بهوده اسهت کهه معاملهه کننهده مهی      

صورت نفهوذ و صهحت معاملهه     معامله نماید در این یا وکالتاً توانسته است از قبل او والیتاً

 . معامله باطل خواهد بودموکول به اجازه معامل است واال

 

قـدر   یعنی یك نفـر مـی خواهـد معاملـه ی فضـولی کنـد و آن      . یك ماده بی معناست 133ماده ی 

این معامله غیر نافذ اسـت زیـرا قصـد بـه فـروش      . پرت است که مال خودش را می فروشدحواسش 

 . قانون گفته غیر نافذ است. نداشته است

ل خود را بفروشد و یك معاملـه ای کنـد کـه در حالـت عـادی      اگر اشتباهی مال خود، بچه و یا موک

 (. 133ماده . )درست است چون قصد فضولی داشته معامله غیر نافذ است و خودش باید تنفیذ کند

 :در باره ی خیار تبعض صفقه 131ماده 

 

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقهال مهالی را    -934ماده

 .خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است برای

 

 (: 932ماده )تعدد معامالت فضولی 
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اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالهک معاملهه    -932ماده

یهک از  توانهد ههر    فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالهک مهی  

صورت هر یک را اجازه کرده معهامالت بعهد از آن    معامالت را که بخواهد اجازه کند در این

 .نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

 

فضول مال را فروخت و اصیل هم دوباره مال را فروخت که یکدفعه مالك می بینـد ده تـا معاملـه ی    

 . فضولی واقع شده است

همین کـه یکـی   . کند؟ قانون می گوید یکی را تنفیذ کن بقیه اش با منآیا مالك باید یکی را تنفیذ 

 . را تنفیذ کرد اتوماتیك معامالت بعدی درست و معامالت قبلی باطل است

اگر مالک معامله ی اول را تنفیذ کند، تمام معامالت صحیح می شود و اگر آخری را تنفیهذ  

 . کند به جزء آخری بقیه باطل است

 

 : کشف نقل و 938ماده 

 

مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنهین نسهبت بهه     منافعنسبت به  -938ماده

 . اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود منافع حاصله از عوض آن

 

 اجازه ناقل است یا کاشف؟ 

دو  آذر معامله ی فضولی منعقد شد و دوم دی یعنی یك ماه بعد مالك تنفیذ کرد، که اینجـا  1امروز 

 : آثار معامله از کی است؟ سه تا نظر وجود دارد. تا تاریخ داریم

طبق نظریه ی نقل، اجازه ناقل است و همه چیز از روز تنفیذ است یعنـی از  : نظریه ی نقل .1

انگار از دو آذر . دی است و آثار، منافع و همه چیز از دو دی است 1تاریخ عقد . روز دوم دی

 .ه استتا دو دی هیچ اتفاقی نیفتاد

همه چیز از روزعقد فضولی یعنـی دو آذر  . دقیقاً مقابل نقل است :نظریه ی کشف حقیقی .1

 . تاریخ عقد، آثار، انتقال، منافع و همه چیز از دو آذر است. است

طبـق ایـن نظریـه همـه چیـز      (: معامله ی فضهولی ) 938نظریه ی کشف حکمی ماده  .5

 . آذر استاز دو دی است به جز منافع عین که از دو ( عین)

 از دو دی« -عین 

 (.یعنی روزی که معامله ی فضولی منعقد شد)از دو آذر « -منافع 

« کشف حکمهی »باز نظریه ی ( 933ماده )در سایر معامالت غیر نافذ مثل معامله ی اکراهی 

  .حاکم است و قانون این را پذیرفته است
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 . له استامضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معام -933ماده

 

 (:949و  949، 941، 933مواد )آثار رد معامله ی فضولی 

هـم کامـل    115و  111مـواد  . تکرار است و فقط الفاظش فرق می کند 111با ماده ی  139ماده ی 

 . نیست

 

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرو متعامهل داده   -933ماده

 .اجازه نکند متصرو ضامن عین و منافع استباشد و مالک آن معامله را 

در صورتی که مبیع فضولی به تصرو مشتری داده شود هر گاه مالک معاملهه را   -941ماده

اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرو او بوده ضامن است اگهر  

در مهدت تصهرو    هر عیبی کهه چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت ب

 .مشتری حادث شده باشد

 

. فضول مال غیر را فروخته و مال را تحویل اصیل نداده است حـال مالـك معاملـه را رد کـرده اسـت     

معامله اآلن باطل است که هم فضول و هم اصیل به طور تضامنی در مقابـل مالـك مسـئول هسـتند     

 . یعنی مالك می تواند به هر کدام رجوع کند

 

. اصیل در معامله ی فضولی یا جاهل است و یا عـالم اسـت   :لک به اصیل رجوع کندما: حالت اول

در مقابل مالهک  . مالك می تواند تمام خسارات را از اصیل بگیرد، چه اصیل عالم و چه جاهل باشـد 

 . اصیل جاهل و عالم فرقی نمی کند

مـام چیـزی را کـه بـه     مالك از اصیل خسارت ها را گرفت و رفت، اگر اصیل جاهل باشد می توانـد ت 

ولی اگـر  . چیزی از جیب اصیل هدر نمی رود و همه را از فضول می گیرد. مالك داده از فضول بگیرد

طبـق  اصیل عالم باشد فقط ثمن اش را از فضول می گیرد و بقیه خسارات بـر عهـده خـودش اسـت     

 . «به ضرر خویش »قاعده ی اقدام 

ـ  :رجوع کند فضولمالک به : دومحالت      ه فضـول رجـوع مـی کنـد و تمـام خسـاراتش را       مالك ب

مالک نمی تواند هم به فضول رجوع کند و هم به اصیل، بایهد بهه یکهی از آن هها     . می گیرد

 . رجوع کند

 

اگر اصیل جاهل باشد، فضول که به مالك خسارت زده حق رجوع به اصیل را ندارد و قضیه تمام می 

مالك خسارت بزند فضول حق رجوع به اصیل را دارد نه ولی اگر اصیل عالم باشد و فضول به . شود

 (.برای یك سری چیزها که در غصب می خوانیم)برای همه ی خسارت 
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 (: 943ماده )آثار تنفیذ معامله ی فضولی 

 

در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفتهه و   -943ماده

اجازه معامله قبض عوض را نیز اجهازه کنهد دیگهر حهق     در نزد خود داشته باشد و مالک با 

 .رجوع بطرو دیگر نخواهد داشت

 

در اینجا مهـم نیسـت کـه مـال را     . فرض مسأله این است که فضول مال را فروخته و پولش را گرفته

مالـك  (. اصل قاعده)تحویل داده است یا نه، حال مالك تنفیذ می کند که باید پول را از اصیل بگیرد 

د سراغ اصیل که پول را بگیرد که اصیل پول را به فضول داده و خودش باید بـرود و از فضـول   می رو

 . بگیرد

دو تا تنفیذ کند یعنی هم معامله را تنفیذ کند و هم گرفتن پول را توسط فضول، آن وقـت   كاگر مال

 .مالك باید از فضول پول را بگیرد

 

 
 هبازیخالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر ش

 
 معامالت فضولی –فصل هفتم 

 . معامله ی فضولی یا تملیکی است یا عهدی و یا اذنی: 1نکته 

معامله ی فضولی عهدی با تعهد به فعل ثال  تفاوت دارد بدین معنی که در تعهد به فعل ثال  هر : 2نکته 

 . هره را ثابت نمایدگاه ثال  عمل را انجام ندهد متعهد مسئول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قا

 . در حقوق ایران مبنای معامله ی فضولی نظریه نمایندگی است: 3نکته 

هر گاه اصیل قبل از اجازه یا رد مالک فوت کند، این حادثه هیچ تأثیری بر عقد فضولی نخواهد : 0نکته 

 . داشت

ماده )ن غیرنافذ خواهد بود هر گاه پس از معامله ی فضولی مال به فضول منتقل شود، معامله همچنا: 5نکته 

 (. م.ق 250

 

 کننده معامله به انحاء از ، به نحوی مال آن بعد و نماید معامله غیر مال به نسبت کسی هرگاه ـ 250 ماده

 .بود نخواهد سابقه معامله ی نفوذ موجب تملّک  صرف شود، منتقل فضولی
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آن اختیار دارد معامله به عنوان فضولی نماید،  هر گاه کسی بر روی مال خود و یا مالی که نسبت به: 6نکته 

 (. م.ق 255ماده )این معامله غیرنافذ خواهد بود 

 

 ملک ، مال آن که شود معلوم و بعد نماید فضولی عنوان به معامله ، مالی به نسبت کسی هرگاه ـ 255 ماده

 یا وکالتاً والیتاً او قبَل از است هتوانست می کننده  معامله که است بوده کسی ملک یا است بوده کننده معامله

 .بود خواهد باطل معامله واالّ است معامل اجازه  به موکول معامله صحت و نفوذ صورت این در نماید معامله

 

هر گاه پیش از اجازه یا رد مالک معامالت دیگری بر روی مال او صورت گیرد و مالک یکی از آن : 7نکته 

 (. م.ق 257ماده )ت بعدی نافذ و معامالت پیش از آن باطل خواهد بود معامالت را تنفیذ کند معامال

 

 را فضولی معامله ، مالک از این که قبل است بوده فضولی معامله ی موضوع که مالی عین اگر ـ 257 ماده

  اجازه بخواهد که را معامالت از یک هر تواند می مالک شود نیز واقع دیگر معامله ی مورد کند رد یا اجازه

 .بود خواهد باطل آن بر و سابق نافذ آن از بعد معامالت کرد، اجازه را یک هر صورت این در کند

 

در معامالت فضولی و سایر معامالت غیر نافذ نظریه ی کشف حکمی اعمال می شود یعنی قرارداد : 8نکته 

 (. م.ق 258ماده )نسبت به عین از روز اجازه نافذ است ولی نسبت به منافع از روز عقد اثر دارد 

 

 از حاصله منافع به نسبت و همچنین است بوده فضولی معامله مورد که مالی منافع به نسبت ـ 258 ماده

 .بود خواهد عقد مؤثر روز از رد یا اجازه ، آن عوض

 

 
 

 (: 933تا  946مواد )سقوط تعهدات 

 . تا درست نیست 1شش تا سبب برای سقوط تعهدات گفته ولی هر  111ماده 

 (:989تا  943مواد )سبب اول وفای به عهد 

 . وفای به عهد یعنی مدیون برود دینش را بدهد
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درست است با وفای به عهد تعهد از بـین مـی رود   . وفای به عهد سبب سقوط تعهد نیست(: 1)نکته 

زیرا سقوط یـك معنـای منفـی    (. انجام تعهد، ایفای تعهد)ولی وفای به عهد سبب اجرای تعهد است 

اگر تعهد با سقوط مربوط به جایی است که تعهد هنوز انجام نشده است و از بین می رود ولی . اردد

 . انجام از بین برود به این سقوط نمی گویند بلکه اجراء می گویند

 

 : پس دو نکته

 .طبق قانون وفای به عهد سبب سقوط تعهد است .1

 . درست این است که وفای به عهد سبب اجرای تعهد است .9

 

 :شود یکی از طریق ذیل ساقط میه تعهدات ب -946ادهم

 بوسیله وفاء به عهد -1 

 بوسیله اقاله -9 

 بوسیله ابراء -9 

 بوسیله تبدیل تعهد -6 

 بوسیله تهاتر  -3 

 الذمه بوسیله مالکیت مافی -4 

 

 :ماهیت حقوقی وفای به عهد

 .واقعه ی حقوقی قراردادی :ماهیت حقوقی

، (مدیون دین را می دهد و طلبکار هم می گیـرد )ند وفای به عهد عقد است برخی می گوی(: 1)نظر 

 . دو اراده وجود دارد پس عقد است

 (.تفقط اراده ی بدهکار اس)وفای به عهد ایقاع است (: 9)نظر 

، اگر بدهکار برود سراغ طلبکار کـه دیـن اش را بدهـد و طلبکـار نگیـرد،      (135ماده )یك ماده داریم 

این نشان می دهد که وفـای  . پیش حاکم و دین را می دهد به حاکم و بری می شود بدهکار می رود

 . به عهد، عقد نیست بلکه ایقاع است

 

وسیله تصرو دادن آن بحهاکم  ه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد ب -929ماده

ه به  شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسهارتی کهه ممکهن اسهت     یا قائم مقام او بری می

 .موضوع حق وارد آید نخواهد بود
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واقعه ی نه عقد است و نه ایقاع بلکه وفای به عهد . وفای به عهد اصالً عمل حقوقی نیست(: 9)نظر 

 . وقتی مدیون دین اش را می دهد الزم نیست قصد کند. استحقوقی ارادی 

 

 

 

 

 : 943ماده 

 

اسهت بنهابر ایهن اگهر کسهی       دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرعه هر کس مالی ب -943ماده

 .تواند استرداد کند دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میه چیزی ب

 

و عدم تبـرع   امارهظاهر در این ماده یعنی . هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است

 . وفای به عهددر این ماده یعنی 

 .که دارد دین اش را می دهدهر کس مالی به دیگری می دهد اماره بر این است 

یك نفر به حساب بانکی دیگری پول می ریزد یعنی بدهکار بوده اسـت کـه پـول بـه حسـاب      : مثال

حال نمی تواند برود پس بگیرد چون ظاهر ایـن اسـت   . چون ظاهر این است که مدیون است. ریخته

بایـد ثابـت کنـد کـه     . اگر بخواهد پس بگیرد باید ثابت کند که مدیون نبوده اسـت . که مدیون است

بار اثبات بها  . قرض، ودیعه، عاریه و هبه داده اگر نتواند، اماره بر این است که دین اش را داده اسـت 

 . دهنده است

 

 :که عنوانش تعهد طبیعی است 944ماده 

 

حق مطالبه نمی باشد اگر متعههد بهه    در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً -944ماده

 .ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود میل خود آنرا

 

راجع به تعهد طبیعی یعنی تعهدی که ضمانت اجراء ندارد یعنی متعهد دین دارد ولـی ملـزم نیسـت    

 . ندارد( ضمانت اجراء)یعنی دین است ولی الزام به تأدیه . دین اش را بدهد

اینکه مدرك برای طلبکاری مـورد تعهـد   در تعهد طبیعی طلبکار طلب دارد ولی حق مطالبه ندارد با 

 . اگر مدیون به میل خودش تعهد را اجراء کند دیگر نمی تواند پس بگیرد. طبیعی دارد

 . است دینِ مشمول ِ مرور زمانما نیست  حقوقکه فعالً در یمثال
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سـال دنبـال طلـبش     10مرور زمان در قدیم وجود داشت در قانون آیین دادرسی مـدنی، طلبکـاری   

طلبکار طلب دارد ولـی  . رود، سال یازدهم می رود دادگاه برای طلبش که دادگاه قبول نمی کندنمی 

 . حق مطالبه ندارد وقتی که دین مشمول مرور زمان می شود

 : در حقوق ایران دو نوع نفقه داریم. در حقوق ما هست، نفقه ی گذشته اقارب: مثال

گاه هر چنـد سـال   دزوج می آید دا. بگیردزوجه می تواند نفقه ی گذشته را : نفقه ی زوجه .1

 . را که نفقه نگرفته است همه را جمع می کنند و به او می دهند

یعنـی  . هر کس باید به اقارب عمودی خط مستقیم نفقه دهـد . یعنی فامیل: نفقه ی اقارب .1

 . پدر و مادر به باال و اوالد به پاهین

پـدرش مـی رود دادگـاه از روزی کـه     . اسـت یك نفر باید به پدرش نفقه بدهد که یـك سـال نـداده    

ولـی نفقـه ی قبـل از دادخواسـت را نمـی توانـد       . دادخواست می دهد نفقه بـه او تعلـق مـی گیـرد    

 (.1101ماده )بگیرد

 

تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامهه دعهوی نمایهد و     زوجه در هر حال می -1934ماده

در صورت افالس یا ورشکسهتگی شهوهر زن   بوده و  طلب ممتازطلب او از بابت نفقه مزبور 

 .توانند مطالبه نفقه نمایند خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می ءمقدم بر غرما

 

 . ثالث می تواند دین مدیون را بدهد و طلبکار هم باید بگیرد 113طبق ماده : 948و  942مواد 

    رود سـراغ حـاکم و دیـن را بـه حـاکم       اگر ثالث برود سراغ طلبکار و طلبکار نگیرد ثالث مـی : سؤال

 . می دهد و بدهکار بری می شود

 

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چهه از طهرو مهدیون اجهازه      -942ماده

او ه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به 

 .دارد واال حق رجوع ندارد

 

 (. 948ماده )ثالث را قبول نکند ایفاء اً طلبکار در یک صورت می تواند استثنائ

 

 ی وسهیله ه که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ب انجام فعلی در صورتی -948ماده

 .مکن نیست مگر با رضایت متعهد لهدیگری م

 

ارهـا  در یـك سـری از ک  . طلبکـار مـی توانـد قبـول نکنـد      آن جاهی که مباشرت بدهکار شرط باشـد 

ثالثی که دیـن مـدیون را مـی دهـد اگـر از      . مباشرت شرط است مثل نقاشی، جراحی و درس دادن

مدیون اذن داشته باشد حق رجوع به مدیون را دارد و اگر اذن نداشته باشد حق رجوع بـه مـدیون را   
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 ثالثی که بدون اذن، دین مدیون را می دهد از مدیون طلب دارد اما حق مطالبه ندارد. نـدارد 

 . تعهد طبیعی« -و حق رجوع ندارد

 

 : 923و  943مواد 

 . وفای به عهد موقعی محقق می شود که مدیون از مال خودش بدهد 119طبق ماده 

 

عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دههد مالهک و یها    ه وفاء ب -943ماده

 .هم اهلیت داشته باشد ذون از طرو مالک باشد و شخصاًأم

 

کیلو برنج بدهکارم به طور کلی، باید از برنج خودم به تـو بـدهم تـا وفـای بـه       100من به شما : مثال

 . عهد شود

حال سؤال ایـن  . وفای به عهد صورت نگرفته است( در مقام وفای به عهد)اگر مدیون مال غیر را داد 

 . است که آیا مدیون می تواند آن مالی را که داده است، پس بگیرد

سؤال مـن ایـن   . لو برنج بدهکارم، باید از برنج خودم می دادم حال از برنج حسن دادمکی 100: مثال

 . خیراست که می توانم برنج حسن را پس بگیرم؟ 

 

 :ثابت کند با هممدیون در صورتی می تواند مالی را که داده پس بگیرد که سه چیز را 

 (. شاید دروغ می گوید)ثابت کند مال، مال غیر است  .1

و نیهز  .. ( . وکیل، ولهی، قهیم و  )یعنی چه کسِ غیر است . ت کند سِمَت داردباید ثاب .9

 (. من سمت دارم)ثابت کند مال با مجوز دست او بوده است 

 . ثابت کند مالک به او اذن در تأدیه نداده است .9

گـر  ولـی ا . اگر این سه تا را بتوانم ثابت کنم می توانم مال را پس بگیرم و بعد باید دین اش را بدهـد 

. اگر مدیون نتواند این سه چیز را ثابـت کنـد  . نتواند ثابت کند این سه تا را دین اش را هم باید بدهد

 (. 130ماده ) طلبکار باید سریع صاحب مال را پیدا کند

 

تواند بعنوان این کهه   دیه نماید دیگر نمیأاگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی ت -923ماده

را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کنهد   ال نبوده استرداد آندیه مالک آن مأدر حین ت

 .دیه داشته باشدأید او بوده بدون اینکه اذن در ت که مال غیر و یا با مجوز قانونی در

 

 . باید اهلیت داشته باشد( مدیون)بدهکار  ،در وفای به عهد 119طبق ماده 
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هد چیزی را که می دههد مالهک و یها    عهد وقتی محقق می شود که متعه وفاء ب -943ماده

 .شخصاً هم اهلیت داشته باشدماذون از طرو مالک باشد و 

 

 . طلبکار هم باید اهلیت داشته باشد 131طبق ماده 

 

 .دیه در وجه او معتبر نخواهد بودأاگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد ت -926ماده

 

اینکه وفای به عههد واقعهه ی حقهوقی     هم مدیون و هم طلبکار باید اهلیت داشته باشند با

چون قهانون  . اگر محجوری برود دین اش را بدهد، وفای به عهد صورت نگرفته است. نیست

مالی را که داده نمی شود پس گرفت، چهون تههاتر مهی    گفته باید اهلیت داشته باشد ولی 

 (. محجور ذمه اش بری می شود نه با وفای به عهد بلکه با تهاتر) شود

تومان بدهکارم می روم و هزار تومان از پول های خـودم مـی دهـم بـه      1000من محجورم و  :مثال

 . تومان باقی است و من بدهکارم 1000. طلبکار وفای به عهد صورت نگرفته و دین من باقی است

تهـاتر  « -تومـان را بـه مـن پـس بدهـد       1000پس بایـد  . تومان را گرفت؟ طلبکار 1000چه کسی 

 . ذمه ی محجور بری می شود نه به خاطر وفای به عهد، بلکه به خاطر تهاتر. تصورت گرفته اس

 

 (:943مثالش ) 929و  921مواد 

قـانون چـرت و   )یا به داهن و یـا بـه نماینـده اش    . دین فقط باید به دو نفر داده شود 131طبق ماده 

 (. پرت گفته و نفر سومی وجود ندارد

 

ه به کسی که از طرو او وکالت دارد تادیه گردد یها به   دین باید به شخص داین یا -921ماده

 .حق قبض را دارد کسی که قانوناً

 

دادیم، وفای به عهـد صـورت   « نماینده»و « داهن»حال اگر به شخ  دیگری غیر از  131طبق ماده 

 مثالً در نماینده فضولی، اصیل باید پول را به مالك مـی داد . نگرفته است مگر اینکه داین راضی شود

اگر مالك این را تنفیـذ کنـد، وفـای بـه عهـد       110حاال آمده پول را به فضول داده است، طبق ماده 

 . صورت می گیرد

 

در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفتهه و   -943ماده

حهق  در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجهازه کنهد دیگهر    

 .طرو دیگر نخواهد داشته رجوع ب



 

135 

 

غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی ه دیه بأت -929ماده

 .شود

 

 . وفای به عهد باطل نیست بلکه غیر نافذ است: 131ماده 

 

تواند مالی را که از طرو حاکم ممنوع از تصرو در آن شهده اسهت    مدیون نمی -924ماده

 .دیه نمایدأعهد ت در مقام وفاء به

 

اگر مـدیون مـالش   . طبق این ماده مدیون نمی تواند مالی را که توقیف شده است، بابت دینش بدهد

را که توقیف شده است بابت دینش بدهد وفای بـه عهـد صـورت نگرفتـه اسـت مگـر اینکـه ذینفـع         

 . یعنی آن کسی که مال به نفعش توقیف شده است رضایت دهد. رضایت دهد( توقیف)

 . مثال این ماده باید مال مثلی باشد چون کلی باید مثلی باشد: نکته

زن این آقا این یك تن . اآلن یك تن برنج دارد در مغازه اش( مال مثلی)یك آقای برنج فروش : مثال

ولی بـه نفـع   ( حق عینی تبعی)اآلن آقا مالك یك تن برنج است . برنج را بابت مهرش توقیف می کند

این آقا یك تن برنج کلی به دوستش بدهکار است نمی تواند یك تنی را کـه  . ستزنش توقیف شده ا

اگـر زن حـق عینـی تبعـی را سـاقط کنـد در واقـع        . به نفع زنش توقیف شده است بدهد به طلبکـار 

 . رضایت داده است

 

 : راجع به امین است 928ماده 

استثناهاً در مواردی اگـر  . تامین تعهدش به وسیله اس. امین مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند

 . امین تقصیر هم نکند مسئول است مانند عاریه ی طال و نقره

در عاریه ی طال و نقره امهین حتهی اگهر تقصهیر     . در عاریه مستعیر امین است 111ماده طبق 

 . باز هم مسئول استباشد نکرده 

 

امن اسهت ههر   در عاریه طال و نقره اعم از مسکوك و غیر مسکوك مستعیر ضه  -466ماده

 . چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد
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 :(بودم غایب) جلسه ی هشتم که از روی فایل های صوتی بازنویسی شد
 

 شروط باطل

 :شروط باطل بر دو دسته اند

 (بحث جلسه ی قبل)شروط باطلی که مبطل نیستند . 1

 شروط باطلی که مبطل هستند. 1

 

 :ندل هستشروط باطلی که مبط

علتش این است که شرط به . گاهی اوقات شرط نه تنها باطل است بلکه عقد را هم باطل می کند

و وقتی به یکی از ارکان عقد خلل وارد شد، عقد ( 190ماده ی )یکی از ارکان عقد خلل می رساند 

 . باطل است

 

 :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است -133ماده

 رضای آنهاقصد طرفین و  -1 

 اهلیت طرفین-9 

 موضوع معین که مورد معامله باشد -9 

 مشروعیت جهت معامله -6 

 

دو تا شرط را نام برده که باطل اند و عقد را هم باطل می کنند که این دو تا را می  155ماده ی 

 .خوانیم و یك شرط دیگر را هم اضافه می کنیم یعنی سه شرط

 

 :و موجب بطالق عقد است شروط مفصله ذیل باطل -999ماده

 دقشرط خالو مقتضای ع -1 

 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود -9 

 

 : شرط خالو مقتضای ذات عقد. 1

 :یك اصطالح

به اثر عقد می گویند مقتضاء و به خود عقد می . مقتضاء یعنی اثر، اثر عقد: مقتضای عقد

 :دو نوع مقتضای عقد داریم. گویند مقتضی

 مقتضای ذات عقد( الف

 مقتضای اطالق عقد( ب

 (. 1بند  999ماده ی )منظور ماده از مقتضاء، مقتضای ذات است که ماده گفته مقتضاء 
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هر عقدی یك اثر اصلی دارد این اثر اصلی را مقتضای ذات . یعنی اثر اصلی عقد :مقتضاء ذات عقد

رابطه ی زوجیت است و ض مان  بیع مقتضای ذاتش تملیك است، نکاح مقتضای ذاتش. گویند

شرط ( مقتضای ذات یعنی اثر اصلی که می شود تشخی  داد)مقتضای ذاتش تعهد ضامن است 

نباشد معامله  قصدهر گاه . )صدمه می زند قصدخال  مقتضای ذات باطل و مبطل است چون به 

 . (باطل است

اصالً . چون قصد فروش ندارم خانه ام را فروختم به شرط اینکه مالکش نشوی که باطل است: مثال

 . می گویم فروختم فروختم یعنی مالك بشو، بعد می گویم مالك نشو پس قصد فروش ندارم

منظور از مقتضای اطالق عقد آن اثری است که اگر طرفین سکوت کنند : مقتضای اطالق

 . طرفین می توانند شرط کنند که آن اثر نیاید. می آید

یعنی باید )ود اگر طرفین هیچ چیزی نگویند، مبیع و ثمن حال است وقتی بیع منعقد می ش: مثال

مقتضای اطالق بیع این است که مبیع و ثمن حال . ، این مقتضای اطالق است(فوری تحویل بشود

پس . شرط کرد که آدم یاد قانون تکمیلی می افتد( مقتضای اطالق)که می شود بر خال  آن باشد 

مقتضای اطالق به . لی است و مقتضای ذات هم قانون آمره استمقتضای اطالق همان قانون تکمی

پس به همین دلیل شرط خال  . قانون تکمیلی ربط دارد و مقتضای ذات به قانون آمره ربط دارد

 .مقتضای اطالق صحیح است و شرط خال  مقتضای ذات باطل و مبطل است چون قانون آمره است

. که ناشی از قوانین تکمیلی استمقتضای اطالق دارد پس اگر در بیع هیچ چیزی نگوهیم یك سری 

شرط خال  مقتضای اطالق صحیح است یعنی هم عقد صحیح است و هم شرط چون قانون 

تکمیلی است و شرط خال  قانون تکمیلی صحیح است اما شرط خال  مقتضای ذات باطل و مبطل 

شرط خال  قانون آمره باطل  است یعنی هم عقد باطل می شود و هم شرط چون قانون آمره است و

 . و مبطل است

 

 : شرط مجهولی که موجب جهلِ به عوضین شود. 9

گاهی اوقات شرط مجهول است و مورد معامله را هم مجهول می کند در این صورت عقد باطل 

ماده ی ) اگر فقط خود شرط مجهول باشد فقط شرط باطل است و عقد صحیح است. است

151 .) 

 

 :فصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیستشروط م -999ماده

 شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد -1 

 شرطی که در آن نفع و فایده نباشد -9 

 شرطی که نامشروع باشد -9 
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که من می گویم این صد  (مقدار معلوم است، این صد کیلو برنج)صد کیلو برنج اینجاست : مثال

قدر خواستم از آن بردارم یعنی باید تو پول صد کیلو را کیلو برنج را فروختم به شرط اینکه هر چ

بدهی و من هر چه خواستم از آن برنج بردارم که معامله غرری است چون معلوم نیست که تو چقدر 

مبیع را )پس نه تنها شرط مجهول است مورد معامله را هم مجهول می کند . از برنج بر می داری

 (. هم مجهول می کند

 

 : عی که جهت معامله را نامشروع می کندشرط نامشرو. 9

شرط نامشروع خودش باطل است و عقد صحیح . که این مورد در قانون نیامده و حقوقدانان گفته اند

( نه جهت شرط)حال بعضی مواقع شرط نامشروع می آید جهت معامله را (. 151ماده ی )است 

پس اگر شرط نامشروع . له باطل استحال وقتی جهت معامله نامشروع بشود معام. نامشروع می کند

جهت معامله را نامشروع بکند معامله باطل است ولی آن شرط نامشروعی که جهت معامله را 

 . نامشروع نمی کند فقط شرط باطل است و عقد صحیح است

که اینجا شرط نامشروع است و . خانه ام را اجاره دادم به شرط اینکه خانه را قمار خانه کنی: مثال

 . معامله را هم نامشروع می کند و در نتیجه عقد باطل است جهت

 

 مقتضای ذات « - 1بند  155ماده ی 

 

 بحث شروط چهار قسم است

 (:969تا  996مواد )شروط صحیح : قسمت دوم

 :شروط صحیح سه دسته اند 151طبق ماده ی 

 شرط صفت. 1

 شرط نتیجه. 1

 شرط فعل. 5

 
 

 :شرط بر سه قسمت است -996ماده

 شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 یا نفیاً شرط فعل اثباتاً -9 

 .مورد معامله کمیتیا  کیفیتشرط صفت عبارت است از شرط راجع به  

 .شرط شود تحقق امری در خارجشرط نتیجه آن است که  

 شخص خهارجی یا بر  یکی از متعاملینبه فعلی بر  عدم اقدامیا  اقدامشرط فعل آنست که  

 .شرط شود
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 : ط صفتشر. 1

حال . وصفو  جنس، مقدارسه چیز در مورد معامله باید معلوم باشد : فلسفه ی شرط صفت

فایده ی شرط صفت این است که در معامله ای مقدار معلوم نیست شرط می کنیم، یا وصف معلوم 

همین که شرط می کنیم معامله درست است ولو اینکه معلوم بشود که . نیست ما شرط می کنیم

اگر شما یك . مقدار نبوده و ولو اینکه معلوم بشود که آن وصف نبوده که بعداً می خوانیم مبیع آن

معامله باطل است، اگر یك معامله ای انجام بدهی که  معامله ای انجام بدهید که مقدار معلوم نباشد

وانیم خوب حاال برای اینکه معامله باطل نباشد می ت. وصف معلوم نباشد باز هم معامله باطل است

مثالً می خواهیم یك زمین بخریم که متراژ آن معلوم نیست و اآلن هم حوصله نداریم . شرط کنیم

مثل اینکه بگوهیم . متر کنیم که اگر همینجوری معامله کنیم باطل است که می توانیم شرط کنیم

. درست استاگر زمین هزار متر باشد می خرم حال چه هزار متر باشد و چه هزار متر نباشد معامله 

 . این فلسفه ی شرط صفت است که معامله را از بطالن نجات می دهد

به مقدار می . شرط صفت دو نوع است یا راجع به مقدار است و یا راجع به وصف است

 . گویند کمیت و به وصف می گویند کیفیت

یر مثل خانه شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر مثل گندم و برنج و اشیاء تجزیه ناپذ: شرط مقدار

 . فرق دارد که ما هم جدا جدا می خوانیم

به این دلیل که اینها مساحت  فرشو  باغ، خانه، زمینمانند : شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر

 (. مقدار)دارند 

گفته این )به شرط مقدار معینی معامله بشود ( مانند این چهار مورد)هر گاه یك شیء تجزیه ناپذیر 

بعد معلوم شود کمتر است، مشتری حق فسخ دارد ( رم به شرط اینکه هزار متر باشدزمین را می خ

و اگر معلوم بشود بیشتر است بایع حق فسخ دارد چون بایع ضرر کرده . چون مشتری ضرر می کند

 . است

 : 983و  933نکات مواد 

 

شهود  اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم  -933ماده

که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود کهه  

را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسهبه   تواند آن بیشتر است بایع می

 .زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

شهود   ن نمیاگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممک -983ماده 

و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یها بیشهتر در آیهد در    

 . صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت
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ماده گفته اگر کمتر . مالك ضرر استمالك برای حق فسخ کمتر یا بیشتر درآمدن نیست : 1نکته 

ممکن است بیشتر بیشتر درآید بایع حق فسخ دارد ولی  درآید مشتری حق فسخ دارد و اگر

که ) درآید مشتری ضرر کند که مشتری حق فسخ دارد و یا کمتر درآید و بایع ضرر کند

مالك این است که هر کس از این تخلف ضرر کند حق فسخ دارد حال چه (. بایع حق فسخ دارد

را گفته که غالباً اگر مبیع کمتر قانون مورد غالب . بایع چه مشتری، چه کمتر و چه بیشتر

درآید مشتری ضرر کرده و اگر بیشتر درآید بایع ضرر کرده که ممکن است برعکس هم 

  .بشود

 . متر است 9متری می خواهم حال فرش  1متری نمی خواهم من  9آقا من فرش 

می  در کنکور یك ماده)است  خیار تخلف از وصفحق فسخی که در این دو ماده است : 9نکته 

پس سعی (. آورند که در آن ماده یك حق فسخ است بعد می گویند این حق فسخ چه خیاری است؟

 . کنید که ماده هاهی که در آنها حق فسخ است بدانید که چه خیاری است

در کتاب )را تخصی  داده ( 533و  533)یك ماده در قانون ثبت داریم که این دو ماده : 9نکته 

. این ماده یك مورد خاص است که این دو ماده را تخصی  داده.(. ث.ق 119تست آمده، ماده ی 

این ماده گفته ملك که شامل فرش نمی )را  ملکیهر گاه .( ث.ق 119ماده ی )طبق این ماده 

، (533و  533که اگر با سند عادی بفروشیم می رود توی بحث مواد ) با سند رسمی بفروشیم( شود

که این ماده سه قید ( شامل کمتر نمی شود) بیشتر درآیدبعد که در سند مساحت نوشته شده و 

متر است که اینجا گفته  110متر است که بعداً معلوم می شود که  150توی سند نوشته خانه . دارد

. که اگر قانون مدنی بود بایع حق فسخ داشت( مورد خاص یا استثناء است)کسی حق فسخ ندارد 

اگر بایع قبول نکرد می سپارد به . روز معامله پول اضافه را بدهد مشتری باید برود و بر اساس قیمت

و  533پس مواد . را می کند تقاضای اصالح سندو بعد می رود ( سند رسمی است) صندوق ثبت

 . قانون ثبت مورد خاص را گفته است 119مورد عام را گفته و ماده ی  م.ق 533

 

 . برنج، لوبیا و نخود مانند گندم،: شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر

گفته این گونی برنج )به شرط مقدار معینی معامله بشود ( گندم، برنج)هر گاه یك شیء تجزیه پذیر 

کیلو است  100مثالً گفته گونی برنج )و بعد معلوم شود کمتر از آن مقدار است ( کیلو است 100

در تجزیه ناپذیر یك راه )دارد دو راه اینجا مشتری ( کیلو بوده 30ولی بعداً معلوم می شود که 

  :(داشت

که در تجزیه ) عقد را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کندیا  -1

 ( ناپذیر خیار تخلف از وصف بود
 (. در تجزیه ناپذیر این راه را نداشتیم) یا از ثمنش کم کند -1
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راه دارد یا کیلو است که مشتری دو  30بعداً معلوم شد که  یکیلو است ول 100گفتیم برنج : مثال

کیلو برنج را نگاه دارد و پول بیست کیلو  30کل معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا 

ولی اگر بیشتر باشد زیادی متعلق به بایع است و کسی حق فسخ ندارد چون . را پس بگیرد

لوم شده کیلو است و حاال مع 100گفته برنج . دیگر تجزیه پذیر است می شود آن را جدا کرد

کیلو است که بیست کیلو فروخته نشده دیگر و مال بایع است اگر وجدان داری برو به بایع  110که 

 .پس بده

 

 : 986ماده ی 

 

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتهر از   -986ماده

ای  دیه حصهه أموجود را با تمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت  آن

از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مهال بهایع   

 . است

 

این ماده گفته مبیع، که منظور مبیعِ تجزیه پذیر است  خیار فسخ در این ماده خیار تبعض صفقه 

شد می رویم شرط بعدی که این  شرط مقدار تمام. می باشد که در زیرنویس هم دکتر گفته است

گفتیم شرط صفت دو نوع است مقدار و وصف که شرط (. جزوه ی آماده)تقسیمات در جزوه آمده 

 . مقدار تمام شد

 

 : شرط وصف

مشروط  د معلوم شود که آن وصف را ندارد،ی معامله شود و بعفهر گاه مورد معامله به شرط یك وص

که در بحث اشتباه در اوصا  معامله  153ماده ی . خ داردحق فس( کسی که شرط به نفع اوست)له 

 . خواندیم

 

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلهوم شهود آن    -993ماده

  . صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

 

حال معلوم شده که ( دن وصف استکه صفر بو)ماشین را خریدیم به شرط اینکه صفر باشد : مثال

فرش را خریده به شرط اینکه بافت کاشان باشد که بافت کاشان . صفر نیست که حق فسخ دارد

 . حق فسخ دارد( مشروط له)پس طر  . نیست

 . شرط صفت یا راجع به مقدار است و یا راجع به وصف
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وصف هم  چون در کلی همیشه مقدار معلوم است و شرط صفت در کلی نیست: نکته

 . است که قبالً خواندیم 531ماده اش هم  .معلوم است

 . امکان دارد که مقدارش معلوم نباشد؟ نه، محال است: سؤال

 .امکان دارد وصفش معلوم نباشد؟ نه، محال است: سؤال

 . چون کلی با گفتن مقدار، جنس و وصف درست می شد

 . صفت در کلی اصالً امکان نداردپس کلی همیشه مقدار و جنس و وصفش معلوم است پس شرط 

 . شرط صفت در کلی تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل عقالً محال است: نکته ی علمی

نمی شود بابا کسی که نشسته نمی تواند اآلن شما نشستید و من می گویم بنشین که : مثال

مثل . کنیم بنشیند که این را تحصیل حاصل گویند یعنی چیزی را که وجود دارد بیاهیم تحصیل

ایجاد کردن چیزی که وجود دارد . اینکه شما لیسانس دارید حاال ما بگوهیم لیسانس بگیر، بابا دارم

شرط صفت مال پس شرط صفت در کلی تحصیل حاصل است و عقالً محال است پس . محال است

 . عین معین و کلی در معین است و در کلی راه ندارد

 

 : شرط نتیجه

گفته شرط نتیجه آن است که (. 151ماده ی )تعریف کرده ولی گند زده  قانون شرط نتیجه را

آسمان است یا فرانسه یا . تحقق امری در خارج شرط بشود که نمی دانیم در خارج منظور کجاست

 افغانستان و نمی دانیم تحقق امری یعنی چه؟ 

 

 :شرط بر سه قسمت است -996ماده

 شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 یا نفیاً اثباتاً شرط فعل -9 

 .شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله 

 .شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود 

ست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بهر یکهی از متعهاملین یها بهر شهخص       ا شرط فعل آن 

 .خارجی شرط شود

 

حقوقدانان از شرط نتیجه تعریف خوبی کرده اند که پس این تعریف خیلی به درد نمی خورد اما 

 :گفته اند

شرط نتیجه یعنی در ضمن یک عقد نتیجه ی یک عقد دیگر بیاید یا در ضمن یک عقد 

 . نتیجه ی یک ایقاع بیاید
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= نتیجه = اثر پس . نتیجه یعنی اثر که یك لغت دیگر خواندیم به معنای اثر به نام مقتضاء

یم اثر عقد، چه بگوهیم نتیجه ی عقد و چه بگوهیم مقتضای عقد هیچ فرقی یعنی چه بگوه. مقتضاء

 . ندارد و هر سه تایش یکی است

و ما اثر یك عقد دیگر را می آوریم  دشرط نتیجه این است که ما یك عقد داریم خودش یك اثر دار

اینکه ما یك عقد یا . یعنی یك عقد است با دو تا نتیجه این را می گویند شرط نتیجه. توی این عقد

داریم خودش یك اثر دارد حال ما اثر یك ایقاع را می آوریم توی این عقد و این را هم شرط نتیجه 

پس یك عقد داریم با یك اثر حال ما یا اثر یك عقد دیگر را می آوریم توی این یا اثر یك . گویند

 . ایقاع را می آوریم توی این عقد که این را شرط نتیجه گویند

 : رط نتیجه دو نوع استپس ش

 :در ضمن عقد نتیجه ی یک عقد دیگر می آید. 1

صد میلیون به شرط اینکه وکیل من باشی فالن کار را بکنی که ( عقد بیع)خانه ام را فروختم : مثال

اول عقد بیع بود که خود بیع اثر دارد حاال در عقد بیع نتیجه ی وکالت آمد . نتیجه ی وکالت آمد

وکالت جایز که می آید ضمن بیع و بیع هم (. عقد جایز ضمن عقد الزم)ه خواندیم که همان بود ک

یك عقدی داریم که خودش اثر دارد و اثر یك عقد دیگر را ضمن . الزم که می شود شرط ضمن عقد

معموالً یعنی همیشه اینطور ) معموالً عقد اول الزم است و عقد دوم جایزآن می آوریم که 

د دو تا عقد جایز باشد یا دو تا الزم باشد یا اولی جایز و دومی الزم یا اولی الزم و که می توان(. نیست

 . دومی جایز باشد

 :در ضمن عقد نتیجه ی یک ایقاع بیاید. 9
میلیون به شرط اینکه آن طلبی که قدیم از من داشتی ساقط  100خانه ام را فروختم به مبلر : مثال

 . که ابراء ایقاع است یعنی در ضمن بیع نتیجه ی ابراء آمد بشود که اینجا نتیجه ی ابراء آمد

شرط نتیجه نباید تشریفاتی باشد، اگر تشریفاتی باشد باطل است چون : نکته ی مهم

شرط نتیجه باید فوری بیاید یعنی تا عقد منعقد می شود شرط نتیجه باید فوری بیاید 

 . عقد صحیح استاگر تشریفاتی باشد شرط باطل است ولی (. 994ماده ی )

 

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوو به سبب خاصی نباشهد آن   -994ماده

 .شود نتیجه به نفس اشتراط حاصل می

 

زنی به شوهرش می گوید خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه همین اآلن مطلقه بشوم که : مثال

فوری حاصل نمی شود بنابراین شرط  نمی شود و شرط باطل است چون طالق تشریفاتی است و

یا زن به شوهرش می گوید حاضرم خانه ام را به تو هبه کنم به شرط اینکه همین اآلن . باطل است

نکاح مطلقه بشوم که این شرط باطل است چون طالق تشریفاتی است و فوری حاصل نمی شود اما 

 . می تواند شرط نتیجه واقع شود چون نکاح تشریفاتی نیست
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زنی به مردی می گوید خانه ام را به تو هبه کردم به شرط اینکه تو بشوی شوهر من که چون : المث

 . نکاح تشریفاتی نیست می تواند شرط نتیجه واقع شود و این شرط و عقد درست هستند

عقود و ایقاعاتی که تشریفاتی هستند نمی توانند شرط نتیجه واقع شوند اما عقود و : نکته

سبب » ( 994ماده ی )تشریفاتی نیستند می توانند شرط نتیجه واقع شوند ایقاعاتی که 

یعنی . یعنی به وقت شرط کردن« به نفس اشتراط» در این ماده یعنی تشریفاتی و « خاصی

( یعنی تشریفاتی نباشد)شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقو  به سبب خاصی نباشد 

ولی اگر تشریفاتی باشد فوری حاصل نمی شود و شرط . فوری حاصل می شود و شرط صحیح است

 . باطل است

 

 : شرط فعل

در خود . تعهدی فرعی که در ضمن عقد می آید( همیشه تعهد است)شرط فعل ماهیتاً تعهد است 

د ثمن را یعقد یك سری تعهدات اصلی داریم مثل اینکه بایع باید مبیع را تحویل بدهد یا مشتری با

مؤجر باید عین مستأجره را تحویل بدهد و . دهد که اینها را تعهد اصلی می گویندبه بایع تحویل ب

شرط فعل تعهد فرعی مستأجر باید اجاره بها را به مؤجر بدهد که اینها تعهد اصلی هستند ولی 

یعنی عقد تعهدات اصلی خود را که دارد هیچ، این شرط فعل هم . است که در ضمن عقد می آید

ممکن است انجام کار باشد ( یعنی شرط فعل)که این تعهد . رعی ضمن عقد می آیدبه عنوان تعهد ف

ممکن است راجع به عمل ( شرط فعل)این تعهد همچنین . و ممکن است عدم انجام کار باشد

بنابراین اگر همه ی اینها را جمع کنیم شرط فعل چهار . حقوقی باشد یا راجع به عمل مادی

 (. 1)یا مادی ( 5)یا حقوقی ( 1)یا عدم انجام کار  (1)یا انجام کار : قسم است

 تعهد به انجام عمل حقوقی. 1

 تعهد به عدم انجام عمل حقوقی . 1

 تعهد به انجام عمل مادی. 5

 تعهد به عدم انجام عمل مادی. 1

هم شرط فعل با شرط نتیجه چند تا تفاوت دارد که اآلن دو مورد از آن ها گفته می شود و بعداً 

 :ی تفاوت ها را می گوهیمبقیه 

 

فرق اولش این است که شرط نتیجه فقط عمل حقوقی است یعنی یا عقد است و یا . 1

 ایقاع ولی شرط فعل عمل مادی هم هست یعنی هم عمل حقوقی است و هم عمل مادی

پس شرط فعل چهار تا بود (. شرط نتیجه فقط عمل حقوقی است و محال است عمل مادی باشد)

 . عمل حقوقی بود و دو تا عمل مادی که دو تایش
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که فرق ) در شرط نتیجه آن نتیجه فوری می آید ولی در شرط فعل نتیجه بعداً می آید. 1

بعضی وقت ها یك جمله می دهند می گویند این شرط نتیجه است یا شرط (. اصلی همین است

 . فعل که ما باید تشخی  بدهیم

پس تا بگوهی قبول فوراً . شرط نتیجه« -وکیل من باشی  خانه ام را فروختم به شرط اینکه: مثال

 . وکیل شده ای

شرط فعل « -خانه ام را فروختم به شرط اینکه فردا بروی دفترخانه به من وکالت بدهی : مثال

 . یعنی تعهد کن که فردا به من وکالت بدهی

-اء شدی وکیل شدی، ابر. شرط فعل تعهد است ولی شرط نتیجه تعهد نیست فوری می آید

 . شرط نتیجه« 

در شرط « -شرط فعل « -به شرط اینکه به من وکالت بدهی، من را ابراء کنی، من را طالق بدهی 

 . فعل نتیجه بعداً می آید

در شرط فعل چون تعهد است اگر طر  انجام ندهد اول الزام می شود و اگر از طر  دادگاه : نکته

 . کسی دیگر انجام می دهد( متعهد)ی آن شخ  الزام شد و باز هم انجام نداد به هزینه 

هر متعهدی تعهدش را انجام ندهد اول الزام می شود و اگر بعد از الزام هم : قاعده ی تعهد

انجام نداد به هزینه ی متعهد کسی دیگر انجام می دهد و اگر دیگری هم نتوانست آخر 

لزام، نشد دیگری انجام در هر تعهدی اول ا(. 993و  998، 992مواد )سر حق فسخ دارد 

 . می دهد به هزینه ی متعهد و نشد فسخ که شرط فعل هم یک نوع تعهد است

 

ه کسهی کهه ملتهزم به     یا نفیهاً  در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً هر گاه شرط -992ماده

انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرو معامله مهی توانهد بهه    

 .وده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنمایدحاکم رجوع نم

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجهام آن غیهر مقهدور     -998ماده

وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبهات  ه ولی انجام آن ب

 .انجام آن فعل را فراهم کند

نجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هر گاه اجبار مشروط علیه برای ا -993ماده

بل حهق فسهخ   هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرو مقا

 .معامله را خواهد داشت

 

این قاعده سه تا استثناء دارد یعنی در سه مورد به محض اینکه طر  انجام ندهد فوری فسخ می 

 (: مهم)شود 

 (. 539و  115ماده می خواهد، مواد )ثناهاً همیشه تصریح می خواهد شرط دادن ضامن است. 1
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هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شهرط انجهام نگیهرد     -969ماده

 . مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

شهرط  ه اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل ب -923ماده

و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درك مبیهع ضهامن   . د بایع حق فسخ خواهد داشتنکن

 .بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد

 

آقای مشتری برای ثمن ضامن بده من تو . اگر شرط بشود که طر  ضامن بدهد که شرط فعل است

یگر الزام نداریم و مهم نیست که را قبول ندارم، می گوید نمی دهم که فوری معامله فسخ می شود د

 (.مهم نیست ضامن مطلق باشد یا معین)ضامن معین باشد یا نه 

به طور مطلق )رهن بدهد  طر شرط شده (. باید مطلق باشد)شرط دادن رهن به طور مطلق  . 1

 (. یعنی حال، معین

ماده ی  )شود  آقا بابت بدهی یك مالی رهن بده به طور مطلق حال اگر رهن ندهد فوری فسخ می

 (. فوق الذکر 539

اگر شرط شده باشد مال معینی را رهن بدهد و طر  رهن ندهد طر  را : نکته ی استثناء دوم

 (. 115زیرنویس ماده ی )الزام می کنیم 

شرط شده خانه اش را رهن بدهد طر  هم قبول می کند بعداً طر  به رهن نمی دهد که باید از 

 .بخواهیم دادگاه الزام دادن رهن را

که موضوع شرط فعل مهم نیست هر چه باشد فقط ( فقط در عقد اجاره)شرط فعل در عقد اجاره . 5

چه به سود مؤجر و چه به سود )هر گاه در عقد اجاره یك شرط فعل بیاید . باید در عقد اجاره باشد

 (. 1بند  191ماده ی )و مشروط علیه انجام ندهد فوری فسخ می شود ( مستأجر

 

شهود و   از تاریخ تلف باطل مهی  مستأجرهواسطه تلف شدن عین ه عقد اجاره ب -634هماد

مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلهف   مستأجرجر و ؤنسبت به تخلف از شرایطی که بین م

 .ثابت می گردد

 

 . در تقدیر است( قبل از رهن دادن)در این ماده بین مال و تلف جمله ی : 969ماده ی 

 

ه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رههن دههد و آن   هر گا -969ماده

مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشهت نهه حهق مطالبهه     

که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مهال تلهف    عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن

 . یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد
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 : 933ی ماده 

لی بکند در عمل اینقدر اُسکُل است که می ید یك نفر می خواهد معامله ی فضواین ماده می گو

خواهد مال حسن را بفروشد ولی اشتباهاً مال خودش را می فروشد که با اینکه مال خودش را 

گفته ولی قانون  فروخته ولی معامله غیر نافذ است قصد فروش نداشته پس باید معامله باطل باشد

پس اگر . ن استاگر هم در امتحان آمد باید غیر نافذ را بزنیم چون ن  قانو. معامله غیر نافذ است

معامله ی فضولی بکند مال خودش را بفروشد یا مال بچه اش را بفروشد یا مال یك نفر بخواهد یك 

معامله موکلش را بفروشد یعنی معامله ای کردی که در حالت عادی درست است ولی چون قصدش 

وخته تنفیذ می ل خودش را فروخته اگر دید خوب فرپس ما. ی فضولی بوده معامله غیر نافذ است

 (. 133ماده ی )کند و اگر دید بد فروخته رد می کند 

 

عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود کهه  ه مالی معامله به هر گاه کسی نسبت ب -933ماده

            ملهک کسهی بهوده اسهت کهه معاملهه کننهده         آن مال ملک معامله کننده بوده است یها 

صورت نفوذ و صحت معاملهه   معامله نماید در این یا وکالتاً توانسته است از قبل او والیتاً می

 .موکول به اجازه معامل است واال معامله باطل خواهد بود

 

 : 932ماده ی 

، اصیل دوباره فروخت به بعدی فضول مال را فروخت به اصیل. عنوانش تعدد معامالت فضولی است

یك دفعه مالك می بیند ده تا معامله ی فضولی واقع شده آیا مالك باید ده تا معامله را ....  الی آخر

حال مالك یکی را . تنفیذ کند؟ خیر، قانون می گوید مالك تو یکی را تنفیذ کن بقیه اش با من

امالت بعدی تنفیذ می شود و معامالت تنفیذ می کند همین که یکی را تنفیذ کرد اتوماتیك مع

پس اگر مالك معامله ی اول را تنفیذ کند معامالت بعدی هم تنفیذ می شوند . قبلی باطل است

 . و اگر مالك معامله ی آخر را تنفیذ کند بجز آخری همه باطل هستند( صحیح اند)

 

ه مالهک معاملهه   اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینک -932ماده

توانهد ههر یهک از     فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالهک مهی  

معامالت را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کهرده معهامالت بعهد از آن    

 .نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

 

 اجازه ناقل است یا کاشف؟ . نقل و کشف :938ماده ی 

تاریخ )مروز، دو آذر، معامله ی فضولی منعقد شد و دوم دی یعنی یك ماه بعد مالك تنفیذ کرد ا

 (.معامله، تاریخ تنفیذ
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(. دوم دی)که می گویند اجازه ناقل است همه چیز از روز تنفیذ است یعنی  طبق نظریه ی نقل

منافع دوم دی و همه م دی یعنی تاریخ عقد دوم دی، انتقال دوم دی، آثار دوم دی، وهمه چیز د

و انگار از ( تاریخ معامله)یعنی انگار دوم آذری وجود ندارد . این را نظریه ی نقل گویند. چیز دوم دی

 . دوم آذر تا دوم دی هیچ اتفاقی نیفتاده است

که کشف حقیقی دقیقاً مقابل نظریه ی نقل است یعنی می گوید همه : نظریه ی کشف حقیقی

یعنی تاریخ عقد دوم آذر، تاریخ آثار دوم آذر، انتقال دوم (. یعنی دوم آذر)چیز از روز عقد فضولی 

انگار دوم دی اصالً . آذر، منافع دوم آذر و همه چیز دوم آذر این را نظریه ی کشف حقیقی گویند

 . وجود نداشته و همه چیز دوم آذر که این دو در مقابل همدیگر هستند

طبق این نظریه همه چیز (: 938ا پذیرفته، ماده ی قانون این نظر ر)نظریه ی کشف حکمی 

، (روز تنفیذ)به همه چیز می گویند عین یعنی عین از دوم دی است  از دوم دی است به جز منافع

منافع بر می گردد به دوم آذر، تاریخ عقد دوم دی، انتقال دوم دی و آثار دوم دی به جز منافع که 

این نظریه را . آذر که این را نظریه ی کشف حکمی گویندفقط و فقط منافع بر می گردد به دوم 

 . و در تمام عقود غیر نافذ( 133ماده ی )قانون پذیرفته 

 

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنهین نسهبت بهه     -938ماده

 . منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود

 

در سایر . مربوط به معامله ی فضولی است که نظریه ی کشف حکمی را پذیرفته 133چون ماده ی 

 (. 109ماده ی )معامالت غیر نافذ مثل معامله ی اکراهی آن هم نظریه ی کشف حکمی است 

 

 . امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است -933ماده

 

ماده همه چیز را  که این چهار تا(: 949و  949، 941، 933مواد )آثار رد معامله ی فضولی 

 :مثل همدیگر هستند 111با ماده ی  139ماده ی . نگفته ولی ما همه را می گوهیم

 

تصهرو متعامهل   ه هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به  -933ماده

 . داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرو ضامن عین و منافع است

در صورتی که مبیع فضولی به تصرو مشتری داده شود هر گاه مالک معاملهه را   -941ماده

اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرو او بوده ضامن است اگهر  

ر عیبی که در مهدت تصهرو   ه چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به

 .مشتری حادث شده باشد
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فضول مال غیر را فروخته و تحویل اصیل داده ماشین حسن را فروخته و دست اصیل : رض اولف

حاال هم فضول و هم اصیل به طور . هم داده و حاال مالك معامله را رد کرده که معامله باطل است

 : تضامنی در مقابل مالك مسئول هستند یعنی مالك می تواند به هر کدام رجوع کند

. اصیل در معامله ی فضولی یا جاهل است یا عالم: لک به اصیل رجوع می کندحالتی که ما. 1

یعنی یك موقع اصیل نمی داند که معامله فضولی است و در یك موقع اصیل می داند که معامله 

در این حالت که مالك به اصیل رجوع می کند مالك می تواند تمام خسارتش را از . فضولی است

در مقابل مالک، اصیل عالم یا جاهل . م باشد و چه اصیل جاهل باشداصیل بگیرد چه اصیل عال

حاال مالك از اصیل خسارت را گرفت و رفت حال اگر اصیل جاهل باشد می تواند تمام  .فرقی ندارد

خساراتی را که به مالك داده از فضول بگیرد ولی اگر اصیل عالم باشد فقط ثمن را از فضول ( چیزی)

 (. قاعده ی اقدام)، بقیه ی خسارات به عهده ی خودش است (اده خریدهپولی که د)می گیرد 

در این چهار تا ماده اشاره نکرده که مالك می ): حالتی که مالک به فضول رجوع می کند. 9

مالك به فضول مراجعه می کند و (. تواند از فضول بگیرد، فرض این است که به اصیل رجوع نکرده

حال اگر اصیل جاهل باشد . حال فضول می ماند و اصیل. داحافظتمام خساراتش را می گیرد خ

فضول که به مالك خسارت داده حق رجوع به اصیل را ندارد اما اگر اصیل عالم باشد و فضول به 

که در غصب می )مالك خسارت بدهد فضول حق رجوع به اصیل را دارد نه برای همه ی خسارات 

 (. خوانیم

 

 یا قیمتهاً  یا مثالً ل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناًدر مورد ماده قب -949ماده

 .بایع فضولی رجوع کنده ب

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بهر فضهولی بهودن آن جاههل      -949ماده

بایع فضولی رجوع کنهد و در صهورت عهالم    ه باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ب

 . ای ثمن را خواهد داشتبودن فقط حق رجوع بر

 

 (: 943ماده ی )آثار تنفیذ معامله ی فضولی 

 

که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و  در صورتی -943ماده

در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجهازه کنهد دیگهر حهق     

 . طرو دیگر نخواهد داشته رجوع ب

 

و پولش را هم گرفته حال مالك تنفیذ می کند که ض مسأله این است که فضول مال را فروخته فر

ولی اصیل پول را به فضول داده غلط کرده پول را به  اگر مالك تنفیذ کند باید پول را از اصیل بگیرد
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فضول، فضول داده باید به مالك می داد مالك می رود سراغ اصیل، اصیل می گوید پول را دادم به 

اگر مالك دو تا  .فضول بگیر، ولی یك استثناء دارد می گوید به من چه پول را به من بده برو از

تنفیذ بکند یعنی هم معامله را تنفیذ بکند و هم گرفتن پول توسط فضول را آن وقت مالك باید از 

پس ماده (. ستاین فرض را گفته ا 110ماده ی )فضول پول را بگیرد و حق رجوع به اصیل را ندارد 

قاعده . یك قاعده دارد و یك استثناء که ماده فقط استثناء را گفته و قاعده را نگفته است 110ی 

این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند باید پول را از اصیل می گرفت، ولی اگر مالک 

ارد و هم معامله را تنفیذ کند و هم گرفتن پول توسط فضول را حق رجوع به اصیل را ند

  .باید از فضول بگیرد

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 شروط ضمن عقد –فصل ششم 

 . شروط باطل و شروط صحیح: شروط ضمن عقد بر دو قسم می باشند

 شروط باطل –مبح  اول 

 . شروط باطل یا مبطل عقد نیستند و یا موجب بطالن عقد می شوند

 

 (م.ق 232ماده )روط باطل غیر مبطل ش –گفتار نخست 

 

 : نیست عقد مفسد ولی است باطل ذیل مفصّله شروط ـ 232 ماده

 باشد مقدور غیر آن انجام که شرطی ـ 1 

 نباشد فایده و نفع آن در که شرطی ـ 2 

 .باشد نامشروع که شرطی ـ 3 

 

 :این شروط به شرح زیر می باشند

 شرط نامقدور مطلق .5

 ط له فایده نداشته باشدشرطی که برای مشرو .6
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 شرط نامشروع یعنی شرط مخالف با قانون امری، نظم عمومی یا اخالق حسنه .7

 شرط مجهول .8

هر گاه مشروط له عالم به بطالن شرط باشد حق فسخ عقد را ندارد ولی هر گاه از بطالن شرط : نکته

 . نا آگاه باشد حق دارد قرارداد را بر هم بزند

 

 (م.ق 233ماده )و مبطل شروط باطل  –گفتار دوم 

 

 : است عقد بطالن موجب و باطل  ذیل  مفصلّه شروط ـ 233 ماده

 عقد مقتضای خالف شرط ـ 1 

 شود عوضین به جهل موجب آن به جهل که مجهولی شرط ـ 2 

 

 :این شروط عبارتند از

 . عقد( اثر اصلی)شرط خالف مقتضای ذات  .0

 . شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود .5

 . نامشروعی که موجب نامشروع شدن جهت معامله گردد شرط .6

 

 . شرط خالف مقتضای اطالق عقد، صحیح است: نکته

 

 (م.ق 230ماده )شروط صحیح  –مبح  دوم 

 

 : است قسم سه بر شرط ـ 230 ماده

  صفت شرط ـ 1 

  نتیجه شرط ـ 2 

 نفیاً یا اثباتاً فعل شرط ـ 3 

 . معامله مورد  کمیت یا کیفیت به راجعه شرط از است عبارت صفت شرط 

 .شود شرط ، خار  در امری تحقق که است آن نتیجه شرط 

 .شود شرط خارجی شخص بر یا ازمتعاملین یکی بر فعلی به اقدام عدم یا اقدام که است آن فعل شرط
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 . شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل: شروط صحیح بر سه قسم می باشند

 شرط صفت –گفتار نخست 

و یا مربوط است به کیفیت مورد ( شرط مقدار)صفت یا راجع است به کمیت مورد معامله شرط 

 (. شرط صفت)معامله 

 :شرط مقدار یا مربوط است به اشیاء تجزیه ناپذیر و یا راجع است به اشیاء تجزیه پذیر: شرط مقدار .3

 (م.ق 385و  355مواد )شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر ( الف

 

 آن از کمتر که شود معلوم بعد باشد و شده فروخته معین مساحت داشتن شرط به ملکی اگر ـ 355 ماده

را  آن تواند می بایع ، است بیشتر که شود معلوم اگر و داشت خواهد را  معامله فسخ حق مشتری است مقدار

 .نمایند تراضی یا نقیصه زیاده محاسبه به طرفین ، صورت دو هر در اینکه مگر کند فسخ

 بودن شرط به و شود نمی ضررممکن بدون آن تجزیه ی که باشد فرش یا خانه قبیل از مبیع اگر ـ 385 ادهم

 دوم درصورت و مشتری اولی صورت در درآید بیشتر یا کمتر ، تسلیم درحین ولی شده فروخته معین مقدار

 . داشت خواهد فسخ حق بایع

 

 (م.ق 380ماده )شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر ( ب

 

در  مقدار آن از کمتر ، تسلیم در وقت و بوده معین مقدار، حی  از مبیع ، معامله حال در هرگاه ـ 380 ماده

 موجود قبول نسبت به ثمن از ای حصه تأدیه با را موجود قیمت یا کند فسخ را بیع که دارد حق مشتری آید

 . است بایع  مال ، زیاده  باشد معین مقدار از  زیاده ، مبیع اگر و نماید

 

 (م.ق 235ماده )شرط وصف  .0

 

 موجود صفت آن شود معلوم باشد و صفت شرط ، است شده عقد ضمن در که شرطی هرگاه ـ 235 ماده

 . داشت خواهد فسخ خیار است شده  او نفع  به شرط که کسی نیست
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 (. م.ق 351ماده )شرط صفت در عقد کلی راه ندارد : نکته

 مقدار که است صحیح وقتی ، باشد بیع(  عدیده افراد بر صادق یعنی) کلی ، بیعم که صورتی در ـ 351 ماده

 .شود ذکر مبیع وصف و جنس و

 

 شرط نتیجه –گفتار دوم 

 . شرط نتیجه یعنی در ضمن عقد، اثر حقوقی یک قرارداد و یا ایقاع غیر تشریفاتی شرط شود

 . ط باطل خواهد بودهر گاه شرط نتیجه یک عمل حقوقی تشریفاتی باشد، شر: نکته

 

 شرط فعل –گفتار سوم 

این تعهد یا انجام کار است و یا . شرط فعل تعهدی است فرعی که در ضمن عقد انشاء می شود

 . همچنین عمل موضوع شرط فعل یا عمل حقوقی است و یا عمل مادی. خودداری از انجام کار

قاعده این است که ابتدا از سوی  هر گاه مشروط علیه از اجرای شرط فعل خودداری نماید: نکته

و در صورت عدم امکان اجبار، به خر  مشروط ( م.ق 237ماده )دادگاه ملزم به انجام آن می گردد 

و اگر دیگری هم نتواند شرط را به جا آورد (. م.ق 238ماده )علیه، دیگری شرط را انجام می دهد 

 (. م.ق 232ماده )مشروط له حق فسخ معامله را دارد 

 

 شده شرط انجام به ملتزم که نفیاً،کسی یا اثباتاً باشد فعل شرط عقد، ضمن در شرط هرگاه ـ 237 ادهم

 تقاضای نموده  رجوع حاکم به تواند می معامله طرف ، تخلف درصورت و بیاورد جا به را آن باید است

 .بنماید شرط وفای به اجبار

 به آن انجام ولی غیر مقدور آن  انجام به ملتزم راجبا و شود شرط عقد ضمن در فعلی هرگاه ـ 238 ماده

 .کند را فراهم  فعل آن انجام  موجبات  ملتزم  خر  به  تواند می باشد، حاکم  مقدور دیگری شخص وسیله ی

 جمله از هم مشروط فعل و نباشد ممکن  مشروط فعل انجام برای علیه مشروط اجبار هرگاه ـ 232 ماده

 . خواهد داشت را  معامله  فسخ  حق  مقابل  طرف سازد  واقع او  جانب از بتواند  دیگری که نباشد اعمالی

 

این قاعده سه استثناء مهم دارد که در آن ها به محض تخلف مشروط علیه، مشروط له حق فسخ عقد را 

 .پیدا می کند

 :این استثنائات عبارتند از 
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 (م.ق 372و  203مواد )شرط دادن ضامن  .0

 

 حق له مشروط  نگیرد انجام شرط و این  شود داده ضامنی که باشد شده شرط عقد، در اههرگ ـ 203 ماده

 . داشت خواهد  را معامله فسخ

 حق بایع نکند شرط به عمل و بدهد رهن  یا ضامن ، ثمن برای که باشد شده ملتزم مشتری اگر ـ 372 ماده

 نکند  شرط به عمل و بدهد ضامن ، یعمب درک برای که باشد شده ملتزم بایع  اگر و داشت خواهد فسخ

 .دارد فسخ حق مشتری

 

 (م، فوق الذکر.ق 372ماده )شرط دادن رهن به طور مطلق  .5

 (م.ق 026ماده )شرط فعل در عقد اجاره  .6

 

 از تخلف به نسبت و شود می ، باطل تلف تاریخ  از مستأجره عین شدن  تلف واسطه  به اجاره عقد ـ 026 ماده

 .گردد می ثابت تخلف  تاریخ از فسخ خیار است مستأجر مقرر و جرمو بین که شرایطی

 

 (م.ق 200ماده )اسقاط شرط  –گفتار چهارم 

 

 صورت این در کند صرفنظر شرط  آن به عمل از تواند می شده او نفع به شرط که معامله طرف ـ 200 ماده

 . نیست اسقاط قابل نتیجه شرط لیکن باشد نشده قید  در معامله  شرط این که است آن مثل

 

 . شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نمی باشد ولی شرط فعل قابل اسقاط است: 1نکته 

حق فسخ ناشی از تخلف از شرط صفت، حق فسخ ناشی از بطالن شرط نتیجه و حق فسخ ناشی از : 2نکته 

 . تخلف از شرط فعل هر سه قابل اسقاط می باشند

 . نی اسقاط حق فسخ می باشداسقاط شرط باطل به مع: 3نکته 

 . اسقاط شرط مبطل عقد نمی تواند از بطالن قرارداد جلوگیری نماید: 0نکته 

 

 انحالل شرط –گفتار پنجم 

 . انحالل شرط یا راجع است به شرط نتیجه و یا مربوط است به شرط فعل



 

135 

 

 : شرط نتیجه

ن نیز منحل می گردد مگر اینکه قاعده این است که هر گاه عقد اصلی منحل شود شرط نتیجه ی ضمن آ

 . انحالل شرط نتیجه نیاز به سبب خاصی داشته باشد

 : شرط فعل

 . هر گاه عقد، پیش از اجرای شرط فعل منحل گردد، تعهد مشروط علیه ساقط می شود: 1نکته 

هر گاه شرط فعل عمل مادی باشد و پس از اجرای آن عقد منحل شود، مشروط علیه مستحق : 2نکته

 .فت اجرت المثل می باشددریا

هر گاه شرط فعل، عمل حقوقی تبعی باشد و پس از انجام آن عقد منحل شود، آن عمل حقوقی نیز : 3نکته 

 . منحل می گردد

هر گاه شرط فعل، عمل حقوقی مستقل باشد و پس از انجام آن عقد منحل گردد، آن عمل حقوقی : 0نکته 

 . منحل نمی شود

 ولیمعامالت فض –فصل هفتم 

 . معامله ی فضولی یا تملیکی است یا عهدی و یا اذنی: 1نکته 

معامله ی فضولی عهدی با تعهد به فعل ثال  تفاوت دارد بدین معنی که در تعهد به فعل ثال  هر : 2نکته 

 . گاه ثال  عمل را انجام ندهد متعهد مسئول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت نماید

 . ر حقوق ایران مبنای معامله ی فضولی نظریه نمایندگی استد: 3نکته 

هر گاه اصیل قبل از اجازه یا رد مالک فوت کند، این حادثه هیچ تأثیری بر عقد فضولی نخواهد : 0نکته 

 . داشت

ماده )هر گاه پس از معامله ی فضولی مال به فضول منتقل شود، معامله همچنان غیرنافذ خواهد بود : 5نکته 

 (. م.ق 250

 

 کننده معامله به انحاء از ، به نحوی مال آن بعد و نماید معامله غیر مال به نسبت کسی هرگاه ـ 250 ماده

 .بود نخواهد سابقه معامله ی نفوذ موجب تملّک  صرف شود، منتقل فضولی

 

ان فضولی نماید، هر گاه کسی بر روی مال خود و یا مالی که نسبت به آن اختیار دارد معامله به عنو: 6نکته 

 (. م.ق 255ماده )این معامله غیرنافذ خواهد بود 
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 ملک ، مال آن که شود معلوم و بعد نماید فضولی عنوان به معامله ، مالی به نسبت کسی هرگاه ـ 255 ماده

 کالتاًیا و والیتاً او قبَل از است توانسته می کننده  معامله که است بوده کسی ملک یا است بوده کننده معامله

 .بود خواهد باطل معامله واالّ است معامل اجازه  به موکول معامله صحت و نفوذ صورت این در نماید معامله

 

هر گاه پیش از اجازه یا رد مالک معامالت دیگری بر روی مال او صورت گیرد و مالک یکی از آن : 7نکته 

 (. م.ق 257ماده )آن باطل خواهد بود معامالت را تنفیذ کند معامالت بعدی نافذ و معامالت پیش از 

 

 را فضولی معامله ، مالک از این که قبل است بوده فضولی معامله ی موضوع که مالی عین اگر ـ 257 ماده

  اجازه بخواهد که را معامالت از یک هر تواند می مالک شود نیز واقع دیگر معامله ی مورد کند رد یا اجازه

 .بود خواهد باطل آن بر و سابق نافذ آن از بعد معامالت کرد، ازهاج را یک هر صورت این در کند

 

در معامالت فضولی و سایر معامالت غیر نافذ نظریه ی کشف حکمی اعمال می شود یعنی قرارداد : 8نکته 

 (. م.ق 258ماده )نسبت به عین از روز اجازه نافذ است ولی نسبت به منافع از روز عقد اثر دارد 

 

 از حاصله منافع به نسبت و همچنین است بوده فضولی معامله مورد که مالی منافع به سبتن ـ 258 ماده

 .بود خواهد عقد مؤثر روز از رد یا اجازه ، آن عوض

 

 

 
 

 

 سقوط تعهدات
 033تا  262مواد 

 

 

 : تا درست نیست 1شش تا طبقه برای سقوط تعهدات گفته ولی هر  111ماده ی 

 نیست« -هد به وسیله ی وفای به ع. 1

 نیست« -به وسیله ی اقاله . 1
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 :شود یکی از طریق ذیل ساقط میه تعهدات ب -946ماده

 بوسیله وفاء به عهد -1 

 بوسیله اقاله -9 

 بوسیله ابراء -9 

 بوسیله تبدیل تعهد -6 

 بوسیله تهاتر -3 

 الذمه فی بوسیله مالکیت ما -4 

 

 :بقیه ی موارد جزء طبقات سقوط تعهدات هستند

وفای به عهد یعنی مدیون مثل آدم برود دینش را (: 131تا  113مواد )سبب اول وفای به عهد . 1

 . بدهد

درست است که با وفای به عهد تعهد از بین می . وفای به عهد سبب سقوط تعهد نیست: نکته اول

چون  .رود ولی وفای به عهد سبب اجرای تعهد، انجام تعهد و ایفای تعهد است نه سقوط تعهد

سقوط تعهد جاهی است که تعهد هنوز انجام نشده و از بین می رود . سقوط یك معنی منفی دارد

اگر سؤال آمد وفای به عهد سبب پس . ولی اگر تعهد با انجام از بین برود به این می گویند اجراء

وفای به  طبق قانونسقوط است یا سبب اجرا؟ می گوئیم سبب اجراء ولی اگر پرسیدند 

 . سبب چیست؟ می گوئیم سبب سقوط تعهدعهد 

وفای به عهد ماهیتش چیست؟ یعنی مدیون دینش را داد طلبکار هم گرفت این : نکته دوم

 چیست؟ 

بعضی می گویند وفای به عهد عقد است چون اراده ی مدیون و طلبکار وجود دارد : نظر اول     

 . گیردبدهکار می دهد و طلبکار هم می . پس عقد است( دو اراده)

دلیلشان این . گفته اند وفای به عهد ایقاع است می گویند فقط اراده ی بدهکار است: نظر دوم     

گفته اگر بدهکار برود پیش طلبکار که دینش را بدهد و طلبکار نگیرد  135است می گویند ماده ی 

ان می دهد که که این نش. بدهکار می تواند پیش حاکم رفته و دین را به حاکم بدهد و بری شود

 . ایقاع است

 

ه وسهیله تصهرو دادن آن به   ه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به  -929ماده

ه شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به  حاکم یا قائم مقام او بری می

 .موضوع حق وارد آید نخواهد بود
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وفای به عهد   . عهد اصالً عمل حقوقی نیستمی گویند وفای به (: نظر امتحان)نظر سوم      

واقعه ی حقوقی ارادی است یعنی وقتی مدیون دینش را می دهد الزم نیست قصد کند که بری 

شود چون اگر وفای به عهد عمل حقوقی بود باید قصد می کرد که بری بشود اگر قصد نمی کرد که 

قی نیست همینکه مدیون دینش را داد بری بشود بری نمی شد ولی اآلن که وفای به عهد عمل حقو

پس وفای به عهد واقعه ی . چه قصد کند که بری بشود و چه قصد کند که بری نشود، بری می شود

 . حقوقی است که نظر امتحان همین نظریه است

 

 : 943ماده ی 

اره ظاهر در این ماده یعنی ام. تطبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع اس

 . عدم تبرع در این ماده یعنی وفای به عهد

 .  قسمت اول شروط باطل بود، قسمت دوم شروط صحیح و قسمت سوم اسقاط شرط

 

دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع اسهت بنهابر ایهن اگهر کسهی      ه هر کس مالی ب -943ماده

 .تواند استرداد کند دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میه چیزی ب

 

 

 (: 963و  966مواد : ) «اسقاط شرط» قسمت اول 

. حق غیر مالی قابل اسقاط نیست. تنها چیزی که قابل اسقاط است حق است آن هم حق مالی

یعنی اگر شرط انجام نشود بتوان . چه حقی؟ حق الزام. شرطی قابل اسقاط است که ایجاد حق بکند

لزام نمی کنند پس قابل اسقاط نیستند شرط صفت و شرط نتیجه ایجاد حق ا. طر  را ملزم کرد

 . ولی شرط فعل ایجاد حق الزام می کند پس قابل اسقاط است

به شرط اینکه ( عین معین، چون شرط صفت مخت  عین معین است)ماشین را می خریم : 1مثال 

 (. سفید بودن یك وصف است)د سفید نیست ورسفید باشد، یارو ماشین را می آ

حتی اگر سفید کردن ! ر  را ملزم کنی که برود ماشین را سفید کند؟ نهآیا حق داری ط: سؤال

ماشین امکان داشته باشد ما حق نداریم طر  را ملزم کنیم به اینکه ماشین را سفید کند حاال که 

وقتی صفت موجود . فقط حق فسخ داریم و حق الزام نداریم. ماشین سفید نیست، حق فسخ داریم

شرط صفت ایجاد حق . بخواهیم فقط حق فسخ داریم( ایجاد صفت را)را  نباشد حق نداریم ایجادش

الزام نمی کند پس قابل اسقاط نیست چون اگر حقی نداشته باشیم چطور می توانیم آن را اسقاط 

 . کنیم باید یك حقی داشه باشیم که بتوانیم آن حق را اسقاط کنیم

 .ت استشرط نتیجه هم مانند شرط صف: «شرط نتیجه» قسمت دوم 

زنی به شوهرش می گوید خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه مطلقه بشوم اینجا نتیجه : مثال

 (.آنجا ماشین سفید نشد و اینجا زن مطلقه نشد)حاصل نشد 
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کما اینکه در مثال قبل . آیا زن حق دارد شوهر را الزام کند که بیا من را طالق بده؟ خیر: سؤال

یا ماشین را سفید کن پس اینجا هم زن حق ندارد بگوید بیا من را طالق طر  حق نداشت بگوید ب

ماشین سفید نیست، طر  حق فسخ دارد، زن . حاال که طالق واقع نشده زن حق فسخ دارد. بده

پس شرط نتیجه هم ایجاد حق الزام نمی کند پس قابل اسقاط . مطلقه نشد یارو حق فسخ دارد

 . نیست

 .رط فعل ایجاد حق الزام می کند چون تعهد استش: «شرط فعل» قسمت سوم 

حاال شما (. عمل مادی، شرط فعل)خانه ام را فروختم به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنی : مثال

 . تعمیر نمی کنی که هم می توانم الزام کنم و هم می توانم اسقاط کنم

ماده ی )ست پس شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیستند ولی شرط فعل قابل اسقاط ا

966 .) 

 

ن شهرط صهرو نظهر    ه آتواند از عمل ب طرو معامله که شرط به نفع او شده می -966ماده

ست که این شرط در معامله قیهد نشهده باشهد لهیکن شهرط      ا صورت مثل آن کند در این

 . نتیجه قابل اسقاط نیست

 

( عل، فرقی نداردچه شرط صفت، چه شرط نتیجه و چه شرط ف)هر گاه از شرط تخلف بشود : نکته

 .طر  حق فسخ دارد این حق فسخ قابل اسقاط است یعنی می تواند عقد را فسخ نکند

ماشین سفید نیست تو حق فسخ داری که می توانی فسخ هم نکنی بگوهی اتفاقاً همین : مثال

زن مطلقه نشد، حال می تواند عقد را فسخ کند ولی (. فسخ ات را اسقاط کنی)ماشین سفید خوبه 

 (. فسخ اش را اسقاط می کند)خ نمی کند فس

خود شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخی که آن ها به وجود می 

هر حق فسخی قابل اسقاط (. چون حق فسخ حق است دیگر)آورند قابل اسقاط است 

 . است یعنی یارو می تواند عقد را فسخ نکند

و طر  چون جاهل بوده ( م باطل یعنی مبطل نیستوقتی می گوهی)یك شرط باطل داریم : نکته

شرط )حق فسخ دارد حال آنکه حق فسخ دارد می گوید از شرط گذشتم و شرط را اسقاط می کند 

چون شرط باطل چیزی نیست پس ( یعنی اسقاط حق فسخ)معنی آن این است ( که باطل است؟

 .هیچ چیزی قابل اسقاط نیست

این شرط نامشروع است مثالً در  ع شده من نمی دانستم کهدر یك عقدی یك شرط نامشرو: مثال

( که نمی شود زمین وقفی را به کسی داد)قد ما شرط شده که تو زمین های وقفی را به من بدهی ع

حاال من حق فسخ دارم یعنی من می توانم این معامله را فسخ کنم ولی . که این شرط باطل است

این یعنی من از حق فسخ خودم گذشتم و دیگر نمی می گویم من از شرط خودم گذشتم معنی 

 . توانم عقد را فسخ کنم
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بنابراین می توان گفت اسقاط شرط باطل همان اسقاط حق فسخ است یعنی وقتی من 

 . شرط باطلی را ساقط می کنم در واقع حق فسخم را ساقط می کنم

قط باطل بود و مبطل در نکته ی قبلی شرط ف)در عقدی یك شرط باطل و مبطل داریم : نکته

طر  به خیال خودش شرط را ساقط می کند که عقد درست بشود در حالی که درست نمی (. نبود

 . شود

یك نفر با تیر می زند به قلب یکی و طر  می میرد می گویند چه شد و می گوید طر  مُرد : مثال

وردن تیر طر  زنده می شود؟ حاال می خواهید زنده اش کنم اآلن تیر را در می آورم حال آیا با در آ

عقد را کشت حال طر  می ( تیر)شرط باطل و مبطلی با عقد آمد . که داستان ما همین است. خیر

خواندی شرط را هم  گوید من می روم شرط را بر می دارم تا عقد درست بشود می گوهیم کور

بیایم از شرط بگذرم با برداری عقد درست نمی شود عقدی که باطل است اصالً وجود ندارد حاال من 

اراده ی من چیزی به وجود نمی آید دقیق عین مثال، تیر را از قلب یارو در بیاوری زنده نمی شود و 

عقد باطل صحیح نمی شود مگر اینکه عقد دیگری را ( اسقاط کنیم)شرط را هم از عقد برداری 

 . منعقد کنیم

آن نشوی که این شرط خال  مقتضای ذات خانه ام را فروختم به شرط اینکه مالك : مثال حقوقی

عقد است و باطل و مبطل است حاال بعد از دو دقیقه می گویم غصه خوردی؟ من از شرط می گذرم 

مگر اینکه دوباره یك عقد دیگر منعقد کنیم . مالك بشو آیا با حر  من تو مالك می شوی؟ خیر

 . منهای شرط

 . عقد همچنان باطل است.  دارداسقاط شرط باطل و مبطل فایده ای نبنابراین 

 

 (:111ماده ی ): «انحالل شرط»قسمت چهارم 

انحالل عقد فقط مال شرط )عقدی داریم که در این عقد یك شرط نتیجه هست با یك شرط فعل 

یا اقاله یا فسخ می )حاال عقد منحل می شود ( نتیجه و شرط فعل است و مال شرط صفت نیست

 . پس شرط تابع عقد است( عقد اصل است، شرط فرع)انحالل « -( شود و یا منفسخ

 حاال آیا اگر عقد منحل بشود شرط هم منحل می شود یا خیر؟

 : اول شرط نتیجه

 : در مورد شرط نتیجه یك قاعده داریم و سه استثناء

 . عقد منحل بشود، شرط نتیجه هم منحل می شود: قاعده

بیع واقع شد و تو هم وکیل ( شرط نتیجه)باشی  م به شرط اینکه وکیل منتخانه ام را فروخ :مثال

وکالت هم به هم می ( مهم نیست اقاله بشود یا فسخ و یا منفسخ)شدی فردا بیع منحل می شود 

حاال که عقد نیست شرط نتیجه هم به هم می خورد اگر شرط نتیجه یکی از این سه عقد . خورد

 . عقد اصلی منحل بشود، اینها منحل نمی شوند و( که قابل اقاله نبودند)باشد ( نکاح، وقف و ضمان)
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خانومه به آقا گفته خانه ام را به تو فروختم به شرط اینکه شوهر من بشوی آقا هم شد اینجا  :مثال

نکاح به هم ( یا منحل شد)عقد منعقد شد و نکاح هم شرط نتیجه حاال فردا عقد بیع به هم خورد 

یعنی اگر (. همچنین است ضمان و وقف)قانون است چون اسباب انحالل نکاح دست . نمی خورد

 . به هم نمی خورند( نکاح، ضمان و وقف)ضمان و وقف شرط نتیجه باشند عقد به هم بخورد اینها 

 

 : دوم شرط فعل

شرط فعل )در مورد شرط فعل دو مرحله داریم یك مرحله قبل از انجام و یك مرحله بعد از انجام 

و در مورد شرط فعل هم دو مرحله داریم یك مرحله قبل از ( داردتعهد است و تعهد هم انجام 

انجام، قبل از اینکه شرط فعل را انجام دهیم عقد به هم می خورد، و یك مرحله هم بعد از انجام 

یعنی بعد از اینکه شرط فعل را انجام بدهیم عقد به هم می خورد حال می خواهیم ببینیم تفاوت 

 :این دو چیست

 

 

 : ول، قبل از انجاممرحله ی ا

هر گاه قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد شرط فعل از بین می رود یعنی تعهد ساقط می 

 . شود حال موضوعش هر چه می خواهد باشد مهم نیست

حاال قبل از اینکه تو ( شرط فعل)خانه ام را فروختم به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنی : مثال

 . عقد به هم خورد، تعهد تو به تعمیر هم از بین می رود خداحافظ، خداحافظماشین را تعمیر کنی 

 (:مهم، نکته دارد) ،مرحله ی دوم، بعد از انجام شرط فعل

شرط فعل انجام شد و تمام شد حاال عقد به هم خورد می خواهیم ببینیم شرط فعل بر می گردد یا 

 : نه که دو حالت دارد

عمل مادی بوده و یك حالت این است که شرط فعل عمل یك حالت این است که شرط فعل 

 :حقوقی بوده است

چون عمل مادی قابل برگشت نیست . شرط فعل عمل مادی بوده و انجام شده است: حالت اول

 . اجرت المثل آن را می گیریم از مشروط له

ر کردی و تمام تو تعمی( عمل مادی)خانه ام را فروختم به شرط اینکه ماشینم را تعمیر کنی : مثال

شد حاال عقد به هم خورد که نمی شود تعمیر را برگردانند و نمی شود ماشین را خراب کرد که 

 ! بفرما. تومان 100تعمیر ماشین چقدر؟ ! کارشناس .اجرت المثل آن را می گیریم

شرط فعل عمل حقوقی بود و انجام هم شده می خواهیم ببینیم بعد از به هم خوردن : حالت دوم

 :د بر می گردد یا بر نمی گردد که دو صورت داردعق

 عمل حقوقی تبعی بوده. 1

 عمل حقوقی مستقل بوده . 1
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تبعی باشد و عقد به هم بخورد آن هم به هم می خورد و ( شرط فعل)اگر عمل حقوقی . 1

 . اگر عمل حقوقی مستقل باشد به هم نمی خورد

شما هم رهن دادی . ینکه بابت ثمنش رهن بدهیمیلیون به شرط ا 100خانه ام را فروختم : مثال

چرا رهن دادی؟ به خاطر بیع (. که رهن دادن شرط فعل است، تبعی است و عمل حقوقی است)

چون خانه ی من را خریدی به من بدهکار شدی و بابت بدهی رهن دادی حاال اگر بیع به هم بخورد 

رع بر بدهی است ممکن است بدهی باشد  رهن ف. تو دیگر بدهکار نیستی و رهن هم به هم می خورد

و عقد و به هم  رهن، ضمان، حواله، کفالتولی رهن نباشد پس اگر عمل حقوقی تبعی باشد مثل 

 . بخورد چون تبعی هستند اینها هم به هم می خورند

خانه ام را فروختم به شرط اینکه تو هم ماشینت را به من : (برای عمل حقوقی مستقل)مثال 

حاال تو هم ماشینت را به من فروختی حاال اگر معامله ی خانه به هم ( ر دو به قیمت روزه)بفروشی 

ماده ی )بخورد معامله ی ماشین به هم نمی خورد چون ربطی به هم ندارند چون مستقل هستند 

111 .) 

 

هم بخورد شرطی کهه در ضهمن   ه در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ ب -964ماده

شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل بهه شهرط    ست باطل میآن شده ا

 .کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد

 

 

 (: 949تا  962مواد )معامله ی فضولی 

معامله ی فضولی معموالً در عقود تملیکی اتفاق می افتد مثل بیع . معامله ی فضولی قبالً گفته شد

 . عقود عهدی هم داریمو اجاره ولی در 

معامله ی فضولی این است که فضول یك عقد عهدی ببندد اما در معامله ی فضولی عهدی 

 . فضول یك عقد تملیکی می بندد تملیکی

شما یك خانه دارید و دنبال یك نقاش هستید که خانه ات : مثال برای معامله ی فضولی عهدی

ی آیم نزد شما و می گویم آقا دنبال نقاش هستی؟ م( معامله فضولی است)را نقاشی کند من فضول 

خانه ات را نقاشی می ( خودم می گویم)من هم می گویم حسن آقا فردا می آید . و می گوهی بله

 . کند و صد هزار تومان هم می گیرد می گوید باشد خداحافظ

شد  می اگر من ماشین حسن را می فروختم. یك سؤال، من ماشین حسن را به تو فروختم؟ خیر

معامله ی فضولی تملیکی ولی من ماشین حسن را نفروختم من بر عهده ی حسن تعهد گذاشتم 

تومان هم  100نقاشی کند و ( صحیح، غیر نافذ)یعنی من حسن را متعهد کردم به طور فضولی 

بگیرد حاال شما می روید پیش حسن و جریان را به حسن می گوهید که دو حالت دارد یا قبول می 
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. من نمی آیم ،یارو بیخود گفته! یا رد می کند و می گوید نه( تنفیذ)و می آید نقاشی می کند کند 

 . این را معامله ی فضولی عهدی گویند

که شبیه معامله ی فضولی عهدی است اما  تعهد به فعل ثالثحاال یك چیز داریم شبیه این به نام 

 . با آن تفاوت دارد

اینجا دیگر من )ال نقاش می گردید من در مقابل تو تعهد می کنم شما یك خانه دارید و دنب: مثال

ولی متعهد شدم به ( اینجا من متعهد شدم)فردا حسن را بیاورم خانه را نقاشی کند ( فضول نیستم

مردم معموالً تعهد می کنند که خودشان انجام بدهند ولی بعضی اوقات من تعهد می . فعل ثالث

مثالً شما دنبال پرستار می گردید زنگ می . مثل شرکت های خدماتی کنم دیگری بیاید انجام بدهد

دنبال یك خدمتکار می گردی، دنبال نقاش می گردی، . زنید به یك شرکتی آقا یك پرستار بفرست

می روی یك مؤسسه ی زبان می گوهی آقا من یك معلم زبان می خواهم مدیر . دنبال بنّا می گردی

فرق تعهد به فعل (. تعهد به فعل ثالث)نم یك معلم زبان بفرستم مؤسسه می گوید من تعهد می ک

ن می گویم فردا است که در معامله ی فضولی عهدی مثالث با معامله ی فضولی عهدی این 

که فردا حسن را  تعهد می کنمحسن می آید خداحافظ اما در تعهد به فعل ثالث من 

ا نقاشی کرد تعهدم را انجام داده ام و بیاورم حاال اگر من فردا حسن را آوردم خانه ات ر

بری می شوم ولی اگر نتوانم حسن را بیاورم از تعهدم تخلف کرده ام و باید به تو خسارت 

در تعهد . بدهم مگر اینکه قوه ی قاهره را ثابت کنم یعنی تعهد من تعهد به نتیجه است

 .به فعل ثالث تعهد من تعهد به نتیجه است
 (:151ماده ی )ماده دارد که در بحث شروط است تعهد به فعل ثالث یك 

 

 :شرط بر سه قسمت است -996ماده

 شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 یا نفیاً شرط فعل اثباتاً -9 

 .شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله 

 .شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود 

دام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خهارجی  شرط فعل آنست که اق 

 .شرط شود

 

شخ  خارجی یعنی ، (یا بر شخ  خارجی شرط شود. .. شرط فعل آن است)این ماده گفته 

 :که بعداً می خوانیم 513ماده ی . شخ  ثالث
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قسهمتی  تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا  مالک می -912ماده

 .از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند

 

. که این عقد هم بر مبنای تعهد به فعل ثالث است( 351ماده ی )عقدی داریم به نام عقد کفالت 

می ( یعنی کفیل)کفالت این است که تو . کل عقد کفالت بر مبنای تعهد به فعل ثالث است

 یباید خسارت بده یم تو می گوهی من متهم را می آورم و اگر نتوانستورن بدهکار را می آگوهی م

 (. 351ماده ی )

 

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طهرو دیگهر احضهار     -296ماده

متعهد را کفیل، شخص ثالهث را مکفهول و طهرو دیگهر را       .شخص ثالثی را تعهد می کند

 .ویندگ مکفول له می

 

یعنی وقتی مالك معامله ی  در حقوق ایران مبنای معامله ی فضولی نظریه ی نمایندگی است: نکته

اول فضول بوده حاال  طر . بوده است( مالك)فضولی  را تنفیذ می کند انگار فضول نماینده ی او 

، یعنی گفت مالك معامله را تنفیذ می کند، یعنی چه؟ یعنی فضول را به عنوان نماینده قبول کرد

 . فضول کاری را که کردی درست است که انگار نماینده شد

گویند و به آن  فضولکسی که معامله می کند به آن . در معامله ی فضولی سه نفر داریم: نکته

طر  معامله که با فضول معامله می کند را اصیل گویند . هم می گویند معامل فضولیو  فضولی

کسی (. این حست تا آن حسن) ث نماینده و اصیل فرق می کنداین اصیل با اصیل در مبحکه 

من . من ماشین حسن را به تو فروختم. گویند غیریا  مالککه فضول برای او معامله می کند را 

 . فضول، تو اصیل و حسن مالك یا غیر نام دارد

 : دو نفر می توانند معامله ی فضولی را تنفیذ کنند 113طبق ماده ی 

 مالك. 1

 اهم مقام اوق. 1

 

مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکهه  ه معامله ب -962ماده

ه زرا اجها  پس از وقوع معامله آن قائم مقام اویا  مالکراضی باشد ولی اگر  صاحب مال باطناً

 .شود نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می

 

 . کند یا رد کند مالك بحثی ندارد می تواند تنفیذ

 : قاهم مقام دو قسم است

 قاهم مقام عام. 1
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 قاهم مقام خاص. 1

چه به معامله آگاه باشد یا )اگر مالك قبل از تنفیذ یا رد . قاهم مقام عام مانند وراث: قائم مقام عام

 (.135ماده )بمیرد وراثش می شوند قاهم مقام او و می توانند تنفیذ یا رد کنند ( نه

 

خیر موجب تضرر طرو اصهیل باشهد   أاگر ت .الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد -939ماده

 .هم بزنده مشارالیه می تواند معامله را ب

 

 . وراث آزادند هر کس نسبت به سهم خودش تنفیذ یا رد کند: نکته

( کسی که مرده)وراثی تنفیذ یا رد می کنند که مالک آن مال شده باشند مثالً زن : نکته

ین نمی شود پس نمی توانند معامله ی فضولی که روی زمین واقع شده را تنفیذ مالک زم

 . یا رد کند

قبول و رد ترکه مال دیون است یعنی وراثی که قبول می کنند باید دین را بدهند و وراثی که رد 

 . می رسد( کسانی که رد کردند)می کنند دیون را نمی دهند بعداً اگر چیزی بماند به آن ها هم 

هر گاه مالك بدون اطالع از معامله ی فضولی مالش را به یکی منتقل کند منتقل : قائم مقام خاص

قاهم مقام خاص می تواند هر خری باشد (. می تواند تنفیذ یا رد کند)الیه می شود قاهم مقام مالك 

از ) من ماشین پدرم را به طور فضولی به تو می فروشم و پدرم خبر ندارد. از جمله خود فضول

همان ماشین را به من می بخشد که من می شوم قاهم مقام خاص پدر و می ( معامله ی فضولی

درست است دیروز من ماشین را به تو فروختم ولی دیروز من مالك نبودم . توانم تنفیذ یا رد کنم

ی اآلن که مالك شدم شاید نخواهم بفروشم کما اینکه اگر پدرم این ماشین را به هر کس دیگری م

 (: 131می شد قاهم مقام خاص می توانست بفروشد یا نه، ماده ی )فروخت همین وضعیت را داشت 

 

مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحهوی از انحهاء بهه    ه هر گاه کسی نسبت ب -936ماده

 .معامله کننده فضولی منتقل شود صرو تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود

 

یرادی دارد و آن این است که فقط انتقال به فضول را گفته  انتقال به دیگران را نگفته ولی این ماده ا

در حالی که انتقال به دیگران هم مثل انتقال به فضول است در حالی که فقط فضول قاهم مقام 

 . خاص نیست و هر کس می تواند قاهم مقام خاص باشد

از معامله ی فضولی ( تیم بدون اطالعدر قائم مقام خاص می گف)هر گاه مالک با اطالع 

مالك می داند . مالش را بفروشد این می شود رد ضمنی و دیگر قائم مقامی پیش نمی آید

فضول مالش را فروخته و خودش همان مال را به دیگری می فروشد که یعنی به معامله راضی 

 . اگر به معامله راضی بود همان را تنفیذ می کرد. نیست

 ضمنی. 1صریح  . 1: عامله ی فضولی دو نوع استاجازه و رد م
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لفظ )قبول کردم، اجازه کردم، موافقم، ردیفه . اجازه و رد وقتی صریح است که با لفظ باشد

مثالً یك نفر ماشین تو را . اجازه و رد اگر با فعل باشد می شود ضمنی(. همیشه صریح است

دارك را تحویل خریدار می دهی و پول را فروخته می گوید ماشینت را فروختم می روی اسناد و م

ماده )هم می گیری می شود اجازه ی ضمنی و یا ماشین را پس می گیری که می شود رد ضمنی 

 (: رد را گفته است 131اجازه را گفته و ماده ی  113ی 

 

شود به لفظ یا فعلی کهه داللهت    اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می -968ماده

 .قد نمایدبر امضاء ع

ه هر لفظ یا فعلی که داللت بر عدم رضای به ه شود ب رد معامله فضولی حاصل می -931ماده

 .ن نمایدآ

 

مردم مردم می گویند سکوت عالمت رضا است که . سکوت هیچ چیزی نیست 119طبق ماده ی 

زه است ماده گفته جلوی مالك مالش را بفروشی و مالك هیچ چیزی نگوید، نه اجا. این اشتباه است

 . و نه رد

 

 .شود سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی -963ماده

 

 

اجازه و . اجازه و رد هر دو ایقاع هستند چون فقط به اراده ی مالک واقع می شوند: نکته

مالک اجازه کرد نمی تواند رد کند و اگر . رد هر دو ایقاع الزم هستند یعنی برگشت ناپذیر

 (:933ماده ی )عامله باطل است و نمی تواند اجازه کند رد کند م

 

 .ثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثری نداردؤاجازه در صورتی م -933ماده

  

فضول مال را فروخت و رفت حاال . مالك لفتش می دهد، نه اجازه می کند و نه رد می کند: نکته

مالك هیچ . ن یا معامله را اجازه کن یا ردتکلیف ما را روشن ک! اصیل آویزون مالك است، مالك

اینجا قانون گفته اگر مالك تأخیر بکند و اصیل ضرر کند اصیل .....  چیزی نمی گوید فردا، پس فردا

معامله ای را که غیر نافذ است می شود فسخ (. 131ماده ی )می تواند معامله را بر هم زند 

 . توان فسخ کرد این مورد است تنها موردی که معامله ی غیر نافذ را می. کرد
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خیر موجب تضرر طهرو اصهیل باشهد    أاگر ت .الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد -939ماده

 .هم بزنده مشارالیه می تواند معامله را ب

 

قبالً اصیل . اگر اصیل فوت کند معامله به هم نمی خورد و وراثش باید منتظر مالك بمانند: نکته

 . وراثش آویزون مالك می شوندآویزون مالك بود حاال 

 

 (صوتی)پایان جلسه هشتم 

 

 
 که به هم ربط دارند 131و  131مواد 

 

ه دیه گردد یها به  أدین باید به شخص داین یا به کسی که از طرو او وکالت دارد ت -921ماده

 .حق قبض را دارد کسی که قانوناً

است کهه دایهن راضهی     غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیحه تادیه ب -929ماده

 .شود

 

دین فقط باید به دو نفر داده بشود، به داین یا به نماینده اش که ایـن مطلـب را    م.ق 131طبق ماده 

 . قانون خیلی پیچیده گفته است

، در این صورت وفای به عهد صورت نگرفتـه  (مثالً شخ  ثالث)حال اگر دین را به کسی دیگر دادیم 

که در معامله ی فضولی اصیل پـول  ( 131ماده )مانند معامله ی فضولی  .مگر اینکه داین راضی باشد

 . است 131 ماده یمثال  110پس ماده ی (. 110ماده )را به فضول داده و مالك قبول کرده 

 

که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و  در صورتی -943ماده

جازه معامله قبض عوض را نیز اجهازه کنهد دیگهر حهق     در نزد خود داشته باشد و مالک با ا

 . طرو دیگر نخواهد داشته رجوع ب

 

 :خوانده شد 133و  131و  135مواد 

 

ه وسهیله تصهرو دادن آن به   ه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به  -929ماده

ه ن است به شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممک حاکم یا قائم مقام او بری می

 .موضوع حق وارد آید نخواهد بود
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 .اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود -926ماده

غیهر آنچهه کهه موضهوع     ه متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری ب -923ماده

 .تعهد باشد معادل یا بیشتر از موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتاً

 

طبق این ماده مدیون نمی تواند مالش را که توقیف شده بابت دینش بدهد و اگر مدیون : 924ماده 

مالش را که توقیف شده بابت دینش بدهد وفای به عهد صورت نمی گیرد مگر اینکه ذینفـع رضـایت   

 . بدهد

  .این ماده باید مال مثلی باشد چون کلی باید مثلی باشد :مثال

اآلن یك تن برنج در مغازه دارد کـه خـانم ایـن آقـا     ( برنج مثلی است)کسی برنج فروش است : مثال

اآلن این آقا مالك یك تن برنج است اما بـه نفـع زنـش    . بابت مهرش یك تن برنج را توقیف می کند

حال این آقا یك تن برنج کلی به یکی از دوستانش بدهکار اسـت کـه نمـی توانـد     . توقیف شده است

پس وفای به عههد باطهل نیسهت    . تن برنج را به این آقا بدهد مگر خانمش رضایت بدهد این یك

 (.وقتی زن رضایت می دهد حق عینی تبعی خود را ساقط می کند). بلکه غیر نافذ است

 . ماده نگفته توقیف شده و ضمانت اجرا را هم نگفته است

 

از تصرو در آن شهده اسهت    تواند مالی را که از طرو حاکم ممنوع مدیون نمی -924ماده

 .در مقام وفاء به عهد تادیه نماید

 

 . بحث این ماده هم راجع به امین است که بعداً خوانده می شود:  928ماده 

حـال اسـتثناهاً در   (. تعهـد بـه وسـیله اسـت    )امین مسئول نیست مگر اینکه تقصـیر کنـد   : (1) نکته

در عاریـه  (. م.ق 111ماده )عاریه ی طال و نقره مواردی اگر امین تقصیر هم نکند مسئول است مانند 

 . ی طال و نقره اگر مستعیر تقصیر هم نکند و مال از بین برود، مستعیر مسئول است

اگر مالك سراغ امین برود و بگوید مال را بده و امین ندهد مسئول است حتی اگر تقصـیر  (: 9)نکته 

 . گرفته شده است در این ماده تسلیم تقدیریعنی از آن به بعد حکم غاصب را دارد که . هم نکند

 

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حهین   -928ماده

شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفهریط متعههد    تسلیم دارد موجب برائت متعهد می

گهر متعههد بها    ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولهی ا 

خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگهر   أانقضاء اجل و مطالبه ت

 .چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد
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 . است 531مکمل ماده  :923ماده 

 

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبهور نیسهت کهه از     -923ماده

 .تواند بدهد معیوب محسوب است نمی آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاًفرد اعالی 

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیهع وقتهی صهحیح     -931ماده

 .است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود

 

 .مقدار، جنس و وصفکلی با سه چیز درست می شود،  531طبق ماده 

گفتـه   139مـاده  . وبیت هم باید گفته شود؟ که هر جنسی یك مرغوب دارد و یك بدآیا مرغ :سؤال

فهرد یعنهی   . ماده گفته که مجبور نیستی از فرد اعلی بـدهی . نیازی نیست که مرغوبیت گفته شود

 . مصداق

 

 

 .خوانده شده است 533می خورد که هر دو هم قانون تکمیلی اند و ماده ی  533به ماده  130ماده 

 

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعهاملین   -983هماد

 .قرار داد مخصوصی باشد یا عرو و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجها واقهع شهده اسهت مگهر       -923ماده

د و یا در ضمن بیع محل مخصوصهی  اینکه عرو و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باش

 .برای تسلیم معین شده باشد

 

 . می خورد که اینها هم قانون تکمیلی اند 535و  531و  531به ماده های  131ماده 

 

  .داست مگر اینکه شرط خالو شده باش عهده مدیونه دیه بأمخارج ت -981ماده

سهلیم، اجهرت شهمردن و    مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل ت -981ماده

  .عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری استه وزن کردن و غیره ب

عادت از بابت مخارج معامله یا محهل تسهلیم بهرخالو ترتیبهی      و هر گاه عرو -989ماده

باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خالو آن شرط شده باشهد بایهد بهر طبهق متعهارو یها       

 .تراضی تغییر دهنده را ب شود و همچنین متبایعین می توانند آنمشروط در عقد رفتار 

 .تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود -989ماده
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مـاده  )از یـك جـنس   ( همـه ی دیـن هـا   )یك نفر به دیگری چند تا دین دارد و همگی  :989ماده 

تشخی  اینکـه تأدیـه بابـت کـدام دیـن       131ماده  طبق(. 133ماده )و همگی به یك میزان ( 133

یعنی مدیون به هنگام تأدیه مـی توانـد مشـخ     . است با مدیون است آن هم به هنگام تأدیه نه بعداً

 . کند که کدام دین را می دهد که اگر به هنگام تأدیه مشخ  نکند بعداً نمی تواند مشخ  کند

 

غیهر آنچهه کهه موضهوع     ه که چیز دیگری ب متعهد له را نمی توان مجبور نمود -923ماده

 .معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتاً

قبول قسمتی از موضوع تعهد نمایهد ولهی   ه تواند متعدله را مجبور ب متعهد نمی -922ماده

 .دحاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار ده

 

یـك  . من به شما سه تا یك میلیون بدهکارم نه سه میلیون چون منشأ آن ها با هم فـرق دارد  :مثال

میلیون بابت بیع، یکی بابت اجاره و یکی بابت قرض که این سه دین همگی از یك جنس هسـتند و  

تشهخیص بها   و فرق دارد که من کدام یـك میلیـون را بـدهم کـه در اینجـا       همگی به یك میزانند

در هنگام تأدیه اگر یك میلیون را بدهد و هیچ نگوید بعداً طلبکـار مـی توانـد تعیـین     . دیون استم

و بـه   (131مـاده  )اسـت  ( طلبکار)با طر   تفاوتی نداشته و اختیار( بدهکار)کند چون ظاهراً برای او 

وانـد  عنوان مثال شخصی یك یك میلیون بدهکار است و یك دو میلیون که در اینجا مـدیون نمـی ت  

 . یك میلیون بدهد بابت نصف دو میلیون

 

یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکهه تادیهه از بابهت    ه اگر کسی ب -989ماده

 .اشدب کدام دین است با مدیون می

 

 (:988تا  989مواد )اقاله 

 .وفای به عهد و اقاله هیچکدام سبب سقوط تعهد نیست. اقاله سبب سقوط تعهد نیست

حال عقد که منحل شد ممکن است تعهـدی هـم سـاقط شـود کـه       .بب انحالل عقد استاقاله س

اقاله عقد را منحل می کند و وقتی عقد منحل شد، . اقاله را با تعهد کاری نیست. ربطی به اقاله ندارد

اگر در اقاله شرط شود که عوضین کم یا زیاد بشود، شهرط  . عوضین باید سر جای خود برگردد

هر وقت مقتضای خالی دیـدیم یعنـی مقتضـای ذات، و شـرط خـال       ) قاله استخالو مقتضای ا

 (.یعنی هم خود باطل است و هم عقد را باطل می کند. مقتضای ذات باطل و مبطل است

اگر شرط شـود کـه عوضـین    . وقتی عقد منحل می شود باید عوضین همان طوری که هست برگردد

 . است یعنی هم شرط و هم اقاله باطل است کم یا زیاد شود این شرط خال  مقتضای اقاله
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حال به طر  می گویم می آیی اقالـه کنـیم؟ و طـر  مـی     . میلیون 3من ماشینم را فروختم  :مثال

میلیون می دهم و ماشین را مـی گیـرم کـه     1گوید شش میلیون بده ماشین را می دهم که من هم 

 . اله را نمی توان اقاله کردعقد را می توان اقاله کرد ولی اق. این یك عقد جدید است

ه باشـد، اقالـه و   تو عرفاً به عوضـین کـاری نداشـ   ( جزهی باشد)اگر شرط جنبه ی فرعی داشته باشد 

 .شرط درست است

 3تومان در مقابـل   13000تومان است که  13000کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی : مثال

میلیون حال می گویم می آیی اقاله کنـیم کـه    3مثالً ماشین را فروختم . میلیون تومان جزهی است

می گوید باشد ولی می شود یك کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی به مـن بـدهی؟ کـه ایـن     

 .جزهی است و ایرادی ندارد

 

 :دو زیرنویس هست که باید توضیح داده شود

یعنـی اقالـه بـه    ( ب افعالبا)که اینجا ایقاع یعنی واقع کردن  .اقاله به ایقاع مأذون واقع نمی شود

مـثالً مـن و   . یعنی اقاله به وسیله ی معامله با خود واقع نمی شود. واقع کردن مأذون واقع نمی شود

می گویم هر موقع خواستی از طـر   ( ایقاع مأذون)شما عقدی بسته ایم و من به شما اذن می دهم 

طرفین نمی توانند به همچنـین   .من اذن داری با خودت اقاله کنی که این اقاله محسوب نمی شود

 . شخص ثالثی اذن دهند که از طرو آن ها اقاله کند

کـه بایـد    یکی از عوضـین ماده گفته . تلف شدن عوضین مانع اقاله نیست م.ق 131طبق ماده : نکته

یعنی اگر ماشینم را به تـو فـروختم و تلـف     .تلف یکی از عوضین یا هر دو مانع اقاله نیستمی گفت 

 . اقاله نیست شد، مانع

 

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی کهه تلهف    -984ماده

 .شود ی بودن داده میقیمت آن در صورت قیم شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و

 

 : دو نوع تلف داریم

 .مثالً ماشین را خریدم و آتش گرفت. یعنی مال از بین برود: تلف واقعی .1

ماشـین را خریـدی و بـه یـك نفـر      . یعنی مال از مالکیت مالـك خـارج شـود   : یتلف حکم .1

 .یعنی مال موجود است ولی ملك تو نیست. فروختی، هبه کردی یا مهر زنت کردی

 

        بهدل بـه مثـل یـا قیمـت     . را بـدهیم  موقع اقاله به جای چیزی که تلف شده باید مثل یا قیمـت آن 

 . می گویند
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را مهی   اقالهه قیمی باشد موقع اقاله قیمت زمهان  ( عوض تلف شده)اگر عوض تالف : نکته

ولی اگهر مثلهی باشهد    . دهیم نه قیمت زمان عقد و نه قیمت زمان تلف و نه قیمت زمان ادا

 .فقط مثل را می دهیم

در مـورد فسـخ هـم    ( را نگفته، مـالك یعنـی علـت حکـم     یعنی چیزی مشابه آن)از مالك این ماده 

تلهف عوضهین مهانع فسهخ ههم      گفته تلف عوضین مانع اقاله نیست پس  ماده. استفاده می شود

 . که در اینجا هم قیمت زمان فسخ است. نیست

 

همه ی این مواد یك چیـز  . 319و  301و  139مواد  ،که به سه ماده دیگر هم ربط دارد: 982ماده 

 .را می گویند

 

 ه در مورد معامله حادث مهی نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقال -982ماده

شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسهی اسهت   

 .شود که در نتیجه اقاله مالک می

شود با قید خیار بهرای بهایع    در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می -633ماده

ترداد مبیع مقرر شده است عمهل  بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای اس

شهرایط  ه ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع ب

مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواههد شهد ولهی    

 . حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است نماآت و منافع حاصله از

ورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مهال واههب و اگهر    در ص -836ماده 

 .منفصل باشد مال متهب خواهد بود

شود در صورتی که منفصهل   نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می -813ماده

توانهد   باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولهی مشهتری مهی   

 .ا درختی را که کاشته قلع کندبنایی را که کرده ی

 

 : دو نوع منفعت داریم

 منافع منفصل .1

 منافع متصل .1

 . منافعی است که از مال جدا می شود مانند شیر حیوان و میوه ی درخت منافع منفصل

 .از مال جدا نمی شود مثل رشد درخت و چاق شدن حیوان منافع متصل
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له شد، منافع منفصل مال خریدار اسهت تها   وقتی که عقد اقا  :باال رفتن قیمت مال در بازار 

یعنی اگر قیمت مهال بهاال بهرود بهه نفهع      . منافع متصل بر می گردد به فروشنده. روز اقاله

 .فروشنده است

 . سعی کنید درست بخوانید. درست است نِماآت 133در ماده 

 

 : 988ماده 

 . را نگفته این ماده یك فرض را گفته و فرض عکس آن

 

مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمهت آن   اگر -988ماده

سبب عمل او زیاد شده اسهت مسهتحق خواههد    ه شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که ب

 .بود

 

می کند که قیمت مال باال می رود و موقع اقاله ایـن قیمـت را   خریدار در مبیع تصرفاتی  :فرض اول

 .جزء منافع متصل نیست چون تصر  کرده استیعنی . می تواند بگیرد

مهم نیسهت  . میلیون 1میلیون تومان و تصرفاتی کردیم که ماشین شد  3ماشین را خریدیم : مثال

 . این قیمت را می تواند موقع اقاله بگیرد. چقدر هزینه کردیم یا چقدر اجرت دادیم

وقع اقاله مال را می دهد و کمبود خریدار تصرفاتی کرده که قیمت مال پایین آمده که م: فرض دوم

 . قیمت را هم می دهد

در موقـع اقالـه   . میلیون 1میلیون و با آن تصاد  کردیم که ماشین شده  3ماشین را خریدیم : مثال

 . ماشین را می دهیم بعالوه ی یك میلیون تومان

 

 

  :191تا  139مواد ابراء سبب سوم 

 

 .نماید اختیار صرفنظر میه ین از حق خود بابراء عبارت از این است که دا -983ماده

 

یعنی فقـط بـه اراده ی طلبکـار    . ابراء ایقاع است 933طبق ماده . ابراء سبب سقوط تعهد است

اراده ی بدهکار دخالـت نـدارد، اهلیـت بـدهکار الزم     . است بنابراین فقط اهلیت طلبکار را می خواهد

 . نیست یعنی محجور را هم می توان ابراء نمود

 

 .برای ابراء اهلیت داشته باشدهد متعشود که  ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می -933ماده
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در . ابراء میت در واقهع یعنهی ابهراء ترکهه    (. 191ماده )حتی زنده بودن بدهکار هم الزم نیست 

پس چون ترکه شخصیت حقوقی دارد، می تهوان  . حقوق ایران ترکه شخصیت حقوقی دارد

 . آن را ابراء نمود

 

 .ابراء ذمه میت از دین صحیح است -931ماده

 

اخذ به شهفعه   .یعنی وقتی طلبکار ایقاع می کند چیزی نمی گیرد .ابراء ایقاع مجانی است: نکته

 .را می گیرد (اصطالح فقهی است مبیعیعنی )شفیع پول را می دهد و شغ   .ایقاع معوض است

یعنـی  . ابراین علم اجمـالی در آن کـافی اسـت   بن. حال که ابراء مجانی است مبتنی بر مسامحه است 

 . طلبکار اگر نداند چقدر طلب دارد می تواند ابراء کند و بدهکار بری شود

حال ابراء با اینکـه ایقـاع اسـت مـی تـوان در آن      . در عقود مجانی می توانستیم شرط عوض بگذاریم

. شرط قبول می خواههد  تحققاما . شرط عوض گذاشت و ایرادی ندارد و ابراء را معوض نمی کند

 . خود ابراء قبول نمی خواهد اما تحقق شرط قبول می خواهد

 . ایقاع با یك اراده است ولی شرط دو اراده می خواهد. شرط ضمن ایقاع هم داریم

هزار تومان طلب دارم و می گویم شما را ابراء کردم به شرط اینکه یـك کتـاب    10من از شما  :مثال

ابراء واقع شـده ولـی شـرط    « نه» ل کردید شرط محقق می شود و اگر گفتید اگر قبو. به من بدهید

حال شرط ممتنع است، آیا ابراء را می تـوان فسـخ کـرد یـا نـه،      (. محقق نمی شود)ممتنع می شود 

 . اما نظری که گفته است نمی شود ابراء را برگرداند، قوی تر است. اختال  است

 . گشت ناپذیر استابراء ایقاع الزم است یعنی بر: نکته

 . ابراء دین را از بین برده و چون از بین برده دیگر بر نمی گردد. گفته الساقط و ال یعود: قاعده

باید دینی وجود داشته باشهد تها   (. یعنی تابع وجود دین است)ابراء ایقاع تبعی است : نکته

ضهمان، حوالهه،   . اندچهار تا عقد تبعی هم داریم که اینها هم تابع دین . ابراء صورت بگیرد

 .کفالت، رهن

 

 :939تا  939مواد  تبدیل تعهدسبب چهارم 

یك اثرش سقوط تعهد موجود و دیگری ایجاد تعهـد  . تبدیل تعهد عقد است و این عقد دو تا اثر دارد

یك تعهد داریم که دوستش نداریم توافق مـی کنـیم از بـین بـرود و یـك تعهـدی کـه        . جدید است

پس تبدیل تعهد سبب سقوط تعهد اسـت و  . این را تبدیل تعهد گویند. بیایددوست داریم به جایش 

 . در نتیجه سبب پیدایش تعهد هم هست

یعنی قسم سوم و چهـارم واقعـاً تبـدیل    . تبدیل تعهد ظاهراً چهار قسم است ولی واقعاً دو قسم است

 : تعهد نیستند
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و متعهـد لـه   ( بـدهکار )هد این عقد بین متع: تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد .1

مثالً من به شما گنـدم  . بسته می شود و به موجب آن موضوع تعهد عوض می شود( طلبکار)

 . میحال ما توافق می کنیم که به جای گندم برنج بده( اینجا مقدار مهم نیست)بدهکارم 

ایـن عقـد بـین متعهـد و     (: یا منشهأ تعههد  )تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد  .1

هدله بسته می شود و به موجب آن سبب تعهد هم عوض می شود بدون اینکـه موضـوع   متع

مـثالً  . فایده ی عوض شدن سبب این اسـت کـه قـانون هـم عـوض مـی شـود       . عوض بشود

اجاره یـك  . ی به مؤجر یك میلیون بدهکار است که سبب این تعهد عقد اجاره استمستأجر

و می گوید مؤجر بیـا   وانین خوشش نمی آیداز این احکام و ق مستأجرسری احکام دارد که 

توافق کنیم من این یك میلیون را که بابت اجاره بدهکارم فعالً ندهم ولی از این به بعـد بـه   

ایـن دو نـوع   . عنوان قرض بر عهده ی من باشد که حاال دیگر احکام قرض جاری مـی شـود  

 . تبدیل تعهد همان تبدیل تعهد های واقعی هستند

طبق مهاده  ( تبدیل تعهد نیستند 6و  9همین دو نوع، چون نوع )ل تعهد در تبدی: نکته

این دو نوع تبهدیل  . تضمینات تعهد از بین می رود چون خود تعهد از بین می رود 939

 . آمده است 1بند  939تعهد که تبدیل تعهد واقعی اند در ماده ی 

 

 :شود تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می -939ماده

     تعهد جدیهدی کهه قهائم مقهام آن    ه ه متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بوقتی ک -1 

  سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بهری  ه شود ب می

 .می شود

 .وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید -9 

 . کسی دیگر منتقل نمایده افی الذمه متعهد را بوقتی که متعهد له م -9 

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد گرفهت مگهر    -939ماده

 .شرط کرده باشند را صراحتاً این که طرفین معامله آن

 

، عقد بـین متعهـد و متعهـد لـه     (1)و ( 1)در موارد : تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد .9

شخ  ثالثی می آید پیش متعهد له و می گویـد  . است شخ  ثالثا در این دو مورد بود ام

متعهد له هم قبول می کند که این را تبـدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل      . من به جای متعهد

این همهان عقهد ضهمان خودمهان     و ( که از حقوق فرانسه آمده است)متعهد می گویند 

 (. 939ماده  9د بن)یعنی در واقع انتقال دین است . است

 

 :شود تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می -939ماده



 

191 

 

     وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعههد جدیهدی کهه قهائم مقهام آن      -1 

  سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بهری  ه شود ب می

 .می شود

 .ایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نمایدوقتی که شخص ثالث با رض -9 

 . کسی دیگر منتقل نمایده وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را ب -9 

 

 : در حقوق ایران برای انتقال دین دو مصداق بیشتر نداریم: نکته

 عقد ضمان .1

 عقد حواله .9

ل می شود، تضمیناتش از بهین  در انتقال دین با اینکه دین از بین نمی رود و منتق: نکته      

 . در دو عقد ضمان و حواله که مبتنی بر انتقال دین است تضمینات از بین می رود. می رود

 

می رود سراغ ثالث می گویـد  ( طلبکار)متعهد له : تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد له .6

قال دین اسـت و  انت 5شماره )که این هم انتقال طلب است . طلبی که از متعهد دارم مال تو

در انتقال طلب رضایت بدهکار شرط نیست یعنهی عقهد   (. انتقال طلب است 1شماره 

 . بین متعهد له و ثالث بسته می شود

. ولی یك اسـتثناء هـم دارد  (. 3بند  311ماده )در انتقال طلب تضمینات طلب از بین می رود : نکته

عی انتقال طلب است و در آنهـا تضـمینات   استثناء در انتقال اسناد تجاری است که می شود گفت نو

 .کفیل یک نوع تضمین است .(.ت.ق 119ماده )از بین نمی رود 

 

 :شود در موارد ذیل کفیل بری می -264ماده

 .در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود -3

 

 مقابهل  در هها  سیظهرنهو  قبهول کهرده و   که برات را یبرات دهنده کس -.ت.ق 963 ماده

 یاعتهراض مه   و هیه برات درصورت عهدم تاد  دارنده .دارند یتضامن تیدارنده برات مسئول

 .دیه نما رجوع مجتمعاً تمام آنها به ای نفر چند به ای منفرداً هرکدام ازآنها که بخواهده ب تواند

 قبهل خهود   ما های سیظهرنو به برات دهنده و نسبت ها سیظهرنو از کی هر حق را نیهم

موجهب اسهقاط حهق رجهوع بهه       نیمسهئول  از نفهر  چند ای کی هیدعوی برعل اقامه .رددا

 ثیه ازح را یسه یظهرنو بیترت ستین ملزم ، اقامه کننده دعویستیبرات ن نیرمسئولیسا

فقهط   کرده را یسیظهرنو ای هیمحال عل ایکه ضمانت برات دهنده  یضامن کند تیرعا خیتار

 .و ضمانت نموده استا که از دارد یتضامن تیمسئول یکس با
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 :933تا  936مواد  تهاترسبب پنجم 

من بـه تـو مـدیونم و تـو هـم بـه مـن        . تهاتر یعنی دو نفر به هم مدیونند هر دو دین ساقط می شود

 . پس تهاتر سبب سقوط تعهد است. من نمی دهم و تو هم نمی دهی. مدیونی

هـد واقعـه ی حقـوقی ارادی    وفـای بـه ع   .واقعه ی حقوقی قهری استتهاتر عمل حقوقی نیسـت  

 . است

در مـاده  ( سـبب اصـلی آن  )رکـن تهـاتر   . الزم است با چند شرط رکن اصلیبرای تحقق تهاتر یك 

دو نفـر  . یعنی دو دین بایـد در مقابـل هـم باشـند    . عبارتست از تقابل دو دینآمده است که  191

اگـر مـن بـه تـو بـدهکار      . بدهکارمن به تو بدهکارم و تو هم به من . باشند و دو تا دین در مقابل هم

 . باشم و تو به حسن بدهکار باشی تهاتر نمی شود و باید دو نفر باشند

شرکت یك شخ  اسـت و  . شما به یك شرکت تجاری بدهکارید و از یکی از شرکاء طلبکارید :مثال

 . شریك یك شخ  که می شود سه نفر

 

ه یکهدیگر به  ه بین دیهون آنهها به   وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند  -936ماده

 .شود طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می

 

 

و یکی را هم  199آمده و یکی در ماده  191سه شرط در ماده ی . چهار شرط است شرایط تهاتر

 . که قانون نگفته است

 

شهد  شود که موضوع آنها از یک جنس با تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می -934ماده

 .دیه ولو به اختالو سببأبا اتحاد زمان و مکان ت

ثر نخواههد بهود و بنهابراین اگهر     ؤدر مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تههاتر مه   -933ماده

نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشهد و مهدیون   ه موضوع دین ب

دیهه مهال    أبه استناد تهاتر از ت بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند

 .توقیف شده امتناع کند

 

 وحدت موضوع یا جنس دو دین .1

 وحدت زمان تأدیه ی دو دین .1

 وحدت مکان تأدیه ی دو دین .5
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قانونگذار یادش رفته بگویـد تهـاتر فقـط بـین دو دیـن      : وحدت موضوع یا جنس دو دین .1

دهکارم به طور کلـی و شـما هـم    من به شما هزار کیلو برنج ب. اول باید کلی باشد. کلی است

هزار کیلو برنج به من بدهکارید به طور کلی که می شود تهاتر کـه بایـد اوصـا  آن دو هـم     

 . کلی باشد

یا باید مؤجل باشـند در  ( هر دو)دو دین یا باید حال باشد : وحدت زمان تأدیه ی دو دین .1

تو هم هزار تومان، حال من هزار تومان بدهکارم . دو دین حال که مشکلی نیست. یك تاریخ

اگر هر دو دین مؤجل بود در یک تاریخ، صبر نمی کنیم تها آن  . هر دو تهاتر می شوند

اسـت   01/09مـثالً امـروز   . قبل از اینکه آن تاریخ برسد تهاتر می شوند. تاریخ برسد

شـما   03/09فـردا  . امروز من به شما بدهکار می شوم که اول دیماه بدهم و این مؤجل است

رخ می دهـد   03/09من بدهکار می شوی که اول دیماه پرداخت کنی که تهاتر در تاریخ به 

 . چون فردا دو دین می شوند و هر دو مؤجل در یك تاریخ

 ی برای این که بین دو دین تهاتر بشود باید محـل تأدیـه   :وحدت مکان تأدیه ی دو دین .5

شـما هـم   ( که شهر کافی است)من به شما بدهکارم که در تهران بدهم . یك جا باشد آن ها

 . بدهکاری که باید برنج را در تهران بدهی، تهاتر می شود و دیگر محله و منطقه مهم نیست

 

 :تهاتر دو تا شرط را نمی خواهد

یك دین ناشـی  . در تهاتر وحدت سبب دو دین الزم نیست: دو دین( منشأ)وحدت سبب  .1

 . شوند از بیع است و یك دین ناشی از اجاره که تهاتر می

یـك  ». من یك میلیون به تـو بـدهکارم و تـو دو میلیـون بـه مـن       :وحدت میزان دو دین .1

مـاده  )تهاتر می شود و یك میلیون می ماند « یك میلیون از دو میلیون تو»من با « میلیون

 (. م.ق 191

 

شود که موضوع آنها از یک جنس باشهد   تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می -934ماده

 .ولو به اختالو سببدیه أد زمان و مکان تبا اتحا

 

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضهی نماینهد حاصهل     -933ماده

محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مهدیون شهدند ههر    ه می گردد بنابراین ب

ده و طرفین بهه مقهدار   نماید بطور تهاتر بر طرو ش ای که با هم معادله می دو دین تا اندازه

 .شوند آن در مقابل یکدیگر بری می
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یعنی همینکه من و تو در مقابل هم بدهکار شدیم چه ما بخواهیم . تهاتر قهری است 193طبق ماده 

اما اگر دقت . با این وجود سه قسم تهاتر وجود دارد که انگار قهری نیست. چه نه تهاتر واقع می شود

 :اما این سه قسم. تکنیم می بینیم که قهری اس

تهاتر قراردادی جایی است که یکی از شرایط تهاتر نیست پـس تهـاتر رخ   : تهاتر قراردادی .1

و آن شرطی که وجود ندارد را به وجود مـی  ( دو اراده)نمی دهد که طرفین توافق می کنند 

ثالً مـ . که باید گفت تهاتر قهـری اسـت    قهراً رخ می دهدحاال که آن شرط آمد تهاتر . آورند

مخـالف بـودن   )من به شما گندم بدهکارم و شما به من برنج بدهکارید که تهاتر نمـی شـود   

تبـدیل  )حال می خواهیم تهاتر بشود توافق می کنیم من به جای گندم برنج بـدهم  (. جنس

 . که می شود تهاتر( تعهد

ی جهای : اگر در امتحان سؤال دادند منظور از تهاتر قراردادی چیست؟ پاسخ این اسهت 

و طرفین توافق می کنند و آن شرط را به وجود می آورنهد   که شرایط تهاتر وجود ندارد

 . و بعداً که شرط کامل شد به طور قهری تهاتر به وجود می آید

سـرش اخـتال    )تهاتر قضاهی جاهی است که یکی از دو دین محل نزاع است : تهاتر قضائی .9

رم تو هم بـه مـن بـدهکاری ولـی دینـت را      من به تو بدهکارم و دینم را هم قبول دا(. است

پس در واقع دو دین وجود دارند ولی یك نفر دیـنش را قبـول نـدارد کـه مـی      . قبول نداری

آن دینی را که اختالفـی بـود احـراز مـی کنـد و      )!( روند به دادگاه و دادگاه بعد از دو سال 

که رأی دادگاه  در حالی این را تهاتر قضاهی گفته اند. حکم می دهد به تهاترش با دین دیگر

رأی مـی دهـد بـه     1591است دادگاه در سال  1539اآلن سال . ست و نه تأسیسیااعالمی 

را اعالم می کند که معلوم مـی   آن 91رخ داده است و دادگاه سال  39که تهاتر سال  ،تهاتر

 .را اعالم نموده است شود تهاتر قبالً به صورت قهری رخ داده است و دادگاه آن

 

 .اعالم قضائی تهاتر قهریزین پس به جای واژه ی تهاتر قضائی بگوئید : تر کاتوزیاندک

 

 : تهاتر ایقاعی .9

تهاتر ایقاعی شبیه تهاتر قراردادی است یعنی یکی از شراهط تهاتر نیست ولـی ایـن شـرطی کـه     

ر تههات . پس در واقع این تهاتر یك نوع تهـاتر قهـری اسـت   . نیست با یك اراده به وجود می آید

 . ه زمان و یک مورد هم راجع به مکانبیک مورد راجع . ایقاعی دو مورد دارد

. یك دین حال است و یك دین مؤجل که تهاتر نمی شود: دو دینمورد اول، اختالو زمان تأدیه 

  (.یعنی با یك اراده)حال آن مدیونی که دینش مؤجل است از اجل می گذرد 

 . است می تواند از اجل بگذرد معموالً مدیونی که دینش مؤجل: قاعده

آن یهک اراده  . من باید پولت را شش ماه دیگر بدهم اآلن می دهم یعنـی دیـنش مـی شـود حـال     

 . باعث تهاتر نمی شود فقط دین مؤجل را حال می کند
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من باید برنج را تهران بدهم به شما و شـما بایـد بـرنج را    : مورد دوم، اختالو مکان تأدیه دو دین

که تهـاتر رخ نمـی دهـد چـون مکـان      ( با این فرض که دو طر  تهران هستیم)بدهی  شیراز به من

یکی ایقاعی اسـت و یکـی بـه    . که اینجا به دو صورت تهاتر ممکن است رخ بدهد. تأدیه مختلف است

 . نظر می رسد قراردادی باشد

از  هر صاحب حـق مـی توانـد   )آن طرفی که مکان به سودش است از سودش می گذرد : صورت اول

من برنج را باید تهران بـه شـما بـدهم و    . و مکان ها یکی می شود و تهاتر رخ می دهد (حقش بگذرد

من حتمـاً یـك نفعـی دارم کـه     (. با این فرض که هر دو تهران هستیم)شما باید شیراز به من بدهی 

شـود یکـی   حال می گویم نمی خواهد شیراز بدهی، تهران بده که مکان می . گفتم برنج را شیراز بده

، پس ایقاعی است یعنی بـا یـك   (من از حقم که شیراز بگیرم صرفنظر می کنم)و تهاتر رخ می دهد 

 . اراده است

آن طرفی که مکان به زیان اوست بیاید و مخارج مربوط بـه نقـل موضـوع دیـن تـا آن      : صورت دوم

پـس قـراردادی   . مکان را بدهد و وقتی که مخارج را پرداخت و طر  قبول کـرد مـی شـود دو اراده   

کسی که مکان به زیـان او اسـت   . من باید برنج را تهران بدهم و شما باید برنج را شیراز بدهید. است

می گویم به خـاطر اینکـه    ؟او می گوید چرا ،می گوید می توانم برنج را تهران بدهم من می گویم نه

حال شما می گوهیـد مـن   . نه دارداگر تو برنج را تهران بدهی من باید آن را به شیراز بفرستم که هزی

. ینه ی نقل را می دهم در این صورت شما اول هزینه را می دهید و من هم هزینـه را مـی گیـرم   زه

 (. م.ق 193ماده )حال تو باید برنج را تهران بدهی که می شود تهاتر 

 

  :م.ق 933ماده 

که ماده  دت زمانوحو  وحدت مکان، وحدت موضوعسه تا شرط برای تهاتر گفت  191ماده ی 

هر گاه یکـی  . ست که هر دو دین باید آزاد باشندا یك شرط دیگر برای تهاتر گفته و آن این 199ی 

(. دین را هم می شود توقیـف کـرد  )از دو دین به نفع ثالثی توقیف شده باشد تهاتر به وجود نمی آید 

 . چون می شود سه نفر که برای تهاتر باید دو نفر باشند

به صورت رهن کامـل کـه غلـط اسـت و بـین مـردم رایـج        )قایی خانه ای را اجاره کرده یك آ: مثال

خـانم ایـن آقـا دنبـال     . صاحب خانه بدون اینکه اجاره ای بدهـد  ه، یعنی بیست میلیون داده ب(است

طلب نزد که به این توقیـف  )مطالبه ی مهریه اش است و می خواهد یکی از اموال آقا را توقیف کند 

، یعنـی  (1531به بعد قانون اجـرای احکـام مـدنی مصـوب سـال       33ی گویند، مواد مشخص ثالث 

یك نامه به صاحب خانه می دهد که این بیست میلیون را به آقا نده و باید بـه  ( اجرای احکام)دادگاه 

حـال بعـد از ایـن    . توقیـف شـده اسـت   ( خانم)خانم این آقا بدهی که یك دین است که به نفع ثالث 

طلبکار می شود که تهاتر نمـی شـود   ( مستأجر)نه به یك دلیلی بیست میلیون از آقا توقیف صاحبخا

کـه مـی شـوند سـه     )چون بیست میلیونی که بدهکار بود باید به خانم بدهد و طلبش را از آقا بگیرد 

 (. 199نفر و تهاتر رخ نمی دهد، ماده 



 

199 

 

ود و بنهابراین اگهر   ثر نخواههد به  ؤدر مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تههاتر مه   -933ماده

موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعهد  

دیهه مهال    أاز این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به اسهتناد تههاتر از ته   

 .توقیف شده امتناع کند

  

 . شودمربوط به عقد ضمان است و در آنجا توضیح داده می  193ماده 

 

مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن ه اگر بعد از ضمان مضمون له ب -932ماده

 .نخواهد شد

 

 : دو نکته راجع به تهاتر

با این که تهاتر قهری است دادگاه نمی تواند به تهاتر رأی بدهد مگر اینکه ذینفهع  (: 1)نکته 

بها قههری بهودن تههاتر      اشف استاستناد ذینفع چون ک(. م.د.آ 9ماده )به آن استناد کند 

 . منافاتی ندارد پس تهاتر قهری است

حسـن در   11/11. حسین به حسـن بـدهکار شـد    11/10حسن به حسین بدهکار شد و  11/9: مثال

تهـاتر رخ   11/10دادگاه رأی به تهاتر داد که  11/11یعنی به تهاتر استناد کرد و  ،دادگاه گفت تهاتر

پس به صـورت قهـری در آن زمـان تهـاتر رخ     . دین بوجود آمده استدو  11/10داده است چون در 

یعنی رأی دادگاه اعالمـی اسـت   )وجود تهاتر را اعالم کرده است  11/11داده و دادگاه فقط در تاریخ 

 (. نه تأسیسی

مربوط به نظم عمومی نیست و مربوط بهه  . قواعد تهاتر امری نیست تکمیلی است(: 9)نکته 

اتر برای ساده کردن روابط افراد است بنابراین طهرفین مهی تواننهد از    ته. حقوق افراد است

 . گویند انصراو از تهاترتهاتر انصراو حاصل کنند که این را 

 

 : سبب ششم، مالکیت ما فی الذمه

 : 933ماده 

یعنی دو عنوان طلبکـار و بـدهکار در یـك نفـر جمـع      ( ما فی الذمه یعنی دین)مالکیت ما فی الذمه 

مـاهیتش  . امکان ندارد و چون امکان ندارد دین ساقط می شود و سبب سقوط تعهـد اسـت  بشود که 

یعنی یك نفـر از خـودش طلبکـار اسـت و بـه خـودش       )است  هم مثل تهاتر واقعه ی حقوقی قهری

 ارثمالکیت ما فی الذمـه دو مـورد دارد یـك مـورد ناشـی از      (. بدهکار است که دین از بین می رود

 :عقداز  است و یك مورد ناشی
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دیـن وارث  . بعد از فوت مورث طلب به وارث مـی رسـد  . وارث به مورث بدهکار است: مورد اول ارث

طلـب از طلبکـار رسـید بـه بـدهکار کـه دو عنـوان در         .به نسبت سهم االرثقط می شود و البته اس

 . بدهکار جمع می شود

. میلیون به پـدر بـدهکار اسـت   ، این پسر یك (یك پسر و پدر)پسری تنها وارث پدر است (: 1)مثال 

با فرض اینکه پـدر هـیچ دینـی یـا بـدهی      )حال پدر فوت می کند که تمام اموالش به پسر می رسد 

طلب از طلبکار رسید به بدهکار حال پسـر  . که این طلب یك میلیونی به پسر می رسد( نداشته باشد

 . باید یك میلیون را به خودش بدهد که نمی دهد و می شود تهاتر

کـه  . دو پسر و پدر، یکی از پسرها یك میلیون به پدر بدهکار است حـال پـدر مـی میـرد    (: 9)ثال م

و طلب یك میلیونی بـه  ( یعنی اموالش بین دو پسر نصف می شود)طلب یك میلیونی نصف می شود 

پدر نصف می شود نصف به پسر اول می رسد و نصـفش بـه پسـر دوم حـال پسـر اول یـك میلیـون        

هزار تومان دینش بـه سـبب مالکیـت مـا فـی       300هزار تومان به او رسید پس  300 بدهکار بود که

 . تومان بقیه را باید به برادرش بدهد 300الذمه از بین می رود که 

طلـب از  )که طلبش را بـه بـدهکار منتقـل کنـد      طلبکار با بدهکار قرارداد می بندد: مورد دوم عقد

د که این هم مالکیت ما فی الذمه است رخ مـی دهـد کـه    بوسیله ی عق« -( طلبکار رسید به بدهکار

 (. 301ماده )گویند  هبه ی طلب به مدیوناین را 

 

 .هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد -834ماده

 

فردا تولد دوستته که حوصله نـداری  . هزار تومان 100شما از دوستت یك چك داری به مبلر : مثال

ری که همان چك را به او هدیه می دهی که طلب طلبکار رسید به بدهکار کـه ایـن   ش کادو بگییبرا

هبه ی طلب بهه  ابراء ایقاع است فقط با اراده ی طلبکار ایجاد می شود ولی . با ابراء فـرق دارد 

 . مدیون عقد است و مدیون باید قبول کند تا دینش بری شود

 

 
هبازیخالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر ش

 
 

 

 سقوط تعهدات –فصل هشتم 

 :قانون مدنی شش سبب برای سقوط تعهد موجود است که در مباح  زیر مطالعه می شود 260مطابق ماده 
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 :شود می ساقط ذیل طرق از یکی به تعهدات ـ 260 ماده

 عهد به وفای وسیله ی به ـ 1 

  اقاله وسیله ی به ـ 2 

 ابراء وسیله ی به ـ 3 

 تعهد تبدیل ه یوسیل به ـ 0 

 تهاتر وسیله ی به ـ 5 

  الذّمه فی ما مالکیت وسیله ی به ـ 6 

 

 وفای به عهد  –مبح  اول 

 . وفای به عهد وسیله ی اجرای تعهد است نه سبب سقوط تعهد: 1نکته 

 . وفای به عهد غالباً عمل حقوقی نیست: 2نکته 

بنابراین دهنده مال در صورتی . ای به عهد داردهر کس مالی به دیگری بدهد این امر ظهور در وف: 3نکته 

 (. م.ق 265ماده )می تواند استرداد آن را بخواهد که ثابت نماید استحقاق استرداد آن مال را دارد 

 

 دیگری به چیزی کسی اگر بنابراین است  تبرّع عدم در ظاهر، بدهد دیگری به مالی کس هر ـ 265 ماده

 .کند استرداد تواند می باشد چیز آن مقروض اینکه بدون بدهد

 

هر گاه متعهد به . تعهدی که مدیون ملزم به ایفای آن نیست اصطالحاً تعهد طبیعی نامیده می شود: 0نکته 

 (. م.ق 266ماده )میل خود تعهد طبیعی را اجرا نماید، حق استرداد آنچه را که پرداخت نموده ندارد 

 

 را آن خود میل به متعهد اگر باشد نمی   مطالبه حق قانوناً ، هدلهمتع برای که تعهداتی مورد در ـ 266 ماده

 .بود نخواهد او مسموع استرداد دعوی نماید ایفاء

 

ایفای دین از جانب ثال  اصوالً صحیح است مگر اینکه مباشرت مدیون شرط شده باشد که در این : 5نکته 

 (. م.ق 268و  267مواد )صورت رضای طلبکار الزم است 
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 ولیکن باشد نداشته اجازه مدیون طرف  از چه اگر است جایز هم مدیون غیر جانب از دین ایفاء ـ 267 هماد

 .ندارد رجوع حق واالّ دارد او به مراجعه حق باشد اذن با کند اگر می ادا را دیگری دین که کسی

 ممکن دیگری وسیله  به باشد شده شرط  متعهد شخص مباشرت که صورتی در فعلی انجام ـ 268 ماده

 . متعهد له رضایت با مگر نیست

 

هر گاه مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را به طلبکار بدهد اصوالً حق استرداد آن مال را ندارد  : 6نکته 

مگر اینکه ثابت نماید اوالً مال متعلق به غیر است ثانیاً آن مال با مجوز قانونی در ید او بوده است و ثالثاً 

 (. م.ق 274ماده )او اذن در تأدیه نداده است مالک به 

 

 حین در این که عنوان به تواند دیگر نمی نماید تأدیه مالی عهد، به وفای مقام در متعهد اگر ـ 274 ماده

 مجوز قانونی با و غیر مال که کند ثابت اینکه مگر بخواهد متعهد له را از آن استرداد نبوده آن مالک ، تأدیه

 .باشد داشته تأدیه در اذن اینکه بدون ، بوده او ید در

 

در صورت خودداری طلبکار از گرفتن طلب، . دین باید به شخص داین و یا نماینده او تأدیه شود: 7نکته 

 (. م.ق 273و  271مواد )مدیون موضوع دین را به حاکم تسلیم می نماید 

 

 که کسی به یا گردد دارد تأدیه کالتو او طرف از که کسی به یا داین شخص  به باید دین ـ 271 ماده

 .دارد قبض حق قانوناً

 مقام قائم یا حاکم به آن دادن تصرف وسیله ی   به متعهد کند امتناع آن قبول از حق صاحب اگر ـ 273 ماده

 .بود آید نخواهد وارد حق موضوع  به است ممکن که خسارتی مسئول ، اقدام این  تاریخ از و شود می بری او

 

هر گاه مدیون در مقام وفای به عهد مال خود را که از طرف حاکم توقیف شده تسلیم نماید نفوذ : 8نکته 

 (. م.ق 276ماده )وفای به عهد منوط به رضای کسی است که آن مال به سود او توقیف شده است 

 

 به وفای مقام در است شده آن در تصرف  از ممنوع حاکم طرف از که را مالی تواند نمی مدیون ـ 276 ماده

 .نماید تأدیه عهد
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هر گاه شخصی به یک نفر چند دین از یک جنس و به یک میزان داشته باشد مدیون به هنگام تأدیه : 2نکته 

 (. م.ق 282ماده )می تواند تعیین نماید که کدام دین را می پردازد 

 

 با است دین بابت کدام از دیهتأ اینکه  تشخیص باشد داشته متعدده دیون نفر یک به کسی اگر ـ 282 ماده

 .باشد می مدیون

 

 اقاله –مبح  دوم 

 . اقاله سبب سقوط تعهد نیست، بلکه موجب انحالل عقد می باشد: 1نکته 

شرط افزودن بر عوضین یا کاستن از آن ها با مقتضای ذات اقاله مخالف است و ماهیت آن را به : 2نکته 

 . ی باشد اقاله و شرط هر دو صحیح استعقد جدید مبدل می سازد ولی اگر شرط فرع

بر این اساس اوالً اگر عوض تلف شده . م تلف عوضین مانع اقاله نمی باشد.ق 286مطابق ماده : 3نکته 

 . قیمی باشد قیمت زمان اقاله باید پرداخت شود ثانیاً تلف عوضین مانع فسخ نیز نمی باشد

 

 ، است شده تلف که چیزی آن جای  به صورت این در تنیس اقاله مانع ، عوضین از یکی تلف ـ 286 ماده

 .شود می داده بودن  قیمی صورت در آن و قیمت بودن مثلی  صورت در آن مثل

 

هر گاه مالک بعد از عقد در مال تصرفاتی نماید که موجب ازدیاد قیمت آن شود به هنگام اقاله می : 0نکته 

 . از طرف دیگر مطالبه نماید( م شده و نه دستمزدنه هزینه انجا)تواند عوض بهای افزوده شده را 

 

 ابراء –مبح  سوم 

 . اسقاط حق عینی اعراض نام دارد. ابراء عبارت است از اسقاط حق دینی: 1نکته 

ابراء محجور و میت صحیح است (. م.ق 224ماده )در ابراء تنها قصد و اهلیت طلبکار شرط است : 2نکته 

 (. م.ق 221ماده )

 

 .باشد داشته ابرا اهلیت برای متعهد له که شود می تعهد سقوط موجب وقتی ابرا ـ 224 ماده

 . است صحیح دین از میت ذمه ابرای ـ 221 ماده
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 .ابراء، ایقاعی تبعی و مجانی می باشد و علم اجمالی در آن کافی است: 3نکته 

 . بدهکار داردابراء همراه با شرط عوض صحیح است ولی تحقق شرط نیاز به قبول : 0نکته 

 

 تبدیل تعهد –مبح  چهارم 

تبدیل تعهد عقدی است که به موجب آن تعهد موجود ساقط می شود و تعهد جدیدی به جای آن : 1نکته 

 . پیدایش می یابد

  .تبدیل تعهد یا به اعتبار تبدیل موضوع تعهد است و یا به اعتبار تبدیل سبب تعهد: 2نکته 

ر تبدیل متعهد همان انتقال دین است و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد له تبدیل تعهد به اعتبا: 3نکته 

 . همان انتقال طلب می باشد

 223ماده )در تبدیل تعهد و نیز در انتقال دین و طلب تضمینات تعهد سابق اصوالً ساقط می شود : 0نکته 

 (. م.ق

 

 طرفین اینکه مگر گرفت نخواهد تعلق  قالح تعهد به سابق تعهد تضمینات تعهد، تبدیل در ـ 223 ماده

 .کرده باشند شرط صراحتاً را آن معامله

 

 

 تهاتر –مبح  پنجم 

 

 (.م.ق 220ماده )رکن اصلی تهاتر، تقابل دو دین است : 1نکته 

 

 مواد در که طریقی به یکدیگر آنها  به دیون بین باشند مدیون یکدیگر مقابل در نفر دو وقتی ـ 220 ماده

 .شود می  حاصل تهاتر است مقرر ذیل

 

برای وقوع تهاتر، هر دو دین باید کلی و از یک جنس بوده، زمان و مکان تأدیه هر دو نیز یکی : 2نکته 

 (.م.ق 226ماده )باشد 

 (.م.ق 226و  225مواد )برای وقوع تهاتر وحدت سبب و میزان دو دین شرط نیست : 3نکته 
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 بنابراین گردد می حاصل نمایند تراضی موضوع  این در طرفین ینکها بدون و است قهری تهاتر، ـ 225 ماده

 معادله با هم که ای اندازه تا دین دو هر شدند مدیون واحد آن در یکدیگر در مقابل نفر دو اینکه محض به

 .شوند می بری یکدیگر مقابل در آن  مقدار به طرفین  و شده برطرف تهاتر بطور نمایند می

 و زمان اتحاد با باشد جنس یک آنها از موضوع که شود می حاصل دینی دو مورد در فقط تهاتر ـ 226 ماده

 . سبب اختالف به ولو تأدیه مکان

 

و در مواردی که شرایط آن فراهم نیست و این ( م، فوق الذکر.ق 225ماده )تهاتر، قهری است : 0نکته 

به وجود می آید نباید تهاتر را ارادی ( تر ایقاعیتها)و یا با یک اراده ( تهاتر قراردادی)شرایط با دو اراده 

تهاتر قضائی چیزی جز اعالم قضائی همچنین . شمرد زیرا اراده تنها زمینه تهاتر قهری را فراهم می سازد

 . تهاتر قهری نمی باشد

  (.م.ق 222ماده )هر گاه یکی از دو دین به نفع ثال  توقیف شده باشد تهاتر صورت نمی پذیرد : 5نکته 

 

  به دین موضوع اگر بنابراین و نخواهد بود مؤثر تهاتر ، ثال  اشخاص ثابته ی حقوق مقابل در ـ 222 ماده

 خود  دائن از توقیف این از بعد مدیون و باشد شده توقیف قانون مطابق مدیون  نزد در ثالثی شخص نفع

 .کند امتناع شده  فتوقی مال تأدیه ی از تهاتر، استناد به تواند نمی دیگر گردد طلبکار

 

 .برای وقوع تهاتر ذینفع باید به آن استناد نماید و لزوم استناد او با قهری بودن تهاتر منافات ندارد: 6نکته 

 . انصراف از تهاتر، هم پیش از فراهم آمدن شرایط آن و هم پس از جمع شدن شرایط ممکن است: 7نکته 

 

 مالکیت ما فی الذمه –مبح  ششم 

این مالکیت یا . لکیت ما فی الذمه یعنی جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخصما: 1نکته 

 . در اثر فوت حاصل می شود و یا به موجب قرارداد

هر گاه وارث به مورث بدهکار باشد پس از فوت مورث مالکیت ما فی الذمه رخ داده، دین وارث : 2نکته 

 (. م.ق 344ماده )به نسبت سهم االرث ساقط می شود 

 

 مورث به کسی اگر اینکه شود مثل می بری او ذمه گردد خود الذمه ی  ما فی مالک ، مدیون اگر ـ 344 ماده

 .شود می ساقط االرث سهم  نسبت به او ، دین مورث فوت از پس باشد مدیون خود



 

101 

 

 

لذمه ساقط می شود هر گاه طلبکار، طلب خود را به مدیون منتقل کند دین بر اثر مالکیت ما فی ا: 3نکته 

 (.م.ق 846ماده )

 

 .ندارد رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه ـ 846 ماده

 

هر گاه وارث از مورث، طلبکار باشد چون دین مورث به ترکه تعلق می گیرد، مالکیت ما فی : 0نکته 

 . الذمه رخ نمی دهد
 

 

 
 

 9پایان مدنی 

 

 

 

 الزامات خارج از قرارداد

003تا  031 مواد

 . از نوع ارادیشش عنوان هست که همه ی آن ها واقعه ی حقوقی اند  553تا  501از ماده 

 ایفای ناروا .1

 اداره ی مال غیر .1

 غصب .5

 اتال  .1

 تسبیب .3

 استیفاء .1

 . که همه ی اینها واقعه ی حقوقی هستند

 

 (:933تا  931مواد )ایفای ناروا . 1
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ایفای ناروا یعنی یک نفر به دیگهری مهدیون نیسهت    . اصطالح ایفای ناروا در قانون وجود ندارد

گویند ولـی   ایفای روااگر کسی به یك نفر بدهکار باشد دینش را بدهد  .می رود دینی را می دهد

 . اگر کسی که به دیگری بدهکار نیست و می رود دینی را می دهد، ایفای ناروا گفته می شود

 : در ایفای ناروا دو نفر وجود دارد

 الدهنده ی م .1

 گیرنده ی مال .1

 : هر کدام از این دو نفر دو حالت دارند. که بین این دو هم دینی نیست

 :دهنده ی مال( الف

 . حالت اول این است که اشتباهاً فکر کرده مدیون است، در حالی که مدیون نیست .1

مـال را داده   در اثر اجبارحالت دوم این است که دهنده ی مال می داند بدهکار نیست اما  .1

 (. را گفته است که فقط حالت اشتباه م.ق 501ماده )این را هم ایفای ناروا گویند  که

 

دیه کند حهق دارد  أدانست آن دین را ت خود را مدیون می اگر کسی که اشتباهاً -939ماده

 .را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید از کسی که آن

 

 :گیرنده ی مال( ب

مثالً من می آیم پیش شما و می گویم آقـا بـه شـما    . دکه حق ندار( عالم است)می داند  .1

عهالم بهه   کـه ایـن را    مبدهکارم و شما می گوهید بله در حالی که می دانید بدهکار نیسـتی 

 .گویند عدم استحقاق

فکر می کنید طلب داریـد در حـالی کـه طلـب     . گیرنده جاهل به عدم استحقاقش است .1

 (. گفته است، دو حالت گیرنده را م.ق 501ماده )ندارید 

 

چیزی را که مستحق نبوده است دریافهت کنهد ملهزم     یا اشتباهاً کسی که عمداً -931ماده

 .مالک تسلیم کنده است آن را ب

 

. مانی اسهت گیرنده چه عالم باشد چه جاهل مانند غاصب است و یدش ید ضَ 505طبق ماده 

از نظهر   933بهق مهاده   ولهی ط  ه فایده نداردریعنی مطلقاً مسئول است و اثبات قوه ی قاه

گیرنده اگـر عـالم باشـد نمـی توانـد      . مخارج حفظ مال، بین گیرنده ی عالم و جاهل فرق است

. ولی اگر جاهل باشد می تواند مخارج حفظ مال را بگیرد( قاعده ی اقدام)مخارج حفظ مال را بگیرد 

 ...(. و گوسفند، کتاب)در ایفای ناروا همیشه پول نیست و می تواند هر مالی باشد 
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سهت  ا آن عین و منافعکسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن  -939ماده

 .عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهله اعم از اینکه ب

 

مخارج الزمه که برای نگاههداری آن   هدر مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد -933ماده

 .عدم استحقاق خوده شده است بر آید مگر در صورت علم متصرو ب

 

این مـاده  . اوالً اضافه است و ثانیاً اضافه ی مضر است، چون که غلط است 501ماده : م.ق 936ماده 

 . منطوقش درست است ولی مفهوم آن نادرست است

 

دانسهته   کرده است خود را محق مهی  اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت -936ماده

را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکهام مربوطهه   لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز 

 .ن خواهد بوده آب

 

اگر گیرنده جاهل باشد و مال را بفروشد معامله فضولی است و اگر گیرنـده عـالم هـم    : منطوق ماده

 . باشد معامله فضولی است

ی کـه  در صـورت  :این است که گیرنده اگر عالم باشد و بفروشد معاملـه فضـولی نیسـت   : مفهوم ماده

 . گیرنده چه عالم باشد و چه جاهل باشد، بفروشد معامله فضولی است چون مالك نیست

 

 

 (:934اداره ی فضولی مال غیر، ماده )اداره ی مال غیر  .9

حـال بـه هـر دلیلـی     . مالك نمی تواند مالش را اداره کند چون غایب است، محجور است یا پیر است

بـه مالـك   . مـی گوینـد   مهدیر ك را اداره می کند کـه بـه او   یك نفر از روی احسان می آید مال مال

بـا جمـع شـدن     .دسترسی نیست، نمی تواند از مالك اذن بگیرد و اگر هم تأخیر بکند ضرر می رسـد 

این شرایط مدیر اگر اداره کرد می تواند مخارج را از مالك بگیرد کـه بـین ایـن دو عقـدی نیسـت و      

  .شی از قانون استواقعه ی حقوقی نا .است ناشی از قانون

زمستان بر  سنگینی آمده و همسایه ی شما هم نیست حال شما یك کارگر می گیریـد کـه   : مثال

پشت بام خانه ی شما را پارو می کند و می گوهید پشت بام خانه ی همسایه تان را هم پارو کند کـه  

اگـر شـرایطش جمـع     گفته 501اما ماده . همسایه می آید و می گوید می خواستی این کار را نکنی

 . بشود حق رجوع دارد
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اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یها کسهی کهه     -934ماده

حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خهود را بدههد در صهورتیکه تحصهیل     

البه مخهارج  خیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطأاجازه در موقع مقدور بوده یا ت

خیر در دخالت موجهب ضهرر صهاحب مهال باشهد      أنخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا ت

 .دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است

 

 

 (واقعه ی حقوقی)غصب 

  023تا  033مواد 
 خیلی مهم و فنی

 :این تعریف سه رکن دارد .یر به نحو عدوانصب عبارت است از استیالء بر مال غغ 938طبق ماده 

غاصب باید مال را تصر  کند تـا بشـود   . استیالء یعنی سلطه یافتن، تصر  کردن: استیالء .1

اگر کسی فقط ممانعت از حق کند غاصب نیست ولی ضامن است به موجـب اتـال    . غاصب

 (. م.ق 509ماده )یا تسبیب 

 

یر بدون مجهوز  نحو عدوان اثبات ید بر مال غبر حق غیر است به  ءغصب استیال -938ماده

 .هم در حکم غصب است

 

هر گاه شخصی مالک را از تصرو در مال خود مانع شهود بهدون آنکهه خهود او      -933ماده

شود لیکن در صهورت اتهالو یها تسهبیت      تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی

 .ضامن خواهد بود

 

انه ی خودش برود و یك نفر جلوی در ایستاده و می گوید یك نفر می خواهد به خ: ممانعت از حق

نمی گذارم بروی داخل که غاصب نیست اما اگر صاحب خانه برود و شب را در هتل به سر ببرد مـی  

 . تواند برای هزینه ی هتل به شخ  مانع رجوع کند

غصـب   گفته حق غیر بخاطر اینکه نمی خواستهقانونگذار اینجا کار خوبی کرده و : حق غیر .1

غصب خیلی وسیع است و شامل حقوق مـالی هـم مـی شـود     . را فقط نسبت به اشیاء بگوید

 . مثل حق انتفاع، چون حق از مال گسترده تر است

به نحو عدوان یعنی غاصب عالم باشد و یعنـی بدانـد کـه حـق ایـن کـار را        :به نحو عدوان .5

 . اگر جاهل باشد، غاصب نیست. ندارد
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قانون گفته در حکم غصب که مصـادیق  . (یا در حکم غصب)شبه غصب  یك اصطالح داریم به نام

مثل ایفاء ناروا هر جا بگوهیم یارو مانند غاصب است می شود در حکـم غصـب یـا شـبه     . زیادی دارد

 . غصب

قانون در بحث غصب فقط دو مورد در حکم غصب را گفته که این دو مـورد اآلن گفتـه مـی شـود و     

 :ر می گوییمموارد دیگر را در جای دیگ

مثـل  . امین مال را به مالك نمی دهد و مالك مال را درخواست می کند و امین نمی دهد: مورد اول

از تاریخ امتناع امـین  . اینکه یا انکار می کند یا انکار نمی کند و می گوید نمی دهم و امتناع می کند

 (. م.ق 133و  510ماده )می شود در حکم غاصب 

 

مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکهر گهردد    اگر کسی که -913ماده

 .است در حکم غاصباز تاریخ انکار 

 

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حهین   -928ماده

شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفهریط متعههد    تسلیم دارد موجب برائت متعهد می

متعههد بها    باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولهی اگهر  ناشی نشده 

خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگهر  أانقضاء اجل و مطالبه ت

 .چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد

 

نـد بـه واسـطه ی یـك     غاصبی مال مغصوب را به یك نفر که جاهل است منتقل مـی ک : مورد دوم

اگر غصب کنـد بـرای خـود    . غاصب می تواند هم فضول باشد و هم نباشد(. معامله ی فضولی)معامله 

جاهل می شهود در  . فقط غاصب و اگر غصب کند و به دیگری منتقل کند می شود غاصب و فضول

 (. م.ق 513ماده حکم غاصب 

 

 رجوع نمهوده باشهد او نیهز مهی    اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او  -993ماده

تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شهده  

مشهتری را  ه باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بهایع کنهد حهق رجهوع به     

 .نخواهد داشت

 

 (:913تا  911مواد )مسئولیت غاصب 

یـا   عینهی بـه مسـئولیت غاصـب مسـئولیت     . سئول استغاصب یدش ض مانی است و در هر حال م

 .غاصب نمی تواند قوه ی قاهره را مستند فعل خود قرار دهد. گویند محضیا  مطلق
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 : است سه حالت دارد محض، و عینی، مطلقمسئولیت غاصب که 

در این حالت غاصب باید عـین مـال را پـس بدهـد     : عین مال دست غاصب موجود است .1

 . ه زیاد شده باشد، خواه کم شده باشد، خوا(م.ق 511ماده )

 

به صاحب آن رد نماید و اگهر عهین تلهف شهده      غاصب باید مال مغصوب را عیناً -911ماده

را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشهد بایهد بهدل     باشد باید مثل یا قیمت آن

 .را بدهد آن

 

اگر مال زیاد شده باشـد  . 513ق ماده و اگر کم شده باشد طب 511اگر زیاد شده باشد طبق ماده 

غاصب حقی ندارد حتی اگر در اثر کار غاصب باشد مگر اینکه مالی که اضـافه کـرده باشـد مـال     

مثالً کسی خانه ای را غصـب کـرده کـه پـرده و     . خود غاصب باشد که دیگر مالش را نمی گیریم

شی کرده کـه پـولش را پـس    اما غاصب دیوارها را نقا. لوستر که مال خودش است را نمی گیریم

. عیـب . 1نقـ    . 1: کـم شـده دو اصـطالح دارد   ( 513ماده )اگر مال کم شده باشد . نمی دهیم

 (. که فرق نق  و عیب را در بیع می خوانیم)غاصب باید کمبود را جبران کند 

 

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شهود غاصهب حهق مطالبهه      -916ماده

نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زایهد   قیمت زیادی را

 .متعلق به خود غاصب است

مال مغصوب وارد ه غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرو او ب -913ماده

 .فعل او نباشده شده باشد هر چند مستند ب

 

اگـر مـال مثلـی بـود     . بدهـد ( مثل یا قیمت)در این حالت غاصب باید بدل : مال تلف شده .1

 . مثل، و اگر قیمی بود قیمت آن را می گیریم

در ایـن حالـت   . ما در عالم ثبـوت هسـتیم   :ولی گم شده( تلف نشده)مال موجود است  .5

حاهل یعنی دیواری بین مال و مالك کـه  . بدهد که از حاهل می آید بدل حیلولهغاصب باید 

نون نحـوه ی اجـرای محکومیـت هـای مـالی      بدل حیلوله در قانون مدنی نیست ولی در قـا 

هر مال قیمی ههم بهارخره یهک    . بدل حیلوله مالی است شبیه مال مغصوب. هست

حال غاصب بدل حیلوله را به مالك می دهـد   . شبیهی دارد و این را بدل حیلوله گویند

تـی  که بدل حیلوله می شود ملك مالك که هر کاری بخواهد می تواند با آن انجام دهد تا وق

حال غاصب هر کاری می کند مـال پیـدا نمـی شـود کـه بـدل       . که غاصب مال را پیدا کند

پیـدا شـود مالـك مـالش را مـی      ( مال مغصوب)اگر مال مالك . حیلوله به جای مال می رود

اگر بـدل حیلولـه دسـت مالـك نبـود مالـك       . گیرد و بدل حیلوله را به غاصب پس می دهد
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علما می گویند بهدل  . بدل حیلوله را به غاصب می دهدمالش را می گیرد و مثل یا قیمت 

بدل را به عنـوان مثـل    م.ق 391در ماده  .حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است

 . یا قیمت به کار برده است

 

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلهف   -231ماده

 .ر رهن خواهد بودکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبو

 

 . که دو فرض را گفته و یك فرض را نگفته است: م.ق 919ماده 

 

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمهت حهین االداء را    -919ماده

 .را بدهد مت آنیبدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین ق

 

غاصب . بوده و تلف شده اآلن می خواهد پس بدهد که مثل آن نیستمال مغصوب مثلی : فرض اول

 . را بدهد قیمت زمان اداءباید 

که آن موقع مثلی بود یکی غصب می کند و تلـف مـی   ( 35سال )من یك پیکان صفر داشتم : مثال

را مـی گیـریم کـه    ( زمـان اداء )است و پیکـان نیسـت از غاصـب قیمـت اآلن      39شود اآلن که سال 

اگر پیکان اآلن وجود داشت با توجـه بـه تـورم چقـدر بـود؟ آن قیمـت را       . س تعیین می کندکارشنا

 . غاصب می دهد

اآلن مثـل آن  ( که می تواند تلـف هـم نشـده باشـد    )مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده : فرض دوم

قیمت زمان از مالیت افتاده که باز هم باید آخرین قیمت را بدهد یعنی . وجود دارد ولی ارزشی ندارد

از اعتبار ساقط است هر کس دارد بیاورد مثالً دولت اعالم می کند از اول دی سکه های پهلوی . تلف

حـال اول  . اآلن که مثلی است کسی سکه ی پهلوی شما را غصـب مـی کنـد   . بانك و پولش را بگیرد

ا بدهـد  ر( آذر 50)دی سکه ی پهلوی وجود دارد ولی ارزش ندارد کـه غاصـب بایـد آخـرین قیمـت      

همـین دو   511مـاده ی  . آذر قیمت سکه در بانك چقدر بود همـان قیمـت را بایـد بدهـد     50یعنی 

 . فرض را گفته و فرض سوم را قانون نگفته است

غاصـب بایـد قیمـت زمـان اداء را بدهـد کـه       . مال مغصوب قیمی بوده و تلف شده است: فرض سوم

 . رد ما می خورداختال  زیاد است اما قیمت زمان اداء بیشتر به د

ی که قانون می گوید خسارت مالك را جبران نکند می تواند اضـافه اش را  تدر غصب اگر قیم: قاعده

قانون گفته آخرین قیمت کـه آن را مـی گیـرد امـا بـا      . هم بگیرد اما نه از باب غصب از باب تسبیب

ضـافه را نیـز مـی    گرفتن آخرین قیمت خسارتش جبران نشده که آن را می گیرد از بـاب غصـب و ا  

 . گیرد از باب تسبیب
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 (:ترتب ایادی در غصب)تعاقب ایادی در غصب 
 که فنی ترین بحث غصب است

 (فنی ترین بحث غصب) 023تا  016مواد 

 

 .تعاقب ایادی یعنی چند نفر به ترتیب مالی را غصب کنند

از دومـی و   اولی از مالك مالی را غصب می کند و دومی از غاصـب اولـی غصـب مـی کنـد، سـومی      

مههم  چهارمی از سومی و پنجمی از چهارمی غصب می کند که شد پنج نفر به ترتیب، نه با هم کـه  

 . نیست دومی فکر کند که اولی مالک است یا نه

 :در تعاقب ایادی دو حالت کلی وجود دارد

 مال دست غاصب آخر موجود است .1

 (غاصب پنجم در مثال ما)مال دست غاصب آخر تلف شده  .9

 

 

 (: در عالم ثبوت 912ماده )دست غاصب آخر تلف شده  مال .1

 

تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسهمتی   مالک می -912ماده

 .از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند

 

دسـت آخـرین غاصـب موجـود      عین مالش را کـه  513در این حالت مالك می تواند طبق ماده 

اگر مالك برود سراغ آخری مـال را مـی گیـرد امـا اگـر      . است از هر کدام از پنج نفر دیگر بگیرد

مثال ذکر شده برود، مالك معموالً اولین غاصـب را مـی    1تا  1بلی ها یعنی غاصب مالك سراغ ق

دفاع کند و بگوید دسـت  شناسد که سراغ او می رود و می گوید اولی مال را بده اولی نمی تواند 

. برو سراغ پنجمی که دادگاه می گوید تو باعث شده ای که مال برسد دسـت پنجمـی  من نیست 

یعنی اولـی بایـد بگـردد و پنجمـی را پیـدا کنـد       . طبق قانون متعهد به فعل ثالث است یاول

ت اگـر  مال را از آن بگیرد به مالك بدهد اگر توانست که همه چی تمام اسـ ( ثالث پنجمی است)

انگار مال  (در مدت یك ماهی که دادگاه به او مهلت می دهد)اولی نتوانست پنجمی را پیدا کند 

بدل حیلوله را بـه مالـك   که  مال موجود است و تلف نشده اما گم شدهدست اولی بوده گم شده 

چون مال موجود است و تلف نشده و انگار گم شده که همین حکم راجـع بـه دومـی و     می دهد

پنجمی متعهد بهه رد مهال   ( حالت اول)در این حالت و چهارمی هم صادق است که  سومی

چون مال دستشهان نیسهت و بایهد    . اولی تا چهارمی متعهد به فعل ثالث هستند. است

 . بدل حیلوله را بدهند

کـه در ایـن حالـت همـه ی     ( در دست پنجمی تلـف شـده  )مال دست آخری تلف شده : حالت دوم

مثـل  )بدهند به طور تضامنی یعنی مالك می تواند به سراغ هر کدام برود و بـدل  غاصب ها باید بدل 
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اولـی  . در این حالت پنجمی که مال دستش تلف شده می شود مدیون اصلی بدل. را بگیرد( یا قیمت

 . مسئول یاتا چهارمی می شوند ضامن 

ون مدیون دیـن را داده  بگیرد، چ( مدیون اصلی)اگر مالك بدل را از آخری : تفاوت مدیون با ضامن

اما اگـر مالـك بـدل را از یکـی از     . همه ی ضامن ها بری می شوند چون ضامن، فرع بر مدیون است

یا از بعدی های خـود تـا   ( مدیون اصلی)ضامن ها بگیرد ضامنی که بدل را داده می تواند یا از آخری 

 . برسد به آخری بگیرد

حال . ه مالك سراغ آخری می رود و مال را می گیردپنج نفرند و مال دست آخری تلف شده ک: مثال

که می توانـد از  . مالك از دومی می گیرد که دومی یا می تواند از سومی یا چهارمی یا از پنجم بگیرد

 . هر یك بگیرد

در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مالك خسارت می دهـد فقـط مـی توانـد از بعـدی هـایش       : نکته

 .مه غاصب اندعلت آن اینست که ه. بگیرد

هر وقت گفتیم جاهل حتماً یك معامله ی ( )در حکم غاصب قسم دوم)اگر بین غاصب ها جاهل بود 

کهه   به خهاطر قاعهده ی غهرور   که جاهل می تواند از قبلی اش هم بگیرد ( فضولی رخ داده است

 (.المغرور یرجعُ الی من غرهُ)مغرور از غار خسارت می گیرد 

حال چهارمی هم غاصـب  (. دومی به سومی فروخته)اصب و سومی جاهل اولی غاصب، دومی غ: مثال

حال مالك رفته سراغ سومی و سومی عالوه بر چهارمی و پنجمی که می توانـد  . پنجمی هم غاصبو 

اگـر مالـك از    (.م.ق 513ماده )رجوع کند  از باب غروراز باب غصب رجوع کند، به دومی می تواند 

عالم حق رجوع به جاههل را نهدارد ولهی    . توانند از سومی بگیرند دومی گرفت یا اولی، آنها نمی

 . مالک حق رجوع به جاهل را دارد

 : 991ماده 

 

هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصهوب ابهراء    -991ماده

ه یکهی از آنهان به   ه ولی اگر حق خود را به . کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت

واهد بهود  شود و دارای همان حقی خ کس قائم مقام مالک می حوی از انحاء انتقال دهد آنن

 .که مالک دارا بوده است

این ماده دو بند دارد و در هر بندی دو فرض است ولی یـك فـرض را گفتـه و یـك فـرض را نگفتـه       

 . است

آخری مـدیون  )است  مال دست آخری تلف شده (در تعاقب ایادی)پنج نفرند (: فرض اول)بند اول 

م نیسـت کـدام   مهـ )مالك یکی از این پنج نفر را  فرض اول گفته هر گاه. و قبلی ها ضامن اند( است
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علتش این است که ابراء می خورد به دین یعنی فقـط مـدیون را   . ابراء کند همه بری می شوند( یك

پس ابـراء الزم نیسـت   . خریوقتی مالك یکی را ابراء کرد اتوماتیك می خورد به آ. می شود ابراء کرد

خطاب به مدیون گفته شود و مالك هر کدام را ابراء کند مانند اینست که مدیون را ابراء کرده اسـت  

  (.511فرض اول بند اول ماده )و اگر مالك یکی را بری کند همه بری می شوند 

، پـنج  1تـا   1ی یعنـ )مالك می رود سراغ یکی از ضـامن هـا   : زیرنویس گفتـه « -( فرض دوم)بند اول 

به این اسقاط که این ابراء نیست و ( نمی گوید ابراء)و می گوید ضامن از تو نمی گیرم ( مدیون است

 . ، در این صورت آن ضامن بری می شود و بقیه می مانندحق رجوع می گویند یا اسقاط حق مطالبه

از تو نمی گیرم که بقیـه   و می گوید سومی تو برو، من( پنج نفرند)مالك سراغ سومی می رود : مثال

در ابراء خطاب به هر کس باشد می خورد به آخری و همهه بهری مهی شهوند امها      . می مانند

اسقاط حهق  . اسقاط حق رجوع هر کدام را خارج کند آن یکی می رود و بقیه می مانند

 . مالی ایقاع است
نمی گوید تـو  )مال تو  مالك می رود سراغ یکی از ضامن ها و می گوید طلبم(: فرض اول)بند دوم 

مالك از پنجمی طلب دارد حال مالك مـی توانـد طلـبش را بـه هـر      . ، طلبش را انتقال می دهد(برو

اصـالً مـی   )کسی انتقال بدهد که آن ضامن می شود قاهم مقام مالك و می تواند به همه رجوع کنـد  

ـ   . و می تواند به همه رجوع کند( نشیند جای مالك ه یکـی از ضـامن هـا    پس اگر مالـك طلـبش را ب

 . منتقل کند آن ضامن می شود قاهم مقام مالك

کـه  ( یعنی انتقال طلب به سـومی )مالك می رود سراغ سومی و می گوید سومی طلبم مال تو : مثال

قائم مقامی فقهط بهین مالهک و    سومی می نشیند جای مالك و می تواند به همه رجوع کند پس 

 . ضامن است

در فرض دوم مالك می رود سـراغ  . اده نگفته و زیرنویس هم نگفته استکه م(: بند دوم)فرض دوم 

( طلبکـار طلـبش را بـه بـدهکار منتقـل کـرد      )و طلبش را به آخری منتقل می کند ( مدیون)آخری 

 . ما فی الذمه ر  می دهد و آخری بری می شود و قبلی ها هم بری می شوند مالکیت

بند دوم راجع به انتقـال اسـت، انتقـال بـه ضـامن هـا و        بند اول در مورد ابراء و اسقاط حق رجوع و

 . انتقال به مدیون

 

 : 993ماده 

 

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منهافع زمهان تصهرو     -993ماده

بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشهد لهیکن غاصهبی کهه از      خود و ما

هر یک نسهبت بهه   ه تواند ب ن الحق خود برآمده است میعهده منافع زمان تصرو غاصبی

 .زمان تصرو او رجوع کند
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. حال دنبـال منـافع اسـت   . مالك عین مالش را گرفت یا مثل مالش را. این ماده راجع به منافع است

خواه منافع و . غاصب باید از عهده ی منافع برآید خواه استفاده کرده باشد، خواه استفاده نکرده باشد

از ریشـه ی  )منافعی که استفاده کرده می شود مستوفات . ه بدل منافع که می شود اجرت المثلخوا

پس غاصب ضـامن منـافع مسـتوفات و    . و منافعی که استفاده نکرده می شود غیر مستوفات( استیفاء

 . غیر مستوفات است

یـك مـاه مـال     که هر کـدام بـه مـدت   ( در مثال پنج نفرند)بحث اصلی منافع در تعاقب ایادی است 

اولی یك ماه، دومی یك ماه، سومی یك ماه، چهارمی یـك مـاه و پنجمـی یـك     . دستشان بوده است

 . ماه

 . هر غاصبی مسئول منافع خودش و بعدی هایش است: فرمول

هر غاصبی مسـئول منـافع خـودش و بعـدی     )مالك می رود سراغ اولی و منافع پنج ماه را می گیرد 

چه می گردد اولی نیست که می رود سراغ دومـی کـه چهـار مـاه مـی      حال مالك هر (. هایش است

می رود سـراغ دومـی و دومـی هـم     . حال یك ماه می ماند که مرده یا زنده باید از اولی بگیرد. گیرد

 . عالم و جاهل در مقابل مالک فرقی ندارند. نیست که می رود سراغ سومی و سه ماه می گیرد

حال غاصب اول، مال خودش یك ماه بوده و چهار مـاه مـال   . و رفت پنج ماه را داد غاصب اول: نکته

تك تك مراجعه کند و از هـر کـدام یـك     و اول باید به هر کدام از بعدی ها جدا جدا. بقیه غاصب ها

غاصب نمی تواند از دومـی مـال    . ... یعنی از غاصب دوم یك ماه، غاصب سوم یك ماه و. ماه را بگیرد

  .مالک می تواند مال بقیه را هم از یکی از آن ها بگیرد فقطبعدی ها را بگیرد 

 

 

 

 : 999ماده 

 

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمهان تصهرو او موجهب ابهراء ذمهه       -999ماده

دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منهافع عهین ابهراء    

 .تالحقین نخواهد داشه کند حق رجوع ب

 

 راجـع بـه ابـراء منـافع اسـت و       510ماده ی . است و راجع به منافع می باشد 510که ادامه ی ماده 

ابراء منافع یعنی مالك از منافع خـود بگـذرد کـه دو حالـت     . هم راجع به ابراء بدل بود 511ماده ی 

 : است

کنـد کـه   ست که مالك یکی از غاصبین را نسبت به منافع خودش ابراء مـی  ا حالت اول این .1

 (. قبلی ها و بعدی ها می مانند)در این صورت بقیه می مانند 
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مالك می رود سراغ سومی و می گوید سومی من یـك مـاه    ،پنج نفرند و هر کدام یك ماه: مثال

حال اگـر  . تو را نمی گیرم که سومی بری می شود و اولی و دومی و چهارمی و پنجمی می مانند

 . یردبرود سراغ اولی چهار ماه می گ

منهافع  . حالت دوم این است که مالك یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء می کند .9

در این صورت آن غاصـب و بعـدی هـایش بـری مـی       .عین یعنی خودش و بعدی هایش

 . شوند و قبلی ها می مانند

. دممالك می رود سراغ سومی و می گوید سومی من تو را نسبت به منافع عـین ابـراء کـر   : مثال

سومی و چهارمی و پنجمی بری می شوند و می ماند اولی و دومی که دو ماه می ماند یعنی اگـر  

 . مالك برود سراغ اولی دو ماه می گیرد

راجع به معامله ی فضولی است و چون جدید نیست دیگر خوانهده   992تا  999از ماده 

  .949 و 949، 941، 933می خورد به مواد  992تا  999نمی شود که مواد 

 

 کس نیز ضامن است و مالهک مهی   اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن -999ماده

هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عهین و در صهورت   ه تواند بر طبق مقررات مواد فوق ب

 .را در هر حال مطالبه نماید تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن

تصهرو متعامهل   ه ی مالی را که موضوع معامله بوده است به هر گاه معامل فضول -933ماده

 .کند متصرو ضامن عین و منافع استداده باشد و مالک آن معامله را اجازه ن

در صورتی که مبیع فضولی به تصرو مشتری داده شود هر گاه مالک معاملهه را   -941ماده

بوده ضامن است اگهر  اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرو او 

هر عیبی که در مهدت تصهرو   ه چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت ب

 .مشتری حادث شده باشد

 یا قیمتهاً  یا مثالً در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً -949ماده

 .بایع فضولی رجوع کنده ب

ه غصب باشهد حکهم رجهوع ههر یهک از بهایع و       در صورتی که مشتری عالم ب -996ماده

بهوده تهابع   یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب ه مشتری ب

 .مقررات فوق خواهد بود

         اگر مشتری جاهل به غصب بهوده و مالهک بهه او رجهوع نمهوده باشهد او نیهز         -993ماده

وع کند اگر چه مبیع نزد خود مشهتری تلهف   تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رج می

مشهتری را  ه شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق رجوع به 

 .نخواهد داشت
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هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بهر فضهولی بهودن آن جاههل      -949ماده

جوع کنهد و در صهورت عهالم    بایع فضولی ره باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ب

 .حق رجوع برای ثمن را خواهد داشتبودن فقط 

مالهک داده اسهت   ه اگر عوضی که مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع ب -994ماده

لهی نسهبت بمقهدار    تواند رجوع به بایع کنهد و  مقدار زیاده نمیه زیاد بر مقدار ثمن باشد ب

 .دثمن حق رجوع دار

یادی بر مال مغصوب به معامله دیگهری غیهر از بیهع باشهد احکهام      اگر ترتیب ا -992ماده

 .ذکر شده مجری خواهد بود راجعه به بیع مال غصب که فوقاً

 

 (:اتالف و تسبیب)عنوان چهارم و پنج 
 003تا  023مواد 

 

 :اتالو و تسبیب سه فرق با هم دارند

 (.دن مستقیماتال  یعنی ضرر ز) در اتالو شخص مستقیماً به دیگری ضرر می زند .1

یك نفر شیشه ی دیگری را می شکند، حیوان دیگری را مـی کشـد، خانـه ی دیگـری را     : مثال

 . خراب می کند و یا ماشین دیگری را آتش می زند

 .در تسبیب شخص غیر مستقیم ضرر می زند یعنی با واسطه ضرر می زندولی 

حال باد آتش را بـه  ( زندیعنی خودش آتش نمی )یك نفر آتش روشن می کند و می رود : مثال

 .یك نفر چاله می کند و می رود. ملك مجاور می برد

ولی تسبیب می توانهد ههم بها    . اتالو همیشه با فعل همراه است یعنی انجام دادن .9

مثالً یك نفر گوسفندی را امانت گرفتـه و بـه آن غـذا نمـی     . فعل باشد و هم با ترك فعل

 . تهمیشه وقتی ترك فعل بود، تسبیب اس. دهد

چهه متلهف تقصهیر    . در اتالو تقصیر شرط نیست، یعنی تقصیر متلف شرط نیست .5

یك نفر در خواب می زند لیـوان  . داشته باشد و چه تقصیر نداشته باشد، مسئول است

و  551، 555ولی در تسبیب طبق مـواد  . دیگری را می شکند که از باب اتال  مسئول است

شته باشد مقصـر و اگـر تقصـیر نداشـته باشـد،      یعنی اگر تقصیر دا. تقصیر شرط است 553

 . مقصر نیست

 

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است کهه از خهراب شهدن     -999ماده

بهر   عشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطله  آن وارد می

 .ز عدم مواظبت او تولید شده استآن بوده و یا ا
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الک یا متصرو حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهه آن حیهوان وارد   م -996ماده

کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسهطه   تقصیرشود مگر اینکه در حفظ حیوان  می

 .ل مسئول خسارات وارده خواهد بودضرر گردد فاعل آن عم أعمل کسی منش

آهن یا دو اتومبیل و امثهال آنهها   در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه  -993ماده

مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسهامحه او حاصهل شهده    

 .ه باشند هر دو مسئول خواهند بودباشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرد

 

حقوقـدانان مـی گوینـد    . موضوع اتال  یا عین است یـا منفعـت   513در اتال  طبق ماده : نکته

 513مـاده ی  . وع اتال  حق هم هست که موضوع اتال  سه چیز است، عین، منفعت و حقموض

اگر در امتحان پرسیدند موضوع اتالو در قانون چیست می شود عهین و  دو چیز گفته و 

اما اگر به طور مطلق آمد که موضوع اتالو چیست می شهود عهین، منفعهت و    . منفعت

 . حق

 

را بدههد   ست و باید مثل یها قیمهت آن  ا کند ضامن آنهر کس مال غیر را تلف  -998ماده

 عین باشد یا منفعهت اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه 

 .ب کند ضامن نقص قیمت آن مال استرا ناقص یا معیو و اگر آن

 

امـل نزدیـك   بعضی اوقات خسارت دو عامل دارد یك ع: در مورد سبب و مباشر 551ماده : نکته

در این حالت می خواهیم ببینیم . که به آن مباشر گویند و یك عامل دور که به آن سبب گویند

 : چه کسی مسئول است که سه حالت دارد

 .مباشر قوی تر از سبب است .1

 .سبب قوی تر از مباشر است .1

 . هر دو مساوی هستند .5

  .در حالت اول و دوم آن که قوی تر است مسئول است و بحثی نیست

یك بچه ای سنگی را به آدم بـالغی مـی دهـد و مـی گویـد بـزن بـه        : برای حالت اول و دوم مثال

حال بر عکس یـك آدم بـالر   . بچه سبب است و آدم بالر مباشر که اینجا مباشر قوی تر است. شیشه

سنگ را به یك بچه یا دیوانه می دهد که اینجا سبب قوی تـر اسـت کـه در حالـت اول و دوم آنکـه      

 . تر است مسئول استقوی 

دو آدم عاقل و بالر یکی به دیگری می گوید تـو آتـش روشـن    . حالت سوم که هر دو مساوی هستند

اولی سبب و دومی مباشر است که قـانون گفتـه   . کن تا من هم مال حسن را بیاورم در آتش بیندازم

بـه  )مساوی هسـتند  چون هر دو  ،در این حالت مباشر مسئول است ولی حقوقدانان می گویند هر دو
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ند ههر دو مسهئولند و اگهر گفتنهد طبهق      ددر امتحان اگر مطلق سؤال دا(. نسبت دخالتشان

 . قانون، مباشر مسئول است

 

نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشهر تلهف شهدن آن     هر گاه یک -999ماده

 کهه عرفهاً   نحهوی ه مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد ب

 .اتالو مستند به او باشد

 

 (:استیفاء)عنوان ششم 
 که در جزوه هم نیست 003و  006مواد 

 :استیفاء یعنی یك نفر از کار دیگری استفاده کند یا از مال دیگری استفاده کند با دو تا خصوصیت

 طر  راضی است .1

 عقد نیست استیفاء .1

عقدی توافق هست ولی ههر تهوافقی    هر. استیفاء بر توافق و تراضی هست ولی عقد نیست

 (.عموم و خصوص مطلق)عقد نیست 

 . که این عقد نیست. بریم ؟آقا فردا بریم دربند

ضمان یعنی تعههد  . استیفاء واقعه ی حقوقی است و در قانون از موجبات ضمان قهری است

 (.6بند  م.ق 932ماده )و قهری یعنی به اراده نیست 

 

 :ن قهری استامور ذیل موجب ضما -932ماده

 صب و آنچه که در حکم غصب استغ -1 

 اتالو -9 

 تسبیت -9 

 استیفاء -6 

 

 : استیفاء دو قسم است

 (994ماده )استیفاء از کار دیگری  .1

 (992ماده )استیفاء از مال دیگری  .9

 
 

 (:994ماده )استیفاء از کار دیگری  .1
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بهرای آن عمهل    ه عرفاًعملی نماید که هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام ب -994ماده

مهیای آن عمل باشد عامل مسهتحق اجهرت عمهل خهود      شخص عادتاً اجرتی بوده و یا آن

 .ه معلوم شود قصد تبرع داشته استخواهد بود مگر اینک

چنانچه زوجه کارهائی را که شرعاً به عههده ی وی نبهوده و عرفهاً بهرای آن کهار       -تبصره

عدم قصد تبرع انجام داده باشد و بری دادگهاه نیهز   اجرتت المثل باشد، به دستور زوج و با 

ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکهم مهی   

 ( 3/3/81الحاقی . )نماید

 

، برای او کاری می (و در اینجا امر یعنی درخواست امرماده گفته ) یك نفر به درخواست دیگری

در ایـن صـورت   . اجرت دارد یا اجرت ندارد ولی طر  گفته اجرت می گیرم این کار یا عرفاً. کند

که می فهمیم عقد نیسـت و اگـر عقـد    )مستحق اجرت المثل است ( انجام دهنده ی کار)عامل 

 (. بود اجرت المسمی است

شما می روید فرودگاه وارد می شوید و به یك باربر مـی گوییـد چمـدان مـرا ببـر و در      : 1مثال 

چون بردن بار عرفاً اجرت دارد، یك اجرت . ت صحبتی نمی کنید که این استیفاء استمورد قیم

  . ... مثال دیگر شستن ماشین و. به او می دهید که می شود اجرت المثل

گفت که عرفاً اجرت ندارند ولی یك نفر گفته من انجام می دهـم و   راکه باید کارهایی  :9مثال 

یك پیرمرد نابینا ایستاده و یـك  . خیابان که عرفاً اجرت ندارد مثال رد کردن از. اجرت می گیرم

آدرس گفتن، سـاعت گفـتن، عکـس    . نفر می گوید من از خیابان رد می کنم و اجرت می گیرم

ماده گفته خود  کـه که اینها عرفاً اجرت ندارند ولی طر  گفته من اجرت می گیرم .. . گرفتن و

 . اجرت ندارد ولی طر  گفته اجرت می گیرم یعنی عرفاً را مهیای آن عمل کرده باشد

ایـن را  . کاری که عرفاً اجرت ندارد کارشناس چطور اجرت تعیین می کند؟ نمـی دانـیم   :سؤال

 . استیفاء از کار دیگری گویند

 

 (992ماده )استیفاء از مال دیگری  .9

 

 هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیهر اسهتیفاء منفعهت کنهد     -992ماده

ه اذن در انتفهاع  صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکهه معلهوم شهود که    

 .مجانی بوده است

 

( گفتیم در استیفاء توافق هست اما عقد نیسـت )شخصی با اذن مالك از مالش استفاده می کند 

 . حال باید اجرت المثل بدهد چون مالك علی االصول قصد تبرع نداشته است
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او سه روز تعطیل است و شـما  . ایه دارید که با ماشین خودش کار می کندشما یك همس: مثال

شما می گوهید آقا ماشـینت را مـی   . خبر دارید که جایی نمی رود و ماشینش در پارکینگ است

. ولی در مورد پول صـحبت نمـی کنـیم   . دهی بروم مسافرت؟ بعداً بر می گردم حساب می کنیم

کـه سـه   . انگین روزی چقدر کار کردی می گوید فالن مبلـر بعد که برگشتی می گویی آقا تو می

یکی از مـوارد کـاربردش در بحـث اجـاره اسـت یعنـی         . روز را حساب می کنی و به او می دهی

 . 191ماده ی 

 

شهود و اگهر پهس از انقضهاء آن      عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطهرو مهی   -636ماده

بهرای   مهؤجر در تصرو خهود نگهاه دارد    را بدون اذن مالک مدتی مستأجرهعین  مستأجر

استیفاء منفعت نکهرده باشهد    مستأجرمدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه 

و اگر با اجازه مالک در تصرو نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که اسهتیفاء منفعهت   

 .استفاده نماید کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 337تا  341مواد )الزامهای خار  از قرارداد  –باب سوم 

 ایفای ناروا –فصل اول 

در ایفای ناروا دهنده مال یا اشتباهاً آن را به گیرنده داده و یا در اثر اکراه یا حیله مجبور به ایفا شده : 1نکته 

 (. م.ق 342ماده )است 

 

 را آن که کسی از دارد حق کند را تأدیه دین آن دانست می مدیون را خود اشتباهاً که کسی اگر ـ 342 ماده

 .نماید استرداد  است کرده اخذ ، حق بدون

 

در ایفای ناروا گیرنده مال یا جاهل به عدم استحقاق خود است و یا عالم به این امر می باشد که در : 2نکته 

ولی گیرنده جاهل می تواند مخار  حفظ مال را (. م.ق 343و  341مواد )د او ضمانی است هر دو حال ی

 (. م.ق 345ماده )از دهنده مطالبه نماید 
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 به را آن که است ملزم کند دریافت است  نبوده مستحق که را چیزی اشتباهاً یا عمداً که کسی ـ 341 ماده

 .کند تسلیم مالک

 به اینکه از اعم است آن منافع و عین  ضامن است کرده دریافت ، حق غیر من را مالی که کسی ـ 343 ماده

 . یا جاهل باشد عالم خود استحقاق عدم

 است شده آن نگاهداری برای  که الزمه مخار  عهده از باید مال صاحب فوق مواد مورد در ـ 345 ماده

 .خود استحقاق عدم  به متصرف علم صورت در مگر برآید

 

 340ماده )مال را بفروشد معامله فضولی خواهد بود ( خواه جاهل باشد و یا عالم)ر گاه گیرنده ه: 3نکته 

 (. م.ق

 

 واقع در لیکن دانسته می را محق خود است کرده دریافت حق غیر من را چیزی که کسی اگر ـ 340 ماده

 .بود خواهد آن هب مربوطه احکام تابع و فضولی ، باشد، معامله فروخته را چیز آن و نبوده محق

 

 

 غصب –فصل دوم 

بنابراین ممانعت از حق، غصب (. م.ق 348ماده )غصب، استیال بر حق غیر است به نحو عدوان : 1نکته 

 (. م.ق 342ماده )محسوب نمی گردد بلکه شخص ممانعت کننده از باب اتالف یا تسبیب مسئول است 

 

 حکم در هم مجوز بدون غیر برمال ید اثبات.  انعدو بنحو است غیر حق بر استیالء ، غصب ـ 348 ماده

 . است غصب

 مال آن بر تسلط او خود آنکه شود بدون مانع خود مال در تصرف از را مالک شخصی هرگاه ـ 342 ماده

 .بود خواهد ضامن تسبیب یا اتالف صورت در لیکن شود نمی محسوب  غاصب کند پیدا

 

ینی است که با مطالبه مالک از استرداد مال خودداری می شبه غصب یا در حکم غصب، حالت ام: 2نکته 

همچنین جاهلی که مال مغصوب را به نحوی از انحاء از غاصب می گیرد در حکم (. م.ق 314ماده )کند 

 (. م.ق 325ماده )غاصب است 
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 انکار اریخت از گردد منکر اوست دست  در آنها امثال و ودیعه به یا عاریه به مالی که کسی اگر ـ 314 ماده

 . است غاصب حکم در

 ثمن به نسبت تواند می نیز او باشد نموده  رجوع او به مالک و بوده غصب به جاهل مشتری اگر ـ 325 ماده

 یا مثل به  نسبت مالک اگر و باشد شده تلف مشتری خود نزد مبیع کند اگرچه رجوع بایع به خسارات و

 . داشت را نخواهد مشتری به رجوع حق بایع کند بایع به رجوع ، قیمت

 

به مالک بدهد و هر گاه مال ( مثل یا قیمت)هر گاه مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل آن را : 3نکته 

 311ماده )مغصوب موجود بوده ولی قابل تسلیم به مالک نباشد مالک مستحق بدل حیلوله خواهد بود 

 (. م.ق

 

 یا مثل باید باشد شده تلف عین و اگر نماید رد آن صاحب به عیناً را مغصوب مال باید غاصب ـ 311 ماده

 .بدهد را آن بدل باید نباشد ممکن عین رد دیگری به علت  اگر و بدهد را آن قیمت

 

بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است که در صورت پیدا شدن مال مغصوب باید به : 0نکته 

 . غاصب رد شود

 . می بوده و تلف شود غاصب باید قیمت زمان ادا را به مالک بدهدهر گاه مال مغصوب قی: 5نکته 

در تعاقب ایادی هر گاه مال مغصوب در دست غاصب آخر موجود باشد مشارالیه ملزم به رد مال و : 6نکته 

 (. م.ق 317ماده )ایادی پیش از او متعهد به فعل ثال  می باشند 

 

 مغصوب مال از قسمتی یا تمام یا قیمت مثل ، عین شدن  تلف صورت در و عین تواند می مالک ـ 317 ماده

 .کند مطالبه بخواهد که بعدی غاصبین از  یک هر از یا اولی غاصب از را

 

در تعاقب ایادی هر گاه مال مغصوب در ید غاصب آخر تلف شود آن غاصب مدیون اصلی و دست : 7نکته 

 (. م.ق 318ماده )اشند های پیش از او تنها مسئول و ملتزم به تأدیه دین می ب

 

 حق شخص آن است شده او تلف ید در مغصوب مال که غاصبی به کند رجوع مالک هرگاه ـ 318 ماده

است  شده تلف او ید در مال که کسی آن به غیر دیگری غاصب اگر به ولی ندارد دیگر غاصب به رجوع
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 از یکی به یا و کند رجوع است  شده تلف او ید در مال که کسی به تواند می نیز مشارالیه نماید رجوع 

برعهده  ضمان بطورکلی و است شده تلف او ید در مال که کسی به شود  منتهی تا کند رجوع خود الحقین

 . است شده تلف او نزد در مغصوب مال که است مستقر کسی ی

 

شخص مزبور در تعاقب ایادی هر گاه همگی غاصب باشند و مالک به یکی از آن ها رجوع کند : 8نکته 

تنها حق مراجعه به ایادی پس از خود را دارد ولی هر گاه یک یا چند نفر جاهل باشند غاصب پس از جبران 

خسارت مالک حق مراجعه به جاهل را ندارد ولی جاهل می تواند از باب غرور به غاصب پیش از خود 

 (. م.ق 325ماده )مراجعه نماید ( غار)

 

 ثمن به نسبت تواند می نیز او باشد نموده  رجوع او به مالک و بوده غصب هب جاهل مشتری اگر ـ 325 ماده

 یا مثل به  نسبت مالک اگر و باشد شده تلف مشتری خود نزد مبیع کند اگر چه رجوع بایع به خسارات و

 . داشت را نخواهد مشتری به رجوع حق بایع کند بایع به رجوع ، قیمت

 

باید عوض منافع زمان تصرف خود و ایادی مابعد خود را به مالک در تعاقب ایادی هر غاصب : 2نکته 

بدهد در این صورت آن غاصب می تواند به هر یک از دست های بعد از خود رجوع کرده، عوض منافع 

 (. م.ق 324ماده )زمان تصرف او را مطالبه نماید 

 

 خود ما بعد و خود تصرف زمان نافعم اندازه  به غاصبین از یک هر ، مغصوب مال منافع به نسبت ـ 324 ماده

 غاصبین  تصرف زمان منافع عهده از که غاصبی لیکن باشد نکرده استیفاء منفعت اگر چه  است ضامن

 .کند رجوع او تصرف  زمان به نسبت یک هر به تواند می است برآمده خود الحق

 

 .اتغاصب هم ضامن منافع مستوفات است و هم ضامن منافع غیر مستوف: 14نکته 

هر گاه مال مغصوب در دست غاصب آخر تلف شود و مالک یکی از غاصبان را از دین ابراء کند : 11نکته 

ولی هر گاه مالک حق رجوع خود را به یکی از مسئوالن (. م.ق 321ماده )همه غاصبین بری می شوند 

 . اسقاط نماید سایر مسئولین و مدیون اصلی بری نمی شوند
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 حق کند ابراء مغصوب مال قیمت  یا مثل به نسبت را غاصبین از یکی ذمه ی ، لکما هرگاه ـ 321 ماده

 دهد انتقال انحاء از به نحوی آنان از یکی به را خود حق اگر ولی داشت  نخواهد دیگر غاصبین به رجوع

 . است بوده دارا مالک  که بود خواهد حقی همان دارای و شود می مالک مقام قائم کس آن

 

به غاصب آخر منتقل نماید، مالکیت ما فی الذمه رخ ( نسبت به بدل)هر گاه مالک طلب خود را : 12نکته 

داده همه غاصبان بری می شوند ولی اگر مالک طلب خود را به یکی از مسئوالن منتقل کند آن مسئول قائم 

 (. م، فوق الذکر.ق 321ماده )مقام مالک می گردد 

غاصبان را فقط نسبت به منافع زمان تصرف او ابراء کند سایر غاصبین هر گاه مالک ذمه یکی از : 13نکته 

بری نمی شوند ولی اگر مالک ذمه غاصب را نسبت به منافع عین ابراء کند آن غاصب و ایادی بعدی بری 

 (. م.ق 322ماده )می شوند 

 

 از دیگران ذمّه ی ابراء او موجب تصرف زمان منافع به نسبت غاصبین از یکی ذمّه ی ابراء ـ 322 ماده

الحقین  به رجوع حق کند ابراء عین منافع به نسبت را ازغاصبین یکی اگر لیکن بود نخواهد آنها حصّه ی

 . داشت نخواهد 

 

 

 اتالف و تسبیب –فصل سوم 

 :اتالف و تسبیب سه تفاوت عمده با یکدیگر دارند

 . در اتالف، اضرار مستقیم است ولی در تسبیب غیر مستقیم. 1

 .اتالف همواره با فعل صورت می گیرد ولی تسبیب ممکن است با ترک فعل نیز محقق گردد. 2

ولی در تسبیب، مسبِب وقتی ( م.ق 328ماده )در اتالف تقصیر متلف شرط ایجاد مسئولیت نیست . 3

 (. م.ق 330و  333مواد )ضامن است که مقصر باشد 

 

 از اینکه از اعم بدهد را آن یا قیمت مثل باید و است آن ضامن کند تلف را غیر مال هرکس ـ 328 ماده

 کند معیوب یا ناقص را آن اگر و منفعت یا باشد عین اینکه از اعم و عمد بدون یا باشد کرده تلف عمد روی

 . است مال آن قیمت نقص ضامن
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 شود می وارد آن شدن  خراب از که است خساراتی مسئول کارخانه یا عمارت یا دیوار  صاحب ـ 333 ماده

 او تولید مواظبت عدم از یا بوده آن بر مطلع مالک که گردد حاصل عیبی نتیجه  در خرابی اینکه بر مشروط

 . است شده

 اینکه مگر شود می وارد حیوان آن از ناحیه که نیست خساراتی مسئول حیوان متصرف یا مالک ـ 330 ماده

 ضررگردد منشاء کسی عمل واسطه ی به یوانح اگر حال هر در لیکن باشد  کرده تقصیر حیوان حفظ در

 .بود خواهد وارده خسارات مسئول ، عمل آن فاعل

 

در اجتماع سبب و مباشر هر کدام که قوی تر باشد مسئول است و اگر هر دو به طور مساوی دخالت : نکته

 (. م.ق 332ماده )داشته باشند هر دو ضامن خواهند بود 

 

 مباشر بشود، مال آن شدن  مباشر تلف دیگری و کند ایجاد را مالی  لفت سبب نفر یک هرگاه ـ 332 ماده

 .باشد او به مستند اتالف عرفاً به نحوی که باشد اقوی ، سبب اینکه  مگر مسبب نه است مسئول

 

 

 
 

 

 

 

 پایان وقایع حقوقی

 عقود معین 
 333تا  003مواد 

از بیع شروع مـی شـود تـا    . ا همه می خوانیمتا عقد است بجز سه چهار تا که مهم نیست بقیه ر 19

 . هبه
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 (:، مهمترین عقد933تا  998مواد )ع عقد بی

عـین   معمهوالً بنـابراین مبیـع   . بیع عبارتست از تملیك عین به عوض معلوم 553طبق ماده  :کلیات

ر داریم عین معین، کلـی و کلـی د   سه نوع عینقبالً خواندیم . است که می تواند غیر عین هم باشد

 100) بیهع کلهی  . 1(  این میز را فروختم) بیع عین معین. 1:  سه نوع بیع داریمبنابراین . معین

 (. کیلو از این هزار کیلو را فروختم 100) بیع کلی در معین. 5(  کیلو برنج دم سیاه فروختم

و تـو هـم   من می گویم این میز را فروختم . در بیع عین معین، بالفاصله با عقد تملیك واقع می شود

در بیع کلی و کلی در معین با عقد تملیک واقع نمهی  اما . تو شدی مالك میز ،می گویی خریدم

من صد کیلو برنج دم سیاه فروختم و تـو هـم   . شود بلکه تملیک با تعیین مصداق واقع می شود

در کیلو بـرنج دُم سـیاه را    100من می روم . بیع واقع شد ولی تملیك حاصل نشد. می گویی خریدم

کـه بـایع مصـداق را     ماشین می گذارم تا برای شما بیاورم که این می شود تعیین مصـداق و همـین  

در پـس  . مشخ  کند، حتی اگر تحویل نداده باشد، تملیك صورت می گیرد یعنی شده عین معـین 

 . تملیک با تعیین مصداق است ،بیع کلی و کلی در معین

 .بیع در هر حال عقدی است تملیکی (:1)نکته 

 : حالت دارد 1عقد بیع از نظر حال یا مؤجل بودن (: 9)نکته 

اصـل در بیـع   . اسـت ( حال یعنی نقـد )بیعی است که مبیع و ثمن آن هر دو حال  :بیع نقد .1

مقتضای ذات بیـع تملیـك   . مقتضای اطالق بیع نقد بودن است(. 511ماده )نقد بودن است 

 . است

 

دیه قیمهت موعهدی   أیا برای تسلیم مبیع یا تاگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده  -966ماده

معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرو و عهادت  

محل یا عرو و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگهر  

 .چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد

 

یعنی ثمنش هـم کلـی اسـت و هـم     . و مؤجل استبیعی است که ثمن آن کلی  :بیع نسیه .1

البتـه در تمـام بیـع    )در بیع نسیه اجل باید مشخ  باشد والّا عقد باطل اسـت  . مؤجل است

امـا   . ... ه دیگـر، ده روز دیگـر و  یك ما. ویند اجل باید مضبوط باشدعلما می گ(. های مؤجل

پول معمهوالً  . و باطل است اگر بگوید پول را وقتی می دهم که زلزله بیاید که مؤجل نیست

 .کلی است مگر اینکه پولی باشد که مثالً امضای دکتر کاتوزیان روی آن است

بعنـوان مثـال   . مبیع کلی و مؤجـل اسـت  . بیع سلف برعکس نسیه است :بیع سلم یا سلف .5

و مـی گویـد   ( یا هر کسی که مال کلی دارد)سلف خر کسی است که می رود پیش کشاورز 

. پول، یك ماه دیگر یك تن برنج به من بده که این مـی شـود بیـع سـلف     آقای کشاورز این



 

119 

 

در بیهع  . در اینجا هم اجل باید معـین باشـد وگرنـه باطـل اسـت     . مبیع کلی و مؤجل است

 . سلف پول می تواند پرداخت شود و می شود هم پرداخت نشود

و مؤجـل  بیعی است که هم مبیعش و هم ثمـنش هـر دو کلـی و هـر د    : بیع کالی به کالی .1

بعنوان مثال یـك تـن   . الزم نیست اجل ها یکی باشد و مهم این است که مؤجل باشد. باشد

 . برنج دم سیاه می خرید که یك ماه دیگر تحویل بگیرید و پولش را دو ماه دیگر بدهید

 . است 511، ماده اش 1نکته ی  1و  5و  1شماره های 

 

نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و  -961ماده

 .دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود أقسمتی از مبیع یا برای ت

 

که به نظر دکتر شهبازی اصطالحش هم غلـط   بیع دین به دینیك اصطالح داریم به نام : اصطالح

 . است

مهـم نیسـت بـه چـه دلیـل       طلب دارم( کلی)برای بیع دین به دین من از حسن یك تن برنج : مثال

مـن و شـما   . طلـب داریـد  ( کلی)به طور کلی شما از حسین صد هزار تومان (. سبب آن مهم نیست)

که از حسن دارم می دهم به تـو و تـو طلبـی کـه از     من طلبی  .طلبهایمان را با هم مبادله می کنیم

د که بایـد بگوینـد بیـع    این را بیع دین به دین می گوین(. انتقال دین)حسین داری می دهی به من 

 .یعنی دو تا طلب وجود دارد قبل از بیع و با بیع این دو تا طلب جابجا می شود. طلب به طلب

در بیع کالی به کالی قبل از بیـع  . این چه ربطی دارد به بیع کالی به کالی؟ هیچ ربطی ندارد :سوال 

کـه مـا مـی گـوهیم ربطـی      . داریـم  هیچ چیزی نداریم اما در بیع دین به دین قبل از بیع دو تا طلب

یك روایت داریم که می گوید بیع دین به دین باطل است و نهی . ندارند و فقها می گویند ربط دارند

فقها هم می گویند با استناد به این روایت بیع کـالی بـه کـالی    . کرده و نهی هم داللت بر فساد دارد

از نظر حقهوقی حقوقهدانان   که . به دین استباطل است انگار بیع کالی به کالی یك نوع بیع دین 

و در حقـوق مـدنی هـیچ     بهه دیهن   نگفته اند هم بیع کالی به کالی درست است و هم بیع دی

 . کاری به فقه نداریم

اجاره بـه  . که به بیع ربط دارد مثل لیزینگ« اجاره به شرط تملیك»یك اصطالح داریم به نام : نکته

 : شرط تملیك دو نوع است

سـال، چهـل سـال، کـه مـدتش       50مالی را اجاره می کند به مـدت طـوالنی مـثالً    یك نفر  .1

متعار  نیست و همین نشان می دهد که اجاره نیست زیرا در اشاره شرط می شـود هرگـاه   

اجـاره ایـن اسـت کـه طـر       . در پایان مدت آخرین قسط را داد بشود مالك ملـك  مستأجر

ه شرط تملیك آخرین قسط را می دهد و مـال  آخرین قسط را که داد می رود اما در اجاره ب

 . را می برد
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یهک خصوصهیت آن ایهن اسهت کهه      . اجاره به شرط تملیک بیع است اما با دو خصوصیت

ا عقد صهورت نمهی گیهرد و    خصوصیت دومش این است که تملیک ب ثمنش اقساط است و

اره بـه  پـس ایـن را اجـ   . آخرین قسط را داد آن وقت تملیک صورت می گیهرد  مستأجروقتی 

 . شرط تملیك نوع اول گویند که ظاهرش اجاره و باطنش بیع است

در پایـان مـدت    مسـتأجر یك نفر مالی را اجاره می کند و در اجـاره شـرط مـی شـود اگـر       .1

یعنی آن مبالغی کـه بابـت اجـاره داده    . خواست مالك مال بشود باید فالن مبلر اضافه بدهد

. مخیّر است مستأجردر اینجا . یك مبلر دیگر بدهدهیچ، عالوه بر آن برای اینکه مالك شود 

یعنـی اجـاره ای اسـت کـه در     ( وعده ی بیع)این در واقع اجاره است همراه با پیشنهاد بیع 

 300شما یك ماشین اجاره می کنید مـاهی  . با یك پیشنهاد روبرو است مستأجرآخر مدت 

در آخـر مـدت بخواهـد     رمسـتأج هزار تومان یك ساله در همان اجاره شرط می کنید اگـر  

تومـان را داده و اجـاره    300مالك ماشین بشود باید چهار میلیون بدهد که تا حـاال مـاهی   

در نوع اول آخـرین قسـط را مـی داد و مالـك     . بوده که عالوه بر آن باید چهار میلیون بدهد

 .می شد

 

 : م.ق 963ماده 

 

قانونی برای معامله اهلیهت بهرای   هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت  -963ماده

 .تصرو در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد

 

 . «اختیار»و یك اصطالح داریم « اهلیت»یك اصطالح داریم 

چـه کسـی اهلیـت    . اهلیت را قبالً خواندیم یعنی بلوغ و عقل و رشد که به قوای دماغی بر می گـردد 

 . دارد؟ کسی که بالر و عاقل و رشید است

و  چـه کسـانی اختیـار ندارنـد    . اختیار بر می گردد به مال: ا اختیار تصرو یا جواز تصرواختیار ی

در . ورشکسته که اهلیت دارد اما اختیار ندارد که بلوغ و عقل و رشدش ایراد ندارد، مالش ایـراد دارد 

فقه مفلّس محجور است اما در حقوق ورشکسته محجور نیست فقط اختیار تصرو در مهال  

 . ردخود را ندا

کسی که مالش توقیف شده اهلیت دارد و اختیار تصر  در سـایر امـوالش را هـم دارد و فقـط     : مثال

فضول اهلیت دارد ولی اختیار تصر  در مال را نـدارد  . اختیار تصر  در مال توقیف شده اش را ندارد

 . چون مال خودش نیست

متأسفانه قانون در سه مورد بـه جـای   در عقود طرفین باید هم اهلیت داشته باشند و هم اختیار ولی 

یعنی به جای اینکه بگوید اهلیت می خواهیم و اختیار گفته اهلیت می خـواهیم  . اختیار گفته اهلیت

 (. 391، 335، 513مواد )پس اهلیت دوم منظورش اختیار است . و اهلیت



 

151 

 

 

اهلیهت بهرای   هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله  -963ماده

 .تصرو در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد

طرفین باید اهلیت معامله و تصهرو در مهورد صهلح داشهته      ،برای صحت صلح -239ماده

 .باشند

 .واهب باید برای معامله و تصرو در مال خود اهلیت داشته باشد -234ماده

 

 . با اینکه یك بار سؤال بود اما چیزی ندارد 513و  511ماده 

 

 .رفین باشد و عقد مکره نافذ نیستعقد بیع باید مقرون به رضای ط -964ادهم

بهه طریقهی    تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً شخص کور می -962ماده

 .وسیله کسی دیگر ولو طرو معامله جهل خود را مرتفع نمایده غیر از معاینه یا ب

 

 : 968ماده 

 

ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها     فروش آن قانوناً بیع چیزی که خرید و -968ماده

منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه    

 .مشتری خود قادر بر تسلیم باشد

 

در همه ی عقود بـدون اسـتثناء   . قدرت بر تسلیم شرط صحت همه ی عقود است: قدرت بر تسلیم

ماده بیع قسمت آخر مـاده  . صحت است اما قانونگذار فقط در بیع و اجاره گفته قدرت بر تسلیم شرط

 . است 130است و ماده ی اجاره ( فوق الذکر) 513

 

 .شرط است مستأجرهت بر تسلیم عین در صحت اجاره قدر -623ماده

 

طور چ. انگشتری را که ته دریا است نمی شود فروخت. یعنی چیزی که فروختی بتوانی تحویل بدهی

پرنده ی من در آسمان است و . می توانی تحویل بدهی؟ مگر اینکه طر  قدرت بر تسلّم داشته باشد

 . من نمی توانم تحویل بدهم اما تو خودت می توانی بگیری که من می توانم به تو بفروشم

ت اگر در زمان عقد قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد که عقد صحیح است حال اگر بعد از عقد قـدر 

 : بر تسلیم از بین برود دو حالت دارد

 .قدرت بر تسلیم به طور داهم از بین می رود .1



 

151 

 

 . قدرت بر تسلیم به طور موقت از بین می رود .1

در حالت اول که قدرت بر تسلیم به صورت دائم از بین می رود عقد منفسخ مهی شهود نهه    

 . (م.ق 982ماده )باطل زیرا عقدی که صحیح است محال است باطل شود 

 

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع        -982ماده

منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حهاکم یها قهائم    

 .مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود

 

حـال در قفـس   . قفس است به شما می فروشم که بیع صحیح استمن پرنده ام را که اآلن در : مثال

مانند تلـف قبـل   پرنده پرید و رفت که عقد منفسخ می شود و . را باز می کنم که پرنده را به تو بدهم

 . از قبض می باشد

 : در حالت دوم که قدرت بر تسلیم به طور موقت از بین می رود دوباره دو حالت وجود دارد

 .وب استتسلیم وحدت مطل .1

 .تسلیم تعدد مطلوب است که بعداً هم بیاید اشکال ندارد .1

اگر تسلیم وحدت مطلوب باشد دوباره عقد منفسخ می شود زیرا در وحدت مطلوب از بین 

 . رفتن موقت مثل از بین رفتن دائمی است

کـه  قرار بوده شام عروسی را پنج شنبه شب بیاورد حال می گوید نمی توانم و جمعه شـب مـی آورم   

 . عقد منفسخ می شود« -( وحدت مطلوب)می گوییم دیگر برو چون دیگر به درد ما نمی خورد 

اگر تسلیم تعدد مطلوب باشد و قدرت بر تسلیم به طور موقت از بین بهرود عقهد منفسهخ    

یعنی یا معامله را بر هم بزن و برو و یا صبر کن قهدرت  . نمی شود بلکه طرو حق فسخ دارد

خیار »چون در تعدد مطلوب صبر کنی بعداً هم به درد می خورد و این را . بر تسلیم برگردد

 . قانون مدنی 313و  133مواد . که دو ماده ی مهم دارد گویند« تعذر تسلیم
 

یها منهافع آن مهزاحم     مسهتأجره اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقهی در عهین    -688ماده

ق فسخ دارد و اگر فسخ ننمهود  ح مستأجرگردد در صورتی که قبل از قبض باشد  مستأجر

تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثهل بهه خهود مهزاحم رجهوع کنهد و اگهر         می

 .مزاحم رجوع کنده تواند ب مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می

را  اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن -398ماده

عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ غصب کند 

 .ندارد
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یك نفر خانه اش را فروخت که قدرت بر تسلیم دارد حـال قبـل از تسـلیم یـك نفـر خانـه را       : مثال

 . غصب می کند که مشتری دو راه دارد، یا صبر کند غاصب برود بیرون یا فسخ کند

قدرت بر تسلیم نیست اما واقعهاً باشهد، چهون قصهد ندارنهد      اگر طرفین مطمئن باشند که 

اگر طرفین مطمئن از قدرت بر تسلیم باشهند امها در واقهع قهدرت بهر      . معامله باطل است

 . تسلیم وجود نداشته باشد، باز هم معامله باطل است

اسـت   گذاشته باشند قدرت بر تسلیم در زمان اجل شرط( موعد)اگر طرفین برای تسلیم اجل : نکته

 . نه در زمان عقد

امروز معامله واقع می شود و قرار می شود که تسلیم سه ماه دیگـر صـورت بگیـرد کـه امـروز      : مثال

سـه  در مهم نیست قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد یا نه و مالك صحت یا بطالن قدرت بر تسـلیم  

 (. م.ق 530ماده )ماه دیگر است 

 

سلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بهر تسهلیم   اگر طرفین معامله برای ت -923ماده

 .در آن موعد شرط است نه در زمان عقد

 

در عقود غیرنافذ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبهر اسهت نهه در     531طبق ماده : نکته

علتش این است که در عقود غیرنافذ قانون نظریه ی کشف حکمهی را پذیرفتهه   . زمان عقد

در عقـود غیرنافـذ دو تـاریخ    . طبق کشف حکمی تاریخ عقد تاریخ اجازه است (.م.ق 133ماده ) است

 . در عقود غیرنافذ طبق کشف حکمی تاریخ اجازه معتبر است. داریم، تاریخ عقد و تاریخ اجازه

 

در بیعی که موقوو به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجهازه معتبهر    -921ماده

 . است

فع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنهین نسهبت بهه    نسبت به منا -938ماده

 . منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود

 

 : م.ق 531ماده 

 

ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمهام مبیهع مطهابق     -936ماده

 .شتاال مشتری خیار فسخ خواهد دا نمونه تسلیم شود و

 

 .این ماده در مورد بیع از روی نمونه است
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فرض مسئله این است که مشتری مبیع را ندیده، از روی نمونـه خریـده و حـاال کـه مبیـع را دیـده       

 . مخالف نمونه است

مثالً این بلندگو نمونه است، از این چند تا می خـواهی برایـت بیـاورم؟    . نمونه خودش یك کاال است

 :ه حالت داردکه این بحث س. هزار تا

مبیع عین معین است مشتری ندیـده و از روی نمونـه خریـده اسـت و حـاال کـه دیـده        : حالت اول

 خیار تخلهف از وصهف  حق فسخ دارد یا . مخالف نمونه است که اینجا هیچ راهی ندارد جز فسـخ 

 (.فوق الذکر م.ق 936ماده )

مـن  (. ود آدم عـین معـین را نبینـد   پس می ش)یك تن برنج در انبار است و درِ انبار قفل است :مثال

یك مشت برنج به عنوان نمونه به تو می دهم و می گویم برنج های انبار مثل این اسـت و شـما کـل    

(. درِ انبار قفل است و شما یك تن برنج توی انبار را خریدی، عین معین)برنج های انبار را می خرید 

(. 111نکتـه ی مـاده ی   )ست که حـق فسـخ داری   حال درِ انبار را باز می کنی، برنج مخالف نمونه ا

الزم نیست که همه ی برنج مخالف نمونه باشد حتی اگر یك کیلو هـم مخـالف نمونـه درآیـد، حـق      

 (. م.ق 111ماده )فسخ به وجود می آید به عنوان خیار تخلف از وصف 

 

ی نمونهه  هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یها از رو  -619ماده

تواند تمام مبیع را رد کند یها تمهام    خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می

 .را قبول نماید آن

 

 . حالتی است که یك قسمت آن مخالف نمونه درآید 111ماده 

، از روی نمونه فروخته شده و آن مصداقی (کلی فی الذمه)این است که مبیع کلی است : حالت دوم

مـاده  )اول باید بایع را الـزام کنـد   . داده مخالف نمونه است که اینجا مشتری حق فسخ نداردکه بایع 

 . ، یعنی آن را پس بدهد و بگوید بایع برو یك مصداق مطابق نمونه بیاور(111

 

خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد کهه مطهابق بها اوصهاو      کلیدر بیع  -616ماده

 .مقرره بین طرفین باشد

 

کهه   ،خیار تعذر تسهلیم )آخرِ سر حق فسخ دارد اگر مشتری الزام کرد و الزام ممکن نشد  حال

 (.م.ق 131ماده ) (مانند شرط فعل است

 

 مسهتأجر جر داده معیهوب درآیهد   ؤاگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که م -689ماده

ن ممکهن  یل آتبهدیل آن نمایهد و اگهر تبهد    ه مجبور برا جر ؤحق فسخ ندارد و می تواند م

 .نباشد حق فسخ خواهد داشت
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 . مبیع کلی در معین است که ماده ندارد و از همان مواد باالیی باید استفاده کنیم: حالت سوم

کلـی در  )من صـد کیلـوی آن را مـی فروشـم     . یك تن برنج در انبار است و درِ انبار قفل است: مثال

کیلـو بـرنج مـی     100آن می روم داخل انبـار  از روی نمونه یك مشت به تو می دهم مطابق (. معین

یا همه اش یـا قسـمتی از   )حال تو می بینی این صد کیلو مطابق نمونه نیست . آورم و به تو می دهم

کیلـو مطـابق نمونـه     100کیلوی داخل انبار  900اول الزام می کنیم برود از آن (. آن که مهم نیست

اگر نبهود حهق فسهخ داریهم     مونه بود که هـیچ و  کیلو مطابق ن 100کیلو  900بیاورد اگر در آن 

این بحـث در قسـمت   . که فرق کلی در معین با کلی در خیارشان است( خیار تخلف از وصف)

 . خیار است و باز هم به درد می خورد

 

 : توابع مبیع

وقتی چیزی را می فروشیم یك چیزهاهی عرفاً دنبالش هست که آنها هـم مـی شـوند مـال مشـتری      

 .(531ماده )

 

هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قهرائن     -934ماده

داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد   

 .ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند صریحاً

 

 .(533ماده )یك چیزهاهی هم عرفاً دنبالش نیست 

 

هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشهود داخهل    -932ماده

 .در عقد ذکر شده باشد شود مگر اینکه صریحاً در بیع نمی

 

امـا عرفـاً   . وقتی خانه ای را می فروشیم و چیزی نمی گوهیم عرفاً خط تلفن جزء مبیـع اسـت  : مثال

نیست که دست عـر  اسـت و مـی تـوانیم خـال  آن را      پرده ها جزء مبیع نیست، لوستر جزء مبیع 

آمده یك سری مثال های احمقانه زده و گفته باغ را مـی فروشـی درختـانش     533ماده . شرط کنیم

گفته . سؤال هم می دهند که باید حفظ کنیم. هم هست که معلوم است که درختانش جزء باغ است

حیـوان حامـل را   . ا می فروشی زراعت نیسـت خانه را می فروشی در و پنجره جزء آن است و زمین ر

 . می فروشی، حمل جزهش نیست

 

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممهر و مجهری و ههر چهه      -938ماده

 مشهتری مهی  ه را بدون خرابی نقل نمود متعلق به  که نتوان آن طوریه ملصق به بنا باشد ب
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ه وه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و می

در . شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرو از توابع شمرده شهود  مشتری نمی

 .عکس ترتیب فوق تراضی کننده توانند ب هر حال طرفین عقد می

 

پهس بگهو   . اگر شک کردید که جزء مبیع است یا نه اصل عدم اسهت می گویـد   539ماده ی 

 .نیست

 

مشهکوك باشهد آن شهیئی داخهل در بیهع       هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً -933ماده

 .نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد

 

 . این ماده یك منطوق دارد و یك مفهوم. آخرین ماده توابع مبیع است 510ماده ی 

 

 .است جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز هر چیزی که فروش آن مستقالً -943ماده

 

( جـدا از خانـه  )تلفـن مسـتقالً   . وقتی خانه را می فروشیم تلفن داخل مبیع هست :(با مثال) منطوق

قابل معامله هست بنابراین می توانیم در فروش خانه آن را استثناء کنیم چون مستقالً قابـل معاملـه   

ست و داخل مبیـع  منطوق ماده نیز این را می گوید که هر چیزی که فروش آن مستقالً جایز ا. است

 . هست، استثناء آن از مبیع جایز است

اگر ماشین را بفروشی زاپاسش جزء ماشین است حال آیا زاپاس خـود قابـل خریـد و فـروش     : مثال

 . می توان آن را از مبیع استثناء کرد. هست؟ بله

ب و بـرق و  آیـا آ : سـؤال . خانه را می فروشیم آب و برق و گاز هم جزء مبیع هست :(با مثال)فهوم م

چون اینها مستقالً قابل معامله نیسـت و جـزء مبیـع هسـت نمـی      ! گاز مستقالً قابل معامله است؟ نه

 . توان آنها را جدا کرد یعنی استثناء آن ها از مبیع جایز نیست

( عـین خـارجی  )عین معین همیشه در خارج موجود اسـت  . که جزء توابع مبیع نیست 941ماده 

صد کیلـو از ایـن دویسـت    )کلی در معین هم همیشه در خارج موجود است . یعنی در خارج از ذهن

کلی نه تنها در خارج نیست می تواند مصداقش ههم اصهالً وجهود    اما  ،(کیلو

  .نداشته باشد
 

 .مبیع وجود نداشته بیع باطل استاگر در بیع عین معین معلوم شود که  -941ماده
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آلن چاقاله بادام وجود ندارد اما من می توانم یك تن چاقالـه  با اینکه ا. اآلن چاقاله بادام نیست: مثال

 (. بیع سلف)بادام به تو بفروشم 

در بیع عین معین و کلی در معین مبیع باید به هنگام عقد وجود داشته باشهد و الّها   : قاعده

 . عقد باطل است ولی در بیع کلی مبیع می تواند وجود نداشته باشد

 

 آثار بیع
 033تا  062مواد 

 

 (.511تا  515مواد )اولین اثر بیع تملیک است 

عین معین یها کلهی بها تعیهین     )وجود خیار در عقد بیع مانع تملیک  949طبق ماده : نکته

 . نیست( مصداق

 .یعنی اگر من یك خانه به تو بفروشم و تو خیار داشته باشی مانع تملیك نیست

 . تملیک نیستطبق همین ماده در عقد بیع وجود اجل هم مانع : نکته

ماه دیگـر تحویـل    1به تو فروختم به شرطی که ( عین معین، چون قیمی است)من خانه ام را : مثال

 . دهم که این اجل هم مانع تملیك نیست

 

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسهلیم مبیهع    -949ماده

گر ثمن یا مبیهع عهین معهین بهوده و قبهل از      شود بنابراین ا دیه ثمن مانع انتقال نمیأیا ت

 .تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرو دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت

 

اگر بعد از تملیك، تملیك کننده مفلّس شود اشکال ندارد به خاطر اینکه طـر  دیگـر مالـك    : نکته

 . طلبکار داخل غرما می شود. مالک داخل غرما نمی شودشده و 

چـون تـو مالـك مـی شـوی       !خانه ام را به تو فروختم و بعد از تملیك ورشکست شـدم بـه درك  من 

 (. زیرنویس ماده)

امروز عقـد منعقـد مـی شـود و     (. در عین معین)طرفین می توانند تملیك را به عقب بیندازند : نکته

افهق تملیهک   طرفین می توانند با توپس . من می گویم تو از ماه دیگه مالك شو که ایرادی ندارد

آن را  1بنـد  (. بیع صر  عقدی است عینی)را قبالً خواندیم  1بند  511ماده  .را به تأخیر بیندازند

 . هم در اجاره می خوانیم که در مورد بیع شرط است

 

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی  -946ماده

حصول شهرط اسهت نهه از حهین     ع صرو انتقال از حین که قبض شرط صحت است مثل بی

 .وقوع بیع
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 : 513ماده 

 

 .بیع فاسد اثری در تملک ندارد -943ماده

 

زیرا راجـع بـه    تملیکاثری در تملك ندارد که می توانست بگوید، ( باطل)طبق این ماده بیع فاسد 

 . تملکمبیع از طر  بایع می شود تملیك و از طر  مشتری می شود 
بیع فاسد باعث تملیك نمی شود چون اثری ندارد اما بیع فاسد یـك اثـری دارد کـه قـانون در     یعنی 

 .گفته است 511ماده ی 

 

را به صهاحبش رد نمایهد و    هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن -944ماده

 .اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود

  

کسی، یعنی بایع یا مشتری، بایع ثمن را گرفتـه  )به بیع فاسد مالی را بگیرد  این ماده گفته اگر کسی

 در حکم غاصهب بعضی از . خواه عالم باشد یا جاهل در حکم غاصب، می شود (و مشتری مبیع را

پس در حکم غصب زیاد اسـت یعنـی یـدش ضـمانی     . ها را قانون در جای دیگر گفته مثل این مورد

 511گویند و در حکـم غاصـب اسـت و مـاده اش هـم       به عقد فاسدضمان مقبوض است و به آن 

 . است

 

 (:983تا  942ماده ی )تسلیم مبیع : دومین اثر بیع

 

 :تسلیم را تعریف کرده است 513ه ی ماد

 

ست از دادن مبیع به تصرو مشتری بهه نحهوی کهه مهتمکن از     ا تسلیم عبارت -942ماده

 .ت است از استیالء مشتری بر مبیعانحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبار

 

یعنـی بـایع تسـلیم مـی کنـد و      . تسلیم یعنی دادن مبیع به مشتری که آن طرفش می شـود تسـلّم  

متراد  تسـلیم مـی شـود اقبـاض و     . تسلیم یعنی دادن و تسلّم یعنی گرفتن. مشتری تسلّم می کند

ض نمی گوینـد و گـرفتن را قـبض    معموالً دادن را تسلیم گویند و اقبا. متراد  تسلّم می شود قبض

 .است 513مثالش ماده ی . می گویند و تسلّم نمی گویند
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تسلیم به این معنی نیست که حتماً مشتری تصرو کند، همین که مبیهع تحهت اختیهارش    

 (.513ماده ) قرار بگیرد کافی است

 

شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشهد   تسلیم وقتی حاصل می -948ماده

 .تصرو نکرده باشد را هنوز عمالً اگر چه مشتری آن

 

 

 

تصـر  بالفعـل شـرط نیسـت، تصـر  بـالقوه کـافی        )پس برای تسلیم تصر  مشتری شرط نیست  

 (. است

انتظار نداشته باشید که تسلیم همه ی امـوال مثـل   . تسلیم هر مالی بنابر ماهیت آن مال است: نکته

من یك سری وسـایل در آن زمـین دارم کـه    . ی آن زمین استمثالً تسلیم زمین با تخلیه . هم باشد

 (. 519ماده ) عرو باید بگوید که چطور تسلیم بشودباید آن اموال را بردارم که 

 

 تسلیم به اختالو مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد کهه عرفهاً   -943ماده

 .را تسلیم گویند آن

 

 . هم بعداً خوانده می شود 531ه ی خوانده شده و ماد 531و  530مواد 

 

 :929ماده ی 

 

جدیهد نیسهت و    در تصرو مشتری بوده باشد محتاج بهه قهبض   اگر مبیع قبالً -929ماده

 .همچنین است در ثمن

 

قبـل از  )حـال مبیـع قـبالً    . تسلیم برای این است که مبیع به مشتری برسدتسلیم برای چیست؟ 

و تسهلیم  سبب که با وقوع بیع دیگر تسلیم الزم نیسـت   دست مشتری بوده مهم نیست به چه( بیع

 ،ر بگوید بنشـین اینکه اآلن شما نشسته اید یك نفمانند  .می شود تحصیل حاصل که محال است

پس اگر مبیع قبالً دست مشتری بوده تسلیم الزم نیسـت و ثمـن قـبالً دسـت بـایع       ؟چطور بنشینم

 . بوده و تسلیم ثمن نیز به بایع الزم نیست

 

 : 926ماده 
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توانهد مبیهع را بهدون اذن     در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می -926ماده

 .قبض کند

 

مـی شـود مـال مشـتری و     ( با تعیـین مصـداق  )وقتی مبیع عین معین است یا عین معین می شود 

تملیك حاصل می شود و در این صورت چون مشتری مالك است خودش مـی رود مبیـع را بـر مـی     

( در بیع کلی و کلی در معین)قبل از تعیین مصداق ولـی  (. اذن بایع)نیازی به اذن نیست  دارد و

مشتری وقتـی مـی توانـد    پس . چون مشتری مالک نیست نمی تواند برود از اموال بایع بردارد

مبیع را بردارد که مالك شود یعنی مبیع عین معین باشد یا اگر کلی و کلی در معین باشد، مصـداق  

 . ن شودآن تعیی

 . خوانده شده است 531و  533مواد 

 

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجها واقهع شهده اسهت مگهر       -923ماده

اینکه عرو و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصهی  

 .برای تسلیم معین شده باشد

 .شود ممتنع اجبار به تسلیم می خیر در تسلیم مبیع یا ثمنأدر صورت ت -924ماده

 

 : 922ماده 

 

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمهن خهودداری کنهد تها      -922ماده

جل باشد در ایهن صهورت ههر    ؤتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مه طرو دیگر حاضر ب

 .کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود

 

 . که دکتر کاتوزیان گفته است شیگرو کیا  حق حبس

و هـر دو تعهـد   ( پس اگر دو تا تعهد نباشد حق حـبس نیسـت  )در عقود معوض اگر دو تا تعهد باشد 

 :پس برای حق حبس سه شرط بیان شد. حال باشد، طرفین حق حبس دارند

 عقد معوض باشد .1

 دو تا تعهد داشته باشیم .1

 هر دو تعهد حال باشد .5

ی تعههد  رارو می تواند اجرای تعهد خود را موکهول بهه اجه   حق حبس یعنی این که هر ط

 .هم گفته می شود« گرو کشی»که به آن  .دیگری کند
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که عقد معوض است و دو تعهد هم دارد که من ( سؤال آزمون)این میز را فروختم هزار تومان : مثال

تا تو میز را نـدهی  می گویم میز را نمی دهم تا پول را بدهی و تو هم می گویی من پول را نمی دهم 

که راهش این است که برویم دادگاه که دادگاه اول میز را می گیرد و پول را هم از من مـی گیـرد و   

 . رد و بدل می کند

دو سـه  ) .ولی مختص بیع نیسهت ( ، فوق الذکر533ماده ی ) حق حبس در بیع آمده(: 1)نکته 

هر دو عقد معوض کهه آن سهه    و در( جلسه دیگر احکامی که مخت  بیع است خوانده می شـود 

 . شرط را داشته باشد قابل اجراء است

، فقـط مؤجـل   (که گفتیم هر دو باید حـال باشـد  )اگر یك تعهد حال باشد و یکی مؤجل (: 9)نکته 

مؤجـل کـه بـا     تعهد رسید د تا زمان سرهاگر متعهد تعهد حال، تعهدش را انجام ند. حق حبس دارد

عهد تعهد حال نمی تواند بگوید من حق حبس را اعمال می کـنم  ند در این صورت متوهم مساوی ش

 . به همین خاطر متعهدِ تعهد مؤجل حق حبس دارد .چون قرار بوده که او زودتر انجام بدهد

مثالً یکـی یـك هفتـه دیگـر     . در فرض دوم هر دو تعهد مؤجل هستند یکی زودتر و یکی دیرتر است

پـس مـالك هـر دو     .ه دیرتر است، حق حبس داردآن یکی کاست و دیگری دو هفته دیگر کـه  

 . یکی است

در فرض سوم اگر هر دو مؤجل بودند در یك تاریخ قبـل از اینکـه تـاریخ برسـد هـیچ چیـزی قابـل        

حق حبس فرع بر مطالبه است یعنی اول من باید مطالبه کهنم و  مطالبه نیست که قبول دارید 

قابل مطالبه نیست تا بهه حهق حهبس     تو در دفاع می گویی حق حبس و تعهد قبل از اجل

 . اجل که رسید هر دو می شوند حال و هر دو طرو هم حق حبس دارند .استناد کنیم

بایع باید ثمن را پس بدهـد و  . وقتی عقد اقاله می شود طرفین باید عوضین را پس بدهند(: 9)نکته 

در بازگردانهدن  چون اقاله عقد است طرفین حق حبس دارند یعنی طرفین . مشتری مبیـع را 

اگر عقد فسخ بشود باید عوضهین را پهس   ولی . چون اقاله عقد است عِوضین حق حبس دارند

پس بهه  (. حق حبس مربوط به عقد است) بدهند ولی حق حبس ندارند چون فسخ ایقاع است

طور خالصه اقاله عقد است و در آن حق فسخ وجود دارد امها فسهخ ایقهاع اسهت و در آن     

 . ردحق حبس وجود ندا

اگر بایع به میل خودش مبیع را داد، قبل از اینکه ثمن را بگیرد دیگـر   533طبق ماده ی (: 6)نکته 

 . حق حبس ندارد

 

میهل خهود تسهلیم مشهتری نمایهد حهق       ه اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را ب -928ماده

 .شت مگر به موجب فسخ در مورد خیاررا نخواهد دا استرداد آن

 

 چه مبیعی است، عین معین، کلی یا کلی در معین؟  حق حبس در: سؤال

  .حبس ربطی به نوع مبیع نداردحق که نکته ای ندارد و . هر سه مورد: جواب



 

111 

 

هر دو درست اسـت ولـی   . چیزی گفته که قسمت اول به قسمت دوم نمی خورد 533ماده ی : نکته

 . ربطی به هم ندارند

 

 :ضمان معاوضی

 . ی یعنی مربوط به عقود معوضض مان یعنی مسئولیت و معاوض

 . ضَمان معاوضی یعنی مسئولیت در عقود معوض

یك چیزی می دهیم و یـك چیـزی مـی گیـریم کـه      . در عقود معوض دو عِوض در مقابل هم داریم

اصطالحاً می گویند دو تا عوض به هم پیوسته است یا با هم همبستگی دارند یا بـه هـم ربـط دارنـد     

 : نتیجه می گیریمحاال از این ارتباط سه 

چرا چیزی ندادی؟ تلـف  . می گویند تلفبه این . اگر چیزی ندهی چیزی نمی گیری: نتیجه ی اول

 .شد

باید کامل بدهی تا کامـل  . اگر عِوض را ناق  بدهی، عِوض دیگر را کامل نمی گیری: نتیجه ی دوم

 . می گویند نقصبگیری که این را 

اگر عِوضی را که می دهی معیوب باشـد، کامـل   . می گیریاگر معیوب بدهی کامل ن: نتیجه ی سوم

 .نمی گیری

یکـی  تلهف،  پس ضمان معاوضی سه اتفاق است که می افتـد یکـی   . گویند ضَمان معاوضیاین را  

 . عیبو یکی  نقص

 : ض مان معاوضی دو مرحله است

 قبل از تسلیم .1

 بعد از تسلیم .1

 

 : قبل از تسلیم

شد، قبل از اینکه تسلیم کنیم ناق  شد و یا قبل از اینکه تحویل  اگر قبل از اینکه تسلیم کنیم تلف

 .بدهیم معیوب شد

 : بعد از تسلیم

 . اگر تحویل تو دادم و دست تو تلف شد، دست تو ناق  شد یا دست تو معیوب شد

 . پس ض مان معاوضی سه چیز است در دو مرحله، یکی وقت قبل از تسلیم و یکی وقت بعد از تسلیم

ر ضمان معاوضی کسی تقصیر ندارد یعنی تلف بدون تقصهیر ر  مهی دههد، نقهص     د: نکته

بدون تقصیر ر  می دهد و عیب هم بدون تقصیر ر  می دهد، چه قبل از تسلیم و چه بعهد  

پس در ضمان معاوضی کسی مقصر نیسـت و اگـر کسـی مقصـر باشـد ضـمان معاوضـی         .از تسلیم

 . نیست
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د مربوط به ضمان معاوضی هستند که چهار تـای اول یعنـی   موا 135و  113، 539، 533، 533مواد 

مربوط به بعد از تسلیم اسـت   135مربوط به قبل از تسلیم است و ماده ی  113و  539، 533، 533

 . که ما آن ها را مرحله ای می خوانیم، مرحله ی اول قبل از تسلیم و مرحله ی دوم بعد از تسلیم

 

  :ز تسلیمضَمان معاوضی قبل ا: مرحله ی اول
 :که باید در مرحله ی قبل از تسلیم چهار تا چیز بخوانیم

 تلف .1

 اتال  .1

 نق  .5

 عیب .1

 

 :تلف .1

که در ضمان معاوضی هم گفتـیم  )هر گاه مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر بایع  533طبق ماده 

تلف شود، بیع منفسخ می شود و بایع هم باید ثمن را پس بدهد چـون بـایع   ( کسی تقصیر ندارد

 5ایـن مـاده   . پس اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، به عهده ی بـایع اسـت  . نداده استچیزی 

 : نکته دارد

 

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمهال از طهرو بهایع تلهف شهود بیهع        -982ماده

منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حهاکم یها قهائم    

 .موده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بودمقام او رجوع ن

 

این ماده در بیع آمده اما مربوط به بیع تنها نیست بلکه مربوط به تمام عقود معـوض  : نکته اول

خوشبختانه قانون این را به عنوان یـك قاعـده در نظـر    . است چون اسمش ض مان معاوضی است

کـه ایـن نشـان مـی     ( 119ماده )و در قرض هم گفته ( 135ماده )گرفته که در اجاره هم گفته 

ثمن هم اگر تلف بشهود  قانون گفته مبیع در بیع تلف بشود کـه  . دهد یك قاعده ی کلی است

 . به عهده ی مشتری است و فرقی بین بیع و غیر بیع نیست

قـانون  . این قاعده امری نیست بلکه تکمیلی است و می توان برخالفش توافـق نمـود  : نکته دوم

گفته تلف مبیع قبل از قبض از کیسه ی بایع است که مـی تـوان شـرط کـرد کـه از کیسـه ی       

 . مشتری برود
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تلف شود از زمهان   یا بعضاً بواسطه حادثه کالً مستأجرهاگر در مدت اجاره عین  -689ماده

حهق   مسهتأجر مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعهض آن  ه تلف نسبت ب

 .بت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال االجاره نمایددارد اجاره را نس
 

 

 

 

 

 

یا ناقص شود از مال مقتهرض   اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف -463ماده

 .است

 

هم در عین معین اجراء می شود، هم در کلی و هم در کلـی  ( 533ماده )این قاعده : نکته سوم

ولهی در  . عین معین صددرصد اجراء می شهود و بحثهی نیسهت   این قاعده در . در معین

چون کلی تلف نمـی  . کلی و کلی در معین این قاعده بعد از تعیین مصداق اجراء می شود

در بیع کلی اگر بایع مصداق را تعیـین کـرد و تبـدیل شـد بـه      . شود، تلف برای عین معین است

 . قاعده اجراء می شود عین معین و تملیك هم شد و پس از آن مال تلف شد، این

حال مـی گـوهی   . کلی که تلف نمی شود. کیلو برنج فروختم 100به طور کلی  من به شما :مثال

کیلو برنج را می گذارم داخـل وانـت    100برو برنج را بیاور که من می روم یك وانت می گیرم و 

کیلـو   100انـد بـرود   بین راه ماشین را چپ می کنم و برنج از بین می رود که نمـی تو . تا بیاورم

دیگر بیاورد چون تعیین مصداق شده بود و تملیك انجام شده بود که می گویم عزیزم این پولت 

این قاعده در کلی و کلی در معین بعد از تعیین مصداق اجراء می شود، پس ویـژه ی  . خداحافظ

 . بیع نیست و ویژه ی عین معین است

 :اتالو .9

مثالً سیل آمد و . ود از بین می رود و کسی هم مقصر نیستتلف یعنی خودبخ :فرق تلف و اتال 

ضـرر زدن  )اتـال  یعنـی یـك نفـر آمـده تلـف کـرده        . مال از بین رفت، زلزله آمد از بین رفـت 

 (. مستقیم

یعنی بیع واقع شـده  . (بایع، مشتری، ثالث)قبل از تسلیم سه نفر ممکن است مبیع را تلف کنند 

یـا خـود بـایع، یـا     )و یك نفر آمده مبیع را تلف کرده اسـت  ع هنوز دست بایع است است و مبی

 (. مشتری و یا ثالث

بیـع منفسـخ نمـی     چون تقصیر داردهر گاه بایع قبل از تسلیم خودش مبیع را تلف کند : بایع

حال مشتری دو راه . که در ضمان معاوضی تقصیر نداریم شود یعنی ضمان معاوضی نیست چون

رود سراغ بایع و مثل یا قیمت مبیع را بگیرد پـول را هـم کـه دیگـر     این است که ب راه اولدارد 

چون بیع واقع شد و تملیك هم شد و بایع مال مشتری را تلف کـرد اگـر قیمـی بـود     . داده است

 . در اتالو و تسبیب مانند غصب باید قیمت روز اداء را داد. قیمت روز اداء را می دهد

، چون وقتی بـایع مبیـع را تلـف کـرد     (ار تعذر تسلیمخی)مشتری بیع را فسخ می کند  راه دوم

حـال اگـر   . مشتری ثمن را می گیرد که ثمـن همیشـه ثابـت اسـت    . دیگر نمی تواند تسلیم کند
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وکیل مشتری باشی اگر قیمت باال رفته بود، راه اول و اگـر قیمـت پـاهین رفتـه بـود، راه دوم را      

 . زیرا اختیار دست مشتری است. اختیار می کنی

(. قبل از تسـلیم )بیع واقع شد و مبیع مال مشتری است ولی هنوز دست بایع است : ریمشت

اگر مشتری خودش مبیع را  539طبق ماده . حاال مشتری می رود مبیع خودش را تلف می کند

اما یـك اسـتثناء دارد کـه حقوقـدانان     . تلف کند حقی بر بایع ندارد چون مال خودش بوده است

ع مشتری را گول زده باشد و مشتری در اثر غرور مبیع را تلف کـرده باشـد   می گویند آقا اگر بای

 . و بایع مسئول است و مسئول بدل است سبب اقوی از مباشربایع می شود 

 

مبیع یا نقص آن ناشهی از عمهل مشهتری     ناگر در مورد دو ماده فوق تلف شد -983ماده

 .نددیه کأباشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را ت

 

 

من مـی گـویم   (. عین معین)من یك گوسفند دارم و تو می آهی و گوسفند مرا می خری : مثال

امشب تو می آهی خانه ی من مهمانی و می گویم بـرو  . فردا تحویل می دهم و تو قبول می کنی

نگو همان گوسفند فروخته شده است که تو می روی گوسفند را . آن گوسفند را بکش تا بخوریم

اینجا درست است تو مبیـع را تلـف کـردی    (. دستور دادم)و می خوریم ولی من گفتم می کشی 

 . ولی به دستور من بوده و من باید ثمن را بدهم

حال ثالث مبیع را تلف می کنـد  . بیع واقع شد و مبیع مال مشتری ولی دست بایع است: ثالث

ون که بـایع تقصـیر   که اینجا بیع منفسخ می شود چ( سرقت در حکم تلف است)مثل سرقت 

بیـع منفسـخ مـی    (. گفته بدون تقصیر بایع که اگر زلزله هم بیاید فرقی نـدارد  533ماده . )ندارد

شود و بایع ثمن را پس می دهد و بعد بایع از باب تسبیب می رود سراغ ثالث می گوید ثالث تـو  

 . ی خود بایع استاما اگر زلزله بیاید به عهده . با کارت به من ضرر زدی و باید جبران کنی

 :نقص و عیب قبل از تسلیم

 . که در قانون خیلی می بینیم دو واژه ی نق  و عیب با هم فرق دارد

 :نقص .9

یعنی یك قسمت از مبیع از بین رفت که آن قسـمت مسـتقالً   ( تلف جزء)نق  یعنی تلف بعض 

 . خودش یك قیمت مشخ  دارد

کـه  )کیلوی آن از بـین رفـت    30ل از تسلیم که قب( عین معین)صد کیلو برنج فروختم : 1مثال 

 . مبیع ناق  شد(. این نق  است

بـه  )هر وقت چند چیز یك ثمن داشته باشـد  . (عقد یکدر )یك میز و صندلی خریدم  :9مثال 

. و اگر چند تا ثمن داشته باشند می شوند چند عقـد . می شود یك عقد( یك ثمن فروخته بشوند
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صد تومان خریدیم که قبل از تسلیم میز از بین رفت که باز هـم  حال یك میز و صندلی را با هم 

 . نق  است چون صندلی کامالً سالم است

 : عیب .6

از بین رفتن وصف سالمت مال که در مقابل این وصـف قیمـت مشخصـی وجـود      »عبارتست از 

 . «ندارد

 همـه ی اجـزایش  . یك صندلی خریدیم صندلی همیشه صدا می دهد که این عیب اسـت : مثال

عیب یعنهی کهاال   پـس  . یك ماشین خریدی همیشه خاموش می شود. هست ولی ایرادی دارد

 . سالم نیست

مشـتری   533طبـق مـاده   ( بدون تقصیر)ع قبل از تسلیم ناق  شود یهر گاه مب: حاال حکم ها

اگـر مبیـع قبـل از تسـلیم      113و طبـق مـاده ی   ( خیارش تبعض صفقه اسـت )حق فسخ دارد 

پس یکی خیارش تبعض صـفقه اسـت و دیگـری خیـارش     . ار عیب داردمعیوب شود مشتری خی

 . عیب است که خیلی فرق ندارند

 

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواههد داشهت کهه     -988ماده

 .معامله را فسخ نماید

ع حادث شود در حکهم عیهب سهابق    عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبی -693ماده

 .است

 

 : از تسلیم بعدضَمان معاوضی : دوممرحله ی 

 ضمان معاوضی قبل از تسلیم :خالصه

 (033ماده )بیع منفسخ می شود  :تلف    

 (033ماده )خیار تبعض صفقه : نقص 

 (223ماده )خیار عیب : عیب         
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بعد از تسلیم تلف، نق  و عیب به عهده ی مشتری است چون بـایع مبیـع را فروختـه و سـالم هـم      

تحویل داده ولی با جمع شدن دو شرط بعد از تسلیم، تلف و نق  و عیبِ بعد از تسلیم بـه عهـده ی   

 . توجیه نیست و اینجا مخت  عقد بیع است که قابلبایع است 

بـایع بعـد از تسـلیم     اگر در عقد بیع یکی از سه خیار مجلس، حیوان یا خیار شرط باشد: شرط اول

تنها وجه اشتراك این سه خیار این است که مدت دارند پـس بـایع بعـد از تسـلیم     . هم مسئول است

وز، در خیار مجلس تا زمانی کـه از هـم جـدا    در خیار حیوان سه ر. می داند تا چه وقت مسئول است

 . نشده اند و در خیار شرط تا زمانی که مدت شرط تمام بشود

آن سه تا خیار فقط مال مشتری باشد یعنی بایع خیار نداشته باشد و اگـر بـایع هـم آن    : شرط دوم

ایـن سـه تـا     .اگر فقط بایع خیار داشته باشد بایع مسئول نیست. سه تا خیار را داشت مسئول نیست

 .خیار، خیارات مخت  به مشتری است

بـدون  )با جمع شدن این دو شرط بعد از تسلیم، بایع مسئول اسـت یعنـی اگـر مبیـع تلـف بشـود        

ناق  بشود خیـار تـبعض    ، بیع منفسخ می شود و اگر(تقصیر، در حالی که مبیع دست مشتری است

این (. 135مـاده  )ود مشتری خیار عیب دارد صفقه دارد عالوه بر آن سه تا خیار و اگر هم معیوب بش

 . قاعده فقط در بیع است و فقط مال عین معین است

 

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یها   -639ماده

متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشهد تلهف   

 . بایع استعهده ه یا نقص ب

 

 (:ضَمان دَرَك)آخرین بحث بیع 

ضمان درك مربوط به بحث معامله ی فضـولی   .یعنی جبران( تدارك)ضمان یعنی مسئولیت و درك 

 .است

ضمان درك چیز جدیدی نیسـت چـون قـبالً خوانـده شـده      . ضَمان دَرَك یعنی مسئولیت جبران

 . است

 :برای تحقق ضمان درك سه شرط الزم است

 (همیشه ضمان درك مربوط به معامله ی فضولی است)مله ی فضولی انعقاد معا .1

 فضول باید عوض را از اصیل بگیرد: گرفتن عوض به وسیله ی فضول .9

. یعنی مالک معامله را رد کند و یعنی معاملهه باطهل باشهد   : رد معامله توسط مالک .9

 . پس اگر قبول کند ضمان درك پیش نمی آید

که معموالً فضولی اش را . د بایع فضولی ضامن دَرَك مبیع استشدن این سه شرط می گوینبا جمع 

 :و این یعنی« بایع ضامن درك مبیع است »نمی گویند و می گویند 

 .به چه کسی؟ به اصیل. بایع فضولی باید ثمن را پس بدهد (1)
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خساراتش را هم بدهد ولی اگـر اصـیل عـالم بـود فقـط ثمـن را پـس              اگر اصیل جاهل بود (1)

 . می دهد

فضول مهال  . ضمان درك از آثار معامله ی فضولی است یعنی رابطه ی فضول و اصیل: کتهن

 .این را ضمان درك گویند. غیر را فروخته پولش را هم گرفته حاال باید پول را پس بدهد

 . می خواهد بگوید ضمان درك را در قراردادهایتان ننویسید 590ماده ی 

 

مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر  ئاًا جزی الًاگر بعد از قبض ثمن مبیع ک -933ماده

 .چه تصریح به ضمان نشده باشد

 

 :که این ضمان درك است. گفته باید چکار کنیم 591ماده ی 

 

آمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایهد ثمهن مبیهع را     دردر صورت مستحق للغیر  -931ماده

یع باید از عهده غرامهات وارده بهر   وجود فساد باه مسترد دارد و در صورت جهل مشتری ب

 .مشتری نیز برآید

 

 . که بایع فضولی باید در هر حال ثمن را بدهد چه اصیل جاهل باشد چه عالم

وجـود   عقهود معهوض  ضمان درك در مبحث بیع آمده ولی مخت  بیع نیست و در تمـام  : 1نکته 

 . دارد

. ع است، ولی همیشه اینطـور نیسـت  قانون مدنی در ضمان درك گفته بایع ضامن درك مبی: 9نکته 

در بیع فضولی بایع فضول است، یعنی مبیع مال غیـر اسـت ولـی امکـان دارد     ( و نه همیشه)معموالً 

پس اگر ثمن مال غیر باشـد مشـتری فضـولی ضـامن     . مشتری فضول باشد یعنی ثمن مال غیر باشد

 . درك ثمن است و باید مبیع را پس بدهد

 (:م.ق 193و ماده  1بند  511ماده . )ه مشتری ضامن درك استدو تا ماده داریم که گفت

 

 :واقع شده باشد از قرار ذیل است آثار بیعی که صحیحاً -949ماده

 .شود به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می -1 

 .دهد عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار می -9 

 .نماید بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم میعقد  -9 

 .کند دیه ثمن ملزم میأعقد بیع مشتری را به ت -6 

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مسهتحق   -432ماده

 .للغیر در آمدن آن جایز است
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 . در امتحان اینطور از ما می خواهند

مشهتری ضهامن درك ثمهن اسهت     . ثمن را پس بدهدبایع ضامن درك مبیع است پس باید 

 . پس باید مبیع را پس بدهد یعنی فضول هر چه گرفت باید پس بدهد

 . فضول ضامن درك است و باید عِوض را پس بدهد بایع ثمن می گیرد و مشتری مبیع

در ضمان معاوضی وقتی مبیـع تلـف مـی شـد     . در ضمان درك بایع باید ثمن را پس بدهد: 9نکته 

پس ضمان درك و ضمان معاوضی یك شباهت دارند و گفته اند که ضـمان  . د ثمن را پس می دادبای

ضـمان  اسـم دیگـر   . درك نوعی ضمان معاوضی است چون در هر دو باید ثمن را پس بدهنهد 

آیـا ضـمان درك یـك نـوع ضـمان معاوضـی       » است پس اگر سؤال شد « ضمان معاملی» معاوضی 

 .  « بله »می گوهیم  «است؟

در کلی اگر بـایع مـال غیـر را بـه مشـتری       چرا؟. ضمان درك ویژه ی عین معین است: 6کته ن

بدهد این معامله فضولی نیست، بایع وفای به عهد نکرده است که مشتری آن مال را پس می دهـد و  

جائیکه معامله فضولی نیست ضهمان درك ههم   پس . می گوید بایع برو مال خودت را بیاور

مشتری آن برنج را پس بدهد و طر  بـرنج خـودش    که عامله فضولی نیستنیست که در کلی م

 . را بدهد

قواعد ضمان درك امری نیست و تکمیلی است و می شود به سه صورت  بر خالفش توافـق  : 3نکته 

 : کرد

که یك نـوع شـرط    (شرط عدم مسئولیت در وجه التزام)شرط عدم ضمان درك : صورت اول

 . عدم مسئولیت است

فروشنده شرط می کند که به شرطی می فروشد که اگر معلوم شد این مـال کـه مـی فروشـم     : مثال

طر  هم قبول مـی کنـد و ایـن را شـرط عـدم ضـمان درك       . مال من نبوده پولت را پس نمی دهم

 . گویند

یعنی ایـن مـال   )بایع می گوید اگر معلوم شد من فضولم  شرط تخفیف ضمان درك: صورت دوم

ایـن شـرط درسـت اسـت     . )امالً ضامن درك نباشم که طر  هم قبول می کندمن ک( مال غیر است

 (. ولی عقد باطل است

بایع می گوید تـو را بخـدا   . شرط تشدید ضمان درك یعنی عکس صورت دوم است: صورت سوم

 . آمد دو برابر ثمن را به تو می دهم بخر و اگر مال غیر در
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 دکتر شهبازیخالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی 

 
 (م.ق 847تا  338مواد )عقود معین  –باب چهارم 

 (م.ق 325تا  338مواد )بیع   –فصل اول 

 338ماده )عقد بیع خواه مبیع عین معین باشد یا کلی و یا کلی در معین، عقدی است تملیکی : 1نکته 

 (. م.ق

 

 . معلوم عوض به عین تملیک از است عبارت بیع ـ 338 ماده

 

 .در بیع کلی و کلی در معین تملیک با تعیین مصداق صورت می پذیرد: 2نکته 

یا نسیه است ( مبیع و ثمن هر دو حال)عقد بیع از لحاظ حال یا مؤجل بودن عوضین، یا نقد است : 3نکته 

مبیع و ثمن هر دو کلی و )و یا کالی به کالی است ( مبیع کلی و مؤجل)یا سلف است ( ثمن کلی و مؤجل)

 (.مؤجل

همچنین بیع . زم به ذکر است که در بیع سلف یا سلم، قبض ثمن فی المجلس شرط صحت عقد نیستال

 . کالی به کالی در حقوق ایران صحیح است

در بیع عین معین و کلی در معین کافی است مقدار و وصف مبیع به نحوی از انحاء نزد طرفین : 0نکته 

ماده )کلی مقدار و وصف مبیع باید در عقد ذکر شود ولی در بیع (. م.ق 303و  302مواد )معلوم باشد 

 (. م.ق 351

 

 یا ذرع یا عدد یا کیل یا وزن به آن مقدار تعیین  و باشد معلوم باید مبیع وصف و جنس و مقدار ـ 302 ماده

 . است بلد عرف  تابع ، مشاهده یا مساحت

 یا نشده شمرده مبیع هنوز شود اگرچه می واقع بیع شود فروخته معین مقدار شرط به مبیع اگر ـ 303 ماده

 .باشد نشده ذرع یا کیل

 مقدار که است صحیح وقتی ، باشد بیع(  عدیده افراد بر صادق یعنی) کلی ، مبیع که صورتی در ـ 351 ماده

 .شود ذکر مبیع وصف و جنس و
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(. م.ق 074و  308مواد )هر گاه به هنگام عقد قدرت بر تسلیم موجود نباشد عقد باطل است : 5نکته 

ولی اگر بعد از عقد قدرت بر تسلیم به طور دائمی سلب شود و یا در تعهدی که به صورت وحدت مطلوب 

 (. م.ق 387ماده )است قدرت بر تسلیم موقتاً از میان برود عقد منفسخ می شود 

 

 عقالیی منفعت یا و مالیت که یا چیزی و است ممنوع قانوناً آن فروش و خرید که چیزی بیع ـ 308 ماده

 .باشد  تسلّم بر قادر خود ، مشتری اینکه مگر است باطل ندارد آن تسلیم بر  قدرت ، بایع که چیزی یا ندارد

 به باید ثمن و منفسخ ، بیع شود تلف بایع  طرف از اهمال و تقصیر بدون ، تسلیم از قبل مبیع اگر ـ 387 ماده

  این در که باشد نموده رجوع او مقام قائم یا حاکم به متسلی برای بایع  اینکه مگر گردد مسترد مشتری

 .بود خواهد مشتری مال از تلف ، صورت

 . است شرط مستأجره عین  تسلیم بر قدرت ، اجاره صحت در ـ 074 ماده

 

باألخره هر گاه در تعهدی که به صورت تعدد مطلوب است قدرت بر تسلیم موقتاً سلب شود طرف معامله 

 (. م.ق 528و  088مواد )م خواهد داشت خیار تعذر تسلی

 

 در گردد مستأجر مزاحم ، آن یا منافع مستأجره عین در حقی ادعای بدون ثالثی شخص اگر ـ 088 ماده

 و مزاحمت  رفع برای تواند می ننمود فسخ اگر و دارد فسخ حق باشد مستأجر قبض از قبل که صورتی

 و ندارد فسخ حق شود واقع قبض از بعد اگرمزاحمت و دکن رجوع مزاحم خود به المثل اجرت  مطالبه ی

 .کند رجوع مزاحم  به تواند  می فقط

 ، عامل کند غصب را آن شود عامل  تسلیم مزارعه مورد زمین اینکه از قبل ثالثی شخص اگر ـ 528 ماده

 .ندارد فسخ حق شود واقع تسلیم از بعد اگرغصب ولی شود می فسخ بر مختار

 

ه بیع عین معین از روی نمونه منعقد شود و مبیع مخالف نمونه درآید مشتری خیار تخلف از هر گا: 6نکته 

ولی اگر بیع کلی باشد و مصداق (. م.ق 350ماده )خواهد داشت ( خیار تخلف از شرط صفت)وصف 

باألخره  .تسلیم شده به خریدار مطابق نمونه نباشد مشارالیه حق فسخ ندارد و باید الزام فروشنده را بخواهد

در بیع کلی در معین اگر الزام بایع به تسلیم مصداق مطابق نمونه ممکن نباشد مشتری حق فسخ خواهد 

 . داشت
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 تسلیم نمونه مطابق مبیع باید تمام صورت این در آید به عمل نمونه روی از بیع است ممکن ـ 350 ماده

 . خواهد داشت فسخ خیار والّا مشتری شود

 

م .ق 360و  363مطابق مواد ( که برای بایع خیار شرط وجود دارد)یاری یا بیع شرط در بیع خ: 7نکته 

قانون ثبت بیع  33تملیک به موجب عقد صورت می پذیرد نه با انقضای مدت خیار ولی به موجب ماده 

 . شرط مملک نیست و اثر عقد رهن را دارد

 

 ، ثمن تأدیه ی یا مبیع تسلیم برای اجلی  وجود یا متبایعین برای فسخ خیار وجود ، بیع عقد در ـ 363 ماده

شود  مُفَلَّس متعاملین احد ، آن تسلیم از قبل و بوده معین عین مبیع یا  ثمن اگر بنابراین شود نمی انتقال مانع

 . داشت خواهد را عین آن مطالبه ی حق دیگر، طرف

 ، قبض که بیعی در و خیار انقضاء ریخ تا از نه است بیع عقد حین از مالکیت ، خیاری بیع در ـ 360 ماده

 . بیع وقوع حین از نه است شرط حصول حین از انتقال(  صرف بیع مثل) است صحت شرط

 

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند ضامن عین و منافع آن است هر چند به فساد بیع جاهل : 8نکته 

 (. م.ق 366ماده )می گویند  این ضمان را اصطالحاً ضمان مقبوض به عقد فاسد. باشد

 

 ناقص یا تلف اگر و کند رد صاحبش به  را آن باید کند قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه ـ 366 ماده

 .بود خواهد  آن منافع و عین ضامن شود

 

 ولی در بیع(. م.ق 370ماده )در بیع عین معین مشتری می تواند بدون اذن بایع، مبیع را قبض کند : 2نکته 

 . کلی و کلی در معین یا بایع باید مبیع را تسلیم کند و یا به خریدار اذن در قبض بدهد

 

 .کند قبض اذن بدون را تواند مبیع می مشتری و نیست شرط بایع اذن ، قبض حصول در ـ 370 ماده

 

دارند  در عقود معوضی که دو تعهد ایجاد می کنند، اگر هر دو تعهد حال باشد طرفین حق حبس: 14نکته 

هر گاه یکی از دو تعهد حال و دیگری مؤجل باشد و تعهد حال تا فرا رسیدن اجل به (. م.ق 377ماده )

. تأخیر افتد، متعهد آن نمی تواند به حق حبس استناد کند بلکه طرف دیگر از این حق برخوردار است
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عقد اقاله شود طرفین در در صورتی که . همچنین است دو تعهد مؤجلی که تاریخ اجل آن ها متفاوت است

 . بازگرداندن دو عوض حق حبس دارند ولی به هنگام فسخ عقد چنین حقی وجود نخواهد داشت

 

 به حاضر دیگر طرف تا کند خودداری ثمن یا مبیع تسلیم از دارد حق مشتری و بایع از یک هر ـ 377 ماده

 باید باشد حال  که ثمن یا مبیع از دامک هر صورت این در باشد مؤجل یا ثمن مبیع اینکه مگر شود تسلیم

 .شود تسلیم

 

هر گاه مبیع معین و یا مبیع کلی پس از تعیین مصداق پیش از تسلیم بدون تقصیر بایع تلف شود : 11نکته 

 (. م.ق 387ماده )بیع منفسخ می شود 

 

 به باید ثمن و منفسخ ، عبی شود تلف بایع  طرف از اهمال و تقصیر بدون ، تسلیم از قبل مبیع اگر ـ 387 ماده

  این در که باشد نموده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم برای بایع اینکه  مگر گردد مسترد مشتری

 .بود خواهد مشتری مال از تلف ، صورت

 

همچنین . انفساخ بیع در فرض باال موافق قاعده بوده و در سایر موارد مشابه نیز اعمال می شود: 12نکته 

 . کم امری نمی باشداین ح

هر گاه بایع قبل از تسلیم مبیع در اثر تقصیر آن را تلف کند مشتری می تواند یا به استناد خیار : 13نکته 

 . تعذر تسلیم بیع را فسخ کند و یا از بایع مطالبه بدل نماید

مگر ( م.ق 382ماده )هر گاه مشتری قبل از تسلیم مبیع آن را تلف کند اصوالً حقی بر بایع ندارد : 10نکته 

 .اینکه بایع او را فریب داده باشد که در این صورت بایع از باب غرور ضامن است

 

 مشتری باشد مشتری از عمل ناشی آن نقص یا مبیع شدن تلف  فوق، ماده ی دو مورد در اگر ـ 382 ماده

 .کند را تأدیه  ثمن باید و ندارد بایع بر حقی

 

تسلیم مبیع آن را تلف کند و بایع در این امر تقصیری نداشته باشد بیع منفسخ  هر گاه ثال  قبل از: 15نکته 

 . می شود
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و اگر ( م.ق 388ماده )هر گاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری خیار تبعض صفقه دارد : 16نکته 

 (. م.ق 025ماده )مبیع پیش از تسلیم معیوب شود مشتری خیار عیب خواهد داشت 

 

 فسخ را معامله که داشت حق خواهد مشتری شود حاصل نقصی مبیع در ، تسلیم از قبل گرا ـ 388 ماده

 .نماید

 . است سابق عیب در حکم شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی ـ 025 ماده

 

 هر گاه مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص مشتری تلف شود، بیع منفسخ می شود و اگر: 17نکته 

 053ماده )ناقص شود مشتری خیار تبعض صفقه دارد و اگر معیوب شود مشتری خیار عیب خواهد داشت 

 (. م.ق

 

 تلف ، متعاملین یا بایع خیار در زمان و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در ـ 053 ماده

بایع  عهده ی  به نقص یا لفت باشد مشتری مختص خیار، اگر و است مشتری  عهده ی بر شود ناقص یا

 . است 

 

در معامله فضولی هر گاه فضول، عوض را از اصیل گرفته باشد و مالک عقد را اجازه نکند فضول : 18نکته 

ضامن درک است یعنی باید عوض را به اصیل رد کند و در صورت جهل اصیل خسارات او را نیز جبران 

 (. م.ق 321و  324مواد )نماید 

 

 به تصریح چه اگر است ضامن درآید بایع للغیر مستحق جزئاً یا کالً مبیع ، ثمن قبض از بعد اگر ـ 324 ماده

 .باشد نشده ضمان

 در و دارد مسترد را مبیع ثمن باید بایع  ، مبیع از بعض یا کل برآمدن للغیر  مستحق صورت در ـ 321 ماده

 .برآید نیز مشتری بر وارده تغراما عهده ی از باید بایع وجود فساد، به مشتری جهل صورت

 

 . شرط تشدید یا تخفیف و یا عدم ضمان درک، هر سه صحیح می باشد: 12نکته 

 . ضمان درک ویژه ی بیع نیست و در هر عقد معوضی راه دارد: 24نکته 
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 خیارات
 233تا  036مواد 

ما بر عکس عمـل  . گفته است قانونگذار کار مسخره ای کرده اول خیارات را گفته و آخر سر کلیات را

 . می کنیم یعنی اول کلیات و بعد تك تك خیارات را توضیح می دهیم

 :کلیات

 (.م.ق 634ماده )خیار فقط در عقد الزم است . یعنی حق فسخ عقد الزم: خیار

 

تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشهد مگهر خیهار     -634ماده

 .خیر ثمن که مخصوص بیع است أمجلس و حیوان و ت

 

 . ده تا خیار را شمرده که دو تا به آن اضافه می کنیم 591ماده 

 

 :ندا خیارات از قرار ذیل -934ماده

 خیار مجلس  -1 

 خیار حیوان -9 

 خیار شرط  -9 

 خیر ثمنأخیار ت -6 

 یت و تخلف وصفؤخیار ر -3 

 خیار غبن -4 

 خیار عیب -2 

 خیار تدلیس -8 

 یار تبعض صفقهخ -3 

 خیار تخلف شرط -13
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علـتش ایـن   )تا است  11تا و حداکثر  3تا است که در فقه حداقل  11یعنی در قانون مدنی خیارات 

که یکی خیـار تفلـیس اسـت و یکـی خیـار تعـذر       ( است که بعضی از فقها دو خیار را یکی می دانند

 .تسلیم

 : خیار سه موردش فقط در بیع وجود دارد 19این از  

 خیار مجلس .1

 خیار حیوان .9

 خیار تأخیر ثمن .9

این سه تا فقط مخصوص بیـع اسـت کـه    . که این ها با خیار مجلس و حیوان و خیار شرط فرق دارد

 (. م.ق 131ماده )گویند  مشتركرا  خیاراتگویند و بقیه ی خیارات مختص 

 

ر خیهار  تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممکن است موجود باشهد مگه   -634ماده

 .خیر ثمن که مخصوص بیع است أمجلس و حیوان و ت

 

خیار بایـد بـا ماهیـت عقـد     . یك قاعده دارد! نه. تا در همه ی عقود هست 9که آن  فکر نکنید: نکته

سهه عقهد وجهود     شهرط در خیار غبن مربوط به عقود معوض است و خیار سازگار باشد مثالً 

که دو مورد اخیر مـاده نـدارد ولـی خیـار      وقفیکی و  ضَمانیکی ، (1343ماده )نکاح یکی  ندارد

 . شرط در ضمان یك نکته ی جالب دارد که بعداً گفته می شود

 

عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شهرط خیهار   ه شرط خیار فسخ نسبت ب -1343ماده

 نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعهد از فسهخ مثهل آن   

 .مهر ذکر نشده باشد اصالًست که ا

 

 : خیار شرط با بقیه ی خیارات دو فرق دارد: نکته

خیار شرط ناشی از عقد است یعنی طرفین بخواهند شرط می گذارند و بخواهند شرط نمی  .1

خیهار شهرط منشهأ    . اما بقیه ی خیارات دست قانون است و دست طرفین نیست. گذارند

 . انونی دارندقراردادی دارد و بقیه ی خیارات منشأ ق

بقیه ی خیارات مربوط بهه طهرفین   . خیار شرط تنها خیاری است که ثالث هم دارد .9

 . است

 

 :سه گروه می باشند خیارات از نظر مدت

 :خیارات مدت دار سه تا است: گروه اول

 خیار مجلس (1)
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 خیار حیوان (1)

 خیار شرط (5)

 .سر رسید مدت شرط شدهروز و خیار شرط تا  5خیار مجلس تا زمان جداهی است، خیار حیوان تا 

ولی فوری اند از چه وقت؟ از تاریخ علـم یعنـی هـر وقـت     خیارات فوری که مدت ندارند : گروه دوم

 .فوری باید اعمال کنید ،فهمیدید خیار دارید

پس خیارههای فهوری   ( اصل عدم فوریت خیار است)اصل این است که خیار فوری نیست  

  .استثناء هستند و نیاز به تصریح دارند

 

 : خیارات فوری چهار مورد است

 (613ماده )خیار رؤیت  .1

 (693ماده ی )خیار غبن  .9

 (693ماده ی )خیار عیب  .9

 (663ماده ی )خیار تدلیس  .6

 

 .یت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری استؤخیار ر -613ماده

 .خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است -693ماده

 .ری استن فوه آخیار عیب بعد از علم ب -693ماده

 .ن فوری استه آخیار تدلیس بعد از علم ب -663ماده

 

 :خیارات غیر فوری که مدت ندارند، ماده ندارند و فوری هم نیستند و عبارتند از: گروه سوم

خیار تفلـیس   . 1(  یا تخلف از شرط)خیار تخلف شرط . 5خیار تبعض صفقه  . 1خیار تأخیر ثمن  . 1

 .خیار تعذر تسلیم. 3

یم ایـن دو را بـا هـم    مـی خـواه  . ار یك حق مالی است، حق شفعه هم یك حق مالی استخی: نکته

 :مقایسه کنیم

 

 مقایسه ی خیار با حق شفعه

حـق شـفعه حـق عینـی     . هر دو حق مالی اند ولی خیار نه حق عینی است و نه حـق دینـی   .1

 . است

شـفعه هـم قابـل    خیار قابل انتقال ارادی نیست و حق . هیچکدام قابل انتقال ارادی نیستند .1

 . انتقال ارادی نیست

خیـار بـه ارث مـی رسـد و حـق      (. یعنی قابل انتقال قهری هستند)هر دو به ارث می رسند  .5

 . شفعه هم به ارث می رسد
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 :به ارث رسیدن خیار

 .خیار به ارث می رسد 113طبق ماده 

 

 .هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود -663ماده

 

 :ه سه استثناء دارد که دو مورد در قانون هست و یك مورد نیستاین قاعد 

 (. 111ماده ی )اگر خیار شرط به قید مباشرت طر  باشد به ارث نمی رسد  (1)

 

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط لهه قهرار    -664ماده

 .داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد

 

برای ثالث باشد و ثالث بمیرد به وراثش نمی رسد و از بین مـی رود  خیار شرط اگر  (1)

 (.113ماده ی )

 

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشهد منتقهل بهه ورثهه      -662ماده

 .نخواهد شد

 

خیـار مجلـس مـوقعی بـه ارث مـی      . استثناء سوم ماده ندارد و حقوقدانان گفته اند (5)

اگر تمام وراثش در مجلس باشـند خیـار مجلـس بـه     رسد که وقتی طر  می میرد 

همه می رسد اما اگر حتی یکی از وراث در مجلس نباشد خیار از بین می رود و بـه  

 . هیچ کس نمی رسد

کـه بـه ایـن حالـت     ( همه با هـم )وقتی خیار به ارث رسید وراث باید دسته جمعی فسخ کنند : نکته

یکی از وراث مخالف باشد بقیـه ی وراث هـیچ کـاری     اگر(. فسخ ایقاع بود)می گویند  ایقاع جمعی

 . نمی توانند بکنند

خالصـه  . در معامله ی اموال غیر منقول اگر برای متوفی خیار باشد، این خیار به زن می رسـد : نکته

 . خیار برای زن فایده دارد

 

 به ارث رسیدن حق شفعه

ه شفعه شـخ  بمیـرد، حقـش بـه     اگر قبل از اخذ ب. به وراث می رسد 315حق شفعه طبق ماده ی 

 . وراثش می رسد
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 .شود حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می -899ماده

 

اگر همه ی وراث بخواهند اخـذ  . توسط وراث دارد  اعمال خیاراعمال حق شفعه توسط وراث فرقی با 

پول را به وی می دهنـد و  همه ی وراث می روند نزد مشتری . به شفعه کنند که هیچ مشکلی نیست

. حال بعضی از وراث نمی خواهند اخذ به شفعه کنند چون باید پول بدهنـد . سهم را تملك می کنند

اگر بعضی از وراث نخواهند بقیه ی وراث می توانند اخذ به شفعه کنند اما باید کل مـال را از طـر    

به سهم خود اخـذ بـه شـفعه کننـد      یعنی نمی توانند نسبت. بگیرند و نمی توانند تبعیض قاهل شوند

 (.م.ق 311ماده ی )

 

هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمهی تواننهد    -896ماده

آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرو نظر کنند یا نسبت به تمهام  

 .مبیع اجرا نمایند

 

 .داردتعارض  313که این با ماده ی 

 

یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق ه حق شفعه را نمی توان فقط نسبت ب -813ماده

 .مزبور یا باید از آن صرو نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید

 

خیـار قابـل   . چهارمین شباهت خیار با حق شفعه این است که هر دو قابـل اسـقاط هسـتند    .1

 . است اسقاط است و حق شفعه هم قابل اسقاط

 (. م.ق 113ماده )خیار قابل اسقاط است 

 

 .توان در ضمن عقد شرط نمود سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می -668ماده

 

پـس در  (. اسقاط کافه ی خیارات)در عقد می توانیم شرط کنیم که همه ی خیارات ساقط بشـوند  

ر در عقد بگوهیم تمام خیارات ساقط اگ. عقد می توانیم تمام خیارات را ساقط کنیم اما یك نکته دارد

 : بشود، شامل سه خیار نمی شود

چون شخ ، طر  معامله را فریب داده رفته و خیارش را هم ساقط )خیار تدلیس  (1)

 (.کرده است که با نظم عمومی تعارض دارد

 خیار تفلیس (1)

 .خیار تعذر تسلیم که با نظم عمومی تعارض دارد (5)
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 .(طبق قاعده ی اقدام)دارد و ساقط کرده ایرادی ندارد  اگر طرو بداند که این خیارات را 

 

 

 (م.ق 311ماده ی )حق شفعه قابل اسقاط است 

 

هر چیزی که داللت بهر صهرو نظهر    ه حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن ب -899ماده

 .شود کردن از حق مزبور نماید واقع می

 

چون قبل از بیع حق شـفعه ای بـه   . ل از بیعحق شفعه را بعد از بیع می توان ساقط کرد نه قب: نکته

من و تو شریك هستیم، تو می خواهی بفروشی و به مـن مـی   . وجود نیامده که بخواهیم ساقط کنیم

تو می روی می فروشی که اآلن برای من حق شفعه به وجود مـی  ! گوهی می خری؟ من می گویم نه

گفته بـود شـریك بـا    . ضوع یك بار سؤال بوداین مو. آید و می توانم اآلن حق شفعه ام را اعمال کنم

رضایت شریك دیگر مالش را فروخته، آیا می تواند ادعای حق شفعه کند و آن را اعمـال کنـد؟ بایـد    

 . شاید اصالً طر  این کار را کرده که برایش حق شفعه به وجود بیاید. بلهبگوهیم 

 

 :خیارات

 

 :(593ماده ی ) سخیار مجل. 1

 

اند اختیهار   متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده هر یک از -932ماده

 .فسخ معامله را دارند

 

خیار مجلس اختصاص به یك طر  ندارد و برای هر دو طر  بـه وجـود مـی آیـد، هـم بـایع و هـم        

 . مشتری

 . با حالی که بعضی از خیارات در کلی نیست خیار مجلس در عقد کلی هم هست :نکته

بعضـی از خیـارات بـا عقـد بـه وجـود مـی آینـد یعنـی          . ر مجلس با عقد به وجود می آیدخیا: نکته

خیار مجلس بـا  . بعضی از خیارات هم بعد از عقد به وجود می آیند. بالفاصله با عقد به وجود می آیند

 . عقد به وجود می آید

عدم وجهود   ،اصلیعنی مبنای آن یك روایت است، . خیار مجلس استثناء است و مبنا ندارد: نکته

پس وقتی استثناء است باید تفسیر مضیق بشود و هر جا شهک کهردیم   . خیار مجلس است

 . خیار مجلس داریم یا نداریم، باید بگوئیم نیست
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در بیع بوسیله ی تلفن بعضی گفته اند خیار مجلس هست و بعضی گفته اند نیسـت کـه بایـد    : مثال

 . ندارد در بیع بوسیله ی تلفن خیار مجلس وجودگفت 

 . ، خیار مجلس نیست(اینترنت)در بیع بوسیله ی مکاتبه : مثال

 . ، خیار مجلس وجود ندارد(یك نفر وکیل دو طر  عقد است)در معامله با خود : مثال

 

 : (593ماده ی )خیار حیوان . 9

 

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیهار فسهخ معاملهه را     -938ماده

 .دارد

 

خیار حیوان به مشـتری اختصـاص   ! اما نه. طبق ظاهر ماده خیار حیوان فقط مخصوص مشتری است

که سه حالت است یا مبیع حیوان اسـت   اگر ثمن حیوان باشد بایع هم خیار حیوان داردندارد و 

و اگر مبیع حیوان باشد مشتری خیار دارد، اگر ثمن حیوان باشد بـایع خیـار دارد   . یا ثمن و یا هر دو

 . اگر ثمن و مبیع هر دو حیوان باشند، بایع و مشتری هر دو خیار دارند

 . در بیع هر طرو حیوان گرفت و مالک شد، خیار دارد: قاعده

 (.یعنی فقط در عین معین و کلی در معین است)خیار حیوان در کلی وجود ندارد : نکته

صـبح   10ید اآلن پنج شـنبه سـاعت   فرض کن. خیار حیوان با عقد به وجود می آید تا سه روز: نکته

صبح یکشنبه کـه   10صبح شنبه دو روز و تا  10صبح فردا یك روز تا  10است، حیوان را خریدی تا 

 . می شود سه روز، خیار داریم یعنی از لحظه ی عقد به مدت سه روز

حیهوان مهرده کهه    . خیار حیوان مربوط به حیوان زنده است که معلوم و واضح اسهت : نکته

 . حیوان نیست دیگر

 

  :(101تا  599مواد )خیار شرط . 9

 

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر  -933ماده

 .دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد

 

  .خیار شرط با شرط خیار یکی استاوالً 

خیـار  . ای ثالث می توان شـرط کـرد  خیار شرط اختصاص به یك طر  ندارد، برای هر دو طر  یا بر

، یـا  (1)، یا بایع و مشتری دارد (تا 5)یا بایع دارد یا مشتری دارد و یا ثالث دارد . حالت دارد 3شرط 

 (.3)و یا بایع و مشتری و ثالث دارد ( 1)، یا مشتری و ثالث دارد (3)بایع و ثالث دارد 
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 .خیار شرط در عقد کلی هم هست: نکته

خیهار شهرط یهک    )اگر ابتدای خیار شرط . دو نوع است، متصل و منفصل خیار شرط: نکته

زمان عقد باشد می شود متصل و اگر ابتدای خیار شرط بعد از عقهد  ( ابتدا دارد و یک انتها

اگر هم ابتدای خیار شرط را نگوئیم اشکالی ندارد می شهود متصهل   . باشد می شود منفصل

 (.633طبق ماده ی )

 

اال  ء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب اسهت و اگر ابتدا -633ماده

 .تابع قرار داد متعاملین است

 

خیار دارم بـه مـدت یـك هفتـه     ( پنج شنبه)من و شما یك عقدی می بندیم، من می گویم از امروز 

و شـما  من . اما اگر من بگویم از شنبه خیار دارم به مدت یك هفته می شود منفصل. می شود متصل

 . یك عقد می بندیم و من می گویم من تا یك هفته خیار دارم خداحافظ، می شود متصل

و اگر مهدتش مشهخص نباشهد طبهق     ( مدت)خیار شرط انتهایش باید مشخص باشد : نکته

 . هم شرط باطل است و هم عقد 631ماده 

ه ایـن معاملـه غـرری    میلیون و برای خودم خیار گذاشتم خداحافظ کـ  100مثالً خانه ام را فروختم 

 . است و باطل

 

 .اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است -631ماده

 

که گفته اگر خیار مدت نداشته باشد عقد باطل است، مربهوط بهه عقهود     631ماده ی : نکته

م بهدون  در عقود مجانی چون غرر وجود ندارد می توانیم خیار شرط بگهذاری . معوض است

 . که مشکلی ندارد و غرری نیست( مانند صلح بالعوض و هبه)مدت 

 

 :(109تا  101مواد ) خیار تأخیر ثمن. 6

خیار تأخیر ثمن فقط مربوط به بایع است، تنها خیاری که مخت  به یك طر  است و طـر  دیگـر   

تـأخیر ثمـن    پـس خیـار  . (تمام خیارات را به نوعی همـه دارنـد تحـت شـرایطی    )به هیچ وجه ندارد 

 (. 101ماده )مخت  بیع است و مخت  بایع است 

 

خیر در تسهلیم مبیهع   أخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیار ت -634ماده

 .این اختیار نمی باشد
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 :چهار تا شرط دارد  ،برای اینکه بوجود بیاید،خیار تأخیر ثمن 

و در عـین معـین و کلـی در معـین     پس خیار تأخیر ثمن در کلی نیسـت  )مبیع کلی نباشد  .1

 .پس اگر مبیع کلی باشد، خیار تأخیر ثمن بوجود نمی آید(. است

 .مبیع و ثمن هر دو حال باشند و هیچ کدام مؤجل نباشند .1

. پس این خیار بعد از عقد به وجود می آید یعنی بعد از سـه روز . سه روز از تاریخ بیع بگذرد .5

ی خیار تأخیر ثمن بعد از سـه روز بوجـود مـی آیـد و     خیار حیوان با عقد است تا سه روز ول

خیار شرط هم متصل بود و هم منفصل که متصـلش بـا عقـد بـود و     . حاال حاالها هم هست

 (.منفصلش بعد از عقد

حاال یا هیچـی را ندهـد یـا بعضـی را، مهـم      )در این سه روز نه بایع تمام مبیع را داده باشد  .1

پس اگر هر کـدام تمـام را بدهنـد دیگـر خیـار      . باشد و نه مشتری تمام ثمن را داده( نیست

 . نیست

 . با جمع شدن این چهار شرط بایع خیار دارد

هست و شـرط دوم هـم   ( مبیع عین معین باشد)این میز را فروختم هزار تومان که شرط اول : مثال

من میـز را   شما می گوهید بروم پول را بیاورم، من هم می گویم(. مبیع و ثمن هر دو حال اند)هست 

یعنی حاال این میز تملیك شده و اما اگر رفتی و تا سـه روز  . تا پول را بیاوری( حق حبس)نمی دهم 

نیامدی که تو ضرری نکرده ای ولی میز تو دست من است و اگر تلف شـود مـن مقصـرم کـه قـانون      

خیـار بـه خـاطر     گفته تا سه روز است و بعد از سه روز من حق دارم بیع را فسخ کنم و بروم که ایـن 

 . ضرر بایع است

یك سری چیزها وجود دارد که در حکم دادن . اگر مشتری ثمن را بدهد بایع دیگر خیار ندارد: نکته

 :که اگر اینها اتفاق بیفتد بایع خیار ندارد( یعنی دادن ثمن نیست. )ثمن است

ـ  که وقتی مشتری  :دادن ضامن .1 یرد چـون  مان را بپـذ برای ثمن ضامن بدهد و بایع عقـد ض 

پـس ضـامن دادن در حکـم دادن ثمـن     )مه ی بایع بری شده، بایع خیار تأخیر ثمن ندارد ذ

 (است

مشتری به بایع می گویـد بـرو ثمـن را از فالنـی بگیـر یـا بـایع بـه          :اگر ثمن حواله بشود .1

. مشتری می گوید پول را به جای اینکه به من بدهی به فالنی بده چون من بـه او بـدهکارم  

 . ن توسط هر کدام از طرفین حواله شود، بایع خیار تأخیر ثمن نداردپس اگر ثم

 

 (:113تا  110مواد )خیار رؤیت و تخلف وصف . 3

 . خیار رؤیت را در بحث بیع از روی نمونه خوانده ایم

خیار رؤیت این است که یك نفر مالی را ندیده و به وصف خریده یا از روی نمونـه خریـده یـا اینکـه     

این را خیار رؤیـت  . دیده و به اعتبار شناخت قبلی خریده و حاال می بیند فرق کرده است مال را قبالً

که گفته مال را قبالً دیـده و بـه اعتمـاد     115گفته و یکی را ماده ی  110گویند که یکی را ماده ی 
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ر فسـخ  رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصا  قـبالً را نـدارد و خیـا   

 . دارد

 

را فقط به وصف بخرد بعهد از دیهدن اگهر دارای     هر گاه کسی مالی را ندیده و آن -613ماده

همهان نحهو کهه    ه شود که بیع را فسخ کند یا ب اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می

 .هست قبول نماید

سابق معامله کند ت ؤیدیده و به اعتماد ر هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً -619ماده

 .و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاو سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت

 

، خیار (حتی مال خودش)هر طر  که مال را ندیده باشد . خیار رؤیت اختصاص به یك طر  ندارد

 :دارد که چهار حالت است

 مشتری مبیع را ندیده .1

 بایع مبیع را ندیده .1

 دیدهبایع ثمن را ن .5

 مشتری ثمن را ندیده .1

من یـك بـار   . این باغ به تو ارث رسیده و تو اصالً ندیده ای. شما یك باغی دارید در شهرستان: مثال

می روم آنجا باغ را می بینم که به تو دروغ می گویم و می گویم باغت داغان شـده اسـت و تـو مـی     

می روی و می بینی که خیلی هـم   حال تو. گوهی چکار کنم و من می گویم می خرم به قیمت پاهین

خیار رؤیت در عقد کلی نیسهت یعنهی در   . که به استناد خیار رؤیت حق فسخ داریخوب است، 

 . عین معین و کلی در معین راه دارد

، به جایش الزام است آن وقهت  (مثل خیار رؤیت)در مواردی که در کلی خیار نیست : قاعده

یعنی در بیع کلی خیار رؤیهت نیسهت و بهه جهایش     . اگر الزام نشد خیار تعذر تسلیم است

ایهن  . الزام است، خیار عیب نیست و به جایش الزام است و اگر الزام نشد خیار تعذر تسلیم

 . قاعده فقط مخصوص این خیار نیست و به طور کلی وجود دارد

 . خیار رؤیت با عقد به وجود می آید: نکته

 

 :(111تا  111مواد )خیار غبن . 4

بن اختصاص به یك طر  ندارد، هر طر  که در معامله غبن فاحش داشته باشـد خیـار دارد   خیار غ

 . یعنی اگر مشتری گران بخرد خیار دارد و اگر بایع ارزان بفروشد خیار دارد(. 111ماده ی )

 

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علهم بهه غهبن     -614ماده

 .را فسخ کند می تواند معامله
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 (. 113ماده )غبن فاحش غبنی است که عرفاً قابل مسامحه نباشد 

 

 .قابل مسامحه نباشد غبن در صورتی فاحش است که عرفاً -612ماده

 

 

خیار غبن با عقد به وجود می آید چـون مـالك عـدم تعـادل دو     . خیار غبن در کلی هم هست: نکته

 . ال و پاهین می شودعِوض زمان عقد است زیرا قیمت ها همیشه با

 .جاهل است مخت  بهخیار غبن : نکته

عالم خیار ندارد به خاطر قاعـده ی  . مخت  به جاهل است( اکثر یعنی نه همه)اکثر خیارات : قاعده

 (. 113ماده ) قیمت عادلهجاهل به چی؟ جاهل به (. خودت کردی که لعنت بر خودت باد)اقدام 

 

بوده است خیهار فسهخ نخواههد     قیمت عادلهه ه عالم باگر مغبون در حین معامل -618ماده

 .داشت

 

پس مدعی کسی است که مـی گویـد تـو عـالم     ( یعنی اصل عدم علم است)اصل جهل است : قاعده

 . بودی، بین غابن و مغبون چه کسی مدعی است؟ غابن، و باید ثابت کند

فقـط دو عـوض مـالك     یعنی)برای تشخی  غبن فقط دو عوض را نبینیم  119طبق ماده ی : نکته

 .و باید تمام شراهط معامله را لحاظ کنیم اعم از شروط ضمن عقد( نیست

 

 . در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد -613ماده

 

میلیون ولی بـه   3به فرض ماشین را اآلن بخری . اقساط معامله ی نقد گرانتر است یا اقساط؟: مثال

 . آیا می شود به اقساط بخری بگویی مغبون شدم؟ نهمیلیون  3اقساط بخری 

ماشـین چنـد   . «عجـل بخشـی از ثمـن در مقـابلش اسـت     »یعنی « للعجل قسطٌ من الثمن»: قاعده

 . میلیون بود؟ اول پنج میلیون بود که سه میلیون شد سود اقساط

بعضـی از خیـارات    .این نکته در خیار غبن است اما ما می خواهیم به عنوان یك قاعده بگوهیم: نکته

ولی اکثر خیارات مبنا دارد و مبنایش هم دفع . مبنای منطقی ندارد مثل خیار مجلس و خیار حیوان

حال منطق اقتضاء مـی کنـد اگـر ضـرر بـرود،       . ... مثل رؤیت، غبن، عیب، تخلف شرط و. ضرر است

 . اید خیار هم برودچرا خیار داری چون ضرر کردم حاال ضررت را جبران کردم که ب. خیار هم برود
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گفته ضرر برود خیار هم می رود و یکی دیگر می  133ماده . دو تا ماده داریم که با هم تعارض دارند

را چـون منطقـی    133که راه حل این است کـه مـاده ی   ( 111ماده )گوید ضرر برود خیار نمی رود 

 . است تفسیر موسع کنیم و یك قاعده در بیاوریم

 

ه طرو خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدههد خیهار غهبن    اگر کسی ک -691ماده

 .ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد

توانهد   می مستأجردر حال اجاره معیوب بوده  مستأجرههرگاه معلوم شود عین  -628ماده

ت قبهول کنهد ولهی    همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجره اجاره را فسخ کند یا ب

 .حق فسخ ندارد مستأجرضرری نرسد  مستأجرنحوی که به ه رفع عیب کند ب مؤجراگر 

 

قاعـده ایـن اسـت کـه در همـه ی      . قاعده اینست که ضرر برود خیار می رود بجز خیار غبن: قاعده

 .خیارات اگر ضرر برود خیار می رود بجز خیار غبن که استثناء است

 

 

 :(153تا  111مواد )خیار عیب . 2

(. 153مـاده  )خیار عیب اختصاص به یك طر  ندارد و هر طر  که کاالی معیوب بگیرد خیـار دارد  

 . اگر مبیع معیوب باشد مشتری خیار دارد و اگر ثمن معیوب باشد بایع خیار دارد

 

 . عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی استاز حیث احکام  -692ماده

 

 

 . در کلی الزام هست(. 131و  153ده ی ما)خیار عیب در کلی نیست : نکته

 

 مسهتأجر جر داده معیوب در آیهد  ؤاگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که م -689ماده

ن ممکهن  تبهدیل آن نمایهد و اگهر تبهدیل آ    ه مجبور ب را جرؤحق فسخ ندارد و می تواند م

 .نباشد حق فسخ خواهد داشت

 

 :عقد یا بعد از عقد که دو حالت دارد خیار عیب چه وقت به وجود می آید؟ با: نکته

 (.115ماده ی )اگر عیب زمان عقد باشد، خیار عیب با عقد است : حالت اول

 (.135و  113مواد )اگر عیب بعد از عقد به وجود بیاید، خیار بعد از عقد است : حالت دوم
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ین شود که عیب مخفی و موجود در حه  خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می -699ماده

 .عقد باشد

 

ع حادث شود در حکهم عیهب سهابق    عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبی -693ماده

 .است

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یها   -639ماده

باشهد تلهف   متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری 

 .عهده بایع استه یا نقص ب

 

 

کسی است که عیب را ندیـده حـاال یـا عیـب مخفـی      جاهل . خیار عیب مربوط به جاهل است: نکته

 (. 111ماده ی )است  مالك شخصیبوده یا عیب آشکار است و مشتری اُسکُل بوده و نفهمیده که 

 

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیهع عهالم بهر آن نبهوده      -696ماده

مستور بوده است یا اینکهه   ست اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاًا

 .ه ولی مشتری ملتفت آن نشده استظاهر بود

 

 رشمی دهد یا فسخ یا اَ خیار عیب تنها خیاری است که به صاحبش دو تا حق

 (.699ماده ی ) 

 

وده مشتری مختار است در قبهول  اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب ب -699ماده

 .معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معاملهمبیع 

 

 (. 113ماده )یك فرمول دارد و یك ماده . به التفاوت مبیع سالم و معیوب است ا رش ما

 

او داده ه اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفهاوتی کهه بایهد به     -692ماده

 :گردد طریق ذیل معین میه شود ب

مت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسهط اههل   قی 

اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمهان بیهع   . خبره معین شود

بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیهع در حهال معیهوبی مقهدار     
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حال معیوبی کمتر یا زیهادتر از ثمهن معاملهه باشهد     و اگر قیمت مبیع در . ارش خواهد بود

نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معهین شهده و بهایع    

 .مشتری رد کنده همان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش به باید از ثمن مقرر ب

 

ل ماشـین خـراب اسـت و تـو     حا. میلیون ثمن است 3میلیون این  3یك ماشین را خریدی : فرمول

کارشناس را صدا می کنیم و به او مـی گـوهیم   . نمی خواهی فسخ کنی بلکه می خواهی ا رش بگیری

حال مـی گـوهیم   . میلیون 1می گوید . نمی گوهیم چقدر خریدیم. این ماشین خراب است قیمت کن

 دحـال عـد   (.قیمـت خـراب، قیمـت سـالم    )میلیـون   1قیمت سالم این ماشین چند است می گوید 

که اگـر سـاده   ( 1/1)کوچك را صورت یك کسر قرار می دهیم و عدد بزرگ را مخرج قرار می دهیم 

پس باید یك سوم آن را پـس  . دو سوم پنج میلیون که می شود قیمت ماشین(. 5/1)کنیم می شود 

 . بگیریم و دو سوم را به بایع بدهیم

 : ط می تواند ا رش بگیرد که عبارتند ازدر بعضی از موارد مشتری حق فسخ ندارد و فق: نکته

مبیع معیوب بوده که مشتری دو حق داشته یـا فسـخ یـا     :مبیع دست مشتری تلف شود .1

یعنهی  . مشتری تلف شد که فسخ از بین می رود و فقط ا رش داریـم  مبیع دست حال. ا رش

 . بر خال  قاعده که می گوید تلف مانع فسخ نیست . تلف مانع فسخ است

که حـق فسـخ نـدارد و    : (انتقال ارادی)بیع معیوب را به دیگری منتقل کند مشتری م .9

 . مثل هم هستند 1و  1می گویند و  تلف حکمیفقط می تواند ا رش بگیرد که این را 

مبیع گندم بود و تبدیل به آرد شـد در ایـن حالـت هـم      :مبیع دست مشتری تغییر کرد .9

 . ردمشتری حق فسخ ندارد و فقط می تواند ا رش بگی

دوباره مشتری حق فسخ نـدارد و  : در دست مشتری یک عیب دیگر در مبیع ایجاد شد .6

 :می تواند ا رش بگیرد و اما دو استثناء دارد با حالی که عیب جدید بوجود آمده

 .که مشتری حق فسخ هم دارد :عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد( الف)

مجلهس، حیهوان و   )  :ه باشهد عیب جدید در زمان خیار مخهتص مشهتری ر  داد  ( ب)

مبیع معیوب بوده مثالً حیوان بوده یك عیبی داشته حاال دست مشتری یك عیب دیگـر   (شرط

در این دو مورد عالوه بـر ارش  . ایجاد می شود که عیب دوم حق فسخ مشتری را از بین نمی برد

 . مشتری حق فسخ هم دارد

 

 :(110تا  153مواد )خیار تدلیس  .3

 

 .عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرو معامله شود تدلیس -698ماده
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این عملیات فریبنـده دو  (. تدلیس در لغت یعنی تاریکی)تدلیس یعنی عملیاتی که باعث فریب بشود 

 :نوع است

 گاهی عیب کاال را می پوشاند( الف

وصـف را   گاهی کاال عیب ندارد و با عملیات یك وصفی در آن نشان داده می شـود کـه کـاال آن   ( ب

 . ندارد

خیار تدلیس اختصاص به یك طر  ندارد یعنی هر طر  تدلیس کند طر  دیگر خیار تـدلیس دارد  

 (.159ماده )

 

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنهین   -693ماده

 .است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری

 

پس برای خیار تهدلیس حتمهاً طهرو عقهد بایهد      . کسی خیار نـدارد ولی اگر ثالث تدلیس کند 

 . تدلیس کند

 

 آیا خیار تدلیس در کلی هست یا خیر؟

خیار حیوان، تأخیر ثمن، خیهار رؤیهت و خیهار عیهب در کلهی راه نهدارد و       قبالً گفتیم که 

تثناء یعنـی اسـ  ) علـی االصـول  اما خیـار تـدلیس    .استثنائی هم ندارد و به جایش الزام می باشد

پس خیار تدلیس اسـتثناهاً در کلـی   . الزام می باشد علی االصولدر کلی نیست یعنی به جایش ( دارد

هر گاه تدلیس در یک وصفی بشود که در ههیچ مصهداقی از کلهی نباشهد یعنهی       ،راه دارد

پس وقتی محال است الزام ممکن نیست و این مـورد تنهـا   . وصفی را تدلیس کند که محال است

 . ت که در کلی خیار تدلیس راه داردموردی اس

کـه  ( به صـورت کلـی  )فردی ماشینی را تدلیس کرده و می گوید ماشینی را به تو می فروشم : مثال

کیلـومتر بـر    300حال فرد مصداقی به فروشنده می دهد که واقعـاً  . کیلومتر در ساعت می رود 300

. ر تدلیس در این حالت وجـود دارد الزام هم ممکن نیست چون محال است پس خیا. ساعت نمی رود

در نتیجه علی االصول خیار تدلیس در کلی نیست ولی استثناهاً اگر وصـفی محـال تـدلیس شـود در     

 . کلی هم راه دارد

 .خیار تدلیس با عقد به وجود می آید نه بعد از عقد: نکته

 

 . ن فوری استه آخیار تدلیس بعد از علم ب -663ماده

 

 

 :(115تا  111ماده ) خیار تبعض صفقه. 3
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ه شود که عقد بیع نسبت به بعهض مبیهع به    خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می -661ماده

صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یها   جهتی از جهات باطل باشد در این

به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بهوده  

 .ترداد کنداست ثمن را اس

 

 . است کاالو معنای دیگر آن  عقدو  معاملهصفقه یعنی 

تبعض صفقه یعنی یک عقد دو تکه مهی شهود و   . تبعض یعنی بعض بعض شدن، تکه تکه شدن

 . یک تکه از عقدی می پرد

خیـار تـبعض صـفقه    )دو ماشین را با یك عقد و در برابر یك ثمن مـی فروشـد   ( ب)به ( الف): مثال

هر گاه در عقدی چند کهاال در برابهر   عقد است یعنی حتماً در یك عقد باید باشد، مربوط به یك 

حال یکـی از ماشـین   . (پس در تعداد عقد، تعداد ثمن مهم است. یک ثمن بود، یک عقد است

در ایـن صـورت   . معامله را رد می کنـد ( غیر)است و دیگری مال غیر می باشد و او هم ( الف)ها مال 

( الـف )می تواند ماشین ( ب)شخ  . متی باطل و نسبت به قسمتی صحیح استمعامله نسبت به قس

البته فـرد مـی توانـد از خیـار تـبعض صـفقه هـم        . تبعض صفقه استفاده کندرا پس بدهد و از خیار 

 . استفاده نکند ولی پول قسمت باطل را بگیرد و این ربطی به خیار تبعض صفقه ندارد

پـس  . که باطل است، قسمت صحیح را هم می توان فسخ کـرد در خیار تبعض صفقه قسمتی از عقد 

  .فسخ در خیار تبعض صفقه نسبت به قسمت صحیح عقد است

فقط یك مورد خیار تبعض صفقه را گفته که خیار تبعض صفقه سـه مـورد    (فوق الذکر) 661ماده 

ه در اصـل  پس خیار تبعض صفق قسمتی از عقد باطل استدیگر هم دارد و ماده قسمتی را گفته که 

 : چهار مورد است

پـس هـر گـاه    . باز هم خیار تبعض صـفقه وجـود دارد   (:اگر قسمتی از عقد منفسخ بشود)مورد اول 

بخشی از عقد منفسخ بشود، فرد خیار تبعض صفقه دارد که در نق  مبیع قبل از قبض این مـورد را  

 (.533ماده ی )خواندیم 

 

حاصل شود مشتری حق خواههد داشهت کهه    اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی  -988ماده

 .معامله را فسخ نماید

 

می فروشد که هر دو ماشین هم مـال  ( ب)دو ماشین را طی یك عقد به شخ  ( الف)شخ  : مثال

ایـن  . حال قبل از تسلیم یکی از ماشین ها تلف می شـود . است و عقد صحیح می باشد( الف)شخ  

سبت به قسمتی صحیح اسـت و نسـبت بـه قسـمتی     حال عقد ن(. نق  تلف جزء بود)می شود نق  
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ولی هر گاه عقـد   باطلمی شود نه باطل چون هر گاه عقدی از ابتدا صحیح نباشد می شود  منفسخ

 . از ابتدا صحیح باشد و سپس از بین برود می شود منفسخ

ـ  :(اگر قسمتی از عقد فسخ شود) مورد دوم ا هر گاه یکی از طرفین قسمتی از عقد را فسخ کند ب

 . خیاری غیر از تبعض صفقه، طر  دیگر خیار تبعض صفقه دارد چون بخشی از عقد فسخ شده است

شما فردا گوسفند را با اسـتفاده  . من یك فرش و یك گوسفند را با هم در یك عقد می فروشم: مثال

حـال  ( یعنی بخشی از عقد را با توجه به خیار حیوان فسـخ مـی کنـی   )از خیار حیوان پس می دهی 

اما شما نمی توانستی فـرش را پـس   . ن خیار تبعض صفقه دارم و می توانم فرش را هم از تو بگیرمم

 . بدهی چون خیاری نداشتی و فقط نسبت به حیوان خیار داشتی

بـه فـرض دو نفـر در یـك مزرعـه شـریك        (:اخذ به شفعه نسبت به بخشی از مبیع)مورد سوم 

شـریك  . مزرعه با یك تراکتور در یك عقد مـی فروشـد   یکی از این دو نفر سهمش را از این. هستند

دیگر می آید با اخذ به شفعه مزرعه را از خریدار می گیرد و بـرای خریـدار خیـار تـبعض صـفقه بـه       

وجود می آید و می گوید تراکتور تنها به درد من نمـی خـورد و مـی توانـد از خیـار تـبعض صـفقه        

 . استفاده کند و عقد را بر هم زند

 

 :ار تبعض صفقهنکات خی

هر طرو که عقد نسبت به او دو تکه شهود خیهار   این خیار مخت  به یك نفر نیسـت،  : 1نکته 

 . دارد

 .خیار تبعض صفقه در کلی هم هست: 9نکته 

خیار تهبعض  می خواهیم ببینیم خیار تبعض صفقه با عقد به وجود می آید یا بعد از عقد؟ : 9نکته 

بود، با عقد است چون گفته قسمتی از عقد باطل بهوده و  صفقه در مورد اول که قانون گفته 

ولی خیار تبعض صفقه در سه مورد دیگر بعد از عقد به وجهود  . بطالن از اول عقد می باشد

می آید چون بخشی از عقد فسخ یا انفسا  یا اخذ به شفعه می شود که این حاالت بعهد از  

 . عقد به وجود می آیند

در مثالی کـه مـن دو ماشـین فـروختم کـه      مثالً  .ت  به جاهل استخیار تبعض صفقه مخ: 6نکته 

یکی مال غیر است، اگر شما بدانید که یك ماشین مال دیگری است و یکی مال من است شما خیـار  

از ایـن  . تبعض صفقه نداری و فقط می توانی ثمن داده شده را نسبت به ماشـین غیـر پـس بگیـری    

ار جاهل باشد هم خیار تبعض صفقه دارد و هـم مـی توانـد    بحث می توان نتیجه گرفت که اگر خرید

اما اگر خریدار عالم بود خیار تبعض صـفقه نـدارد و فقـط    . عقد را نگه دارد و ثمن پرداختی را بگیرد

 . می تواند ثمن را بگیرد

در یـك عقـد و در    تبعض صفقه معموالً در جاهی است که دو کاال وجود داشـته باشـد   خیار: 3نکته 

مثالً مـن یـك ماشـین را    . می تواند در یك کاال هم باشد( تبعض صفقه)اما این خیار . یك ثمنبرابر 
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کـه ایـن   ( غیـر )به شما فروختم که سه دانگ ماشین مال من است و سه دانگ دیگرش مال دیگری 

 . فقها به این خیار شرکت گویند. هم خیار تبعض صفقه می باشد

تبعض صفقه داریم اما اگر یك کاال بود خیار شـرکت بـه وجـود    فقها می گویند اگر دو کاال بود خیار 

 . اما قانون مدنی می گوید برای هر دو خیار تبعض صفقه وجود دارد. می آید

 

  :(م.ق 111ماده )خیار تخلف شرط یا تخلف از شرط . 13

 

ذکهر شهده    963الهی   996ر مواد طوری است که ده احکام خیار تخلف شرط ب -666ماده

 .است

 

 :شرط بر سه قسمت است  -996هماد

 شرط صفت -1 

 شرط نتیجه -9 

 یا نفیاً شرط فعل اثباتاً -9 

 .شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله 

 .شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود 

یها بهر شهخص    ست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بهر یکهی از متعهاملین    ا شرط فعل آن 

 .خارجی شرط شود

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلهوم شهود آن    -993ماده

  . صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

 

بـه  . این خیار اختصاص به یك طر  ندارد و هر طر  که از شرط تخلف کند طر  دیگـر خیـار دارد  

 (.بایع باشد یا مشتری)ولی مهم نیست مشروط له چه کسی باشد . شروط له خیار داردطور کلی م

 :خیار تخلف از شرط سه مورد است: نکته

 خیار تخلف از شرط صفت .1

 خیار تخلف از شرط نتیجه .1

 خیار تخلف از شرط فعل .5

ولهی خیهار   . خیار تخلف از شرط صفت در کلی نیست چون شرط صهفت در کلهی نیسهت   

 . تیجه و خیار تخلف از شرط فعل در کلی هستتخلف از شرط ن

خیار تخلف از شرط صفت و خیار تخلف از شرط نتیجه با عقد به وجود می آید چون تـا عقـد   : نکته

. منعقد شود، یا صفت هست و یا صفت نیست و تا عقد منعقد شود یا نتیجه هست یا نتیجـه نیسـت  
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آید چون بایـد ببینـیم بعـد از عقـد طـر  بـه       ولی خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد به وجود می 

 . اگر عمل نکرد الزام و اگر الزام هم نشد فسخ! شرط فعل عمل می کند یا نه

 

 :(م.ق 530ماده ) خیار تفلیس. 11

 

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشهد بهایع حهق     -983ماده

 .تواند از تسلیم آن امتناع کند شده باشد میاسترداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم ن

 

 : سه تا شرط الزم است( تفلیس از افالس می آید)برای پیدایش خیار تفلیس 

آیا خیار تفلیس در کلی هست؟ ایـن   .یکی از دو عوض عین معین باشد و آن یکی کلی باشد .1

اسـت چـون    سؤال در مابقی خیارات مطرح است اما در مورد خیار تفلیس این سؤال منتفی

 . در تفلیس اصالً یکی از دو عوض باید کلی باشد

بعـد از  )قبل از اینکه بدهد مفًلَّس شود ( مصداق کلی)آن طرفی که می خواهد کلی را بدهد  .1

 (.عقد و قبل از تسلیم

 . عوضی که عین معین است موجود باشد، خواه تسلیم شده باشد یا نه .5

که ممکن اسـت تسـلیم کـرده    )ین را تملیك کرده با جمع شدن این سه شرط آن کسی که عین مع

تفلیس دارد و می تواند عقد را فسـخ کنـد و عـین معـین را پـس      ، خیار (باشد یا تسلیم نکرده باشد

 . که داخل غرما نشود( چون عین معین موجود است)بگیرد 

ومان کلـی  میز عین معین و هزار ت)تومان که شرط اول وجود دارد  1000فروختم این میز را : مثال

مـن  . حاال قبل از این که تو هزار تومان را بدهی مف لَّس می شـوی . و تملیك صورت گرفت( می باشد

میز را بر می دارم و خداحافظ یعنی اگر تسلیم کرده باشم می گیرم و اگر تسلیم نکرده باشـم، دیگـر   

 . تسلیم نمی کنم

 . خ نکرده و باید از آن استنباط کنیماست هیچ اشاره ای به فس تفلیسکه راجع به خیار  530ماده 

و ثمـن کلـی اسـت کـه      تمبیع عین معین اسـ ماده گفته مشتری مفلَّس بشود که ماده فرض کرده 

در قسـمت آخـر مـاده گفتـه      .چون پول کلـی اسـت  . معموالً در تمام بیع ها همیشه همینطور است

 . استرداد که بین حق و استرداد یك فسخ در تقدیر است

اینکه خیار تفلیس در عقد بیع آمده ولی مخـت  بیـع نیسـت و در همـه ی عقـود معـوض       با : نکته

 (.معاوضه، اجاره و قرض)اجراء می شود 

خیار تفلیس بعد از عقد به وجود می آید چون اگر در زمان عقد طرو مفلَّهس باشهد،    :نکته

 . عقد باطل است

کـه در اجـاره مـی     313و  133لو دارد ماده زیـاد دارد امـا دو مـاده ی تـاب    )خیار تعذر تسلیم . 19

 .خیار تعذر تسلیم اختصاص به یك طر  ندارد :(خوانیم
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جره یا منافع آن مزاحم أاگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مست -688ماده

جر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود أجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأمست

مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر تواند برای رفع مزاحمت و  می

 .مزاحم رجوع کنده تواند ب مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می

را  اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن -398ماده

شود حق فسخ  غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع

 .ندارد

 

 . هر طر  که تسلیم نسبت به او متعذر بشود، خیار دارد: فرمول

قاعـده ی کلـی ایـن بـود، اول     . خیار تعذر تسلیم در کلی هم هست و بیشترش در کلی اسـت : نکته

 . الزام و اگر نشد خیار تعذر تسلیم اعمال می شود

ون اگر زمهان عقهد تسهلیم مقهدور     خیار تعذر تسلیم بعد از عقد به وجود می آید چ: نکته

 . نباشد، عقد باطل است

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 057تا  326مواد )خیارات  –فصل دوم 

 کلیات –مبح  اول 

 056ماده )خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مختص بیع بوده و سایر خیارات مشترک می باشند : 1نکته 

 (. م.ق

 

 حیوان و مجلس خیار مگر باشد موجود  است ممکن الزمه معامالت جمیع در خیار انواع تمام ـ 056 ماده

 . است بیع  مخصوص  که ثمن تأخیر و

 

 . راه ندارد نکاحو  ضمانو  وقفخیار شرط در : 2نکته 
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همگی خیار رؤیت و غبن و عیب و تدلیس . خیار مجلس و حیوان و شرط هر سه مدت دارند: 3نکته 

سایر خیارات نه مدت دارند و نه فوری می (. م.ق 004و  035و  024و  015مواد )فوری می باشند 

 (. خیار تأخیر ثمن و تبعض صفقه و تخلف از شرط و تفلیس و تعذر تسلیم)باشند 

 

 . است فوری ، رؤیت از بعد وصف تخلف و رؤیت خیار ـ 015 ماده

 . است فوری بنغ به علم از بعد غبن خیار ـ 024 ماده

 . است فوری ، آن به علم از بعد عیب خیار ـ 035 ماده

 . است فوری ، آن به علم از بعد تدلیس خیار ـ 004 ماده

 

خیارات اصوالً بعد از فوت به وراث به نسبت سهم االرث آن ها منتقل می شوند و وراث یا همگی : 0نکته 

 (. م.ق 007تا  005مواد ) باید عقد را فسخ کنند و یا از آن صرفنظر نمایند

 

 .شود می وارث  به منتقل ، فوت از بعد ، خیارات از یک هر ـ 005 ماده

 .شد نخواهد ورثه به باشد منتقل شده متعاملین از غیر شخصی برای خیار شرط هرگاه ـ 007 ماده

 

 . تسلیمشرط سقوط خیارات اصوالً صحیح است مگر در مورد خیار تدلیس و تفلیس و تعذر : 5نکته 

 

 خیار مجلس -مبح  دوم

 . خیار مجلس به محض عقد برای هر دو طرف ایجاد می شود: 1نکته 

 . خیار مجلس در بیع کلی نیز راه دارد: 2نکته 

 . اصل، عدم وجود خیار مجلس است: 3نکته 

 

 خیار حیوان –مبح  سوم 

 . بایع خیار حیوان خواهد داشت خیار حیوان به محض عقد ایجاد می شود و اگر ثمن حیوان باشد: 1نکته 

 . خیار حیوان ویژه ی بیع عین معین است: 2نکته 

 

 خیار شرط –مبح  چهارم 
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 (. م.ق 322ماده )حالت متصور است  7شرط اختصاص به یک طرف ندارد و برای آن  خیار: 1نکته 

 

 شخص یا دو هر یا مشتری یا بایع برای  معین مدت در که شود شرط است ممکن بیع عقد در ـ 322 ماده

 .باشد معامله فسخ اختیار خارجی

 

 . خیار شرط در عقد کلی نیز راه دارد: 2نکته 

 (. م.ق 044ماده )خیار شرط یا متصل است و یا منفصل : 3نکته 

 

 قرارداد تابع واالّ است عقد محسوب تاریخ از آن ابتداء باشد نشده ذکر خیار مدت ابتداء اگر ـ 044 ماده

 . ستا متعاملین

 

 (. م.ق 041ماده )اگر مدت خیار شرط معلوم نباشد معامله غرری و باطل خواهد بود : 0نکته 

 

 . است باطل بیع هم خیار و شرط هم باشد نشده معین مدت ، شرط خیار برای اگر ـ 041 ماده

 

 

 خیار تأخیر ثمن –مبح  پنجم 

 (. م.ق 046ماده )خیار تأخیر ثمن مختص بایع است : 1نکته 

 

 اختیار این مبیع تسلیم در تأخیر جهت  از مشتری برای و است بایع مخصوص تأخیر، خیار ـ 046 ماده

 .باشد نمی

 

 (. م.ق 042ماده )خیار تأخیر ثمن در بیع کلی راه ندارد : 2نکته 
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 ، ایعینمتب بین مبیع تسلیم یا ثمن تأدیه  برای و بوده آن حکم در یا و خارجی عین ، مبیع هرگاه ـ 042 ماده

 و نماید مشتری  تسلیم را مبیع بایع نه مدت این در و بگذرد بیع تاریخ روز از سه اگر باشد نشده معین اجلی

 .شود می معامله  فسخ در مختار ، بایع بدهد بایع به را ثمن تمام مشتری نه

 

سلیم نمایند خیار تأخیر اگر بایع یا مشتری در ظرف سه روز از تاریخ بیع بخشی از مبیع یا ثمن را ت: 3نکته 

 (. م، فوق الذکر.ق 042ماده )بایع ساقط نمی شود 

 

 

هر گاه مشتری برای ثمن ضامن بدهد و بایع عقد ضمان را بپذیرد یا اینکه بایع یا مشتری ثمن را : 0نکته 

 (. م.ق 048ماده )حواله دهند، خیار تأخیر بایع ساقط می شود 

 

 تأخیر خیار ، حواله تحقق از دهد بعد حواله را ثمن بایع یا بدهد ضامن ، ثمن برای مشتری اگر ـ 048 ماده

 .شود می ساقط

 

 

 خیار رؤیت و تخلف وصف –مبح  ششم 

خیار رؤیت اختصاص به یک طرف ندارد بلکه هر طرف که مال متعلق به خود و یا متعلق به طرف : 1نکته 

 (. م.ق 013و  011و  014مواد )ارد دیگر را ندیده باشد، پس از رؤیت و تخلف از وصف خیار د

 

 که اوصافی دارای اگر از دیدن بعد بخرد، وصف به فقط را آن و ندیده را مالی کسی هرگاه ـ 014 ماده

 .نماید قبول هست که نحو همان به یا کند فسخ را بیع  که شود می مختار نباشد است شده ذکر

 است شده ذکر که اوصافی غیر  مبیع و باشد دیده را آن مشتری ولی ندیده را مبیع ، بایع اگر ـ 011 ماده

 . خواهد داشت فسخ خیار بایع فقط باشد دارا

 رؤیت از بعد و کند معامله ، سابق  رؤیت اعتماد به و دیده سابقاً را مالی متبایعین از یکی هرگاه ـ 013 ماده

 . داشت خواهد فسخ اختیار ندارد را سابقه  اوصاف مزبور مال که شود معلوم

 

 . خیار رؤیت به محض عقد ایجاد می شود: 2نکته 
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 (. م.ق 010ماده )خیار رؤیت در عقد کلی راه ندارد : 3نکته 

 

 بین مقرره اوصاف با مطابق  که بدهد جنسی باید بایع و نیست رؤیت  خیار ، کلی بیع در ـ 010 ماده

 .باشد طرفین

 

 

 خیار غبن –مبح  هفتم 

هر گاه به هنگام عقد میان دو عوض تعادل نباشد به طوری که غبن فاحش رخ در عقود معوض : 1نکته 

 (. م.ق 017و  016مواد )دهد هر طرف که مغبون شده باشد حق فسخ خواهد داشت 

 

 را معامله تواند می غبن به علم از باشد بعد داشته فاحش غبن ، معامله در که متعاملین از یک هر ـ 016 ماده

 .کند فسخ

 .نباشد مسامحه قابل عرفاً که است فاحش صورتی در غبن ـ 017 ماده

 

 . خیار غبن در عقد کلی نیز راه دارد: 2نکته 

اصل، عدم آگاهی مغبون (. م.ق 018ماده )مغبون هنگامی خیار دارد که جاهل به غبن باشد : 3نکته 

 . است

 

 . داشت نخواهد  فسخ خیار  ستا  بوده عادله  قیمت به عالم معامله حین در ، مغبون اگر ـ 018 ماده

 

در تعیین غبن تنها دو عوض مالک نیست بلکه شرایط خارجی و داخلی عقد نیز باید در نظر گرفته : 0نکته 

 (. م.ق 012ماده )شود 

 

 .گردد منظور باید نیز معامله شرایط ، غبن مقدار درتعیین ـ 012 ماده

 

 078ماده )از میان برود اصوالً خیار ساقط می شود  هر گاه مبنای خیار ضرر باشد و این مبنا: 5نکته 

 (. م.ق 021ماده )، مگر در مورد خیار غبن (م.ق
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 شود نمی ساقط غبن خیار را بدهد قیمت تفاوت است کرده مغبون را خود طرف که کسی اگر ـ 021 ماده

 .گردد راضی قیمت  تفاوت اخذ  به مغبون اینکه مگر

 فسخ را اجاره تواند می ، مستأجر بوده معیوب اجاره حال در مستأجره عین شود معلوم هرگاه ـ 078 ماده

به  کند عیب رفع موجر اگر ولی کند قبول اجرت تمام با را اجاره  است بوده که نحوی همان به یا کند

 .ندارد فسخ حق مستأجر نرسد ضرری مستأجر به که نحوی

 

 

 خیار عیب –مبح  هشتم 

ه یک طرف ندارد و هر طرف که کاالی معیوب تملک نماید خیار عیب دارد خیار عیب اختصاص ب: 1نکته 

 (. م.ق 037و  022مواد )

 

 معیوب مبیع قبول در است مختار  مشتری بوده معیوب ، مبیع که شود ظاهر معامله از بعد اگر ـ 022 ماده

 . معامله فسخ یا ارش اخذ با

 . است شخصی  عمبی مثل شخصی ثمن ، عیب احکام حی  از ـ 037 ماده

 

 (. م، فوق الذکر.ق 037ماده )خیار عیب در عقد کلی راه ندارد : 2نکته 

(. م.ق 023ماده )هر گاه عیب در زمان عقد موجود باشد خیار عیب به محض عقد ایجاد می شود : 3نکته 

 053و  025مواد )ولی هر گاه عیب بعد از عقد حادث شود خیار عیب در همان زمان ایجاد می شود 

 (. م.ق

 

 .باشد عقد حین در موجود و ، مخفی عیب که شود می ثابت مشتری برای وقتی عیب خیار ـ 023 ماده

 . است سابق عیب در حکم شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی ـ 025 ماده

 تلف ، متعاملین یا یعبا خیار در زمان و تسلیم از بعد مبیع اگر شرط و حیوان و مجلس خیار در ـ 053 ماده

  بایع عهده ی  به نقص یا تلف باشد مشتری مختص خیار، اگر و است مشتری  عهده ی بر شود ناقص یا

 . است
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همچنین اسقاط خیار (. م.ق 035ماده )در خیار عیب هم حق فسخ و هم مطالبه ارش فوری است : 0نکته 

 . عیب شامل اسقاط هر دو حق می گردد

 

 . است فوری ، آن به علم از بعد عیب خیار ـ 035 ماده

 

 

 خیار تدلیس –مبح  نهم 

خیار تدلیس اختصاص به یک طرف ندارد و هر طرف که مرتکب تدلیس گردد طرف مقابل خیار : 1نکته 

 (. م.ق 032ماده )دارد 

 

 نسبت بایع است همچنین و خواهد داشت را بیع فسخ حق مشتری باشد نموده تدلیس ، بایع اگر ـ 032 ماده

 . مشتری تدلیس  صورت در شخصی ثمن به

 

 . خیار تدلیس به محض عقد ایجاد می گردد: 2نکته 

 . خیار تدلیس اصوالً در عقد کلی راه ندارد: 3نکته 

 

 خیار تبعض صفقه –مبح  دهم 

خیار تبعض صفقه اختصاص به یک طرف ندارد بلکه هر طرف که عقد نسبت به او متبعض شود، : 1نکته 

 . اردخیار د

 . خیار تبعض صفقه در عقد کلی نیز راه دارد: 2نکته 

خیار تبعض صفقه تنها راجع به بطالن بخشی از عقد نیست بلکه هر گاه بخشی از عقد منفسخ شود : 3نکته 

 . یا فسخ گردد و یا اینکه بخشی از مبیع به شفعه تملک شود، طرف عقد خیار تبعض صفقه دارد

در سه مورد دیگر، . قد باطل باشد خیار تبعض صفقه با عقد به وجود می آیدهر گاه بخشی از ع: 0نکته 

 . خیار پس از عقد ایجاد می شود

 

 خیار تخلف از شرط –مبح  یازدهم 
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خیار تخلف از شرط اختصاص به یک طرف ندارد بلکه هر طرف که شرط نسبت به او تخلف شود : 1نکته 

 . خیار دارد( مشروط له)

ف از شرط صفت در عقد کلی راه ندارد ولی خیار تخلف از شرط نتیجه و شرط فعل در خیار تخل: 2نکته 

 . عقد کلی نیز به وجود می آید

خیار تخلف از شرط صفت و شرط نتیجه با عقد به وجود می آیند ولی خیار تخلف از شرط فعل : 3نکته 

 . پس از عقد ایجاد می شود

 

 (م.ق 384ماده )خیار تفلیس  –مبح  دوازدهم 

 

 و دارد را آن استرداد حق بایع موجود باشد او نزد مبیع عین و شود مُفَلَّس مشتری که صورتی در ـ 384 ماده

 .کند امتناع آن تسلیم از تواند باشد می نشده تسلیم هنوز مبیع اگر

 

خیار تفلیس اختصاص به یک طرف ندارد بلکه هر طرف که مطابق شرایط زیر مفلس شود طرف : 1نکته 

 . گر خیار فسخ خواهد داشتدی

ثانیاً . برای تحقق خیار تفلیس اوالً یکی از دو عوض باید عین معین و عوض دیگر باید کلی باشد: 2نکته 

 . طرفی که عوض کلی را می خواهد بدهد قبل از تسلیم مفلس شود، ثالثاً عین معین موجود باشد

 . خیار تفلیس بعد از عقد به وجود می آید: 3نکته 

 

 

 (م.ق 528و  088مواد )خیار تعذر تسلیم  –بح  سیزدهم م

 

 در گردد مستأجر مزاحم ، آن یا منافع مستأجره عین در حقی ادعای بدون ثالثی شخص اگر ـ 088 ماده

 و مزاحمت رفع  برای تواند می ننمود فسخ اگر و دارد فسخ حق باشد مستأجر قبض از قبل که صورتی

 و ندارد فسخ حق شود واقع قبض از بعد اگر مزاحمت و کند رجوع مزاحم خود به المثل  اجرت مطالبه ی

 .کند رجوع مزاحم  به تواند  می فقط

 ، عامل کند غصب را آن شود عامل  تسلیم مزارعه مورد زمین اینکه از قبل ثالثی شخص اگر ـ 528 ماده

 .ندارد فسخ حق شود واقع تسلیم از بعد اگر غصب ولی شود می فسخ بر مختار
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خیار تعذر تسلیم اختصاص به یک طرف ندارد بلکه هر طرف که تسلیم نسبت به او متعذر شود : 1نکته 

 . خیار دارد

 . خیار تعذر تسلیم در عقد کلی نیز راه دارد: 2نکته 

 . خیار تعذر تسلیم بعد از عقد به وجود می آید: 3نکته 

 

 

  

 عقد معاوضه
 قانون مدنی 263و  262مواد 

 

عقد معاوضه خیلی شبیه بیـع اسـت   . یع و معاوضه بیع شرط است که در اجاره خوانده می شودبین ب

شخ  گنـدم داشـته و بـرنج    . از نظر تاریخی اول معاوضه بوده بعداً بیع آمده است!(. در حد المپیك)

یگر باید می گشت تا یك نفر را پیدا کند که برنج داشته باشد و گندم بخواهد تا با همـد . می خواسته

وقتی پول اختراع شد بیع هم آمد کنار معاوضه قرار گرفت که حاال هم معاوضه داریـم  . معاوضه کنند

 . و هم بیع

 

 : فرق بیع و معاوضه

هر گاه دو طر  دو تا مال را با هم مبادله کنند بدون هیچ امتیـازی،  . که بر می گردد به قصد طرفین

( ید بگوهیم هیچکـدام معـادل آن یکـی نیسـت    نبا) یعنی هیچکدام بیانگر ارزش آن یکی نیست

که معموالً پول است، معموالً، یعنی مهی توانهد   )اگر یکی از دو مال ولی . این را معاوضه گویند

، بیانگر ارزش و قیمت آن یکی باشد عقد را بیع گویند و آن مهالی کهه بیهانگر    (پول نباشد

 . نام دارد ثمنارزش است، 

من می گویم آقا . راید دارم و شما یك آر دی دارید که هم قیمت اندمن یك پ(: برای معاوضه) مثال

 . پراید را بر می داری آر دی را بدی؟ تو هم می گوهی باشد

 3من یك پراید دارم شما می گوهید می فروشی؟ می گویم بله چند؟ تو می گـوهی  (: برای بیع) مثال

میلیون گذاشته بر مـی داری؟   3متش را میلیون اما پول ندارم ولی یك آر دی دارم که کارشناس قی

حال اگر در فرق بیع و معاوضه قصد طـرفین احـراز   . می گویم آره که آر دی ثمن و پراید مبیع است

عرو می گویهد مبادلهه ی کهاال بها کهاال      نشد که بیع است یا معاوضه، می رویم سراغ عر ، که 

 . خالفش ثابت بشودمعاوضه است و مبادله ی کاال با پول بیع است، مگر اینکه 
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نتیجـه ایـن   . اگر یك کاال بدهی و از آن طر  یك کاال بگیری با یك مقدار پول باز هم می شود بیع

 . که چون پول آمد می شود بیع

گفتـه کـه در    113چرا باید بدانیم که بیع است یا معاوضه؟ چه فرقی با هم دارنـد؟ مـاده ی   : سؤال

 . معاوضه احکام خاصه ی بیع جاری نیست

 

 .عاوضه احکام خاصه بیع جاری نیستدر م -643ماده

 

 : پنج تا حکم وجود دارد که فقط مخت  به بیع است و فرق بیع و معاوضه همین پنج مورد است

 خیار مجلس (1

 خیار حیوان (1

 خیار تأخیر ثمن (5

 حق شفعه (1

چون ضَمان معاوضی قبل از تسلیم مربهوط بهه   ض مان معاوضی بعد از تسـلیم،   (3

 . مام عقود معوض استبیع نیست و در ت

 

 عقد اجاره
 313تا  266مواد 

گفتـه اجـاره عقـدی اسـت کـه بـه       . اجاره را تعریف کرده ولی تعریفش به درد نمی خورد 111ماده 

 :می شود که دو تا ایراد دارد مستأجرهمالك منافع عین  مستأجرموجب آن 

 (اجاره مجانی نیست و معوض است)عوض را نگفته که خیلی بد است  .1

 . مدت را نگفته، اجاره معموالً مدت دارد .1

مثل بیع که تملیك عـین  تملیک منفعت به عوض معلوم : بعضی اجاره را این طور تعریف کرده اند

 .بود به عوض معلوم

 

 

 مهی  مسهتأجره مالک منافع عهین   مستأجراجاره عقدی است که به موجب آن  -644ماده

 مسهتأجره و مهورد اجهاره را عهین     سهتأجر مجر و اجاره کننده را ؤشود اجاره دهنده را م

 .گویند

 

 : اجاره سه قسم است 113طبق ماده ی 
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 اجاره ی اشیاء .1

 اجاره ی حیوان .1

 اجاره ی انسان یا اشخاص .5

 

 .انسان باشد مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا -642ماده

 

عقهد عههدی   از این سه قسم، اجاره ی اشیاء و حیوان عقد تملیکی اند و اجاره ی اشخاص 

اجاره عقدی تملیکی است چهون اکثهر اجهاره هها     با این حال اگر مطلق سؤال دادند . است

 . تملیکی است اما اگر گفتند اجاره ی اشخاص، عهدی است

ایـن مـاده   . در اجاره ی اشیاء مدت باید مشخ  باشد واال عقد باطل اسـت  113طبق ماده ی : نکته

در اجـاره ی   311در اجـاره ی حیـوان و دیگـری     303ی  مبالغه کرده دو تا ماده هست یکـی مـاده  

مبالغه کرده یعنی در اجاره مدت به خـودی   113اشخاص که این دو ماده نشان می دهد که ماده ی 

منفعـت مـورد اجـاره    . مدت راهی است برای تعیـین میـزان منفعـت مـورد اجـاره     . خود مهم نیست

 . چیست؟ منفعتی که باید میزان آن مشخ  باشد

. هـم تعیـین شـود اجـاره درسـت اسـت      ( مثل مسافت)میزان منفعت از راه دیگری غیر از مدت  اگر

موضـوعیت چیـزی اسـت کـه      .نتیجه اینکه مدت در اجاره موضوعیت نهدارد طریقیهت دارد  

مثالً شما آژانس می گیریـد کـه بـه    . خودش مهم است و طریقیت چیزی است که به هدفتان برسید

 . شین مدل باال باشد یا مدل پاهینمقصد برسید و مهم نیست ما

 

 .در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود واال اجاره باطل است -648ماده

 

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسهافت و   -332ماده

 .محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود

تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یها بهرای انجهام امهر     خادم یا کارگر نمی  -316ماده

 .معینی

 

 . می خورد 100به ماده  119ماده : نکته

 

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شهده و اگهر در عقهد     -643ماده

 .نشده باشد از وقت عقد محسوب استاجاره ابتدای مدت ذکر 
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واال ر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب اسهت  اگر ابتداء مدت خیار ذک -633ماده

 .تابع قرار داد متعاملین است

 

. اگر از ابتدا را نمی گفتی می شد متصـل . متصل و منفصلخیار شرط دو نوع بود  100طبق ماده ی 

اگـر هـم ابتـدای مـدت اجـاره را      . مدت اجاره مثل خیار شرط است یا متصل است و یا منفصل است

امروز عقد اجاره را بستیم و می گوهیم از اول بهمـن شـروع بشـود بـا     . ل حساب می شودنگفتی متص

این فرض که اآلن دهم دی باشد که اثرش بیست روز دیگر می آید یعنی عقد مؤجل اسـت کـه مـی    

 . امروز عقد را می بندیم که از امروز شروع بشود که می شود متصل. شود منفصل

 

 :ی خوردم 513به ماده ی  130ماده ی 

 

 .شرط است مستأجرهدر صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین  -623ماده

ممنوع است و یا چیزی کهه مالیهت و یها     بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً -968ماده

منفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل اسهت مگهر اینکهه    

 .مشتری خود قادر بر تسلیم باشد

 

 :می خورد 33و  11به ماده های  131ی  ماده

 

 .با بقاء اصل آن ممکن باشد مستأجرهبرای صحت اجاره باید انتفاع از عین  -621ماده

 

مالی برقرار شود که استفاده از آن بها بقهاء   ه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت ب -64ماده

 .و مشاع باشد یا مفروزغیر منقول  عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا

فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفهع شهد اعهم از اینکهه      -38ماده

 .غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز منقول باشد یا

 

 :می خورد که قبالً خواندیم 511ی  به ماده 131ماده ی 

 

 .مردد باطل استباید معین باشد و اجاره عین مجهول یا  مستأجرهعین  -629ماده

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یها کیهل    -969ماده

 .احت یا مشاهده تابع عرو بلد استیا عدد یا ذرع یا مس
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در اجاره مؤجر منفعت را تملیك می کند پس مؤجر باید مالـك منفعـت باشـد و     135طبق ماده ی 

 . الزم نیست مالك عین باشد

 

 .باشد ولی باید مالک منافع آن باشد مستأجرهجر مالک عین ؤالزم نیست که م -629ماده

 

 : چند مورد که یك نفر مالك منفعت است و مالك عین نیست و می تواند اجاره بدهد

مالك منفعت است، مالك عین نیست و می توانـد مـال را    مستأجردر اجاره  :اجاره (1

 (. 131ماده ی )اجاره بدهد 

 

دیگری اجاره دهد مگهر اینکهه در عقهد    ه را ب مستأجرهتواند عین  می مستأجر -626ماده

 .اجاره خالو آن شرط شده باشد

 

یك نفر منافع مالش را به دیگری صـلح مـی کنـد کـه مهـم نیسـت        :صلح منافع (1

کسی که صلح می کند را مصالح و طـرفش را متصـالح   . معوض یا غیر معوض باشد

نیست و مالك منفعت است و می تواند مال را اجـاره   که متصالح مالك عین. گویند

 (.که در مبحث صلح خوانده می شود 333ماده ی )دهد 

 

جای آن واقع شده اسهت  ه صلح در مقام معامالت هر چند نتیجه معامله را که ب -238ماده

می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشهد  

مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکهام خاصهه    در

 .بیع در آن مجری شود

 

آقا دو سال بشین )یك نفر منافع مالش را به دیگری هبه می کند  :هبه ی منفعت (5

، حاال متهب مالك منفعت است و مالك عـین نیسـت و مـی    (تو خانه ام، خداحافظ

 (. 393ماده ی )هد تواند مال را اجاره بد

 

به کس دیگری تملیهک   نفر مالی را مجاناً هبه عقدی است که به موجب آن یک -233ماده

می کند تملیک کننده واهب طرو دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبهه  

 .می گویند
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. یك نفر منافع مالش را برای مدتی بـه دیگـری وصـیت مـی کنـد     :وصیت منفعت (1

آلن مالك منفعت است و مالك عین نیسـت و مـی توانـد مـال را اجـاره      موصی له ا

 (. 311و  311مواد )بدهد 

 

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود بهرای   -894ماده

وصهیت عههدی عبهارت اسهت از اینکهه      . تملیک کند زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً

. مور مهی نمایهد  أبرای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگهری مه  شخصی یک یا چند نفر را 

وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت 

 موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صهغیر قهرار داده مهی   

 .شود وصی نامیده می شود

یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلهث   ملکی باشد دائماًهرگاه موصی به منافع  -864ماده

 :شود اخراج می

شود سپس ملک مزبور با مالحظه مسهلوب المنفعهه    عین ملک با منافع آن تقویم می بدواً 

 .بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود

ملک قیمتی نداشته باشد قیمهت   عین تاگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جه 

 .ملک با مالحظه منافع از ثلث محسوب می شود

 

می آید عین مالش را به دیگری منتقل می کند و منـافع  یك نفر مالك مالی است  (3

، که می توانـد  (که با حق انتفاع فرق دارد)را برای مدتی برای خودش نگاه می دارد 

مالش را به نـام پسـرش بکنـد مـا مـی      مثالً پدری می خواهد . مالش را اجاره بدهد

راهش این است که پدر عین مـال را  . گوهیم این کار را نکن که فردا بیرونت بیندازد

به نام بچه اش بکند و منافع را تا زنده است برای خودش نگه دارد که تا زنده اسـت  

، هر کس مالك منافع باشد چه مالك عین باشد یا نه. می تواند از مال استفاده کند

 . می تواند اجاره بدهد

 

را اجـاره   مسـتأجره مـی توانـد عـین     مسـتأجر گفته  131ماده ی . یك نکته هست مستأجردر مورد 

  .مگر اینکه خالفش شرط شده باشدبدهد 

 

دیگری اجاره دهد مگهر اینکهه در عقهد    ه را ب مستأجرهتواند عین  می مستأجر -626ماده

 .اجاره خالو آن شرط شده باشد

 

 :مال را اجاره ندهد مستأجردو نوع شرط ممکن است بشود که  در اجاره
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 به صورت شرط نتیجه (1

 به صورت شرط فعل (1

 

در اجاره یك شرط نتیجه می آید که به موجـب آن حـق   : به صورت شرط نتیجه (1

. دیگر حق اجـاره دادن نـدارد   مستأجرسلب می شود، یعنی  مستأجراجاره دادن از 

اجـاره باطـل    131طبق مـاده ی  )ید اجاره بدهد که حق ندارد بیا مستأجرحال اگر 

، گفته اگر بر مشتری شرط کنیم که اجاره ندهد اگر اجاره بدهد باطـل اسـت   (است

اگر در اجاره به صورت شرط نتیجه حـق اجـاره دادن   . که در اجاره هم همین است

 . باطل است مستأجربگیریم، اجاره دادن  مستأجررا از 

 

بیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شهود  هر گاه مشتری م -636ماده

شرط شده کهه   یا ضمناً مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً

 .در این صورت اجاره باطل است

 

تعهد همیشه شـرط  )تعهد می کند  مستأجردر اجاره  :به صورت شرط فعل منفی (1

حق اجاره دادن دارد ولی تعهـد کـرده اجـاره    . ندهد که به دیگری اجاره( فعل است

 : اجاره می دهد، اینجا سه نکته وجود دارد مستأجرحاال . ندهد

 .  اجاره ی دوم صحیح است (اوال

اول از شرط فعلش تخلف کـرده مـؤجر حـق دارد اجـاره ی اول را      مستأجرچون  (ثانیاً

 .فسخ کند

دوم اصالً به هم نمی خورد بلکـه از تـاریخ    وقتی اجاره ی اول فسخ شد، اجاره ی (ثالثاً

اول چون نمی تواند مال را به مؤجر پـس بدهـد بـه مـؤجر      مستأجرفسخ اجاره ی اول، 

فسخ تا پایان اجاره که اجرت المثل اگر بیشتر از اجرت از تاریخ . می دهد اجرت المثل

، چشـمش  قاعده ی اقدام، خودم کردم که لعنت بـر خـودم بـاد   )المسمی باشد به درك 

 (. دهدبکور دندش نرم باید 

 

 : (689تا  628مواد ) خیار عیب در اجاره

خیار عیب تنها خیاری بود که دو حق می داد، یا فسخ یا . خیار عیب در اجاره ارش ندارد: نکته

 .در اجاره استثناهاً خیار عیب فقط حق فسخ می دهد. ارش
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توانهد   می مستأجرجاره معیوب بوده در حال ا مستأجرههرگاه معلوم شود عین  -628ماده

مان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبهول کنهد ولهی    ه اجاره را فسخ کند یا به

 .حق فسخ ندارد مستأجرضرری نرسد  مستأجرنحوی که به ه جر رفع عیب کند بؤاگر م

 

  .اجرت معلوم می شود که در ماده آمده است« تمام» طبق کلمه ی  : 133ماده ی 

 

در بیع هر ایرادی . عیب در اجاره با عیب در بیع تفاوت دارد. هر عیبی باعث فسخ اجاره نیست: نکته

ممکن . عیب است ولو خیلی کوچك اما در اجاره عیبی باعث فسخ است که به منفعت صدمه بزند

رید آیا شما آژانس می گی. است مال هزار تا عیب داشته باشد ولی به منافع ربطی نداشته باشد

  .چکار دارید فقط شما را به خانه برساندماشین را بررسی می کنید؟ 
 

شود عیبی است که موجب نقصان منفعهت یها    عیبی که موجب فسخ اجاره می -623ماده

 .صعوبت در انتفاع باشد

 

 صعوبت یعنی دشواری

 

حهادث شهود    مسهتأجره عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعهت در عهین    -683ماده

نسبت به بقیهه مهدت خیهار    خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود  موجب

 .ثابت است

 

 :دو تا فرض را گفته است و یك فرض را نگفته 130ماده ی 

هنگام عقد سالم بـوده و   مستأجرهعین قبل از تسلیم معیوب بشود، یعنی  مستأجرهعین : فرض اول

ایـن  . حـق فسـخ دارد و ا رش نـدارد    مسـتأجر که اینجـا   یوب می شودقبل از تسلیم مع بعد از عقد و

 . می خورد 113فرض به ماده ی 

 

ع حادث شود در حکهم عیهب سهابق    عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبی -693ماده

 .است

 

در طـول  )تسلیم هم سـالم بـوده امـا در اثنـای مـدت      سالم بوده و موقع  مستأجرهعین : فرض دوم

نسبت به بقیه ی مدت خیار دارد چون تا آن موقع مـال سـالم    مستأجراینجا معیوب می شود ( مدت

 . بوده است
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مـاه معیـوب مـی     1خانه سالم است، اما بعـد از  . تومان 100خانه ای را اجاره می کنیم ماهی : مثال

ماه اول مشکلی نبود اما به محض اینکه معیوب شد می توانی فسـخ کنـی، خـداحافظ     1شود که در 

 . مشکلی هم پیش نمی آیدخداحافظ 

علما می گویند فرض سوم که ماده ندارد مفهوم مخالف فرض دوم است . که ماده نگفته: فرض سوم

 1اُسکُل بوده و نفهمیده،  مستأجراز اول معیوب بوده و  مستأجرهعین . و اشکالی ندارد که ماده ندارد

ام می بیند معیـوب اسـت کـه اآلن    بعد از شش ماه که می رود حم مستأجر. ماه گذشته بعد فهمیده

 . تمام اجاره را فسخ می کند مستأجرفهمیده و 

حـاال  . تومان بیشتر نمی ارزد 30تومان ولی چون معیوب است ماهی  100خانه را اجاره کرده ماهی 

بـدل منفعـت اجـرت    )تومان اضافه را پـس مـی گیـرد     50تا  1اگر بخواهد کل عقد را فسخ کند آن 

 (. المثل است

 :1بند  191و  1بند  135و  131مواد . تا ماده هست که به هم ربط دارند سه

 

به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتهوان رفهع    مستأجرههر گاه عین  -681ماده

 .شود عیب نمود اجاره باطل می

تلهف شهود از    یها بعضهاً   واسطه حادثه کالًه ب مستأجرهاگر در مدت اجاره عین  -689ماده

 مسهتأجر مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعهض آن  ه ن تلف نسبت بزما

 .حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال االجاره نماید

شهود و   از تاریخ تلف باطل مهی  مستأجرهواسطه تلف شدن عین ه عقد اجاره ب -634ماده

مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلهف   مستأجرجر و ؤمنسبت به تخلف از شرایطی که بین 

 .ثابت می گردد

 

در اثنای مدت تلف بشـود،   مستأجرهگفته اگر عین . درست است 1بند  135از این سه ماده، ماده ی 

 1خیلی چرته بنـد   191ماده ی . ماه خراب شد 1خانه ای را اجاره کرده بعد از . اجاره فسخ می شود

مـاد ی  . تلف بشود اجـاره باطـل مـی شـود     مستأجرههم غلط گفته، گفته عین همین را گفته و بعد 

به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج بشود و نتـوان   مستأجرههم غلط گفته، گفته اگر عین  131

به نظر دکتر کاتوزیان در امتحان اگر عین مهاده را دادنهد   . رفع عیب کرد، اجاره باطل می شود

 . اگر مفهومی یا تحلیلی دادند باید منفسخ را بزنیم باید بزنیم باطل اما

در کلی خیار عیب نیست اول الهزام و اگهر نشهد    . می خـورد  153به ماده ی  م.ق 131ماده ی 

 . پس خیار این ماده تعذر تسلیم است. خیار تعذر تسلیم
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 مسهتأجر جر داده معیهوب درآیهد   ؤاگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که م -689ماده

ن ممکهن  تبهدیل آن نمایهد و اگهر تبهدیل آ    ه مجبور برا جر ؤحق فسخ ندارد و می تواند م

 .نباشد حق فسخ خواهد داشت

 .از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است -692ماده

 

 : خیار تبعض صفقه در اجاره

یکـی از  ( کساله استاجاره ی)ماه  1بعد از . من به شما دو تا ماشین اجاره می دهم در یك عقد: مثال

این نق  است و هر وقت نق  بود خیارش تبعض صـفقه اسـت ولـی اگـر     . )ماشین ها تلف می شود

اجاره نسبت بـه  )حال شما روی آن یکی ماشین خیار تبعض صفقه داری (. عیب بود خیار عیب است

 حـال خیـار تـبعض صـفقه     (.آن ماشین منفسخ می شود اما نسبت به آن یکی ماشین صحیح اسـت 

پیش می آید یا می توانی ماشینی را که موجود است پس بدهی یا فسخ نکنی و از این به بعد اجـاره  

پس این مورد مربـوط بـه خیـار تـبعض     . یك ماشین را بدهی این را تقلیل نسبی مال االجاره گویند

 (. 1بند  135ماده )صفقه است 

 

تلف شود از زمهان   یا بعضاً بواسطه حادثه کالً مستأجرهاگر در مدت اجاره عین  -689ماده

حهق   مسهتأجر مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعهض آن  ه تلف نسبت ب

 .دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال االجاره نماید

 

 امـین  195طبـق مـاده ی    مسـتأجر . یك خیار در مبحث اجاره هست نمی دانیم اسمش چیه: نکته

تقصیر می کند مؤجر باید اول منعش  مستأجرحاال . است یعنی مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند

کند اگر منع ممکن نشد مؤجر حق فسخ دارد و ایـن حـق فسـخ نمـی دانـیم اسـمش چیسـت کـه         

ایـن دو تـا    191یکـی   133یکی . تا ماده گفته 3دو بار به فاصله ی ..( . منع)قانونگذار این مطلب را 

تعدی یا تفریط کند و در یکی گفتـه بـر خـال  چیـزی کـه       مستأجرهم هستند در یکی گفته عین 

 . گفته استفاده کند که همان تعدی و تفریط است مؤجر

 

جر قهادر بهر   ؤتعدی یا تفریط نماید و م مستأجرهنسبت به عین  مستأجرهر گاه  -682ماده

 .جر حق فسخ داردؤمنع آن نباشد م

اجاره ذکر شده باشهد یها از    را در غیر موردی که در مستأجرهین جر عأاگر مست -639ماده

جر حهق فسهخ   ؤباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد مه ناوضاع و احوال است

 .اجاره را خواهد داشت
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ضامن نیست بهه ایهن معنهی کهه اگهر عهین        مستأجرهنسبت به عین  مستأجر -639ماده

تلف شهود مسهئول نخواههد بهود ولهی اگهر        یا بعضاً بدون تفریط یا تعدی او کالً مستأجره

تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یها تعهدی حاصهل     مستأجر

 .نشده باشد

 

خیهار  دکتر کاتوزیان گفته هر وقت یك خیاری دیدید و ندانستید اسـمش چیسـت بگوهیـد    : قاعده

. ر عقد بوده و از آن شرط تخلـف شـده  یعنی فرض کنید یك شرط ضمنی د. تخلف از شرط ضمنی

تقصیر نکند حاال کرده کـه مـی شـود خیـار تخلـف از       مستأجردر اجاره این شرط ضمنی هست که 

 . شرط ضمنی

 

 :خیارتعذر تسلیم در اجاره

 

یها منهافع آن مهزاحم     مسهتأجره اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقهی در عهین    -688ماده

حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمهود   مستأجرباشد  گردد در صورتی که قبل از قبض مستأجر

تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثهل بهه خهود مهزاحم رجهوع کنهد و اگهر         می

 .مزاحم رجوع کنده تواند ب مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می

 

ماده . ین ماده را گفتیمکه این هم خیار تعذر تسلیم است اتفاقاً در خیار تعذر تسلیم ا 133ماده 

 . می خورد 313به  133

 

را  اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن -398ماده

غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ 

 .ندارد

 

یك نفر می آید آن را غصب می  کندرا تسلیم  مستأجرهقبل از این که مؤجر عین اجاره منعقد شد 

دو راه دارد یا به استناد خیار  مستأجرحاال . بدهد مستأجرکند و از مؤجر می گیرد نمی گذارد به 

یا به جنگ با غاصب برود و بگوید غاصب برو بیرون و اجرت المثل من را هم  تعذر تسلیم فسخ کند

 . بده

فقط یك راه دارد،  دیگر خیار ندارد مستأجر ب کردیك نفر آمد غص مستأجرهبعد از تسلیم عین اگر 

بعد از تسلیم، دیگر پس . برود به جنگ غاصب بگوید غاصب برو بیرون و اجرت المثل من را بده

 . خیار تعذر تسلیم وجود ندارد
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همه ی اینها در جاهی است که شخصی که مزاحمت ایجاد کرده است غاصب است یعنی ادعای 

 مستأجرسراغ ( عین یا منفعت)خصی که مزاحمت می کند مدعی حقی بود حال اگر ش. حقی ندارد

 . درا ثابت کن شو حق داقامه دعوا کن مستأجردادگاه به طرفیت مؤجر و  دنیاید برو

کسی است که ادعای  مخت  133کسی است که ادعای حقی دارد پس ماده  مخت  139ماده ی 

 . حقی ندارد و غاصب است

 

یا منافع  مستأجرهنماید مدعی حق نسبت به عین  ه مزاحمت میاگر شخصی ک -683ماده

انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با  مستأجرتواند عین مزبور را از ید  آن باشد مزاحم نمی

 .هر دو مستأجرطرفیت مالک و 

 

 : 631ماده 

 

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شهده اسهت بهه خصوصهیت آن منظهور نبهوده        -631ماده

می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعهت معینهه    جرمستأ

 .باشد

 

منفعت در اجاره دو نوع است گاهی منفعت برای مؤجر خصوصیت دارد و گاهی منفعت خصوصیت 

نمی تواند منفعت را عوض  مستأجردر حالت اول که خصوصیت دارد . ندارد برای کی؟ برای مؤجر

ولی در حالت دوم که منفعت برای مؤجر خصوصیتی ندارد  می شود تقصیرعوض کند کند، 

 . می تواند عوضش کند به منفعتی که ضررش یا مساوی باشد یا کمتر باشد مستأجر

آینکه یکی  که دو حالت است، من ماشینم را به شما اجاره می دهم که بروی کرج و برگردی: مثال

راه )یت دارد یعنی راه کرج برای من خصوصیت دارد خصوص( مؤجر)موقع کرج رفتن تو برای من 

حاال همین . که تو نمی توانی جاهی دیگر بروی( کرج صا  و اتوبان است و ماشینم اذیت نمی شود

 10اگر می گویم کرج منظورم این است که مسافت . کرج یك موقع برای من خصوصیت ندارد

کیلومتر را می توانی  50اما . کیلومتر برگردی 30کیلومتر بروی و  30پس نمی توانی . کیلومتر باشد

 . کیلومتر برگردی 50بروی و 

 

 :636ماده ی 

 

شهود و اگهر پهس از انقضهاء آن      عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرو مهی  -636ماده

جر بهرای  ؤرا بدون اذن مالک مدتی در تصرو خهود نگهاه دارد مه    مستأجرهعین  مستأجر

استیفاء منفعت نکهرده باشهد    مستأجرل خواهد بود اگر چه مدت مزبور مستحق اجرت المث
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و اگر با اجازه مالک در تصرو نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که اسهتیفاء منفعهت   

 .استفاده نماید کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً

 

 . عقد اجاره با انقضای مدت منفسخ می شود 

دت دارند مثل اجاره، با انقضای مدت منفسخ می شوند ولی قانون عقودی که م: قاعده

 . گفته برطرو می شوند

 :وقتی مدت اجاره تمام شد دو حالت است

 . نمی رود مستأجرمؤجر سراغ . 1

 .می رود مستأجرمؤجر سراغ . 1

است وقتی مدت اجاره تمام شد قاعده این . این قاعده از مصادیق یك قاعده ی کلی تر است: قاعده

 . بگوید بلند شو مال را به من بده مستأجرکه مؤجر برود سراغ 

حاال که مؤجر نرفته به (. اصالً مؤجر نیست) مستأجرمدت تمام شده و مؤجر نرفته سراغ : اولحالت 

(. 992ماده ی )رابطه ی آن ها می شود استیفاء بنشیند که  مستأجرطور ضمنی اذن داده که 

. نرفته مستأجراره است جائیکه مدت تمام شده و مؤجر سراغ یکی از مصادیق استیفاء اج

از اجرت المثل می فهمیم که )استفاده بکند باید اجرت المثل را بدهد  مستأجردر این حالت اگر 

 . اگر استفاده نکند هیچ چیزی نباید بدهد و البته نباید اثاثی هم داخل آن داشته باشد( اجاره نیست

 

حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیهر اسهتیفاء منفعهت کنهد      هرگاه کسی بر -992ماده

ه اذن در انتفهاع  صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکهه معلهوم شهود که    

 .مجانی بوده است

 

می  مستأجررفته و می گوید پاشو  مستأجراین است که مدت تمام شده و مؤجر سراغ  :حالت دوم

است و باید اجرت المثل بدهد، چه استفاده  در حکم غاصب مستأجرگوید نمی پاشم در این حالت 

امانی  مستأجریك فرق دیگر بین دو حالت این است که در حالت اول ید . بکند و چه استفاده نکند

چه  191در ماده ی . ض مانی است مستأجرولی در حالت دوم ید ( که رابطه ی استیفاء است)است 

اجرت المثل به نر  ( اذن ندارد مستأجر)ه در حالت دوم و چ( اذن دارد مستأجر)در حالت اول 

 .روز است

که به ماده ی  301می شود ماده ی  191ی  ادامه ی ماده. برطر  یعنی منفسخ 191در ماده ی 

 . ربط دارد 191

 



 

193 

 

شهود و اگهر پهس از انقضهاء آن      عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرو مهی  -636ماده

جر بهرای  ؤن اذن مالک مدتی در تصرو خهود نگهاه دارد مه   را بدو مستأجرهعین  مستأجر

استیفاء منفعت نکهرده باشهد    مستأجرمدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه 

و اگر با اجازه مالک در تصرو نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که اسهتیفاء منفعهت   

 .استفاده نماید کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً

 

 

االجاره ههم از قهرار روز یها     اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال -331ماده

ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یها یکمهاه یها یکسهال صهحیح      

را بیش از مدتهای مزبوره در تصهرو خهود نگهاه     مستأجرهعین  مستأجرخواهد بود و اگر 

جر به موجب مراضات حاصله برای بقیهه مهدت و   ؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤم دارد و

 .به نسبت زمان تصرو مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود

 

 : 331ماده ی 

اجاره ی ( دکتر لنگرودی گفته) اجاره ی از قراراین ماده یك اسم دارد که اسم جالبی است به نام 

ولی مال االجاره از قرار روز یا ماه یا . ره داریم که مدتش معلوم نیستاین است که یك اجا از قرار

پس مدت مشخ  نیست و مال . سالی فالن مبلر تعیین شده که هفته ای هم می شود تعیین کرد

 . االجاره از قرار است

دادم سالی یك میلیون را خانه ام . تومان خداحافظ 100خانه ام را اجاره دادم ماهی : مثال

 .اجاره از قرار باطل نیست. خداحافظ 5000افظ، خانه ام را اجاره دادم روزی خداح

از سه مرحله دو مرحله را گفته که ما  301ماده ی . در اجاره از قرار از نظر زمانی  سه مرحله داریم

 . هر سه را می گوهیم و هر مرحله ای یك حکم دارد

تعیین شده یعنی  مال االجاره از قرار آنمدت اجاره همان حداقل مدتی است که : مرحله ی اول

در این مدت می  مستأجرآنچه گفته ماهی اینقدر یعنی منظورش یك ماه بوده و اگر . قدر متیقن

 .دهد اجرت المسمی است

 .هر وقت عقد باطل بود اجرت المثل و هر وقت صحیح بود، اجرت المسمی است

مؤجر . یك ماه تمام شد یا یکسال تمام شدشد یعنی یك روز تمام شد،  ممدت تما: مرحله ی دوم

پس اذن داده و رابطه شد استیفاء . که یك فرقی دارد( 191شد حالت اول )نمی آید  مستأجرسراغ 

( 301مرحله ی دوم )فرقش این است که در این مرحله . دارد 191حاال یك فرق کوچك با ماده ی 

قاعده این بود که اجرت ) ازه ی اجرت المسمیباید اجرت المثل بدهد ولی استثناهاً به اند مستأجر

؟ 301است یا  191ی  در امتحان چطور بفهمیم که ماده(. المثل به نرخ روز باشد بجز این مورد
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بدهد یه جوری می فهمانند اما اگر مطلق گفتند اصل  331است اگر راجع به  636اصل با 

 . است 636ماده ی 

 

االجاره هم از قرار روز یا  صریح ذکر نشده و مال اگر در عقد اجاره مدت بطور -331ماده

ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح 

را بیش از مدتهای مزبوره در تصرو خود نگاه  مستأجرهعین  مستأجرخواهد بود و اگر 

حاصله برای بقیه مدت و جر به موجب مراضات ؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤدارد و م

 .به نسبت زمان تصرو مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود

 

شهود و اگهر پهس از انقضهاء آن      عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرو مهی  -636ماده

جر بهرای  ؤرا بدون اذن مالک مدتی در تصرو خهود نگهاه دارد مه    مستأجرهعین  مستأجر

استیفاء منفعت نکهرده باشهد    مستأجربود اگر چه  مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد

و اگر با اجازه مالک در تصرو نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که اسهتیفاء منفعهت   

 .استفاده نماید کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً

 

احکامش هم اجرت  می دهد اجرت المثل است و مستأجرآنچه که  301ماده ی وم در مرحله ی د

اجرت المسمی منقول بود و اجرت المثل غیر )المثل است فقط میزانش اجرت المسمی است 

 (.منقول

مؤجر تقاضای . است 191دقیقاً حالت دوم ماده ی  301مرحله ی سوم ماده ی : مرحله ی سوم

ت المثل می شود در حکم غاصب و باید اجر مستأجرتخلیه نمی کند که  مستأجرتخلیه می کند و 

 . چه استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد. بدهد به نرخ روز

مرحله ی اول اجرت المسمی، مرحله ی دوم اجرت المثل به اندازه ی اجرت المسمی و مرحله ی 

 .سوم اجرت المثل به نرخ روز

 

 :می خورد 313به ماده ی  301ماده ی 

 

االجاره ههم از قهرار روز یها     ذکر نشده و مال اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح -331ماده

سهال صهحیح    ماه یا یک روز یا یک ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک

های مزبوره در تصرو خهود نگهاه    را بیش از مدت مستأجرهعین  مستأجرخواهد بود و اگر 

اصله برای بقیهه مهدت و   جر به موجب مراضات حؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤدارد و م

 .به نسبت زمان تصرو مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود
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ه اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بهود به   -313ماده

مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یها مهاه   

مهاه   هفته یا یک یک روز یا یکه معین شده باشد مدت اجاره محدود بیا سالی فالن مبلغ 

شود ولی اگهر پهس از    سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرو می یا یک

مراضهات  ه جر او را نگاه دارد اجیهر نیهز به   ؤخدمت خود دوام دهد و مه انقضاء مدت اجیر ب

 .جر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شدؤن او و مکه در زمان اجاره بی حاصله به همانطوری

 

 : 632ماده ی 

 

جر فقهط  ؤشود ولیکن اگر م باطل نمی مستأجرجر یا ؤعقد اجاره بواسطه فوت م -632ماده

 جر باطهل مهی  ؤفوت مه بوده است اجاره ب مستأجرهبرای مدت عمر خود مالک منافع عین 

 .باطل می گردد رمستأجفوت ه شده باشد ب مستأجرشود اگر شرط مباشرت 

 

که اجاره با فوت از )این قاعده . اجاره عقدی است الزم به همین دلیل با فوت از بین نمی رود

 :دو استثناء دارد( بین نمی رود

مثل پدر در مثال )هر گاه کسی به مدت عمرش مالك منافع باشد : استثناء اول فوت مؤجر

اگر کسی به مدت عمرش مالك . می شود سخمنفو آن مال را اجاره بدهد با فوت مؤجر ( گذشته

 . و مال را اجاره بدهد با فوت منتفع اجاره منفسخ می شود( نه عمری)منافع باشد 

 . منتفع در حق انتفاع نمی تواند مال را اجاره بدهد چون مالك منافع نیست: نکته

قید مباشرت و  دو تا اصطالح داریم که قانونگذار قاطی کرده اولی :مستأجراستثناء دوم فوت 

 . دومی شرط مباشرت

اگر اجاره به قید . اگر قید از بین برود مقید هم از بین می رود. قید جنبه ی اصلی دارد: تفاوت

بمیرد  مستأجربنشیند  مستأجرباشد معنی آن این است که فقط، فقط و فقط  مستأجرمباشرت 

ولی شرط مباشرت این است . نیست انتفاع هم نیست مستأجرچون وقتی . اجاره منفسخ می شود

شرط جنبه ی فرعی و قید جنبه ی اصلی )تعهد کند که خودش استفاده کند  مستأجرکه 

بمیرد اجاره درست است ولی شرط  مستأجرباشد و  مستأجراگر اجاره به شرط مباشرت ( دارد

 .110ممتنع شده و مؤجر حق فسخ دارد طبق ماده ی 

 

رط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بهوده  اگر بعد از عقد انجام ش -963ماده

است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگهر اینکهه   

 .اع مستند به فعل مشروطه له باشدامتن
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 :سوتی داده و به جای قید گفته شرط 193ماده ی 

 

جر فقهط  ؤشود ولیکن اگر م نمی باطل مستأجرجر یا ؤعقد اجاره بواسطه فوت م -632ماده

 جر باطهل مهی  ؤفوت مه بوده است اجاره ب مستأجرهبرای مدت عمر خود مالک منافع عین 

 .باطل می گردد مستأجرفوت ه شده باشد ب مستأجرمباشرت شرط شود اگر 

 

 : می خورد 35به ماده ی  193ماده ی 

 

ال خود باقی است مگر حه دیگری منتقل شود اجاره به ب مستأجرهاگر عین  -638ماده

 .جر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشدؤاینکه م

شود ولی اگر  غیر موجب بطالن حق انتفاع نمیه انتقال عین از طرو مالک ب -39ماده

دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد ه منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق ب

 . داشت

 

چون مالك عین است می تواند بفروشد ولی اگر خریدار . ره مال را می فروشدمؤجر وسط های اجا

 . جاهل بود که اجاره ای هست، حق فسخ دارد

که اگر  و بدون مدت مستأجربا توافق مؤجر می تواند برای خودش در اجاره شرط بگذارد 

 . د بفروشدبگوید خوش آمدی و بع مستأجرخواست مال را بفروشد اول اجاره را فسخ کند به 

می توانیم خیار شرط بدون مدت  مزارعهدر عقودی که مدت دارند مثل اجاره و مثل  :قاعده

 . بگذاریم آن وقت می شود تا پایان عقد

 .یعنی خیار شرط که مدت ندارد و درست است 193حق فسخ در ماده ی 

 

 : 633ماده ی 

 

ا اجاره دهد اجاره بهه فهوت او   هر گاه متولی با مالحظه صرفه وقف مال موقوفه ر -633ماده

 .گردد باطل نمی

 

فوت کند به دَرَك هیچ تأثیری ندارد چه عقد جایز نماینده بعد از اینکه عقد را بست  ههر گا: قاعده

اگر خود مؤجر یا . مثالً متولی مال را اجاره می دهد و می میرد. باشد چه الزم تأثیری در عقد ندارد
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می خورد پس به طریق اولی اگر نماینده بمیرد اجاره به هم نمی بمیرند اجاره به هم ن مستأجر

 . خورد

 

 : 333ماده ی 

 

در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره  -333ماده

دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفهوظ  

 .جاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بوداال ا دارد و

 

 . این ماده راجع به بیع شرط است

تا  133و  1بند  511مواد . بیع شرط یا بیع خیارییك بحث داریم به نام : توضیح بیع شرط

 . 311و  300و  115

برای  بیع شرط این است که یك نفر مالش را می فروشد و بایع. بیع شرط خیلی مفصل است

ماه دیگر پول را به تو دادم مال را پس  1خودش خیار شرط می گذارد و می گوید ای مشتری اگر تا 

 . بده که هدفش بیع نیست و قرض است

 (:139باعث تملیك است، ماده ی )در قانون مدنی بیع شرط اثر بیع را دارد 

 

خیار بهرای بهایع    شود با قید در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می -633ماده

بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمهل  

شهرایط  ه ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع ب

مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بهایع خواههد شهد ولهی     

 .ن عقد تا حین فسخ مال مشتری استحی ت و منافع حاصله ازنماآ

 

قانون  51و  55مواد . دید داره از بیع شرط سوء استفاده می شود که دو ماده داردولی قانون ثبت 

که  بیع شرط تملیکی نیست و اثر رهن را داردثبت که خالصه ی این دو ماده این است که 

باید . ذرد و طر  پول را ندهد دیگر نمی تواند خانه را برداردماه بگ 1فایده ی آن این است که اگر 

که مشتری . برود دادگاه و تقاضای فروش خانه را بدهد و دادگاه خانه را بفروشد و پول طر  را بدهد

 . به بیع شرط معامله با حق استرداد هم می گویندمانند مرتهن است که 

اگر در کنکور سؤال دادند آیا در . بخوانیمبیع شرط را در قانون مدنی  محال ما می خواهی

قانون مدنی بیع شرط تملیکی است؟ بله و اگر سؤال دادند آیا در قانون ثبت بیع شرط 

 . ولی اگر به صورت مطلق سؤال دادند تملیکی نیست! تملیکی است؟ نه
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 تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشهد از قبیهل   در بیع شرط مشتری نمی -643ماده

 .نقل و انتقال و غیره بنماید

 

در بیع شرط مشتری مالك مبیع می شود . حال ما می خواهیم بیع شرط را در قانون مدنی بخوانیم

به همین دلیل . ولی مالکیتش محدود است چون بایع می خواهد در آن مدت مبیع را پس بگیرد

یع خیار دارد مال را منتقل می گوید در بیع شرط مشتری نمی تواند تا موقعی که با 110ماده ی 

عدم نفوذ  643ضمانت اجرای ماده ی کند چون اگر منتقل کند با خیار بایع منافات دارد پس 

پس اگر مشتری در بیع شرط مال را منتقل کند معامله غیر . این ماده زیرنویس هم ندارد .است

 . نافذ است

  .سه قسمت دارد که تکه تکه توضیح داده می شود 300ماده ی 

 

در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره  -333ماده

دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفهوظ  

 .اال اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود دارد و

 

مثالً بایع مال را فروخته و از یك . خیار بایع منفصل استشده که  بیع شرطی واقع: قسمت اول

 . پس بیع شرطی منعقد شده است( به چه مدت مهم نیست)شرط دارد  رماه دیگر خیا

مشتری می خواهد بیشتر از یك ماه اجاره بدهد که قانون گفته اشکال ندارد ولی به : قسمت دوم

ری اگر می خواهی بیشتر از یك ماه اجاره بدهی حق قانون گفته مشت. مشتری یك توصیه می کند

مشتری می گوید چطور حق بایع را حفظ کنم که قانون برای مشتری یك مثال . بایع را حفظ کن

 . می زند و حقوقدانان هم یك مثال زدند

اولین راهی که مشتری می تواند حق بایع را حفظ کند این است که وقتی که اجاره می دهد یك 

در اجاره بگذارد که اگر بایع خواست بیع را فسخ کند اول مشتری اجاره را فسخ کند بعد  خیار شرط

یعنی مشتری که باید یك ماه اجاره می داد به مدت یك سال اجاره می دهد . بایع بیع را فسخ کند

داخل  مستأجرو بعد برای خودش خیار شرط می گذارد حال بایع بعد از یك ماه حق فسخ دارد ولی 

بایع به مشتری می گوید تو که خیار شرط داری اجاره را فسخ کن تا مشتری برود و بعد . استآن 

پس مشتری . مشتری می تواند در اجاره برای بایع خیار شرط بگذارد. من هم بیع را فسخ می کنم

 . می تواند بیش از یك ماه اجاره بدهد ولی حق بایع را حفظ کند

 . مثالش هم شرط فاسخ است که خواندیم که حقوقدانان گفته اند:راه دوم

بعد این شرط را می  (که می توانست یك ماهه اجاره بدهد)مشتری اجاره می دهد یك ساله : مثال

در . هر وقت بایع بیع را فسخ کرد بالفاصله اجاره خودبخود منفسخ بشود مستأجرگذارد می گوید 

 . منفسخ می شودخیار یک نفر باید فسخ کند ولی در شرط فاسخ خودبخود 
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مشتری یك سال اجاره می دهد حق بایع را حفظ نمی کند و می گوید گور بابای : قسمت سوم

در این حالت هر وقت بایع بیع را فسخ کند از آن تاریخ به بعد اجاره می شود غیر . بایع خداحافظ

ردی است که یك عقدی صحیح است بعد از مدتی می شود غیر نافذ که این تنها مو(. فضولی)نافذ 

عقد دو ماه صحیح است و بعد می شود غیر نافذ چون تا بایع فسخ نکند منافع مال مشتری است 

وقتی بایع فسخ کرد می شود غیر نافذ چون بایع می شود مالك منافع که قانون سوتی داده و گفته 

 . باطل که تنها توجیه قانون این است که فرض کرده بایع رد می کند و اجازه نمی دهد

 

 :اجاره ی اشخاص و مقایسه ی آن با جُعاله

 :این دو تا چهار شباهت دارند و چهار تفاوت. اجاره ی اشخاص خیلی شبیه جعاله است

 

 :شباهت ها

در عقد بودن جعاله . اجاره ی اشخاص عقد است و جعاله هم عقد است :هر دو عقد می باشند. 1

ی گفته اند جعاله عقد است چه عام و چه خاص و بعض. به شدت بین فقها و حقوقدانان اختال  است

بعضی می گویند جعاله ایقاع است چه عام و چه خاص و بعضی ها می گویند جعاله ی عام ایقاع 

  .اگر در امتحان آمد عقد استاست و جعاله ی خاص عقد، اما 

 .هر دو عقد عهدی هستند. 9

 .هر دو عقد معوض اند. 9

در اجاره ی اشخاص : ند و طرو دیگر اجرت آن را می دهددر هر دو یک طرو کار می ک. 6

ماده ی )است  مستأجرآنکه کار می کند اسمش اجیر است و آنکه اجرت می دهد، هم می گویند 

 (. 313ماده ی )و هم می گویند مؤجر ( 311

 

و کسی که مورد اجاره واقهع   مستأجردر اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند  -319ماده

 .یر و مال االجاره اجرت نامیده می شودشود اج می

ه اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بهود به   -313ماده

مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یها مهاه   

مهاه   هفته یا یک یا یک یک روزه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود ب

شود ولی اگهر پهس از    سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرو می یا یک

مراضهات  ه جر او را نگاه دارد اجیهر نیهز به   ؤخدمت خود دوام دهد و مه انقضاء مدت اجیر ب

 .دجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شؤکه در زمان اجاره بین او و م حاصله به همانطوری

 

در جعاله یا می گویند جُعل یا . است جاعلو آنکه اجرت می دهد  عاملدر جعاله آنکه کار می کند 

 .می گویند حق الجُعاله
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 : تفاوت ها

همیشه مشخص است یا حسن است یا ( اجیر)در اجاره ی اشخاص آنکه کار می کند . 1

به آن جعاله خاص )یک وقت مشخص است ( آنکه کار می کند)حسین ولی در جعاله عامل 

 (. جعاله عام)و یک وقت نامشخص است ( می گویند

حسن این کار را بکن اینقدر به تو می دهم که می شود جعاله ی خاص یا بچه ها ماشین من : مثال

گفته  311ماده ی . تومان بهش می دهم که می شود جعاله ی عام 100گم شده هر کس پیدا کرد 

 . چون در آن اختال  استعقدی است  که نگفته جعاله عبارت است از 

 . معین جعاله ی خاص و نامعین جعاله ی عام

 

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعهم از   -341ماده

 .ینکه طرو معین باشد یا غیر معینا

 

تمام انواع آن در اجاره ی اشخاص عقد از اول الزم است زیرا اجاره عقدی است الزم در . 9

که ماده هم ندارد و از یک سری مواد استنباط می ..( . چه اجاره ی اشخاص و چه حیوان و)

و عمل که انجام ( وقتی منعقد می شود)اول جایز است  343شود ولی جعاله طبق ماده ی 

 . شد می شود الزم

 

هر یهک از   به اتمام نرسیده استجعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل  -343ماده

طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجهرت المثهل   

 .عمل عامل را بدهد

 

اجیر باید کار کند و  .در اجاره ی اشخاص به محض عقد هر دو تعهد ایجاد می شود. 9

باشند  در اجاره ی اشخاص هر دو حال. طرفین حق حبس دارندپس . باید اجرت  بدهد مستأجر

اول باید عامل انجام بدهد و بعداً جاعل  313در جعاله طبق ماده ی هر دو حق حبس دارند ولی 

 . تا عامل انجام ندهد مستحق جعل نیست پس عامل حق حبس ندارد. جُعل را بدهد

 

تسلیم کهرده یها انجهام     گردد که متعلق جعاله را عامل وقتی مستحق جعل می -342ماده

 .داده باشد
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اره ی اشخاص عقد مبتنی بر مغابنه است پس علم تفصیلی الزم است ولی در اج .1

حتی موردش هم می . جعاله مبتنی بر مسامحه است پس علم اجمالی کافی است

 . 311و  315تواند مردد باشد مواد 

 

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات الزم نیست بنابراین اگهر کسهی    -349ماده

س گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بهود  ملتزم شود که هر ک

 .جعاله صحیح است

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامهل ممکهن اسهت عمهل ههم مهردد و        -346ماده

 .کیفیات آن نامعلوم باشد

 

کب است یا مر( بسیط)یا ساده ( عملی که قرار است انجام شود)در جعاله عمل دو نوع است : نکته

 .است

مثالً مورد جعاله پیدا کردن ماشین است که ساده است و اجزاء ندارد دیگر نمی توان : اول ساده

پس در صورتی که عمل ساده است اگر قبل از انجام عمل . نصفش را پیدا کرد و نصف دیگرش را نه

طبق ماده  ولی اگر جاعل فسخ کند. عامل فسخ کند، هیچ چیزی به او نمی دهند( جعاله جایز است)

، چون یك سری کارها کرده (جعل اجرت المسمی است)ی به او بدهند ثلباید یك اجرت الم 313ی 

 .بعد از عمل هم که قابل فسخ نیست. و جاعل فسخ کرده پس باید به او اجرت المثل بدهد

 

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده اسهت ههر یهک از     -343ماده

توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجهرت المثهل    طرفین می

 .عمل عامل را بدهد

 

حالت دوم عمل مرکب است، یعنی عمل دارای چند جزء است که هر کدام به تنهاهی : دوم مرکب

 یعنی هر کدام به( 311ماده )نون گفته هر کدام مقصود باالصاله است قا. به درد جاعل می خورد

مثالً سه تا اتاق داریم و به حسن می گوهیم این سه تا اتاق را نقاشی کن . تنهاهی به درد می خورد

حسن اتاق اول را نقاشی می کند در این صورت اگر یك جزء انجام شد و . تومان به تو می دهم 50

سمی آن عامل اجرت الم 311طبق ماده ی ( از سوی هر کدام باشد فرقی ندارد)بعد جعاله فسخ شد 

چون حسن اتاق اول را رنگ کرد پس جعاله دیگر نسبت به . جزء را می گیرد و بقیه هم هیچ دیگر

این اتاق الزم است و قابل فسخ نیست اما نسبت به آن دو اتاق جعاله جایز است پس می توان فسخ 

 . کرد
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قصهود  هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعهدد بهوده و ههر یهک از اجهزاء م      -344ماده

باالصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملهی کهه   

و جاعل باشهد یها از طهرو خهود     کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طر

 .عامل

 

 

 بحث شرکت
 333تا  331مواد 

 

 . مهم استمبحث شرکت . از مضاربه، مزارعه و مساقات سؤال نمی دهند اما خوانده شود

اما در ( م.ق 311ماده ) تعهد به وسیله است چون امین استتعهد متصدی حمل و نقل، : نکته

 .(: ت.ق 531ماده ی )است  تعهد به نتیجهقانون تجارت تعهد متصدی حمل و نقل 

 

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یها آب یها ههوا باشهد      -314ماده

شود همان اسهت کهه بهرای امانهت      نها سپرده میه آهداری اشیائی که ببرای حفاظت و نگا

داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یها ضهایع شهدن اشهیائی     

خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشهیاء بهه   

 .آنان خواهد بود

 

نقل مسهئول قیمهت آن    متصدی حمل و گم شود لتجاره تلف یااگرمال ا  -ت.ق 984ماده 

 گم شدن مربوط به جنس خهود مهال التجهاره یها     تلف یا اینکه ثابت نماید مگر بود خواهد

 ناشی از تعلیماتی بهوده کهه یکهی ازآنهها     یا مرسل الیه و ارسال کننده یا به تقصیر مستند

آن  نمهی توانسهت از   مهواظبی نیهز   مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصهدی  یا و داده اند

 از زیهادتر  یها  طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغهی کمتهر   قرارداد .جلوگیری نماید

 . قیمت کامل مال التجاره معین نماید

 

دو تا معنی دارد یك معنی آن یعنی ( به قانون تجارت کاری نداریم)ژه ی شرکت در قانون مدنی او

 : ابتدا این دو را تعریف می کنیم. کت استاشاعه و یك معنی آن عقد شر

اشاعه فقط در . (قانون اجتماع حقوق)اشاعه یعنی جمع شدن چند تا حق در یک جا . 1

مثالً دو نفر مالك یك خانه اند می شود اشاعه و دو نفر در . مالکیت نیست در تمام حقوق می شود

ارتفاق دارند که می شود اشاعه، پنج  یك ملك حق انتفاع دارند که باز می شود اشاعه، سه نفر حق
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بیست نفر حق ( داریم حقوق عینی را می شماریم)نفر حق تحجیر دارند و ده نفر حق شفعه دارند 

 . عینی تبعی دارند که می گویند در حقوق دینی هم هست مثل اینکه سه نفر از یك نفر طلب دارند

رکاء به همدیگر اذن می شرکت عقدی است که بین شرکای مال بسته می شود و ش. 1

پس برای انعقاد عقد شرکت باید اول مال مشاعی  .دهند در اداره ی مال و تقسیم سود و زیان

دو نفر یك تاکسی دارند که با هم قرار می گذارند یکی با تاکسی کار کند و یك . وجود داشته باشد

 . مقدار این بردارد و یك مقدار آن یکی

 

 : 388تا  321ماده ی 

 :مالکین یعنی صاحبان حق 331ده ی ادر م

 

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مهالکین متعهدد در شهیئی واحهد بنحهو       -321ماده

 .اشاعه

 

 : 329نکات ماده ی 

 

 .شرکت اختیاری است یا قهری -329دهما

 

باید اوالً شرکت در این ماده یعنی اشاعه ثانیاً ماده یك چیزی کم دارد یعنی در تقدیر است اول ماده 

اسباب  335ماده . می گفت اسباب یعنی سببی که اشاعه را به وجود آورد اختیاری است یا قهری

 . اسباب قهری را شمرده است 331اختیاری را شمرده و ماده 

 

شود یا در نتیجهه عمهل    شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می -329ماده

 .در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها ی مشاعاًشرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مال

 

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتهزاج یها ارث حاصهل     -326ماده

 .شود می

 

شرکت یعنی اشاعه و شرکت اختیاری یعنی آنکه سببش : در مورد اسباب اختیاری اشاعه 335ماده 

 . است( ارادی)اختیاری 

اکثر عقود . قد است و گفته عقدی از عقود یعنی مهم نیست چه عقدیاولین سبب اختیاری اشاعه ع

بیع می تواند سبب اشاعه بشود، اجاره، قرض، مزارعه و . در قانون مدنی می توانند باعث اشاعه بشوند

 . مساقات همینطور
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اگر بعضی چیزها را با هم مخلوط کنی عرفاً (. tomix)مزج اختیاری یعنی مخلوط کردن با اراده 

ولی بعضی چیزها با هم مخلوط نمی شوند مثل (. برنج با برنج، گندم با گندم)ی شوند یك چیز م

چند تا کارگر برای شما کار می کنند به همه ی . میز با میز پس مزج اختیاری یعنی مخلوط کردن

که قانونگذار سه تا سبب را گفت و ( و نحو اینها)آن ها یك فرش می دهید فرض می شود مشاع 

که ایقاع جمعی می تواند سبب اشاعه ! ر یادش نیامد و گفته نکند باز هم باشد و من ندونم؟دیگ

 . دو نفر مالی را حیازت می کنند از دریا یك ماهی می گیرند، دو نفر زمینی را احیاء می کنند. بشود

 

 . ارثو  امتزاجاسباب قهری اشاعه دو تا چیز است : اسباب قهری 326ماده 

مثالً دزدی گندم چند نفر را می دزدد و یك جا جمع می . مخلوط شدن بدون ارادهامتزاج یعنی 

 . کند که خود مالك ها اراده ندارند یا بار گندم چند نفر را با هم مخلوط می کند

 . دومین سبب ارث است که هر کس بمیرد اموالش به ورثه می رسد به طور مشاع

 

شرکت عقدی است )طور ضمنی عقد شرکت را گفته  که اولین ماده ای است که به: 324ماده ی 

 333ماده ی  –( اذنی
 

 .طرز اداره کردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود -324ماده

 ذون شده اسهت مهی  أشریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك م -322ماده

وجهه مسهئول خسهارات     هیچه هد و بتواند هر عملی را که الزمه اداره کردن است انجام د

 .بود مگر در صورت تفریط یا تعدی حاصله از اعمال خود نخواهد

 

ارعه و مساقات عقد عهدی هستند ولی مضاربه عقد اذنی زم)تا عقد اذنی داریم  3در قانون مدنی 

 (:است

 وکالت. 3عاریه  . 1ودیعه  . 5شرکت  . 1مضاربه  . 1

اذن قابل رجوع است و همه با فوت و حجر به هم می خورند که  عقود اذنی همه جایز هستند چون

 (:م.ق 931ماده ی )قانونگذار سوتی داده 

 

موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین بهه سهفه در   ه کلیه عقود جائزه ب -336ماده

 .مواردی که رشد معتبر است

 

ه ی عقود جاهز اذنی نیستند همه ی عقود اذنی جاهز اند ولی هم. عقد جاهز اعم است از عقد اذنی

و حبس مطلق که همه ی این عقود جاهز « عهدی»جعاله و هبه و نامزدی (. عموم و خصوص مطلق)

 . ذنی نیستند و چند بار سؤال بوده که عقود اذنی با فوت و حجر به هم می خورندهستند و ا
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 : 328خالصه ی ماده ی 

که در این ( یعنی شرط بشود)ضمن عقد الزم مگر اینکه عقد شرکت برود شرکت عقدی است جایز 

 . صورت تا موقعی که اشاعه باقی است حق فسخ شرکت را ندارند

 

توانند از اذن خود رجوع کنند مگهر اینکهه اذن در ضهمن     شرکاء همه وقت می -328ماده

 .عقد الزم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند

 

 . را بعداً می خوانیم 333و  330و  339ماده ی 

 

 :623و  389و  389و  381مواد 

 

 : قاعده در شرکتسه 

هر یك از شرکاء می تواند بدون رضایت دیگران در سهم خودش تصر  حقوقی : قاعده ی اول

هر شریك  335طبق ماده ی (. عمل مادی= تصر  مادی )و ( عمل حقوقی= تصر  حقوقی )بکند 

 . د، اجاره قرار بدهد، معاوضه کند و مهر قرار بدهدمی تواند بفروش

 

 یها کهالً   هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً -389ماده

 .شخص ثالثی منتقل کنده ب

 

 غیر نافذفضولی است و  تصر  حقوقی شریك در سهم دیگران بدون اذن آن ها: قاعده ی دوم

 . من سه دانگ دارم و تو سه دانگ، اگر سه دانگ تو را بفروشم فضولی است(. 331ماده ی )می باشد 

 

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حهدود اذن باشهد    -381ماده

 .فضولی بوده و تابع مقررات معامالت فضولی خواهد بود

 

در تصر  (. 331اده ی م) شریك بدون اذن شریکش تصر  مادی نمی تواند بکند: قاعده ی سوم

این تابلو اگر . سهم دیگران اما در تصر  مادی سهم خود و دیگری ندارد. 1سهم خود و . 1حقوقی 

بین ما مشاع باشد هر نقطه ای دست بگذاریم سهم هر دوی ماست یعنی در عالم ماده مشخ  

  .اگر بدون اذن تصرو مادی بکند، ضامن استپس . نیست
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ایهد  ون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرو در اموال شهرکت نم شریکی که بد -389ماده

 .ضامن است

 

 

 . را نمی خوانیم 333و  331مواد 

 

 : 384ماده ی 

 

اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی مدت معین نشده باشد هر یهک از شهرکاء    -384ماده

 .هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند

  

عقد جاهز در آن  مدت بگذاریم ،(رکت هم عقد جاهز استش)هر گاه در عقد جاهز : قاعده ی اول

تنها فایده ی مدت این است که اگر مدت تمام . مدت الزم نمی شود و عقد جاهز همچنان جاهز است

مثالً من به تو وکالت می . که برای دو عقد جاهز است( 331ماده ی )بشود عقد به هم می خورد 

 . م می توانند بر هم بزنندکه هر کدا. دهم به مدت یك سال خداحافظ

 

هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجهب لهزوم    -339ماده

له بکند مگر با اجازه جدیهد  تواند معام شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی عقد نمی

 .مالک

 

در عقد الزم برای باشیم و بعدش عقد الزمی ببندیم و  اگر یك عقد جاهزی داشته :قاعده ی دوم

مفهوم ماده ی )عقد جاهز مدت بگذاریم، عقد جاهز الزم می شود چون که مدتش رفته توی عقد الزم 

331 .) 

 

اگر برای شرکت در ضمن عقد الزمی مدت معین نشده باشد هر یهک از شهرکاء    -384ماده

 .هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند

 

، فردا من و تو یك عقد الزم می بندیم مثل نکاح، تمن به شما وکالت می دهم بدون مد: مثال

ضمن عقد الزم یاد وکالت می افتیم و می گوهیم راستی وکالت دیروز یك سال باشد چون این مدت 

ضمن عقد الزم آمده وکالت ما می شود یك سال و توی این یك سال هم حق بر هم ( یك سال)

 . زدن نداریم
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بیاید عقد را الزم نمی کند اما اگر مدت ( د جایزعق)پس اگر مدت عقد جایز توی خودش 

 . عقد جایز ضمن عقد الزم باشد، عقد جایز الزم می شود

 

 : 382ماده ی 

 

 :شود یکی از طرق ذیل مرتفع میه شرکت ب -382ماده

 .در صورت تقسیم -1 

 .در صورت تلف شدن تمام مال شرکت -9 

 

 . اشاعه از بین می رود مال تقسیم شود،. شرکت در این ماده یعنی اشاعه

تقسیم و تلف ابتدا اشاعه را . تواند به معنی عقد شرکت هم باشد شرکت می 333در ماده ی : نکته

اشاعه که از بین برود عقد شرکت هم از بین . از بین می برند و سپس عقد شرکت را از بین می برند

 . می رود و عقد شرکت می شود سالبه به انتفاع موضوع

 

 :388ماده ی 

 :می شود منحلدر موارد ذیل عقد شرکت 

 . مدت عقد تمام شود یا از آن رجوع شود. 1

 .در صورت فوت و محجور شدن یك طر . 1

 . شرکت عقدی است اذنی نتیجه اینکه اوالً جاهز است و دوماً با فوت و حجر از بین می رود

 

 :ی باشنددر تصرو اموال مشترکه نم ذونأدر موارد ذیل شرکاء م -388ماده

 .ذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوعأدر صورت انقضاء مدت م -1 

 .در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء -9 

 

 .به نسبت سهم خود در سود و زیان سهیم اندطبق این ماده هر یك از شرکاء : 323ماده ی 

 

باشد مگر اینکهه   می هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم -323ماده

 .برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد

 

من و تو یك تاکسی داریم هر یك سه دانگ و آن را اجاره داده ایم که وقتی سهم نصف است، : مثال

که کار می سود و زیان هم نصف است مگر اینکه مثالً یکی از آن ها با آن کار کند که می تواند آن 
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نکته ی ماده این است که اشکال ندارد شرط کنیم که یکی از شرکاء . کند سود بیشتری ببرد

هر . درست است 393و ماده ی  13این شرط طبق ماده ی . بدون عمل سود بیشتری ببرد

 . نیامده و گفته در مقابل عملی سود بیشتری ببریم 323چند در ماده ی 

 

انهد در صهورتی کهه     را منعقد نموده نسبت به کسانی که آنقراردادهای خصوصی  -13ماده

 .مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

 

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرو عالوه بهر حصهه از حاصهل     -393ماده

 .طرو مقابل بدهده مال دیگری نیز ب

 

که من می % 50تو  و% 30من و تو شریك هستیم شما می گوهید چون من خوشگل ترم من : مثال

 . گویم اشکالی ندارد

یکی زمین می دهد که طر  زراعت کند و محصول را نصف )ارعه است زدر عقد م 310ماده ی 

وقتی در مزارعه که در این ماده گفته می شود که یکی بدون عمل سهم بیشتری بگیرد که ( کند

 . می شود در شرکت هم می شود

 

 (: مفصل و مهم) 383و  323مواد 

فرض مسئله این است که چند نفر قرار . که فقط مال شرکت نیست و همه جا به درد می خورد

است کاری را انجام دهند مثالً چند تا وکیل، چند تا وصی، چند تا متولی، چند تا شریك یا چند تا 

 :قیِّم که چهار حالت است

 اجتماع. 1

 استقالل. 1

 ترتیب. 5

 اطالق. 1

 

 :اجتماع. 1

چند نفر باید با هم انجام بدهند و اگر یکی از آن ها نباشند کار بقیه صحیح نیست  اجتماع یعنی

 (. یعنی غیر نافذ است نه باطل)

شما یك خانه داری که می خواهی بفروشی سه تا وکیل می گیری که خانه را بفروشند و می : مثال

یر نافذ است که باید وکیل حال دو تا از آن ها می فروشند که این معامله غ. گوهی به طور اجتماع

وکیل سوم نمی تواند رد کند و فقط می تواند بگوید که موافق . سوم تنفیذ کند یا موکل

 . نیستم
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 : استقالل. 9

یعنی هر کدام به تنهاهی می توانند آن کار را انجام بدهند در استقالل هر کس زودتر انجام داد کار 

 (.تواند باطل باشد یا غیر نافذ که می)تمام است و کار بعدی ها درست نیست 

اولی فروخت به حسن . شما خانه ای داری که سه تا وکیل گرفته ای تا بفروشند به استقالل: مثال

 (.فضولی)که کار تمام شد حال دومی اگر بفروشد مال حسن را فروخته 

حال . تقاللخانمی سه تا وکیل می گیرد که خانم را به عقد یك نفر در بیاورند به طور اس: مثال

 . ... وکیل اول خانم را به عقد یك نفر در آورد که شخ  دوم اگر خانم را به عقد

 (.اذا تعارضا، تساقطا)اگر آن چند نفر همزمان انجام بدهند همه باطل اند : 1نکته 

اگر در استقالل همگی معامله کنند و تاریخ ها مشخ  نباشد باز هم همه باطل هستند : 9نکته 

شما سه تا وکیل گرفتی خانه را بفروشند و هر سه هم می فروشند اما معلوم . ن بودنمزماهمثل 

 . نیست چه کسی اول فروخته است

و هر دو معامله کنند و تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری  باشند دو نفردر استقالل اگر : 9نکته 

 (. 331ماده ) تأخر حادثمجهول باشد، معامله ی معلوم درست است طبق اصل 

اصل تأخر حادث گفته اگر دو حادثه داشته باشیم و تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول، اصل تأخر 

 . حادث می گوید آنکه مجهول است را بینداز بعد از معلوم

 

که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلهوم و   اگر اشخاصی -826ماده

باشد فقط آنکه تهاریخ فهوتش مجههول اسهت از آن      خر مجهولأدیگری از حیث تقدم و ت

 .برد دیگری ارث می

 

 :ترتیب. 9

. شما سه تا وکیل می گیرید که خانه تان را بفروشند. یعنی چند نفر به ترتیب سمت پیدا می کنند

می گوهی اول حسن بفروشد، اگر حسن نبود بعد حسین ولی باید بگوهی حسن نبود یعنی چه؟ در 

 (.333ماده ی ) مانند فضول اندر تهران نبود؟ اگر حسن باشد بقیه سمتی ندارند و ایران نبود یا د

 

تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگهر   موصی می -833ماده

 .اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا

 

 : اطالق. 6

 . ... نی یارو هیچ چیزی نگفته نه گفته اجماع، نه گفته استقالل واطالق یع. اطالق یعنی سکوت

می گوهی حسن، حسین، تقی، خانه ی مرا . که خانه ات را بفروشندشما سه تا وکیل گرفتی : مثال

یعنی اصل بر اجتماع است و علتش هم  اطالق به اجتماع بر می گرددبفروشید خداحافظ که 
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الل قدرت زیاد است یعنی هر کدام تمام قدرت را دارد اما در چون در استق .اصل عدم زیاده است

 (.در وصایت 331در وکالت و  119مواد )اجتماع هر کدام یك سوم قدرت را دارند 

 

یهک از آنهها    هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشهد ههیچ   -443ماده

 نماید مگر اینکهه ههر یهک مسهتقالً    نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر ب

 .تنهایی آن امر را بجا آورده وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند ب

 

در صورت تعدد اوصیاء بایهد   .موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید -836ماده

 .ر صورت تصریح به استقالل هر یکعمل به وصیت کنند مگر د مجتمعاً

 

اگر چند تا وکیل باشند و یکی از آن ها فوت کند ( فقط حالت اجتماع)الت اجتماع در ح: نکته

ماده گفته باطل می شود که باید می گفت منفسخ (. 130ماده ی )وکالت بقیه هم منحل می شود 

ولی اگر چند تا متولی باشند در حالت اجتماع و یکی از آن ها بمیرد تولیت بقیه از بین . می شود

 (.می خورد 130به ماده ی   33ماده )حاکم ضمّ امین می کند که کامل بشوند نمی رود و 

 

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقالل تولیت قرار داده باشد هر یهک از   -22ماده

کنند و اگر به نحهو اجتمهاع قهرار داده     تصرو می آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقالً

ویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنهها  باشد تصرو هر یک بدون تص

 .تصرو کنند نماید که مجتمعاً حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکهی از آنهها وکالهت     -423ماده

 .شود دیگری باطل می

 

ور اجتماع و یکی از آن ها بمیرد، قانون ساکت است که در وصایت اگر چند تا وصی باشند به ط

حقوقدان ها گفته اند برو سراغ تولیت چون در وصایت وقتی یکی از اوصیاء می میرد دیگر موصی 

وجود ندارد که تصمیم بگیرد اما در وکالت موکل هست پس بهتر است که بقیه وجود داشته باشند 

 (.11ماده )و حاکم ضمّ امین کند 

 

توانهد از   وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض الزم است و واقف نمی -41ماده

آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوو علیهم کسی را خارج کنهد یها کسهی را    

داخل در موقوو علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکهرده  

 .یا خود به عنوان تولیت دخالت کندبعد از آن متولی قرار دهد 
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 تقسیم
 636تا  333مواد 

تقسیم در واقع تمیز حق است یعنی حق هر . تقسیم یعنی تبدیل شدن مال مشاع به مال مفروز

در مال مشاع حق هر شریك همه جا هست و هیچ جا هم . شریك مشخ  می شود که کجاست

تقسیم . ال شریکت هم هست مال تو نیستتو هر جا دست بگذاری مال تو هست و چون م. نیست

مبادله ی حق مشاع )فقط هم تمیز حق صرو نیست و مبادله هم در آن صورت می گیرد 

هر شریك حق مشاع خود را از دست می دهد و حق مفروز به دست می آورد، این  (.با حق مفروز

ر شدیم بین تمیز در تست اگر مجبو. پس هم تمیز حق است و هم مبادله است. را تقسیم گویند

حق و مبادله یکی را بزنیم، تمیز حق را می زنیم ولی اگر در یک گزینه هر دو بود، هر دو را 

 . می زنیم

 :انواع تقسیم

 تقسیم به تراضی. 1

 تقسیم به اجبار . 1

 

 :تقسیم به تراضی. 1

 (. 391و  391ماده ی )یعنی شرکاء با هم توافق می کنند که تقسیم کنند 

 

نحهوی کهه   ه تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسهیم به  ه هر گاه تمام شرکاء ب -331ماده

آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حهاکم اجبهار بهه     شرکاء تراضی نمایند به عمل می

تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جهائز  

 .تراضی باشده نیست و تقسیم باید ب

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بهی ضهرر باشهد در     -339دهما

که تقاضا از طرو متضرر باشد طرو دیگر اجبار می شود و اگر بر عکهس تقاضها از    صورتی

 .شود طرو غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی

 

 (:امکان ندارد)تقسیم به تراضی در دو مورد ممنوع است 

یك فرش را نمی توان تقسیم کرد حتی به (. 393ماده ی )جاهی که مال از مالیت بیفتد : مورد اول

 .تراضی
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هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه یهک یها چنهد نفهر از      -333ماده

 .شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند

 

 

که در این مورد هم ( سؤال کانون امسال)شرکاء غایب یا محجور باشد  جاهی که بین: مورد دوم

با نماینده های غایب و محجور نمی توان تراضی کرد حتی تقسیم به تراضی ممکن نیست، 

قانون  15ماده ) بلکه تقسیم باید در دادگاه با حضور نماینده غایب یا محجور صورت بگیرد

 (. امور حسبی

 

 :تقسیم به اجبار. 9

 (.339ماده ی )گر شرکاء تراضی نکنند یکی از آن ها می تواند برود دادگاه تقاضای تقسیم بکند ا

 

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضهای تقسهیم مهال مشهترك را      -383ماده

وجهه ملزمهی   ه موجب این قانون ممنوع یا شهرکاء به  ه بنماید مگر در مواردی که تقسیم ب

 .ده باشندملتزم بر عدم تقسیم ش

 

شریکی که می خواهد تقاضای تقسیم بکند باید دعوا را به طرفیت تمام شرکاء اقامه کند که : نکته

مثالً ده تا وارث هستند که دو گروه می شوند که یکی از آن ها می رود و . بیشتر مال وراث است

لیه همه ی وراث دادخواست را علیه آن هاهی می دهد که با او مخالف هستند با حالی که باید ع

 . دادخواست بدهد

دادگاه می تواند سهم بعضی ها را جدا کند و سهم بقیه را  اگر شرکاء بیش از دو نفر باشند: نکته

ود دادگاه و تقاضای تقسیم شرکاء ده نفر هستند و یك نفر با بقیه دعوا دارد که می ر. بگذارد باشد

ماده ی )زمین در حالت اشاعه بین بقیه می ماند دادگاه سهم او را جدا می کند و بقیه ی . می کند

390 .) 

 

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقهط بهه نسهبت     -333ماده

 .اشاعه باقی بمانده عمل آید و سهام دیگران به سهم یک یا چند نفر از آنها ب

 

کند یا نه دیگران متضرر شریکی که تقاضای تقسیم می کند ممکن است از تقسیم ضرر : نکته

بشوند حال اگر متضرر برود و تقاضای تقسیم بکند دادگاه بقیه را مجبور می کند ولی اگر غیر 

 (. فوق الذکر 391ماده )متضرر تقاضای تقسیم بکند دادگاه متضرر را اجبار نمی کند 
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فت قیت ضرر این است که اگر مال تقسیم بشود سهم یکی از شرکاء و یا بعضی از آن ها ا

 (.395ماده ) پیدا می کند

 

ان فهاحش قیمهت بهه    شود عبارت اسهت از نقصه   ضرری که مانع از تقسیم می -339ماده

 .قابل مسامحه نباشد مقداری که عادتاً

 

. متری یك میلیون می خرند( کالً)متری هست که اگر این زمین را بفروشیم  1000مثالً یك زمین  

اگر . ست که می شود ده متر و نمی توان با آن کاری کردحال یکی از شرکاء سهمش یك صدم ا

هزار از او  100زمین را کالً بفروشند ده میلیون گیر او می آید حال اگر ده متر را جدا کنند متری 

اگر خود متضرر تقاضای تقسیم کند که بقیه اجبار می . می خرند که یك میلیون گیر او می آید

 . تقاضای تقسیم بکند دادگاه متضرر را اجبار نمی کند شوند اما اگر کسی غیر از متضرر

مثالً وراث . فقط ممکن است بعضی ها به اجبار تقسیم بشوداگر اموال مشترك زیاد باشد : نکته

زمین دارند، باغ دارند، ماشین دارند که یکی تقسیم زمین را می خواهد و در این صورت دادگاه نمی 

 (. 391ماده ی )کند تواند باغ و ماشین را هم تقسیم 

 

 در صورتی که اموال مشترك متعدد باشهد قسهمت اجبهاری در بعضهی از آنهها      -334ماده

 .مالزم با تقسیم باقی اموال نیست

قوفهه بهین موقهوو علهیهم     تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال مو -332ماده

 .جایز نیست

 

یك زمین است که سه دانگ . رد و می شودگفته تقسیم ملك از وقف اشکال ندا 393ماده ی : نکته

آن ملك است و سه دانگ آن وقف است که می توان تقسیم کرد ولی تقسیم مال موقو  بین 

موقوو . موقوو علیهم نمی شود چون آن ها مالک نیستند که بخواهند تقسیم کنند

 . علیهم حق انتفاع دارند که در مهایات می خوانیم

 

 : ترتیب تقسیم

 

ست که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شهرکاء  ا ترتیب تقسیم آن -338ماده

افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در 

 .گردد قرعه معین میه صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها ب
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 : دو نوع تقسیم داریم - 393ماده ی  

که توسط دادگاه صورت می گیرد و چهار راه دارد که این چهار راه در طول : تقسیم به اجبار -1

 :یکدیگرند یعنی دادگاه اول باید برود سراغ راه اول بعد دوم، بعد سوم و بعد هم چهارم

افراز جاهی است که مال مشاع تجزیه پذیر باشد . که با افرازِ قانون ثبت فرق دارد: « افراز» راه اول 

 . همه ی شرکاء می رسد و مال مشاع را هم الزم نیست قیمت کنی در نتیجه به

کیلو برای  30کیلو برنج هست که بین دو نفر می خواهیم تقسیم کنیم که می شود  100: مثال

 . کیلو برای دیگری که فقط از راه افراز می شود 30یکی و 

در . ل همدیگر هستندتعدیل جاهی است که افراز ممکن نیست چون در طو: « تعدیل» راه دوم 

 . این را تعدیل گویند. تعدیل اول قیمت می کنیم و بعد بر حسب قیمت تقسیم می کنیم

یك فرش و یخچال هست که افراز نمی ( این ها معموالً مال وراث هستند)یك ماشین است  :مثال

لیون، می 3ماشین . چون هیچکدام تجزیه پذیر نیستند، اول توسط کارشناس قیمت می کنیم. شود

میلیون ماشین و فرش  3میلیون در آورد  3میلیون و یخچال یك میلیون که می توان دو تا  1فرش 

دادگاه می گوید یکی ماشین را بردارد و یکی فرش و یخچال را و اگر توافق . میلیون 3و یخچال هم 

 . تعدیل آمده است، در قانون مدنی فقط افراز و (القرعه لکل امر مشکل)نکردند دادگاه قرعه می زند 

رد جاهی است که تعدیل هم نمی شود یعنی نه افراز می شود و  :« رد یا تقسیم به رد» راه سوم 

رد این است که به یکی کم می دهیم و به دیگری زیاد می دهیم و آنکه زیاد برده . نه تعدیل

 . مابه التفاوت را به آنکه کم برده می دهد

تا دیدیم مالی افراز نمی شود باید توسط )راز نمی شود یك ماشین و یك فرش که اف: مثال

چون دو تا . میلیون و تعدیل هم نمی شوند 1میلیون و فرش هم  3ماشین (. کارشناس قیمت کنیم

ماشین را به یکی می دهیم و فرش را به دیگری و کسی که ماشین را برده . میلیون در نمی آید 3

میلیون که تقسیم  9میلیون و چهار میلیون می شود  3هزار تومان به دیگری می دهد چون  300

حال اگر . اگر هر دو بگویند ماشین را می خواهیم، قرعه می زنیم. میلیون 3/1بر دو می شود 

راه چهارم یعنی تومان بدهند می رویم سراغ  300هیچکدام حاضر نبودند ماشین را بردارند و 

اگر مال مشاع فقط یك . ها تقسیم می کنند و بین آنکه ماشین و فرش را می فروشند  فروش

ماشین بود آیا رد امکان دارد؟ بله، یك ماشین است و افراز نمی شود و تعدیل هم نمی شود حال 

میلیون به دیگری می دهم و  3/1تومان یکی می گوید من ماشین را می گیرم و  3قیمت می کنیم 

میلیون بدهند می رویم سراغ فروش ولی اگر  3/1اگر باز هم هیچکدام نخواهند ماشین را بردارند و 

 . میلیون بدهند می رویم سراغ قرعه 3/1هر دو حاضر شدند ماشین را بردارند و 

مواد . ، رد و فروش در قانون مدنی نیامده اما در قانون امور حسبی است393افراز و تعدیل ماده ی 

 . 513و  511
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مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شهرکاء  ست که اگر مال ا ترتیب تقسیم آن -338ماده

افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در 

 .گردد قرعه معین میه صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها ب

 

مثلی در این ماده . مالك در افراز تجزیه پذیر بودن است، نه مثلی بودن 338در ماده ی 

 . نی تجزیه پذیریع

 

 مهایات
 

مهایات از ریشه ی . مهایات در قانون نیست و در زیرنویس ها هم نیست، در کتابهای حقوقی است

مهایات یعنی تقسیم منافع بین شرکاء خواه شرکاء مالک عین باشند یا نه . هیأت می آید

هم هستند و شرکاء مالك عین گاهی . فقط مالک منفعت باشند یا حق انتفاع داشته باشند

نمی خواهند عین را تقسیم کنند گاهی هم مالك عین نیستند و مالك منافع اند که می توانند 

 . منافع را بین خود تقسیم کنند

 (.اجزاء)مهایات یا بر حسب زمان است و یا بر حسب مکان است 

م یك ماشین است و بین دو نفر مشترك است خوب چطور منافع را تقسی :مثال بر حسب زمان

این را مهایات بر حسب زمان گویند که به زبان . کنند؟ یك روز دست تو و یك روز دست من

 . گفته می شود( Time sharing)انگلیسی به آن 

یك ساختمان است که بین دو نفر مشترك است و چهار تا اتاق دارد می : مثال بر حسب مکان

مهایات عقد . افع این دو اتاق مال توگویند حیف است بفروشیم منافع این دو اتاق مال من و من

یعنی با هم توافق می کنند که منافع را با هم تقسیم کنند حال اکثراً می گویند مهایات الزم  است

که از این ماده استنباط می شود که ( 399ماده ی )است اتفاقاً یك ماده در قانون مدنی داریم 

 وع تقسیم است و هر تقسیمی الزم استمهایات یک ن( با توجه به قیاس)مهایات الزم است 

 . پس مهایات هم الزم است

 

توانهد   واقع شد الزم است و هیچیک ازشرکاء نمهی  تقسیم بعد از آنکه صحیحاً -333ماده

 .بدون رضای دیگران از آن رجوع کند

 

 

 امانت
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. ا می گوهیمقانون مدنی مربوط به ودیعه و عاریه است اما ما تمام نکات امانت ر 113تا  103مواد 

 . امانت دو نوع تقسیم بندی دارد

 : امانت تقسیم بندی اول

 (قراردادی)امانت مالکانه . 1

 (شرعی)امانت قانونی . 1

این است که مالك خودش مالش را داده به امین یعنی اراده ی مالك  :یا قراردادی امانت مالکانه

عقود از نظر امانت دو  .ه استتمام عقودی که در آن ها امانت هست، امانتش مالکان. هست

دسته اند یك سری عقود در آن ها امانت هست که به آن ها عقود امانی گفته می شود مانند اجاره، 

ودیعه، رهن، مضاربه و مزارعه که فهرست کامل آن ها در کتاب تست آمده و یك سری عقود داریم 

آن . مانند بیع، معاوضه، قرض و هبهکه امانت در آن ها نیست و به آن ها عقود غیر امانی گویند 

 . عقودی که در آن ها امانت هست امانتش مالکانه است چون اراده ی مالک هست

جاهی است که اراده ی مالك نیست و یك نفر به حکم قانون امین شده : امانت قانونی یا شرعی

انه و امانت تفاوت عمده ی امانت مالکپس . مثل ولی و قیم و کسی که مالی را پیدا می کند

 (قانونی)شرعی شرعی این است که در امانت مالکانه اراده ی مالک هست اما در امانت 

مثالً در اجاره . در امانت مالکانه مالك باید برود سراغ امین و مالش را بگیرد. اراده ی مالک نیست

مالش را  چون امانت مالکانه است، پس مالك باید برود سراغ امین مستأجرمؤجر می رفت سراغ 

در امانت قانونی بر عکس است بگیرد و اگر نرود البد رضایت داده که مال دست یارو بماند اما 

 . یعنی امین باید بیاید مال را به مالک بدهد و اگر نیاید تقصیر کرده است

و همین که  در امانت مالکانه تصریح قانون الزم نیست یعنی الزم نیست قانون بگوید تو امینی: نکته

رد خوشبختانه قانون اکثر موا(. اراده ی مالك کافی است)اراده ی مالك باشد یارو می شود امین 

در استیفاء اراده ی (. مثل استیفاء از مال دیگری)ضی جاها هم نگفته امانت مالکانه را گفته ولی بع

مالک هست می گوید تو از مال من استفاده کن و بعد اجرت المثل را بده که اینجا هم 

 . لی قانون نگفته استطرو امین هست چون اراده ی مالک هست و

 : دوم امانتتقسیم بندی 

 (امانت اوالً و بالذات)امانت اولی . 1

 (امانت ثانیاً و بالعرض)امانت ثانوی . 1

. امانت حفظ مال است، هر وقت می گویم طر  امین است یعنی باید مال را حفظ کند( ذات)جوهر 

مال را می گیرد که فقط حفظ کند و کاری دیگر نباید بکند که این را امانت بعضی وقت ها امین 

که یك نفر مالش را به دیگری می دهد که  103مثل عقد ودیعه در ماده ی . اوالً و بالذات گویند

مجانی نگه دارد و بعد هم پس بدهد مثالً شما می روید مسافرت و اموال قیمتی تان را به همسایه 

 . ای تان نگه داردمی دهی که بر
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سهپارد   ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگهری مهی   -432ماده

        ودیعه گهذار مهودع و ودیعهه گیهر را مسهتودع یها امهین       . نگاهدارد را مجاناً برای آنکه آن

 .می گویند

 

یگر ولی باید حفظ هم بعضی وقت ها امین مال را می گیرد اما نه برای حفظ بلکه برای یك کار د

مال را می گیرد که استفاده کند  مستأجرمثل اجاره که . بکند که این را امانت ثانیاً و بالعرض گویند

هر گاه حفظ در درجه ی اول بود امانت اوالً و بالذات . ولی در درجه ی دوم هم باید حفظ کند

 .  استاست و هر گاه حفظ در درجه ی دوم بود امانت ثانیاً و بالعرض 

 . در سایر عقود امانی امانت ثانیاً و بالعرض استبجز ودیعه که امانت بالذات است، 

 

 : مسئولیت امین

تقصیر یا . امین مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند، چون تعهدش تعهد به وسیله است

اگر تقصیر فعل باشد می شود . تعدی است یا تفریط است و از این دو حال خارج نیست

 (. 339و  339، 331مواد )و اگر ترك فعل باشد می شود تفریط تعدی 

 

 .مال یا حق دیگریه تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارو است نسبت ب -331ماده

عهارو بهرای حفهظ    موجب قرارداد یا مته تفریط عبارت است از ترك عملی که ب -339ماده

 .مال غیر الزم است

 .ریط و تعدیصیر اعم است از تفقت -339ماده

 

تقصیر یا عمدی است یا غیر . تا بیشتر نرو، یارو رفته که می شود تقصیر 100گفته با ماشین من 

تا رفت  110، با موبایل صحبت می کرد حواسش پرت شده و (عمدی)تا رفت  110مثالً عمداً . عمد

ر می امین تقصی. صیر عمدی باشد یا غیر عمدیقدر مسئولیت امین فرقی ندارد که ت(. غیر عمدی)

 :کند که سه حالت پیش می آید

تقصیر امین موجب خسارت شد، یعنی بین تقصیر و خسارت رابطه ی سببیت یا علیت : حالت اول

همیشه تقصیر باعث خسارت )است که اینجا امین مسئول است چون تقصیر باعث خسارت شده 

 (. نیست

تا بمیرد که اینجا تقصیر باعث ( تفریط)هد گوسفندی را به امانت گرفته و به آن غذا نمی د: مثال

 . خسارت شد و امین مسئول است

در دوران تقصیر قوه ی قاهره می  امین تقصیر می کند اما با تقصیر باعث خسارت نشده: حالت دوم

آید و باعث خسارت می شود که باز هم امین مسئول است چون در دوران تقصیر یدش ضمانی 
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که در دوران تقصیر می شود ض مانی و مانند غاصب می شود و اگر  امین یدش امانی است. است

 . تقصیر هم باعث خسارت نشود امین مسئول است

گوسفند را به امانت گرفته و دو روز به او غذا نمی دهد که با دو روز غذا نخوردن نمی میرد : مثال

 . است اما در این دو روز زلزله می آید و گوسفند تلف می شود که امین مسئول

امین تقصیر می کند در دوران تقصیر هیچ اتفاقی نمی افتد و بعد دست از تقصیر می : حالت سوم

با کشد و دوباره مثل امین رفتار می کند و بعد قوه ی قاهره می آید که امین مسئول نیست چون 

 . تقصیر یدش می شود ضَمانی و اگر دست از تقصیر بکشد دوباره یدش می شود ید امانی

سال بعد زلزله می آید و  10. به گوسفند دو روز غذا نمی دهد و بعد دوباره غذا می دهد: ثالم

 .گوسفند تلف می شود که امین مسئول نیست

 

 : دو نکته راجع به امین مسئول

می توان بر امین شرط ض مان کرد یعنی می توان شرط کرد که امین حتی بدون تقصیر : 1نکته 

قانون مدنی در (. منی حتی اگر تقصیر نکنی، که امین هم قبول می کندامین تو ضا)ضامن باشد 

 (. 111ماده ی )عاریه شرط ضمان را پذیرفته 

 

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگهر   -469ماده

 .چه مربوط به عمل او نباشد

 

ه در آن شرط ضمان شده که این حکم فقط گویند، یعنی عاریه ای ک عاریه مضمونهاین ماده را 

یک عاریه داریم که بدون . مخت  عاریه نیست و در تمام عقود امانی می شود شرط ضمان کرد

این هم مضمونه است (. 466ماده ی )شرط ید مستعیر ید ضمانی است عاریه ی طال و نقره 

ن شرط کرد یعنی می و می توان بر خال  آ قانون تکمیلی است 466ماده ی  .ولی بدون شرط

 . توانیم شرط کنیم که ید مستعیر امانی باشد

 

در عاریه طال و نقره اعم از مسکوك و غیر مسکوك مستعیر ضهامن اسهت ههر     -466ماده

 .چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد

 

 (. 333 ماده ی)قانون مدنی در یك مورد شرط ضمان را نپذیرفته و آن هم در مضاربه است 
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اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یها خسهارات حاصهله از     -338ماده

تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد کهه  

 .مالک تملیک کنده ب مقدار خسارت یا تلف مجاناًه مضارب از مال خود ب

 

ن کنی عقد باطل است اما در عاریه گفته درست در مضاربه قانون گفته اگر شرط ضما

در امتحان اگر . اما دکتر کاتوزیان گفته در مضاربه هم شرط ضمان درست است. است

سؤال دادند طبق قانون شرط ضمان در مضاربه اشکال دارد؟ بله اشکال دارد اما اگر به 

 ! طور کلی دادند نه

ه امین تقصیر هم کرد ضامن نباشد که یك نوع بر عکس نکته ی اول می توان شرط کرد ک: 9نکته 

به شرط اینکه تقصیر عمدی، خسارات البته ( در وجه التزام خواندیم)شرط عدم مسئولیت است 

 . بدنی و لطمه به حیثیت و شرافت نباشد

 

 :(که خیلی شبیه هم هستند)مقایسه ی ودیعه و عاریه 

ماده )ه در ودیعه اذن می دهیم برای نگهداری هر دو عقد اذنی هستند اما فرق آن ها این است ک. 1

 (. 153ماده )و در عاریه اذن می دهیم برای انتفاع ( 103

 

سهپارد   ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگهری مهی   -432ماده

          ودیعه گهذار مهودع و ودیعهه گیهر را مسهتودع یها امهین        . نگاهدارد را مجاناً برای آنکه آن

 .می گویند

دههد   عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرو دیگر اجازه مهی  -493ماده

عاریهه دهنهده را معیهر و عاریهه گیرنهده را مسهتعیر       . منتفع شود که از عین مال او مجاناً

 .گویند

 

 .هر دو عقد امانی هستند. 1

 . هر دو عقد مجانی هستند. 5

 .هر دو عقد جایز هستند. 1

 . ر دو با فوت و حجر به هم می خورنده. 3

با اینکه هر دو مجانی هستند و به سود یك طر  اند اما اهلیت شرط است برای هر دو طر  که . 1

 . باید اهلیت کامل داشته باشند

 . هر دو عقد رضاهی هستند، با ایجاب و قبول واقع می شوند و نیازی به قبض ندارند. 3
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اما در عاریه مال باید مصر   ست مصر  شدنی باشد یا مصر  نشدنیدر ودیعه نوع مال مهم نی. 3

 (. 153ماده )نشدنی باشد 

 

توانهد موضهوع عقهد     هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شهد مهی   -492ماده

 .منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقالئی باشد. عاریه گردد

 

 :اخذ به السوم

السوم این است که یك نفر مالی را می گیرد که معاینه کند، اگر خوب باشد می خرم و اگر اخذ به 

 . گویند مأخوذ بالسومو به مال  آخذ بالسومکسی که مال را گرفته . بد بود نمی خرم

عده ای می گویند امانی است چون اذن مالك هست و یك عده ید آخذ بالسوم امانی است یا نه؟ 

دکتر . ضمانی است چون اصل ید ضمانی است ولی نظر درست نظر سوم است هم می گویند یدش

کاتوزیان گفته نه یدش امانی است و نه ضمانی و گفته آخذ بالسوم تعهدش تعهد به نتیجه است یا 

حال اگر در تعهد به نتیجه خسارت بزند مسئول است مگر . باید مال را پس بدهد یا بخرد و برود

بیفتد و تلف شود مسئول است پس اگر مال از دست آخذ بالسوم . ثابت کند اینکه قوه ی قاهره را

چون یدش امانی نیست ولی می تواند قوه ی قاهره را هم ثابت کند، اگر یدش ضمانی بود نمی 

 . توانست قوه ی قاهره را ثابت کند

که تعهد آخذ بالسوم تعهد به نتیجه است یعنی مسئول است مگر ایننظر سوم این است که 

قوه ی قاهره را ثابت کند که این نظر باا ید  امانی فرق دارد چون در ید امانی تعهد به 

 (. تفاوت تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه مطالعه گردد) وسیله است

همچنین این نظر با ید ضمانی هم فرق دارد چون در ید ضمانی نمی توان قوه ی قاهره را ثابت کرد 

 . می شود قوه ی قاهره را ثابت کرداما در تعهد به نتیجه 

 

 عقد قرض
 632تا  623موواد 

 

قرض عقدی است که یك نفر مالش را به دیگری تملیك می کند که آن دیگری  113طبق ماده ی 

 . مثلش را بعداً پس بدهد

از این ماده و از این تعریف خصوصیاتی برای قرض پیدا می شود که در واقع مباحث قرض را ضمن 

 . صیات می خوانیماین خصو

 

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خهود را بهه    -468ماده

وصهف رد  و را از حیث مقهدار و جهنس    طرو دیگر تملیک می کند که طرو مزبور مثل آن

 .الرد را بدهد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم
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 : خصوصیات قرض

(. قرض موجب تملیك است)کلمه ی تملیك آمده  113در ماده ی . قرض عقدی است تملیکی. 1

مهمترین فرق قرض با عاریه این . مقرض مال را به مقترض تملیك می کند این تملیکی بود

عاریه عقدی چون . است که در قرض طرو مالک می شود و در عاریه طرو مالک نمی شود

عین مال را پس می ( عیرمست)در عاریه طرو . است اذنی و قرض عقدی است تملیکی

دهد ولی در قرض مثل مال را پس می دهد، یعنی در قرض مالک می شود و بعداً مثلش را 

 . پس می دهد اما در عاریه مالک مال نمی شود و عین آن را پس می دهد

تنها عقدی که در قانون مال موضوع آن باید مثلی . مال موضوع قرض باید مثلی باشد. 1

اگر کسی یك مال قیمی به  .مثلی بودن در زمان عقد معتبر است. ستباشد، عقد قرض ا

اگر . دیگری تملیك کند که آن دیگری بعداً قیمتش را بدهد این قرض نیست و می تواند بیع باشد

هنگام عقد قرض مال مثلی بود ولی بعداً مثل آن مال نیست دیگر هنگام پس دادن قیمی شده 

 (. فوق الذکر 113ماده )اء را بدهد درست مانند غصب قانون گفته مقترض قیمت زمان اد

بعداً تو یك پیکان صفر برای . کسی پیکان صفر را به شما قرض داده و شما می شوید مالك: مثال

 . طر  می گیری و اگر پیکان صفر دیگر نبود قیمت زمان اداء را می دهی

در قرض ماده ( 511ماده )باشد  اگر مال قرض مثلی باشد و بعداً مثلش باشد ولی مالیت نداشته

 . که آخرین قیمت را می دهد( مثال سکه ی پهلوی)ندارد و در غصب ماده دارد 

. در قرض مال باید مثلی باشد، خواه مصرو شدنی باشد و خواه مصرو نشدنی: نکته

بعداً خوراکی را می شود قرض داد مثالً همسایه از همسایه اش تخم مرغ قرض می گیرد 

قرض داد که تو مالك می شوی و شیر، نان و کتاب نو را می شود . به یارو می دهد می خرد و

 . بعداً یك کتاب نو می خری و به من می دهی

من یك کتاب نو دارم، آیا . ولی در عاریه مال باید مصر  نشدنی باشد چه مثلی باشد و چه قیمی

ز استفاده پس می دهد که ایرادی ندارد که طر  استفاده می کند و بعد ا. می توانم عاریه بدهم؟ بله

من یك ماشین کهنه دارم، آیا می توانم عاریه بدهم؟ بله طر  استفاده می کند و . کهنه هم بشود

 . کارش را انجام می دهد و بعداً پس می دهد

 . خصوصیت اول و دوم اختالفی نبود و قانون گفته اما در خصوصیت های بعدی اختال  هست. 5

در قرض مقترض مثل مال را پس می دهد یعنی مال را می گیرد و وض است؟ آیا قرض مع

 . مثلش را بعداً پس می دهد و بنابراین قرض مجانی نیست

آیا قرض معوض است؟ بعضی گفته اند معوض است چون مال را مقرض می دهد این یك : سؤال

ط نیست اما یك نکته ی این نظر غل. عوض بعداً مثل آن را می گیرد که این هم می شود یك عوض

ظریف دارد می گویند آقا قرض مثل بیع معوض نیست در بیع که معوض است مبادله صورت می 

. گیرد بین مبیع و ثمن مبیع را می دهی و ثمن را می گیری که این مبادله می تواند همزمان باشد
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گر مقترض  احمق اما در قرض مسخره است که مقرض مال را بدهد و همان موقع مثلش را بگیرد م

است؟ اگر مثل را داشت چرا قرض گرفت؟ فلسفه ی قرض این است که مقترض مال را بگیرد 

پس در قرض آن مبادله صورت نمی گیرد بنابراین پیشنهاد . نیازش رفع شود و بعداً مثل آن را بدهد

 است چون با عقود معوض دیگر یك فرق معوض ناقصاست یا شبه معوض شده می گویند قرض 

البته فکر نکنید تعهد مقترض همیشه مؤجل است یعنی مقترض مال را می گیرد و باید توی . دارد

الزاماً اجل ( طرو مالی را می گیرد که بعداً بدهد)این بعداً در قرض !  هاجلی پس بدهد، ن

  .نیست

حال ! یک نفر از دیگری پول قرض می گیرد مثالً یک میلیون می گیرد خداحافظ: مثال

مقترض چیست؟ حال است و هر وقت مقرض خواست مطالبه می کند ولی مقرض نیز  تعهد

 . ولی می تواند تعهد مقترض مؤجل باشد. می داند که فوری نمی تواند مطالبه کند

یك عده می گویند قرض رضاهی است و با ایجاب و قبول واقع می شود و آیا قرض رضاهی است؟ . 1

در قانون مدنی یك ماده داریم که . با قبض واقع می شود یك عده می گویند قرض عینی است و

مفهوم مخالفش طوری است که هر دو نظر را تأیید می کند یعنی از مفهوم مخالف این ماده هم بر 

به نظر دکتر شهبازی عینی می آید که قرض رضاهی است و هم بر می آید که عینی است که 

 . است 119ده ی ماده ی مورد اشاره ما بودن کمی قوی تر است

 

یا ناقص شود از مال مقتهرض   اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف -463ماده

 .است

 

مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر مال موضوع قرض پیش از تسلیم تلف یا ناق  بشود از مال 

می  آنهاهی که می گویند قرض عینی است(. فرض این است که عین معین است)مقرض است 

چون قبل از تسلیم مقرض مالك است پس تلف . گویند دلیل ما همین مفهوم مخالف این ماده است

و با تسلیم، تملیك صورت می گیرد و ( تلف هر مال به عهده ی مالك است)هم به عهده ی اوست 

 . بنابراین قرض عینی است

می گویند آقا قبل از  (در امتحان قرض رضاهی است)ولی آنهاهی که می گویند قرض رضاهی است 

تسلیم مقترض مالك است چون تملیك صورت گرفته است ولی دلیل اینکه تلف از مال مقرض است 

قبل از تسلیم مشتری ( جاهیکه اختال  نیست)می گویند در بیع . به خاطر ضمان معاوضی است

معاوضی اگر ضمان . مالك است ولی تلف به عهده ی بایع است که به خاطر ضمان معاوضی است

را در قرض نپذیریم قرض می شود عینی ولی اگر ضمان معاوضی را در قرض بپذیریم می 

 . شود رضائی

آیا قرض عقد الزم است؟ یك عده گفته اند قرض جایز است چون مقرض هر زمان می تواند مثل . 3

هد ححال را بخواهد و مقترض هم هر زمان می تواند مثل را بدهد پس قرض جایز است البته اگر تع
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اینکه مقرض می تواند مثل را بخواهد فسخ عقد نیست . این استدالل خیلی مسخره است. باشد

 (. تا بگوهیم قرض جایز است)اجرای عقد است 

اگر مقرض عین را بخواهد می شود فسخ که نمی ! آیا مقرض می تواند عین را بخواهد؟ نه :سؤال

م می تواند مثل را بدهد که این هم باز اجرای عقد تواند و فقط می تواند مثل را بخواهد مقترض ه

 . است، پس این استدالل رد می شود

عقودی که جایز اند مثل . متأسفانه یك ماده داریم که از این ماده بر می آید که قرض جایز است

قانون وقتی می خواهد بگوید یك شرط ضمن این ها بیاوریم می گوید شرط را .. . مضاربه، ودیعه و

برای اینکه اگر شرط را ضمن عقد جایز بیاوریم و عقد جایز . بیاوریم( ضمن عقد الزم)وجه ملزم به 

پس اگر شرط را ضمن عقد جایز بیاوری فایده ندارد و شرط )به هم بخورد شرط هم باطل می شود 

کار می هر جا قانون این اصطالحات را به (. را باید ضمن عقد الزم آورد به وجه ملزم و به طور لزوم

. البد قرض جایز است دیگر. اما متأسفانه قانون در قرض گفته به وجه ملزم. برد البد عقد جایز است

یعنی اجل را در )که گفته آقا اگر می خواهی اجل بگذاری برای تعهد مقترض به وجه ملزم بگذار 

وقتی گفته وجه نبود پس « وجه ملزم» اگر قرض الزم بود نیازی به گفتن (. ضمن عقد الزم بیاور

اگر در امتحان آمد، قرض الزم است هم . اما قرض الزم است. ملزم البد قرض جایز است

ماده )مطالبه ی مثل و دادن مثل هم فسخ نیست . نسبت به مقرض و هم نسبت به مقترض

 (. 431ی 

 

اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبهل   -431ماده

 .انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند از

 

 : می خورد 133به ماده  131ماده ی 

 

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلهت یها اقسهاطی     -439ماده

 .قرار می دهد

قبول قسمتی از موضوع تعهد نمایهد ولهی   ه تواند متعدله را مجبور ب متعهد نمی -922ماده

 .ه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهدحاکم می تواند نظر ب

 

 :نیز گفته شد 133و  131و  135مواد 

 

  8/13/41. حذو گردید -439ماده 

همهین حکهم   . قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود -436ماده

  .در مورد کلیه تعهداتی که از معامالت نامشروع تولید شده باشد جاریست
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در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشهیرزنی گروبنهدی    -433ماده

 .شود جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی

 

 

 

 

 عقد وکالت
 630تا  636مواد 

 
 

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرو دیگهر را بهرای انجهام     -434ماده

 .امری نایب خود می نماید
 

نایب خودش  امریوکالت عقدی است که یك طر ، طر  دیگر را برای انجام  131طبق ماده ی 

موضوع وکالت برای اعمال حقوقی است یعنی یا عقد و . عمل حقوقی استامری این . می کند

موضوع وکالت نمی تواند عمل . من وکالت می دهم خانه ام را بفروشی یا اجاره دهی .یا ایقاع

پس اگر کسی به دیگری بگوید برایم عمل مادی انجام بده این . تعمیر ماشین مثل مادی باشد

اگر این عقد معوض بود یعنی گفته  .مثل اینکه بگوید بار مرا ببر، برایم نقاشی بکش. وکالت نیست

عمل مادی انجام بده معوض، می شود اجاره ی اشخاص یا جعاله است و اگر مجانی باشد یعنی یك 

قانون مدنی که عقد است و می شود من  10می شود ماده ی  ،نجام بدهد مجانینفر عمل مادی ا

 . تعهد می کنم برایت نقاشی بکشم به طور مجانی و اگر نکردم می توانی مرا ملزم کنی

 : برای بعضی از اعمال حقوقی نمی توان وکالت داد

( وصیت کندهر کسی باید خودش )عمل حقوقی است ولی چون قاهم به شخ  است  وصیت. 1

 . نمی شود به دیگری وکالت داد

رنگ است  یك سری عمل حقوقی داریم که مهم هم نیستند که در آن ها عمل مادی خیلی پر. 1

اضی موات، حیازت مباحات و تحجیر، این اعمال حقوقی نیز قابل مثل احیاء ار( رکن آن است)

 .توکیل نیستند

باید بیل را برداری احیاء کنی، !  تو مال من شو؟ نه بروی باالی زمین موات و بگوهیمی شود : مثال

آیا می شود بگوهی ماهی تو مال منی؟ که نمی شود باید قالب را برداری و ماهی را بگیری که این 

برای حیازت مباحات نمی شود وکیل گرفت اما اجیر می شود . سه مورد هم قابل توکیل نیست

 . گرفت
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، پس وکالت عقد است ولی ماده «وکالت عقدی است» گفته  131ماده ی . وکالت عقد است: نکته

گفته وکالت قبول می خواهد که هر عقدی ایجاب و قبول می خواهد و ماده اضافه است و  133ی 

 . اصالً نیازی به گفتن ندارد

 

 .قبول وکیل استه تحقق وکالت منوط ب -432ماده

 

  :نیز مانند این مورد است 103و بعدش  103ماده ی 

 

سهپارد   ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگهری مهی   -432ادهم

           ودیعه گذار مودع و ودیعهه گیهر را مسهتودع یها امهین     . نگاهدارد را مجاناً که آن برای آن

 .می گویند

 .در ودیعه قبول امین الزم است اگر چه به فعل باشد -438ماده

 

 :قبوالً که نیازی به این ها نیستایجاباً و  هم گفته وکالت 133ماده ی  

 

 .شود هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع میه ب و قبوالً وکالت ایجاباً -438ماده

 

 . وکالت عقد اذنی است، ودیعه و عاریه هم همچنین

 (. 131و  133، 139مواد)سه تا ماده داریم که باید پشت سر هم می آمد اما نیامده : نکته

 

 .وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت -433ماده

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشهد محمهول بهر ایهن      -422ماده

 .است که با اجرت باشد

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق       -424ماده

بع عرو و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیهل  الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تا

 .مستحق اجرت المثل است

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دههد و اگهر حهق     -86ماده

 . التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است

 

وکیل می تواند اجرت بگیرد یا  یعنی. وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت 139طبق ماده ی 

که باید بعد از آن ماده می آمد گفته اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن  133ماده ی . نگیرد
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که باید بعد از ماده  (با توجه به اصل عدم تبرع)نباشد، اصل بر این است که با اجرت است  ممعلو

 (.می خورد 31به ماده ی  131 ماده ی)مراحل اجرت را گفته  131می آمد و ماده ی  139

 

 : اهلیت در وکالت

 . اهلیت در وکالت تابع موضوع وکالت است که یك عمل حقوقی است. که بحث جالبی است

و اگر )هر کس اهلیت هر کاری را دارد، در آن کار می تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد : فرمول

 (. وکالت بدهد یا وکالت بگیرداهلیت کاری را نداشته باشد نمی تواند در آن کار 

مجنون و صغیر غیر ممیز در هیچ کاری نه می توانند وکالت بدهند و نه وکالت بگیرند چون . 1

 . خودشان نمی توانند هیچ کاری بکنند

چون خودش می . صغیر ممیز فقط در تملکات بالعوض می تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد. 1

  .توانست تملکات بالعوض بکند

می ( کارهاهی که خود می تواند انجام بدهد) تملکات بالعوضو هم در  امور غیر مالیسفیه در . 5

 . تواند هم وکالت بدهد و هم وکالت بگیرد

موکل که می خواهد وکالت بدهد هم باید اهلیت داشته باشد و هم اختیار یعنی مالش : ورشکسته. 1

داشتن اهلیت کافی است و وکیل اختیار  ،رای وکیلتوقیف نشده باشد و ورشکسته هم نباشد، ولی ب

 . نمی خواهد چون که در اموال خودش تصر  نمی کند

 

 : ورشکسته سه نکته دارد

و « اختیار ندارد» ورشکسته چون اهلیت دارد در تمام امور می تواند وکیل بشود زیرا ورشکسته . 1

 . وکیل هم اختیار نمی خواهد

رد در امور مالی خود نمی تواند وکالت بدهد زیرا موکل اهلیت می ورشکسته چون اختیار ندا. 1

 .خواهد و اختیار که ورشکسته اهلیت دارد و اختیار ندارد

ورشکسته می تواند در امور ( اختیار یعنی جواز تصر  در مال)امور غیر مالی اختیار نمی خواهد . 5

 (. 111ماده ی )یرد غیر مالی وکالت بدهد مثالً وکیل بگیرد که برای او زن بگ

 

را بجها آورد وکیهل ههم     وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن -449ماده

 .اهلیت داشته باشدباید کسی باشد که برای انجام آن امر 

 

و  1035و  1بند  131و  113و  115چند تا ماده هست که به هم ربط دارند که عبارتند از مواد 

1031 : 

 

 .کیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهدو -449ماده
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وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه  -442ماده

که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرو و عادت داخل اختیار اوسهت  

 .تجاوز نکند

ام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کهرده اسهت، انجهام    موکل باید تم -426ماده

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شهده اسهت موکهل هیچگونهه     . دهد

 .اجازه کند یا ضمناً تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً

هر یا خصوصهیات دیگهر معهین    مَشخص یا ه اگر وکیل از آنچه که موکل راجع ب -1329ماده

 (.بحث وکالت در نکاح) د متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بودکرده تخلف کند صحت عق

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قیهد بهوده و وکیهل     -1326ماده

 .مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد

 

موکل را رعایت کند، غبطه ی موکل را همه ی این مواد می خواهند بگویند وکیل باید مصلحت 

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

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

ماده ی آهین دادرسی مدنی من به تو وکالت  (:ماده ی مربوط به آهین دادرسی مدنی) 111ماده ی 

در اینجا تو . که حسن طلب من را نمی دهد( وکیل در اخذ حق)دهم برو طلبم را از حسن بگیر  می

وکیل در دادگاه هم . نمی توانی بروی دادگاه و از طریق قانونی طلب من را بگیری باید من بگویم

 . وکیل در قبض حق نیست

 

اللت بر آن نمایهد  وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن د -446ماده

 .خواهد بودنو همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه 

 

 :است 131استثناء ماده ی  113ماده ی 

 

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی داللهت بهر آن    -443ماده

 .کند

ر اینکهه  وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هسهت مگه   -421ماده

 . عدم وکالت باشده تصریح ب
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 : می خورد 110به ماده ی  113ماده ی 

 

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی داللهت بهر آن    -443ماده

 .کند

که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و  در صورتی -943ماده

و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجهازه کنهد دیگهر حهق     در نزد خود داشته باشد 

 .طرو دیگر نخواهد داشته رجوع ب

 

است و ربط دارد به ماده  131این حکم استثناء ماده ی  .وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست

ماده  به خاطر ایندر معامله ی فضولی فضول نمی تواند ثمن را بگیرد حتی با تنفیذ مالك، . 110ی 

چون فضول با تنفیذ می شود وکیل، وکیل نمی تواند ثمن را بگیرد پس فضول هم نمی تواند ثمن را 

 . بگیرد

گفته مگر اینکه قرینه ی قطعیه باشد مثالً یك نفر فرش خود . یك استثناء دارد 113ماده ی : نکته

را بفروشد پول را نمی حال اگر وکیل فرش . را به دیگری می دهد و می گوید برو در بازار بفروش

پس اینجا وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن است و در اینجا قرینه ی قطعیه . گیرد؟ می گیرد

 . وجود دارد

 . این نکته بر می آید 31بر می آید که وکیل امین است که از آخر ماده ی  111از ماده ی 

 

وکیل مسهبب آن   عرفاً هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که -444ماده

 .محسوب می گردد مسئول خواهد بود

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی بایهد   -89ماده

به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجهاره  

وکیل امینهی  و حفظ موقوفه و غیره مثل آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین  و جمع
 .عمل نماید

 

را  130را هم خواندیم و ماده ی  119ماده ی . چیزی ندارد 113را خواندیم و ماده ی  113ماده ی 

 . هم خواندیم

 . هر کاری یك سری مقدمات دارد و یك سری لوازم 131طبق ماده ی 
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مقدمات آن نیز هسهت مگهر اینکهه     وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و -421ماده

 . عدم وکالت باشده تصریح ب

 

 

مثالً می خواهیم برویم . مقدمات قبل از عمل است و لوازم بعد از عملفرق این دو آن است که 

و بعدش ..( . ثبت و شهرداری و)و قبلش یك سری کارها باید بکنیم  دفترخانه یك سند تنظیم کنیم

وکالت در هر امری به طور اتوماتیك وکالت در مقدماتش هست و . هم باید یك سری کارها بکنی

 . وکالت در لوازمش هم هست

 . در مورد توکیل و تفویض است 131ماده ی 

 

 وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکهه صهریحاً   -429ماده

 .یا به داللت قرائن وکیل در توکیل باشد

 

 .تفویضو دیگری  توکیلح داریم یکی در وکالت دو اصطال

اما . در توکیل وکیل یك وکیل دیگر می گیرد و خودش هم هست که می شوند دو تا وکیل: توکیل

اصل این است که وکیل حق توکیل ندارد مگر به او . وکیل دوم را وکیل اول گرفته و نه موکل

 . حق توکیل داده باشند

تفویض این است که وکیل اول تمام اختیارات خود را به . ریمدر قانون نیست اما در عمل دا: تفویض

 . اول نیست وکیل دوم می دهد و می رود خداحافظ که در تفویض وکیلِ

 

 : انتقال قرارداد

که مستمر هستند مثل اجاره، مزارعه، مساقات و مضاربه یعنی طرفین تا مدتی با  است در عقودی

انتقال قرارداد مخت  این عقود . ره یك سال با هم کار داریمبیع آنی است ولی در اجا. هم کار دارند

انتقال قرارداد می شود  .در این عقود یك چیزی هم داریم شبیه توکیل. است که شبیه تفویض است

 . شبیه تفویض و چیزی هم داریم شبیه توکیل

یه توکیل است مال را اجاره بدهد که این شب 131می تواند طبق ماده ی  مستأجردر اجاره  :اجاره

 . در تفویض یارو می رود و در توکیل یارو می ماند. چون خودش هست

 

دیگری اجاره دهد مگهر اینکهه در عقهد    ه را ب مستأجرهتواند عین  می مستأجر -626ماده

 .اجاره خالو آن شرط شده باشد
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نش را بود مستأجرخسته می شود و می گوید من دیگر نمی خواهم بمانم یعنی  مستأجریك موقع 

به یکی دیگر می دهد و می رود که این را انتقال قرارداد می گویند که مثل تفویض است که در 

هست که باید از  13در ماده ی  34 مستأجردر قانون روابط مؤجر و قانون مدنی نیست ولی 

 . شرط است( مؤجر)یعنی در انتقال قرارداد رضایت طرو . مؤجر اذن بگیرد

ل با یکی دیگر مزارعه می بندد و خودش هم هست که شبیه توکیل است که یك موقع عام: مزارعه

به آن مزارعه ی فرعی می گویند یعنی عامل زمین را از یکی گرفته و می دهد دست یکی دیگر که 

و یك موقع عامل کل قرارداد را به یکی دیگر می دهد خداحافظ که به این . خودش هم هست

 . تفویض است هکه شبی( 311ماده ی )انتقال قرارداد گفته می شود 

 

تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شهریک شهود ولهی بهرای      عامل می -361ماده

 .دیگری رضای مزارع الزم استه انتقال معامله یا تسلیم زمین ب

 

 (: 313ماده ی )در مساقات هم همین است 

 

شهده اسهت در مهورد عقهد     مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکهر   -363ماده

ه مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالهک معاملهه را به   

 .دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید

 

 : 331در مضاربه هم همین است ماده 

 

غیر ه همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به تواند نسبت ب مضارب نمی -336ماده

 .ذار نماید مگر با اجازه مالکواگ

 

. گویند توکیل فضولیو برود یك وکیل بگیرد، این را اگر وکیل حق توکیل نداشته باشد : نکته

هم وکیل و هم شخ  ثالث به طور تضامنی در مقابل موکل مسئول هستند ولی متأسفانه حال 

م نسبت به تقصیر نگفته مسئولیت تضامنی است و طوری گفته که انگار هر کدا 135ماده ی 

مثل معامله ی  .خودشان مسئولند در حالی که مسئولیت آن ها در مقابل موکل تضامنی است

وکیل . فضولی که فضول و اصیل به طور تضامنی در مقابل مالك مسئولند که اینجا هم همان است

 131 و 135ماده ی . فضول است و شخ  ثالث اصیل که به طور تضامنی در مقابل مالك مسئولند

 :را گفتیم 131و  133و 
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اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را کهه در آن وکالهت دارد بهه     -429ماده

شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی 

 .که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود

که وکیل در حدود وکالت خود کهرده اسهت، انجهام     موکل باید تمام تعهداتی را -426ماده

گونهه   در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده اسهت موکهل ههیچ    .دهد

 .اجازه کند یا ضمناً تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً

نمهوده اسهت و    موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجهام وکالهت خهود    -423ماده

 .همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد

حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بهود و اگهر نسهبت بهه حهق       -424ماده

باشد وکیهل  الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرو و عادت است اگر عادت مسلمی ن

 .ل استمستحق اجرت المث

 

 :طرق انحالل وکالت ،133ی ماده 

 

 : وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود -428ماده

 به عزل موکل -1 

 به استعفای موکل -9 

 به موت یا به جنون وکیل یا موکل -9 

 

 :این ماده سه طریق برای انحالل وکالت گفته

 .زلبه فسخ موکل گفته عقانونگذار . عزل یعنی فسخ: عزل از سوی موکل. 1

هم موکل می تواند . وکالت جایز است چون اذنی است. که دوباره یعنی فسخ: استعفای وکیل. 9

 .قانون به فسخ موکل گفته عزل و به فسخ وکیل گفته استعفاءحاال . فسخ کند و هم وکیل

وکالت عقدی اذنی است و با موت به هم می خورد و با جنون هم به هم می خورد این ماده سَف ه را 

 . فته زیرا سفه نکته داشته و آن را در ماده ی دیگری گفته استنگ

 

 (: سفیه شدن)نکته سفه 

 : د مگر در دو موردواز بین می ر( سفیه شدن)وکالت علی االصول با سفه 

 وکالت در امور غیر مالی. 1

 وکالت در تملکات بالعوض. 9
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هم سفیه بشود باز هم می تواند  که سفیه می توانست قبالً در این ها وکالت بدهد پس اگر بعداً

 . وکالت بدهد یا وکالت بگیرد

از ( سفیه شدن)وکالت با سفه . وکالت با موت از بین می رود استثناء ندارد با جنون هم همینطور

 :بین می رود اما دو استثناء دارد

 . استاست که ایراداتی دارد که در قانون مدنی در نظم تصحیح شده  131ماده ی سفه ماده ی 

 

محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می شود مگر در اموری که حجر مهانع از   -489ماده

توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مهانع از  

 .اقدام در آن نباشد

 

دهد یك طر  را گفته و یك طر  را نگفته پس وکیل هم هر وقت بخواهد استعفاء ب 131ماده ی 

 . تصحیح شده است در نظم که یك طر  را گفته که در قانون مدنی

 

 وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکهه صهریحاً   -429ماده

 .داللت قرائن وکیل در توکیل باشدیا به 

 

 . است وکالت ظاهری 130عنوان ماده ی 

 

د بنماید دن خبر عزل به او در حدود وکالت خوتمام اموری که وکیل قبل از رسی -483ماده

 .نسبت به موکل نافذ است

 

تا وقتی که خبر به وکیل . موکل وکیل را عزل می کند و وکالت به هم می خورد اما وکیل خبر ندارد

ظاهراً نرسیده کارهای وکیل درست است چون او وکیل ظاهری است یعنی واقعاً وکیل نیست چون 

این ماده ناق  است و  .فظ حقوق اشخاص ثالث که از عزل خبر ندارندوکیل است به خاطر ح

 :وکالت ظاهری دو مورد دیگر هم دارد

 .موکل فوت می کند و وکیل خبر ندارد. 1

 (.مجنون یا سفیه می شود)موکل محجور می شود . 1

 . پس فوت و حجر هم هست و فقط عزل نیست

حال هر کاری عفاء می دهد و موکل خبر ندارد وکیل است. است 130عکس ماده ی  بر 131ماده ی 

مثالً وکیل آدم خوبی است و استعفاء می دهد اما می بیند اگر این کار را . وکیل بکند درست است

 . انجام بدهد به نفع موکل است و انجام می دهد چون موکل خبر ندارد و بر اذن خود باقی است
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امی که معلوم است موکل بهه اذن خهود بهاقی    بعد از اینکه وکیل استعفا داد ماد -481ماده

 .است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند

 

 :گفته شد 131ماده ی 

 

محجوریت موکل موجب بطالن وکالت می شود مگر در اموری که حجر مهانع از   -489ماده

توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مهانع از  

 .قدام در آن نباشدا

 

. است 133است و این ماده مکمل ماده ی  از بین رفتن موضوع وکالتکه عنوان آن  135ماده ی 

با از بین رفتن موضوع وکالت، وکالت از بین می )از بین رفتن موضوع وکالت دو نوع است 

 (.رود

 

لت اسهت خهود   هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکا -489ماده

انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکهه مهالی را   

 .که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود

 

 : وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود -428ماده

 به عزل موکل -1 

 به استعفای موکل -9 

 وکیل یا موکل به موت یا به جنون -9 

 

 : از بین رفتن موضوع وکالت دو نوع است

هر گاه مال موضوع وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود که این را از  :مادیاز بین رفتن . 1

مثالً من ماشینم را به تو دادم بفروشی اما ماشین آتش گرفت که وکالت . بین رفتن مادی گویند

 . منفسخ می شود

 :از بین رفتن حقوقی موضوع وکالت سه نوع است :حقوقیاز بین رفتن . 1

موضوع به طور حقوقی از بین می رود مثالً من وکالت دادم که  :وکیل موضوع را انجام بدهد( الف

 . خداحافظ –خداحافظ . ماشینم را بفروشی و تو هم فروختی

 :موکل قبل از وکیل موضوع را انجام بدهد( ب
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ز وکیل، موضوع را خودش انجام بدهد مگر اینکه این حق از او سلب موکل می تواند قبل ا: قاعده

پس علی االصول می تواند قبل از وکیل موضوع را انجام . است باطلشده باشد که اگر انجام بدهد 

 . مثالً من ماشینم را دادم که تو بفروشی اما خودم زودتر فروختم. بدهد که استثناء دارد

موکل  می می کند که با موضوع وکالت منافات دارد در مورد دوموکل قبل از وکیل یك کار( ج

 . همان موضوع وکالت را انجام می داد

موکل می تواند عملی انجام بدهد که با موضوع وکالت منافات داشته باشد مگر اینکه این : قاعده

حاال خودم مثالً ماشینم را دادم بفروشی . است باطلحق از او سلب شده باشد که اگر انجام بدهد 

 . که این هبه منافی با بیع است و موضوع وکالت از بین می رودماشین را به یکی هبه می کنم 

 

 عقد ضمان
 320تا  632مواد 

 

رضاء یعنی  133در ماده ی . عقد ضمان بین ضامن و طلبکار بسته می شود و بدهکار دخالتی ندارد

 . در ض مان مدیون شخ  ثالث است. اراده

 

 . ر ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیستد -483ماده

 

 : دو نوع ضمان داریم

 ضمان نقل ذمه. 1

 ضمان ضمّ ذمه. 9

در ضمان نقل ذمه مدیون بری می شود و دینش می آید گردن ضامن و ضامن مدیون می شود 

اما در ضمان ضمّ ذمه مدیون می ماند و ضامن هم می آید در ( ضامن می آید و مدیون می رود)

 . رار می گیرد یعنی طلبکار دو نفر را دارد، هم ضامن و هم بدهکارکنار او ق

 : ضمان ضمّ ذمه دو نوع است

 عرضی. 1

 طولی. 9

این است که ضامن و بدهکار در عرض همدیگر هستند و تقدم و تأخر  (:تضامنی)ضمان عرضی 

 . ندارند و طلبکار می تواند به هر کدام مراجعه کند

 . ن است که اول بدهکار و بعد ضامنای (:وثیقه ای)ضمان طولی 

 ضمان طولی. 5ضمان عرضی  . 1ضمان نقل ذمه  . 1: این شد سه نوع ضمان

ضمان طولی را عر  بازار و تجارت ولی  193و  131قانون مدنی صریحاً نقل ذمه را پذیرفته در مواد 

 . ما پذیرفته است
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ه بر ذمه دیگهری اسهت بهه    عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را ک -486ماده

طرو دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضهمون عنهه یها     ،متعهد را ضامن .عهده بگیرد

 .گویند مدیون اصلی می

بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بهه   -438ماده

 .مضمون له مشغول می شود

 

غ وام گیرنده می روند و اگر نشد سراغ ضامن می روند کسی وام می گیرد و تو ضامنی که اول سرا

که قانون با عر  تضاد دارد چکار کنیم؟ برای این که عر  را اجراء کنیم، چون عر  بهتر از قانون 

دکتر کاتوزیان گفته . می گوئیم قانون تکمیلی است و عرو بر قانون مقدم استاست، 

و در امتحان هر جا ضمان دیدیم یعنی در نوشته های حقوقی با این وجود  تکمیلی است

 . نقل ذمه مگر اینکه بگوید ضمّ ذمه است

 

 : نکات عقد ضَمان

چرا عهدی است؟ چون اثرش تعهد . ، چه نقل ذمه و چه ضمّ ذمهضمان عقدی عهدی است :1نکته 

 . متعهد چه کسی است؟ ضامن. است

بیع معوض است . است مجانیضمان نقل ذمه عقدی است معوض و ضمان ضمّ ذمه عقدی  :9نکته 

 . و هبه مجانی

تعهد می کند و بدهکار هم می رود ولی در ( این یك عوض)در ضمان نقل ذمه ضامن می آید 

حال از این که ضمان نقل ذمه . ضمان ضمّ ذمه فقط ضامن می آید و طلبکار به کسی نمی گوید برو

 : می گیریمعقدی است معوض و ضمان ضمّ ذمه عقدی است مجانی یك نتیجه 

در ضمان نقل ذمه طلبکار باید اهلیت کامل داشته باشد چون که در عقود معوض طرفین : نتیجه

ولی در ضمان ضمّ ذمه چون مجانی است و به سود طلبکار است  باید اهلیت کامل داشته باشند

 . ممیز یا سفیه باشد طلبکار می تواند صغیرِ

آنکه عقد به نفعش است می تواند صغیر ممیز یا سفیه ( نه همیشه)در عقود مجانی معموالً : قاعده

ضمان نقل ذمه عقدی است معوض و طلبکار بدهکار . باشد یعنی می تواند اهلیت کامل نداشته باشد

را از دست می دهد که باید حواسش جمع باشد چون اگر ضامن هم نباشد که دیگر بدبخت شدی 

فقط اهلیت ضامن  131قانون در ماده ی . هکار هستبداگر ضامن هم نباشد ولی در ضمان ضمّ ذمه 

 . را گفته و اهلیت طلبکار را نگفته که در نقل ذمه الزم بود  و در ضمّ ذمه الزم نبود

 . ورشکسته می تواند ضامن ضمّ ذمه مجانی قبول کند: نکته

 

 .لیت داشته باشدضامن باید برای معامله اه -484ماده
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 : می خورد 191و  133به مواد  133ماده ی 

 

 .تامن شدن از محجور و میت صحیح اسض -482ماده

 .در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست -483ماده

 .ابراء ذمه میت از دین صحیح است -931ماده

 

چرا از محجور درست است؟ چون . ضامن شدن از محجور و میت درست است 133طبق ماده ی 

 . یون می تواند محجور باشداراده ی مدیون در ضمان دخالت ندارد پس مد

ترکه شخصیت حقوقی دارد پس ضامن شدن از ضامن شدن از میت هم درست است چون 

 . میت یعنی ضامن شدن از ترکه مثل مابرای ممیت که می شد ابرای ترکه

 

 : 488ماده ی 

 

 .ممکن است از ضامن ضمانت کرد -488ماده

 

هم ترامی و هم دور . دورو دیگری  ترامییکی . هتر کاتوزیان یکی را نگفتدو اصطالح داریم که دک

من به شما بدهکارم که حسن ضامن من می شود و من بری می شوم و . مخت  نقل ذمه است

حاال حسین ضامن حسن می شود حسن بری می شود و حسین مدیون می . حسن مدیون می شود

. ند که شبیه تسلسل استکه این را ترامی گوی وتقی ضامن حسین می شود همینطور برو جل. شود

 . است 311ادامه ی ترامی ماده ی 

 

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و  -299ماده

 .مین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسده به

 

حاال من ضامن . و حسن مدیون شدبه شما بدهکارم، حسن ضامن من شد من بری شدم  نم :دور

 . حسن می شوم و دوباره حسن بری می شود

که شبیه همدیگر هستند و فرقشان این است که در ترامی یك نفر دیگر ضامن : فرق دور و ترامی

 . ضامن می شود اما در دور خود مدیون اصلی ضامنِ ضامن می شود

 

 :483ماده ی 
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که مضمون له قبول کنهد   شوند ضمانت هر کدامهر گاه چند نفر ضامن شخصی  -483ماده

 .صحیح است

 

 :این ماده دو فرض دارد، یك فرض ساده را گفته و یك فرض پیچیده را نگفته است

که ماده گفته چند نفر می روند نزد طلبکار و می گویند طلبکار ما حاضریم ضامن : فرض اول

جاب آمده و طلبکار یکی را قبول کرد و عقد انگار چند تا ای. بشویم که طلبکار یکی را قبول می کند

فرض کن چند نفر آمده اند . فرقی ندارد که ضمان نقل ذمه باشد یا ضمّ ذمه. با او منعقد می شود

 . خواستگاری و یکی را قبول می کنی و از خواب می پری

یم چند نفر می روند پیش طلبکار می گویند طلبکار ما حاضر. که ماده نگفته است: فرض دوم

 : ضامن بشویم و طلبکار هم همه را می پذیرد که اینجا دو حالت دارد

 نقل ذمه. 1

 ضمّ ذمه. 1

و بین در اینجا دین از مدیون منتقل می شود به همه ی ضامن ها : ضمان نقل ضمه است. 1

اگر سه تا . ضامن ها پخش می شود یا مساوی یا متفاوت که این را می گویند ضمان به طور تسهیم

حال . ن هستند به طور یك سوم پس مدیون بری می شود و دین بین ضامن ها پخش می شودضام

 (. 311ماده ی )طلبکار به هر ضامنی به اندازه ی خودش می تواند رجوع کند 

 

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحهو تسههیم ضهمانت     -291ماده

ط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکهی از  ر یک از آنها فقه کرده باشند مضمون له به

   ذن تادیهه داده باشهد   إهر یک از ضهامنین دیگهر کهه    ه دیه نماید بأضامنین تمام قرض را ت

 .می تواند به قدر سهم او رجوع کند

 

چند نفر می روند نزد طلبکار و می گویند ما حاضریم ضامن ضمّ ذمه بشویم که : ضمان ضمّ ذمه. 9

بدهکار بری نمی شود و تمام ضامن ها مسئول هستند هر کدام کل . ه را می پذیردطلبکار هم هم

دین را یعنی طلبکار می تواند از هر ضامنی کل طلب را بگیرد، یك چیزی مثل تعاقب ایادی در 

 . غصب که ماده هم ندارد

 

 :433ماده ی 
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در وقت ضمان  در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له -433ماده

عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعهد  ه ب

 .شود مضمون له خیاری نخواهد داشت ءاز عقد غیر ملی

 

یعنی اگر ضامن فقیر هم بود، (. شرط صحت نیست)در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد 

اکثر خیارات )اگر ضامن ندار بود و طلبکار هم جاهل بود . معسر بود یا ندار بود، ضمان درست است

. طلبکار حق فسخ دارد( چون این خیار هنگام عقد به وجود می آید)هنگام عقد ( مخت  جاهل بود

 . ضمان را فسخ می کند و دوباره دین به عهده ی بدهکار بر می گردد

منی می گوهیم ولی اگر ضامن چون این حق فسخ اسم ندارد به آن خیار تخلف از شرط ض: نکته

 . مالدار باشد و بعداً ندار بشود مضمون له حق فسخ ندارد

 : 431ماده ی 

 

 .، باطل استضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است -431ماده

 

 :ما دو نوع دین داریم

 .دینی که فوری به وجود می آید. 1

 . دینی که طول می کشد تا به وجود آید. 1

اول سبب آن به وجود می آید و بعد یك چیز دیگر . ریم در دو مرحله به وجود می آیدیك دین دا

ضمان از دینی که فقط سببش به وجود . به وجود می آید و سپس دین به وجود می آید( شرط)هم 

سببش بود کافی !  موضوع ضمان دین است آیا دین باید حتماً موجود باشد؟ نه. آمده درست است

 : هنوز دین به وجود نیامده باشد دو مثال مهم است ولو اینکه

با عقد نکاح به وجود ( دین مربوط به نفقه)حاال این دین . در نکاح، شوهر مدیون نفقه است: 1مثال 

نکاح می شود سبب دین و تمکین هم می خواهد تا دین ایجاد شود، نکاح می شود سبب . نمی آید

می شود از همین که نکاح منعقد شد . د می آیدو تمکین هم می شود شرط و بعد دین به وجو

ضمان از دینی که . شوهر ضمانت کرد پیش از تمکین زیرا سبب دین به وجود آمده است

 . سببش به وجود آمده درست است

( 313ماده ی )در جعاله با عقد، جاعل مدیونِ جُعل نمی شود باید عامل عمل را انجام دهد : 9مثال 

هنوز جاعل مدیونِ جُعل نشده ولی سببش )ل می شود از جاعل ضمانت کرد حاال قبل از انجام عم

 . سؤال کانون وکال« -( ایجاد شده

 

تسلیم کهرده یها انجهام     گردد که متعلق جعاله را عامل وقتی مستحق جعل می -342ماده

 .داده باشد
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 .ضمان دینی که سببش ایجاد شده صحیح است 191طبق مفهوم مخالف ماده ی 

فتیم موضوع ضمان دین است این دین باید کلی باشد به خاطر اینکه بتواند به عهده ی گ: نکته

از عین معین نمی شود ضمانت کرد و فقط از دین بنابراین ( به ضامن منتقل شود)ضامن برود 

 . کلی می شود ضمانت کرد

ست یك عین مضمونه عینی است که د(: اعیان مضمونه)یك اصطالح داریم به نام عین مضمونه 

مثال . شخ  است و ید آن شخ  نسبت به آن عین ضمانی است و باید آن را به مالك پس بدهد

مال مغصوب عین مضمونه است، ایفای ناروا و مقبوض به عقد فاسد نیز . واضح این مورد غصب است

از هر دینی که کلی (. یعنی جاهی که از امین مطالبه می کند و پس نمی دهد)می تواند باشد 

 .شد و قائم به شخص نباشد می شود ضمانت کردبا

که عین مضمونه یك ( مال مغصوب می شود عین مضمونه)مال مغصوب دست غاصب است : مثال

را به مالك ( عین معین)حال یك نفر ضامن غاصب می شود که همین مال (. نوع عین معین است

تواند آن مال را پس مال دست غاصب است، ضامن چطور می . که این ضمان نیست. پس بدهد

این ضمان نیست و می شود تعهد به فعل ثالث یعنی من به تو می گویم  .بدهد اگر کلی بود می شد

 . می روم مال را از غاصب می گیرم و به تو می دهم

ضمان از اعیان مضمونه چون عین معین است ضمان نیست و نوعی تعهد به فعل ثالث 

مثالً من قرار است . باشد و قائم به شخص هم نباشداست چون موضوع ضمان باید دین کلی 

این درس را برای شما تدریس کنم حال یکی بیاید ضامن من بشود که این درس را بدهد که نمی 

 . شود

 :چند تا ماده هست که به هم ربط دارند

 :311و  313و  301و  305و  301، 195و  191ماده ی 

 

    دیهه آن اجلهی معهین کنهد و همچنهین      أای تدر دین حال ممکن است ضامن بر -439ماده

 .را بنماید جل تعهد پرداخت فوری آنؤمی تواند در دین م

مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی  -439ماده

 .رهنی نباشد

 

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون لهه نمهی توانهد قبهل از انقضهاء مهدت        -239ماده

 .طالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشدم

جهل  ؤدر ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگهر چهه دیهن م    -239ماده

 . باشد
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ائن معلوم شود که موجل بوده ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قر -236ماده

 .است

را بدهد مادام کهه دیهن حهال     عد آنهرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از مو -213ماده

 .نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضهمون   -214ماده

ذن إعنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه 

 .به ضمان موجل داده باشد

 

ضمان تابع وجود دین است نه تابع . ضمان عقدی است تبعی که تابع دین است: ی موادخالصه 

الزاماً تابع شرایط دین نیست و الزاماً تابع اوصا  دین نیست، دین . شرایط دین و نه تابع اوصا  دین

بر عکس دین مؤجل . ضمان می تواند مؤجل باشد که نیازی نیست ضمان هم حال باشد. حال است

بر عکس . دین وثیقه دارد ضمان می تواند وثیقه نداشته باشد. ضمان می تواند حال باشد است که

ضمان الزاماً تابع همه ی شرائط دین نیست . دین وثیقه ندارد ضمان می تواند وثیقه داشته باشد

 . و ضمان می تواند خصوصیات خود را داشته باشد

 

 : 433و  436ماده ی 

 . مبتنی بر مسامحه است پس علم اجمالی کافی است این مواد می گویند که ضمان

 

نمایهد شهرط    علم ضامن به مقدار و اوصاو و شرایط دینی که ضمانت آن را می -436ماده

نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بدانهد آن دیهن چهه مقهدار     

 .ل استاست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باط

 .معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه الزم نیست -433ماده

 

 : 434ماده ی 

 

 .هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد -434ماده

 

 . دو نوع دین داریم که یکی را دین مستقر و دیگری را دین متزلزل گویند

و آن عقد ( دین می تواند ناشی از عقد نباشد)اشی از یك عقد باشد دینی است که ن: دین متزلزل

ما یك بیعی داریم که . قابل فسخ است یعنی هر آن ممکن است عقد فسخ بشود و دین از بین برود

ماده ی . تو به من مدیون هستی حال من خیار دارم اگر بیع را فسخ کنم دین تو از بین می رود
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 فوقش دین از بین. می شود ضمانت کرد الزم نیست دین مستقر باشد گفته از دین متزلزل هم 191

اگر . چون ضمان تبعی بود که ضمان از دین متزلزل درست است. برود، ضمان هم از بین می رود

من مالی به شما فروختم و . دین از بین رفت، ضمان هم از بین می رود که بعداً این را می خوانیم

 . ر شدی، حاال من هم خیار دارم که دین متزلزل استشما بابت ثمن به من بدهکا

 

 : دو تا سوتی دارد 434ماده ی 

 . و منظور ماده حق فسخ است( که شرط فسخ نداریم)شرط فسخ . 1

 . است سبب در تقدیردین را فسخ نمی کنند و یك . 1

 . این دو ایراد را ندارد 333می خورد که ماده ی  333به  191ماده ی 

 

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب  -223ماده

 .اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد

 

 :ضمان عهده،  432ماده ی 

 

سهتحق  ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت م -432ماده

 .للغیر در آمدن آن جایز است

 

 (:511ماده ی )وضین را پس بدهند وقتی عقد باطل است، طرفین باید ع

 

را به صهاحبش رد نمایهد و    هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن -944ماده

 .اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود

 

حاال یکی از طرفین در عقد از طر  مقابل ضامن می خواهد می گوید طر  مقابل یك ضامن بده 

برای اینکه اگر معلوم شد عقد ما باطل است من عوضی را که به تو دادم از ضامن (. ادهنگام انعق)

 (.که برای هر دو طر  فرقی ندارد)گویند  ضمان عهدهبگیرم چون من به تو اطمینان ندارم، این را 

من کنار ماشین ایستاده ام شما می گوهید ماشین مال کیه من می گویم مال من است، شما : مثال

که این ماشین واقعاً مال )وهید من می خواهم این ماشین را بخرم ولی مطمئن نیستم می گ

حال تو یك ضامن به من بده که اگر ماشین مال تو نبود من پولی را که به تو دادم از ( شماست

 . ضامن بگیرم، این را ضمان عهده گویند

گفته ولی ضمان عهده خیلی ( معامله ی فضولی)ضمان عهده را فقط در این یك مورد  193ماده ی 

وسیع است، هر جا که عقد باطل باشد نه فقط به دلیل فضولی بودن به هر دلیلی که عقد باطل 
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همین که بگوهی یك . بگو فالنی یك ضامن عهده بده خداحافظ. باشد می شود ضامن عهده گرفت

دادی می روی از ضامن ضامن عهده بده دیگر به هر دلیلی که عقد باطل باشد پولی را که به طر  

 .می گیری

اگر ضامن عهده بگیری به طور مطلق فقط شامل بطالن می شود و شامل انحالل نمی : نکته

 . شود

من ضامن عهده می گیرم به طور . من و تو یك عقدی بستیم نمی دانیم باطل است یا صحیح: مثال

ا من و تو عقد را اقاله می پس فرد. فردا معلوم می شود عقد ما صحیح است و باطل نیست. مطلق

چون انحالل . حاال آیا من می توانم عوض را از ضامن عهده بگیرم؟ خیر( که این انحالل است)کنیم 

و اگر بخواهیم شامل انحالل هم بشود  (ضمان عهده به طور مطلق فقط مخت  بطالن است)است 

اید بگوهیم ضامن عهده بده اگر هیچ چیزی نگوهیم فقط شامل بطالن است که ب. باید تصریح کنیم

 (. 303و  193مواد )هم برای بطالن و هم برای انحالل 

 

از  خیهار یها   اقالهبیع به سبب  فسخکسی که ضامن درك مبیع است در صورت  -238ماده

 .شود ضمان بری می

 

 (: 299و  233، 433مواد )تعلیق در ضَمان 

 :تعلیق در ضمان دو قسم است

 هتعلیق در ضمان نقل ذم. 1

 تعلیق در ضمان ضمّ ذمه. 1

 

. تعلیق در ضمان نقل ذمه باطل است 1بند  199طبق ماده ی : تعلیق در ضمان نقل ذمه. 1

تعلیق در بیع، اجاره و دیگر عقود درست است اما در قانون گفته تعلیق در ضمان نقل ذمه باطل 

 (.ضمان نقل ذمه معلق باطل است)است 

 

ینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطهل  تعلیق در ضمان مثل ا -433ماده

 .دیه ممکن است معلق باشدأاست ولی التزام به ت

 

 : چند مثال

یك نفر به شما بدهکار است من می گویم طلبکار اگر وامم جور شد من ضامن بدهکار می : مثال

و ضامن نمی تواند  که این باطل است( یعنی صبر کن اگر وامم جور شد دین بیاید گردن من)شوم 

 . انتقال دین را معلق کند
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ضامن می رود پیش طلبکار می گوید طلبکار برو پیش بدهکار اگر نداد من ضامنم که : مثال قانون

طبق ماده ی (. 199ماده ی )این هم باطل است چون انتقال دین را معلق کرده به ندادن بدهکار 

یعنی معلق ) است زیرا تعلیق نیستضمان نقل ذمه بر شرائط صحتش درست تعلیق  300

چون وقتی تعلیق به ضمان است که شرطی که به آن تعلیق (. علیه جزء شراهط صحت ضمان باشد

 . شده خارجی باشد

 . استثناء است؟ خیر 300آیا ماده ی 

 

تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضهمون عنهه    -233ماده

 .شود م موجب بطالن آن نمیمدیون باشد من ضامن

 

از نظر اصولی رابطه ی این دو ماده تخصی  نیست و تخصُ  است یعنی استثنای آن : دو اصطالح

 (. خروج موضوعی است)ماده نیست 

یعنی اول باید کسی مدیون باشد تا دیگری )یکی از شراهط صحت ضمان وجود دین است : مثال

طلبکار می گوید اگر فالنی مدیون باشد من ضامنم که دو حال ضامن به (. بتواند از او ضمانت کند

حالت است یا مدیون هست و ضمان هم هست یا مدیون نیست و ضامن نیست که تکلیف روشن 

  :پس. است و ضمان درست است

 . در دو عقد ضمان و نکاح تعلیق به شرائط صحت باطل نیست

به بعد از انتقال دین التزام خود را  در ضمان نقل ذمه ضامن می تواند 199ماده ی  1طبق بند 

باید ( مهذضمان نقل )ضمان معلق باطل است پس ضمان . معلق کند که این اشکال نداردتأدیه 

ضامن به طلبکار می گوید من ضامن هستم، که معلق نیست طلبکار هم قبول می کند . منجز باشد

بکار می گوید به من یك حال ضامن به طل. پس ضمان منعقد شد و دین منتقل شد به ضامن

برو سراغ . که یك شرط است و طلبکار هم باید قبول کند فرصت بده من فعالً دینم را نمی دهم

شاید داد اگر نداد من دین را می دهم که بدهکاری که بری شده ( بدهکاری که بری شده)بدهکار 

 . هم می تواند ندهد چون بری شده با ضمانت

 .تعلیق در ضمان ضمّ ذمه، همان ضمان ضم ذمه ی طولی است :تعلیق در ضمان ضمّ ذمه. 9

 :ضمان ضمّ ذمه دو نوع است

 طولی. 1

 عرضی. 1

هر عقدی . اثر حقوقی ضمان ضمّ ذمه انتقال دین نیست. که عرضی منجز است و طولی معلق است

اثر حقوقی ضمان ضمّ ذمه . اثر حقوقی دارد که انتقال دین اثر حقوقی ضمان نقل ذمه است

غاصب آخر مدیون بود و غاصب های قبلی فقط التزام داشتند که در ضمان ) التزام ضامن است

یعنی )فرق آن دو این است که در ضمان یك دین است  و یك مدیون (. ضمّ ذمه هم همین است
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بیاید می شود عرضی که در عرضی می شود مستقیم از ضامن ( با عقد)اگر التزام فوری ( ضامن

ام به وجود آمده اما در ضمان طولی التزام ضامن معلق است و ضامن می تواند گرفت چون التز

تعلیق در ضمان ضمّ پس . بگوید اول برو سراغ بدهکار و اگر بدهکار نداد من ملتزم هستم بدهم

 . ذمه ایرادی ندارد

 

 : 299ماده ی 

 

 در ایهن  دیه دین دیگری ملتزم شودأممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به ت -299ماده

دیهه دیهن مهدیون    أصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به ت

 . دیه او نمایدأعدم ته معلق ب

 

 . این ماده ضمان ضمّ ذمه را گفته است

 

 : 231ماده ی 

ضمان عقدی است الزم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کننهد مگهر    -231ماده

مقرر است یا در صورت بودن حهق فسهخ    433 ضامن به طوری که در ماده در صورت اعسار

 .دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقده نسبت ب

 

دار باشد لیکن اگهر مضهمون لهه در وقهت      در ضمان شرط نیست که ضامن مال -433ماده

ی اگهر  عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسهخ کنهد وله   ه ضمان ب

 .شود مضمون له خیاری نخواهد داشت ءضامن بعد از عقد غیر ملی

 

 (:ضمان الزم است یا جاهز؟) لزوم عقد ضمان

عقدی است الزم هم نسبت به ضامن و هم نسبت به ( نقل ذمه)این ضمان : ضمان نقل ذمه. 1

 . طلبکار

 : فسخ است قابل سه استثناء دارد یعنی در سه مورد عقد ضمان نقل ذمه 301ماده ی 

 (. 190)ضامن مال نداشت و طلبکار هم جاهل بود  :اعسار ضامن( الف

که اگر دین از  دین متزلزلهمان  :(سبب دین)بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به ( ب

 . بین برود ضمان هم از بین می رود

 : خیار تخلف از شرط( ج

 . سه مورد قابل فسخ نیست یك سری عقود در موارد خاص فسخ می شوند، ضمان جز در این
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یعنی ضامن و طلبکار نمی توانند توافق کنند عقد ضمانت . ضمان نقل ذمه قابل اقاله نیست: 1 نکته

با ضمان بدهکار بری شده که دوباره نمی شود او را . را بر هم بزنند چون به ضرر بدهکار می شود

افذ است چون که بدهکار می پس اقاله ی ضمان نقل ذمه باطل نیست اما غیر ن. مدیون کرد

 . تواند موافقت کند

 . چون دوباره به ضرر بدهکار است( مانند اقاله)خیار شرط در ضمان نقل ذمه راه ندارد : 9 نکته

 . شرط فاسخ در ضمان نقل ذمه راه ندارد چون به ضرر بدهکار است: 9نکته 

 

 . در قانون نیست: ضمان ضمّ ذمه. 9

بت به ضامن الزم است و نسبت به طلبکار جاهز است مانند رهن و ضمان ضمّ ذمه نس: 1نکته 

 . کفالت

مدیون بری . چون به ضرر کسی نیست( توسط دو طر )ضمان ضمّ ذمه قابل اقاله است : 9نکته 

 . نشده حال چه ضامن باشد چه نباشد به مدیون کاری ندارد

 .خیار شرط در ضمان ضمّ ذمه اشکالی ندارد: 9نکته 

 . رط فاسخ در ضمان ضمّ ذمه اشکالی نداردش: 6نکته 

 

 :232ماده ی 

 

کهه  شهود مگهر این   اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمهی  -232ماده

 .مقصود ابراء از اصل دین باشد

 

البته منظور ماده نقل ذمه بوده اما با . هم با نقل ذمه غلط است و هم با ضمّ ذمه این ماده غلط است

 .مدیون بری می شود( نقل ذمه)بر اثر ضمان . غلط استهر دو 

آیا می شود مدیون را بعد از ضمان ابراء کرد؟ خیر چون مدیون بری شده و ابراء کسی که : سؤال

اگر در ضمان ضمّ ذمه مدیون را ابراء کنیم ضامن هم بری می شود . بری شده تحصیل حاصل است

 : غلط است 303ماده ی  313طبق ماده ی  مه وذپس منظور ماده نقل ذمه است نه ضمّ 

 

   هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضهمون عنهه ههر دو بهری     -218ماده

 .می شوند

 

 :می خورد 193به ماده ی  303ماده ی 
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کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یها خیهار از    -238ماده

 .شود ضمان بری می

سهتحق  ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت م -432ماده

 .للغیر در آمدن آن جایز است

 

 . گفته ضامن درك مبیع که باید می گفت ضامن عهده 303در ماده ی 

 

 : 233ماده ی 

 

توانهد در   ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولهی مهی   -233ماده

که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائهت او را تحصهیل نمایهد و    صورتی 

 .مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند

 

رجوع ضامن . ضامن وقتی می تواند به مدیون رجوع کند که دین را داده باشد این ماده ناق  است

ر این است که ضامن اذن به مدیون دو تا شرط دیگر هم دارد که ماده یکی را گفته و یکی دیگ

در ضمان . اگر ضامن اذنن در پرداخت از مدیون نداشته باشد حق رجوع ندارد. داشته باشد

ثالث )استنباط کنیم که ضامن هم مثل ثالث است  113در مورد اذن چیزی نگفته و باید از ماده ی 

( مدیون را نداشت اگر بدون اذن پرداخت از مدیون، دین مدیون را پرداخت می کرد حق رجوع به

 . که ضامن هم همین است

 

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چهه از طهرو مهدیون اجهازه      -942ماده

او ه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به 

 .دارد واال حق رجوع ندارد

 

 (. 310ماده ی )نداشته باشد شرط سوم این است که ضامن قصد تبرع 

 

 .ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد -293ماده

 

توانهد در   ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولهی مهی   -233ماده

صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائهت او را تحصهیل نمایهد و    

 .مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند
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یك مورد  .ضامن وقتی حق رجوع دارد که دین را داده باشد که یك استثناء دارد 309طبق ماده ی 

گفته مدیون به ضامن می گوید بیا  309ماده ی . هست که ضامن دین را نداده و حق رجوع دارد

بدهم مدیون می گوید نمی گذارم تو  ضامن من شو ضامن می گوید من پول ندارم چطور دین را

من تا هفته ای دیگر یا پول را به تو می دهم یا خودم دین را می دهم . دین را بدهی ضامن من شو

می گوید تو ضامن من شو من بری بشوم تا . یعنی نمی گذارم تو مدیون بمانی که تو دین را بدهی

حال یك هفته گذشت و ضامن هنوز دین را . ول را به تو می رسانمابروم دنبال پول و تا یك هفته 

 . نداده ضامن می تواند به مدیون رجوع کند

ضامن دین را بدهد حق رجوع دارد حال یك چیزهاهی هست در حکم دادن دین است که اگر : نکته

  :آن کارها هم اتفاق بیفتد ضامن حق رجوع دارد مثل اینکه

له منعقد بشود ضامن ذمه اش بری می شود حوا .دهدب بکار حواله ضامن حواله بدهد یا طل

 . یعنی انگار دین را داده پس حق رجوع دارد

یعنی ضامن از طلبکار طلبکار می شود و دینش با تهاتر از بین می  دین ضامن تهاتر می شود :تهاتر

 . رود و حق رجوع دارد

به بدهکار منتقل  می میرد و ضامن وارث اوست یا طلبکار طلب را طلبکار: مالکیت ما فی الذمه

 . می کند که مالکیت رخ می دهد و ضامن حق رجوع دارد

مالکیت ما فی الذمه را گفته و تهاتر را هم قانون نگفته  311حواله را گفته، ماده ی  310ماده ی 

 . است

 

اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شهخص   -213ماده

ست که دین را ادا کرده است و حق رجهوع بهه مضهمون عنهه دارد و     ا نقبول نماید مثل آ

 .ت حواله مضمون له به عهده ضامنهمچنین اس

هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بهه مضهمون عنهه     -219ماده

 .دارد

 

 : 211ماده ی 

ره رفت دین را داد ضامن رفت مثل آدم دین را داد و همه چیز تمام شد حال مضمون عنه دوبا

ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد چون دین را داده ربطی به ضامن ندارد که (. ایفای ناروا)

 . مضمون عنه دوباره دین را داده است
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بپردازد ضامن حهق رجهوع    دیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاًأاگر ضامن دین را ت -211ماده

مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می توانهد از  به مضمون له نخواهد داشت و باید به 

 .مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد

 

 : 219ماده ی 

 

اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی توانهد از   -219ماده

 .مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد

 

اگر ضامن کمتر به ( ضمان مغابنه نیست، مسامحه است) از ضمان سود ببردضامن نمی تواند 

مثالً دین ده میلیون بوده و ضامن نه میلیون داده و . طلبکار بدهد حق رجوع به بیشتر را ندارد

مدیون می گوید طلبکار، . مضمون له هم قبول کرده است، ضامن نمی تواند برود ده میلیون را بگیرد

اگر طلبکار ضامن را ابراء کرد چون ضامن چیزی نداده . ؟ همان را می دهدضامن چقدر داده

 . حق رجوع ندارد

 : 218ماده ی 

 

   بهری  هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضهمون عنهه ههر دو    -218ماده

 .می شوند

 

وقتی . ن عنهر طلبکار ضامن را ابراء کند دو نفر بری می شوند، هم ضامن و هم مضموگفته اگ

طلبکار ضامن را ابراء می کند ضامن در مقابل طلبکار بری می شود و مضمون عنه در مقابل ضامن 

 . چون دیگر ضامن حق رجوع ندارد بری می شود

 . اگر ضامن هیچ ندهد حق رجوع ندارد اما اگر چیزی بدهد حق رجوع دارد 319طبق ماده ی 

 

دین را بدهد ضامن حهق رجهوع    ء یا دیگری مجاناًهرگاه مضمون له ضامن را ابرا -213ماده

 .به مضمون عنه ندارد

 

اگر ضامن بیشتر از دین بدهد حق رجوع ندارد مگر اینکه بدهکار گفته  311طبق ماده ی : نکته

 . باشد بیشتر بدهد
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داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صهورتی  ه اگر ضامن زیادتر از دین ب -216ماده

 .ن مضمون عنه داده باشدکه به اذ

 

 . است 113هم دوباره تکرار ماده ی  313ماده ی 

 

هرگاه مضمون  عنه دین را ادا کند ضامن بری مهی شهود ههر چنهد ضهامن بهه        -212ماده

 .ذن در ادا نداده باشدإمضمون عنه 

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چهه از طهرو مهدیون اجهازه      -942ماده

او ه باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به نداشته 

 .دارد واال حق رجوع ندارد

 

ضامن بدهکار است و مضمون عنه شخص ثالث است که می تواند ( نقل ذمه)بعد از ضمان 

 . دین را بدهد

 

 عقد حواله
 300تا  322مواد 

 

 

. ضمان است با این تفاوت که اراده ی مدیون هم هست حواله شبیه. حواله برادر کوچك ضمان است

 . در ضمان اراده ی مدیون نبود ولی در حواله اراده ی مدیون هم هست

 : حواله تنها عقدی است که حتماً سه اراده می خواهد

 (محیل)مدیون اول . 1

 (محال علیه)مدیون دوم . 9

 (محتال یا محال له)طلبکار . 9

هستم و می گویم برو از حسن بگیر، این شد حواله که در اینجا ابتکار با  بدهکارمن به تو : مثال

 (. محتال)و تو ( محال علیه)، حسن (محیل)من . محیل است

در حواله . به جای دین گفته طلب در حواله دین محیل منتقل می شود به محال علیه 311ماده ی 

 :دو رابطه را باید جدا کرد

 (ن و توم)رابطه ی محیل و محتال . 1

 (رابطه ی من و حسن)رابطه ی محیل با محتال علیه . 1

حواله هم مثل . برای صحت حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد: محیل و محتالرابطه ی 

 . ضمان عقدی است تبعی
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اگر محیل به محتال بدهکار نباشد قانون گفته حواله نیست و باطل هم نیست یك چیز دیگر است 

 . (311ماده ی )

 

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتهال نباشهد احکهام حوالهه در آن جهاری       -294ماده

 .نخواهد بود

 

من به تو بدهکار نیستم و به تو می گویم برو از حسن یك میلیون بگیر که می تواند هبه، : مثال

 .هر چه هست حواله نیست. باشد.. . قرض، وکالت و

 :دو حالت داریم علیهه ی محیل و محال در رابط: رابطه ی محیل با محال علیه

اگر محیل از محال علیه طلب . محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد. 1

 . (محال علیه)حواله بر مدیون گویند یا  حواله ی کاملداشته باشد، این را 

حواله شته باشد این را اگر محیل از محال علیه طلب ندا. گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد. 1

 . گویند بر بری

من به تو یك میلیون بدهکار هستم و از حسن هم یك میلیون طلبکار هستم می گویم برو از  :مثال

هم می تواند قبول نکند و بگوید فقط بدهی را به دست خودش می  نحس( حالت اول)حسن بگیر 

 . نددهم چون حواله عقد است و می تواند قبول کند یا قبول نک

من از حسن طلب ندارم حسن دوست من است و گفته هر وقت طلبکار داشتی طلبکار هایت  :مثال

 . حاال من به تو یك میلیون بدهکار هستم و می گویم برو از حسن بگیر .را بفرست نزد من

محال علیه ) .در حواله بر بری محال علیه مثل ضامن است وقتی دین را داد حق رجوع دارد

 . می خورد 190به ماده ی  319و  313و مواد  351و  313ماده ی  (.من استدر حکم ضا

 

 برای صحت حواله الزم نیست که محال علیه مدیون بهه محیهل باشهد در ایهن     -292ماده

 .یه پس از قبولی در حکم ضامن استصورت محال عل

توانهد   یدر صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله مه  -291ماده

 .است رجوع به محیل نماید  همان مقداری که پرداختهه ب

 .ط نیستدر صحت حواله مالئت محال علیه شر -298ماده

هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسهار او باشهد    -293ماده

 .محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند

دار باشد لیکن اگهر مضهمون لهه در وقهت      ست که ضامن مالدر ضمان شرط نی -433ماده

عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسهخ کنهد ولهی اگهر     ه ضمان ب

 .شود مضمون له خیاری نخواهد داشت ءضامن بعد از عقد غیر ملی
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 :می خورد 193به ماده ی  350ماده ی 

 

بری و ذمهه محهال علیهه      نی که حواله دادهپس از تحقق حواله ذمه محیل از دی -293ماده

 .مشغول می شود

بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بهه   -438ماده

 .مضمون له مشغول می شود

 

ماده )دین از محیل به محال علیه منتقل می شود . اثر حواله مثل ضمان انتقال دین است

که محیل بری نشود و )است و خالو آن می شود شرط کرد این قانون تکمیلی ( 293ی 

 . مثل ضمان ضمّ ذمه( محال علیه به او اضافه بشود

 : می خورد 301به ماده ی  351ماده ی 

 

توانهد   یک از محیل و محتال و محال علیه نمهی  حواله عقدی است الزم و هیچ -299ماده

 .که خیار فسخ شرط شده باشد و یا در صورتی 293را فسخ کند مگر در مورد ماده  آن

ضمان عقدی است الزم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کننهد مگهر    -231ماده

مقرر است یا در صورت بودن حهق فسهخ    433 در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده

 .دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقده نسبت ب

 

پس به  حواله قابل اقاله است با سه اراده(. اطرا  حواله)هر سه طر  حواله عقدی است الزم از 

خیار شرط در حواله راه دارد با سه (. قاعده ی اقدام)کسی ضرر نمی خورد و اگر هم ضرر بخورد 

اراده و شرط فاسخ هم در حواله راه دارد با سه اراده و چون همه با سه اراده است به کسی ضرر نمی 

 . رسد

 

 : 299ماده ی 

 : چهار تا عقد تبعی هستند

 ضمان. 1

 حواله. 1

 کفالت. 5

 رهن . 1

 . گفته است 355از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته می شود که ماده ی . که تابع دین اند
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اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری  -299ماده

ن را از کسی بگیرد و بعد بطالن بیع معلوم گهردد حوالهه باطهل    حواله داده باشد که بایع ثم

می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسهخ  

ه یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به 

 .جاری خواهد بود رد سایر تعهدات نیزمفاد این ماده در مو. کند یکدیگر رجوع

 

چون . معلوم بشود اصالً دینی نبوده عقد باطل است( چهار عقد)اگر بعد از این عقود : نتیجه ی اول

 . این عقود تابع دین هستند و اگر دینی نباشد عقد باطل است

اگر از اول دینی . دناگر دین موجود بوده و بعداً از بین برود این عقود منفسخ می شو: نتیجه ی دوم

 . اگر دینی بوده بعداً از بین برود، این عقود منفسخ می شوندنبوده این عقود باطل هستند اما 

 

 

 عقد صلح

 

ست که ا صلح در مورد دعوا یا این. که بیشتر به آهین دادرسی می خورد :صلح در مورد دعوا. 1

و  331مواد )ه جلوگیری می شود ست که از دعوای آیندا دعواهی به صلح ختم می شود و یا این

311 .) 

 

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمهالی   -239ماده

 .در مورد معامله و غیر آن واقع شود

اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صهلح خاتمهه داده    -244ماده

ح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم باشند کلیه دعاوی داخل در صل

 .نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد

 

می ( حق اقامه دعوا)صلح در مورد دعوا عقدی است معوض زیرا طرفین از ادعاهای خود : نکته

کی می گوید در هر دعواهی هر دو طر  ادعا دارند این می گوید من این را می خواهم و آن ی .گذرند

من این را می خواهم پس هر وقت صلح کنند هر دو از ادعای خود می گذرند پس در مورد دعوا 

 . عقد است و عقدی است معوض

صلح در مورد دعوا توسط منکر هم می شود یعنی کسی که دعوا را منکر است می تواند : نکته

 (. 333ماده ) محسوب نمی شودتقاضای صلح اقرار تقاضای صلح بکند و 
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  صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواسهت صهلح اقهرار محسهوب      -233ماده

 .نمی شود

 

یك نفر علیه دیگری اقامه ی دعوا کرده و می گوید از تو یك میلیون  (:233برای ماده ی )مثال 

وقتی  طلب دارم، خوانده منکر است حال وسط دادگاه منکر به مدعی می گوید می آهی صلح کنیم؟

منکر به مدعی می گوید می آهی صلح کنیم، یه جوراهی می شود اقرار محسوب شود چون ممکن 

اقرار محسوب نیست شاید طر  نخواسته مأمور و اخطار برود ! است چیزی باشد، که قانون گفته نه

 . در خانه اش یا نمی خواهد پایش به دادگاه کشیده شود

به ماده  335ماده ی . ین باید اهلیت و اختیار داشته باشندطرف 335برای صلح طبق ماده ی : نکته

 : می خورد 513ی 

 

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصهرو در مهورد صهلح داشهته      -239ماده

 .باشند

هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیهت بهرای    -963ماده

 .ز داشته باشدتصرو در مبیع یا ثمن را نی

 

به ماده  331ماده ی . هر صلحی درست است جز صلح بر امر غیر مشروع 331طبق ماده ی : نکته

قانون در ماده . یك ماده ی فقهی است 331ولی ماده ی ( اصل آزادی قراردادها)می خورد  10ی 

 (. سؤال کنکور)قانون امری است نه تکمیلی  13ی 

 

 .لح بر امری که غیر مشروع باشدهر صلح نافذ است جز ص -236ماده

انهد در صهورتی کهه     را منعقد نموده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن -13ماده

 .خالف صریح قانون نباشد نافذ استم

 

را بنا ( سید العقود)و فقها هر جا کم می آورند عقد صلح  10حقوقدانان هر جا کم می آورند ماده ی 

 . می کنند

. است ابتدائیو  صلح بدوییا  صلح در مقام معاملهکه نام دیگر آن  :معامالتصلح در مورد . 9

صلح در مورد معامله عقدی است که به جای بعضی از اعمال حقوقی می آید و اثر همان عمل 

بیع اثرش تملیك است و یك سری احکام خاص دارد . حقوقی را دارد ولی احکام خاص آن را ندارد

واهند و تملیك را هم می خواهند ولی آن پنج تا حکم مخصوص بیع را حال دو نفر بیع را می خ
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یعنی بگویند صلح که همان احکام . نمی خواهند که راهش این است که به جای بیع صلح ببندند

به جا بیع، . صلح به جای همه ی عقود نمی آید. بیع را دارد ولی پنج تا حکم خاص بیع را ندارد

را دارد ولی ( عقدی که به جای آن آمده)و ابراء می آید که اثر همان عقد  معاوضه، اجاره، هبه، عاریه

  .صلح عقد جایز را الزم می کند .احکام خاص آن عقد را ندارد

 

 :243و  233، 238ماده ی 

بیع معوض . صلح در مورد دعوا معوض بود ،صلح در مورد معامله ممکن است معوض باشد یا مجانی

. هبه مجانی است، صلح به جای هبه بیاید مجانی است. اید معوض استبود، صلح به جای بیع بی

صلح در مورد دعوا همیشه معوض است ولی صلح در مورد معامله بستگی دارد به پس 

 . عقدی که به جای آن می آید

صلح بالعوض عقد الزم . نه در مقابل الزم( صحیح)در این ماده جایز یعنی مجاز : 333ماده ی 

 (. نونسؤال کا)است 

 

 .است (مجاز، صحیح)صلح بالعوض نیز جائز  -232ادهم

 

این ماده با فسخ به . گفته صلح عقد الزم است که در مورد صلح در مورد معامالت است 310ماده ی 

 . به هم می خوردنیز و به اقاله ( خیار مطلق است یعنی به هر خیاری)خیار 

 

       قود جهائزه واقهع شهده باشهد و بهر ههم      ست اگر چه در مقام عا صلح عقد الزم -243ماده

 . نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله

 

در این دو ماده که . صلح در مورد دعوا را می گوید که قاطع در این ماده یعنی الزم 311ماده ی 

 : صلح در مورد دعوا به دو نوع به هم می خورد

 خیار شرط. 1

 خیار تخلف از شرط. 9

 . رد دعوا با دیگر خیارها به هم نمی خورد و با اقاله نیز به هم نمی خوردصلح در مو

 

 صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ -241ماده

را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلهف شهرط یها     تواند آن یک نمی

 . اشتراط خیار
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آدم با هر . در صلح معموالً و نه همیشه شخصیت طر  مهم است. د اشتباه استدر مور: 249ماده 

در خود موضوع معامله . طر  اشتباه شود صلح باطل است کسی صلح نمی کند پس اگر در شخ ِ

 . را خواندیم 311و  315ماده ی . هم اشتباه شود، باز صلح باطل است

 

اشتباهی واقع شده باشهد صهلح باطهل     اگر در طرو مصالحه و یا در مورد صلح -249ماده

 . است

 

 : 243ماده ی 

 . معامله ی باطله باطل است مبتنی برصلح دعوای : 1بند 

یك معامله ای باطل است و طرفین فکر می کنند صحیح است دارند تعهدات خود را اجرا می کنند 

مبنا است و وقتی مبتنی همان (. صلح باطل است)دعوا را صلح می کنند . حاال دعواشان می شود

معامله باطل است، دعوا باطل است و صلح هم . مبنا باطل است تمام کارهای بعدی باطل است

یکی از مواردی که . است که عام تر است 313از مصادیق ماده ی  313ماده ی  1بند . باطل است

 . موضوع صلح باطل است همان معامله ی باطل است

 

مله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشهی از بطهالن   صلح دعوی مبتنی بر معا -243ماده

 . معامله صحیح است

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بهوده اسهت صهلح باطهل      -242ماده

 . است

 

 . بطالن معامله صحیح است ناشی ازصلح دعوای  :9بند 

حال می (. س بدهندکه باید عوضین را پ)معامله ای باطل است و طرفین می دانند باطل است 

خواهند عوضین را پس بدهند که دعواشان می شود آقا کم دادی که دعوا را صلح می کنند و اینجا 

 . صحیح ناشی ازباطل و  مبتنی. صلح صحیح است

 

 عقد رهن
 332تا  331مواد 

 

 

 : راجع به وثیقه: مقدمه

 . وثیقه یعنی تضمین، وثیقه چیزی است که طلب را تضمین می کند

  :قه دو نوع استوثی
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 وثیقه ی شخصی. 1

 وثیقه ی عینی. 9

سه عقد ضمان، حواله و کفالت وثیقه  در وثیقه ی شخصی یك شخ  طلب را تضمین می کند

که این شخ  می تواند ( یعنی یك شخ  طلب را تضمین می کند) ی شخصی ایجاد می کنند

 . باشد.. . ضامن، محال علیه و

وثیقه ی عینی همان حق عینی  .ال طلب را تضمین می کندوثیقه ی عینی یعنی اینکه یك م

 : وثیقه ی عینی سه نوع است .تبعی است

 قراردادی. 1

 قضاهی. 1

 قانونی. 5

 . عقد رهن می شود وثیقه ی عینی قراردادی

 

 : عقد رهن

تا  3(. قبض در عقود عینی شرط صحت است)عقدی است عینی  331رهن طبق ماده ی : نکته

می توانی مال  در رهن قبض بدهی کافی است. م که رهن با چهار تای دیگر فرق داردعقد عینی داری

که  یعنی مدیون باید مال را به طلبکار بدهد همین. را پس بگیری و الزم نیست دست طر  بماند

طلبکار می تواند مال را پس . مال را داد عقد واقع شده و الزامی نیست که مال دست طلبکار بماند

 . ن اینکه رهن به هم بخورد بگوید مال دست خودت باشد ولی در وثیقه ی من باشدبدهد بدو

 

 مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرو کسی که بین طهرفین معهین مهی    -229ماده

 . گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست

 

 (. 331ماده ی )در رهن استمرار قبض شرط صحت نیست : نتیجه

شود که قابل نقل و انتقال باشد چون هد  از مالی می تواند به رهن داده  335 طبق ماده ی: تهنک

رهن این است که اگر راهن دین خود را نداد مرتهن از محل فروش مال طلب خود را بردارد، پس 

 . مال موقوفه را نمی توان به رهن داد چون که قابل فروش نیست. مال باید قابل فروش باشد

 

 .هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود -229دهما

 

دلیلش احتماالً این است . ین معین باشدعباید ( به رهن داده شده)مال مرهون (: 226ماده )نکته 

 (. رهن قبض می خواهد)که عین معین در خارج موجود است و قابل قبض است 
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 .عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است مال مرهون باید -226ماده

 

حقوقدانان یك نتیجه گرفته اند، می گویند حاال که اینطور شد کلی در معین هم در خارج موجود 

کیلو را قبض بدهی  1000پس اگر کل . و قابل قبض است( کیلو 1000کیلو از این  100)است 

مال مرهون می تواند کلی در معین هم باشد و بنابراین . کیلوی داخل آن را هم قبض داده ای 100

رهن دین باطل است و  .رهن کلی باطل است و کلی قابل قبض نیستولی . عین معین هم باشد

مال مرهون  .رهن منفعت هم باطل است چون منفعت ثابت نیست و یك جا نمی ماند و در می رود

. روز ایجاد می شود و از بین می رودمنفعت روز به . را مرتهن نگاه می دارد برای استیفای طلبش

 . یك خانه هست کلیدش را به تو می دهم، آیا می توانی منفعت یك سال آینده را نگاه داری؟ خیر

 

 : می خورد 191را خواندیم که به ماده ی  333ماده ی 

 

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب  -223ماده

 .مه است قابل فسخ باشداشتغال ذ

 .هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد -434ماده

 

 : می خورد 331به ماده ی  331ماده ی 

 

دو یا چند نفهر دارد  ه نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که ب ممکن است یک -224ماده

معین کنند که رهن در تصرو چه کسهی   صورت مرتهنین باید به تراضی رهن بدهد در این

نفر در مقابل طلبی کهه از آنهها دارد    باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک

 .رهن بدهند

نحهو  ه شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شهیئی واحهد به    -321ماده

 .اشاعه

 

اشاره دارد به اشاعه در  331اده ی م. اشاعه فقط در مالکیت نیست و در تمام حقوق متصور است

چند نفر از یك نفر طلب دارند آن یك نفر یك مال (. رهن حق عینی تبعی است)حق عینی تبعی 

حاال طلبکارها بر روی این مال به طور مشاع . به همه ی طلبکار ها می دهد به عنوان وثیقه

 . حق عینی تبعی دارند

 



 

510 

 

 : (مهم) 222 ماده 

ی که با فوت به هم می خورد یك وکالت هست که می شود شرط کرد که با وکالت عقدی است اذن

این وکالت در . فوت وکیل به هم نخورد و اگر شرط نکنیم باز هم با فوت وکیل به هم می خورد

از مال مرهونه از دادگاه اگر راهن دین خود را ندهد مرتهن باید برای گرفتن حق خود . رهن است

ی خواهد به مرتهن یك حال اساسی بدهد می گوید مرتهن بیا به تو تقاضای فروش کند راهن م

وکالت می دهم اگر من دینم را ندادم خودت مال را بفروش و طلبت را بردار که دیگر برای فروش 

ی شود اگر مرتهن مرد، وکالت به ورثه حاال در این وکالت شرط م(. ن استمالك راه)دادگاه نروی 

. م دادگاه نروند و خود با همان وکالت مال را بفروشند و طلب را بردارندی مرتهن برسد یعنی ورثه ه

این تنها موردی است که می توان در وکالت شرط کرد که مرتهن برای فروش مال مرهونه و 

این وکالت الزم نیست ضمن عقد رهن باشد و می تواند . استیفای طلب خود به دادگاه مراجعه نکند

 . جدا باشد

 

ر ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیهل  د -222ماده

کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یها قیمهت   

آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با 

 .ت که وکالت به شخص ثالث داده شودخره ممکن اسورثه او باشد و بار

 

 . مهم و مجمل و با سؤال است 228ماده ی 

در عقد رهن شرط شده مرتهن حق تقاضای فروش ( در تقدیر است)در این ماده یك چیز کم است 

اگر راهن دینش را نداد مرتهن باید به دادگاه برود و تقاضای فروش کند و اگر این حق . نداشته باشد

اما . چون نامشروع است( اختالفی است)شد این شرط باطل است ولی مبطل نیست  از او گرفته

مرتهن حق فروش ندارد چون مالک « -انتخاب کنیم این است  امتحاننظری که باید در 

 . نیست

 

 .اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است -228ماده

 

 : 223ماده ی 

 

مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راههن ههم بهرای     هر گاه -223ماده

نماید تا اجبار به بیهع یها اداء    فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می

 .دین به نحو دیگر بکند
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فرض این )اگر راهن دینش را ندهد مرتهن می رود از دادگاه تقاضای فروش مال مرهونه را می دهد 

وقتی دادگاه مال را فروخت بقیه ی . دادگاه مال را می فروشد( که وکالت در فروش ندارد است

دارد بر سایر مال مرتهن چون وثیقه . طلبکارهای راهن هم برای گرفتن طلب خود می ریزند

کسی که وثیقه دارد طلبکار با وثیقه و کسی که وثیقه ندارد طلبکار عادی نام )طلبکاران مقدم است 

ی شود د آن را می گیرد و بقیه ی طلبش ماگر حاصل فروش برای طلب مرتهن کافی نبو. (دارد

هزار تومان  300مثالً طلب مرتهن یك میلیون است مال را . طلب بدون وثیقه یا طلب عادی

مواد )هزار تومان می شود طلبکار عادی  100هزار تومان را می گیرد و بابت  300فروختند که 

 (. 331و  331، 330، 339

 

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر ههر طلبکهار دیگهری رجحهان      -283ماده

 . خواهد داشت

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالهک آن   -281ماده

 .راهن رجوع کنده است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه ب

غرمهاء   اگر راهن مفلس شده باشهد مهرتهن به   در مورد قسمت اخیر ماده قبل ا -289ماده

 .شریک می شود

 

یعنی اگر راهن بخشی از دین خود را بدهد و مرتهن هم قبول کند . رهن تجزیه ناپذیر است: نکته

، قاعده این است که مدیون نمی تواند بخشی از دینش را بدهد مگر با رضایت 133ماده ی )

پس نتیجه می گیریم که مرتهن هم )حال راهن بخشی از دین را داده و مرتهن هم گرفته ، (طلبکار

 (.راضی است

 

قبول قسمتی از موضوع تعهد نمایهد ولهی   ه تواند متعدله را مجبور ب متعهد نمی -922ماده

 .حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد

 

است و می گوید مرتهن حاال که بخشی از دین را دادم و تو قبول کردی  حال راهن رویش زیاد 

پس تا آخرین بخش از دین را ندهد نمی تواند مال را آزاد . بخشی از مال را آزاد کن، که نمی شود

اگر راهن بخشی از دین را بدهد و مرتهن قبول کند . کند و در نتیجه رهن تجزیه ناپذیر است

 (. 335ماده ی ) از مال را آزاد کند مگر با رضایت مرتهنراهن نمی تواند بخشی 
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اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایهد و   -289ماده

دیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکهه بهین راههن و مهرتهن     أمرتهن می تواند تمام آن را تا ت

 .ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 

تبدیل مال رهن به (. به تراضی)می گوید اصالً می شود مال رهن را عوض کرد  :286ماده ی 

پس . تراضی امکان دارد، پس با تراضی می شود بخشی از مال را آزاد کرد یا مال را عوض کرد

 . تراضی در همه حال امکان دارد

 

 . مال دیگر به تراضی طرفین جائز استه تبدیل رهن ب -286ماده

 

در رهن هم ( هر چیزی که تابع مبیع است)توابع مبیع . می خورد 531ماده ی   به 333ماده ی 

 :هست

 

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صهریح بهه عنهوان متعلقهات جهزو مبیهع        -283ماده

 .محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود

رائن هر چیزی که بر حسب عرو و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شهود یها قه    -934ماده

داللت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چهه در عقهد   

 .ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرو باشند صریحاً

 

 : 284ماده ی 

به راهن است، منافع آن هم متعلق  قمال مرهون متعل. این ماده یك مطلب ساده را خیلی بد گفته

 نکته ی ماده این. منافه متصل چه منفصل، چون عین آن متعلق به راهن است به راهن است، چه

ست که منافع منفصل جزء رهن نیست و منافع متصل جزء رهن است چون نمی شود آن را جدا ا

 . کرد

شما یك گوسفند را رهن می دهید حال اگر این گوسفند بچه دار بشود بچه جزء رهن نیست  :مثال

قانون گفته منافع متصل جزء رهن است اما منافع . جزء رهن استولی گوسفند چاق شود 

منفصل مال راهن است که آدم فکر می کند منافع متصل مال راهن نیست ولی منافع 

 . متصل هم مال راهن است
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ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صهورتی کهه متصهل     -284ماده

راهن است مگهر اینکهه   ه ی که منفصل باشد متعلق بباشد جزء رهن خواهد بود و در صورت

 .ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 

امین  339مرتهن طبق ماده ی )منافع مال راهن است پس مرتهن نمی تواند از منافع استفاده کند 

ستفاده نمی تواند از مال ا( امین)مرتهن (. «امانت مالکانه» است و فقط باید مال را حفظ کند 

گویند  به این رهن که مرتهن می تواند از منافع استفاده کند می .کند مگر به اذن راهن

مالی ندارد که رهن بدهد از یك نفر یك مال می گیرد ( مدیون)راهن . مهم« -( رهنِ تصرو)

. گویند رهن مال غیریا  رهن مستعاربه این رهن ( البته به اذن معیر)و به رهن می دهد ( عاریه)

مال مرهون متعلق به . یعنی من خودم مالی ندارم از یك نفر مالی عاریه می گیرم رهن می دهم

راهن است ولی چون مرتهن روی مال حق عینی دارد روی مال راهن یك سری تصرفات نمی تواند 

 (. 391و  395مواد )بکند 

 

ذن إر بهه  راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشهد مگه   -239ماده

 . مرتهن

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که بهرای رههن نهافع     -236ماده

باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مهرتهن بتوانهد او را منهع    

 . کند، در صورت منع اجازه با حاکم است

 

است ولی راهن آزاد نیست هر کاری بکند به مال هم مال راهن مال، مال راهن است و منافع آن 

خاطر اینکه مرتهن حق عینی تبعی دارد حال بحث اصلی اینجاست آیا راهن که مالك است می 

فی حق مرتهن آیا فروش عین مرهونه توسط راهن منا. تواند مال را بفروشد؟ قانون ساکت است

 :است؟ که دو نظر هست

نه توسط راهن که مالك است منافی حق مرتهن است و می گوید بله فروش عین مرهو نظر مشهور

با وجود این در کتاب دکتر یعنی این نظر . )ولی دکتر کاتوزیان گفته اشکال ندارد. غیرنافذ است

حق عینی روی مال است و . راهن مال را بفروشد حق عینی مرتهن از بین نمی رود( خودش است

حق . کتر کاتوزیان می گوید آقا مرتهن نگران نیستد. مال هر جا برود حق عینی هم با آن می رود

مرتهن روی مال است و برای او فرقی ندارد مالك مال چه کسی است پس فروش با حق مرتهن 

یك رأی وحدت  .نظر مشهور گفته غیر نافذ است و دکتر گفته صحیح استپس . منافات ندارد

مشهور را تأیید می کند ولی با این حال که این رأی نظر ( در کتاب تست آمده) 31رویه داریم سال 

حال ما با هیچکدام کاری نداریم در کنکور دو نوع در . دکتر کاتوزیان می گوید برو بابا صحیح است

آیا ( آیا مال مرهون را می شود فروخت؟ بله)مورد این بحث سؤال می دهند اگر مطلق سؤال دادند 
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بق رویه ی قضاهی آیا مال مرهون را می ااگر گفتند مطاما  نمی شود، با حق مرتهن منافات ندارد؟ نه

 (. نظر مشهور برای حفظ حقوق مردم بهتر است)شود فروخت؟ نه که غیر نافذ است 

 

 

 

 

 عقد هبه
 333تا  333مواد 

 

 

کادو، )هبه عقدی است که یك نفر مالش را مجانی به دیگری تملیك می کند  393طبق ماده ی 

 . لیکی و عقدی است مجانی که طبق ماده واضح استپس هبه عقدی است تم( بخشش

 

به کس دیگری تملیهک   نفر مالی را مجاناً هبه عقدی است که به موجب آن یک -233ماده

می کند تملیک کننده واهب طرو دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبهه  

 .می گویند

 

 ی موضوع هبه است؟ماده گفته موضوع هبه مال است حال چه مال: 1نکته 

یك نفر خانه اش را هبه می کند، ماشینش را هبه می . عین می تواند موضوع هبه قرار گیرد. 1

 . کند

خانه اش را هبه می  منافع دو سالمنفعت یك نفر . منفعت می تواند موضوع هبه قرار گیرد. 9

 (. دهبه ی منفعت حتماً باید مدت داشته باش)کند که باید حتماً مدت بگذارد 

و  حق ارتفاقو  حق انتفاعمثالً حق عینی به جز مالکیت نمی تواند موضوع هبه باشد . 9

حقوق عینی نمی تواند موضوع پس . ، این حق ها قابل انتقال است اما نه با هبهحق تحجیر

 . مالکیت یا مال عین است یا منفعت. چون تملیك بر این ها اطالق نمی شود هبه باشد

آیا هبه ی طلب امکان دارد یا نه؟ که حق عینی نیست و . لب حق دینی استط: هبه ی طلب. 6

حق مالکیت هم نیست پس امکان ندارد ولی قانون هبه ی طلب به مدیون را پذیرفته که با ابراء فرق 

 (. 301ماده ی )دارد 

 

 .هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد -834ماده
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حال ما نتیجه . بش را به مدیون ببخشد و بعد مالکیت ما فی الذمه رخ می دهدطلبکار می تواند طل

 . هبه ی طلب به غیر مدیون هم امکان دارد پس هبه ی طلب امکان داردمی گیریم که 

 :می خورد 513و  335تکراری است و به مواد  391ماده ی 

 

 .ه باشدواهب باید برای معامله و تصرو در مال خود اهلیت داشت -234ماده

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصهرو در مهورد صهلح داشهته      -239ماده

 .باشند

هر یک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیهت بهرای    -963ماده

 .تصرو در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد

 

باید برای معامله و تصر  اهلیت داشته  قانون گفته واهب: اهلیت و اختیار که در صلح گفته شد

 . باید می گفت باید برای معامله اهلیت و برای تصر  اختیار داشته باشدباشد که 

 : چیزی ندارد 393ماده ی 

 

 .واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند -232ماده

 

 : 238ماده ی 

 

اینکه مباشر قهبض خهود    هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از -238ماده

 .متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد

 

 . هبه طبق این ماده عقد عینی است چون قبض هم می خواهد

 :که قبض شرط صحت است چهار تا اراده می خواهیم( عقد)در عقود عینی : نکته جالب

 ایجاب. 1

 قبول. 1

 اراده به اقباض. 5

 اراده به قبض. 1

و تو می گوهی قبول ( ایجاب)این میز را به تو هبه کنم می گویم هبه کردم  من می خواهم: مثال

حال می ( تسلیم کنم)می توانی بیاهی میز را برداری؟ خیر من باید میز را اقباض کنم  سؤال(. قبول)

 .خواهم به زور بهت بدم؟ خیر تو هم باید با طیب خاطر قبول کنی و خودت هم مال را قبض کنی

قبض در عقود عینی جزء . قبض در عقود عینی با قبض در عقود رضائی فرق داردپس 
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دو اراده، هم اراده به قبض و هم اراده )چون شرط صحت است و اراده می خواهد  .ارکان عقد است

ماده سه اراده را گفته، قانونگذار فرض کرده متهب وقتی قبول کرده و به سودش هم (. به اقباض

 . کرده پس اراده ی متهب در ماده مفروض است هست پس قبول

این . در عقود عینی قبل از قبض ایجاب و قبول داریم. این نکته در وقف قبالً خوانده شد: نکته

یعنی چیزهاهی که قبالً در وقف گفتم فقط )ایجاب و قبول اوالً قابل رجوع است از هر دو طر  

با فوت از بین می رود و با حجر هم از بین می  مخت  وقف نیست و مربوط به تمام عقود است، پس

 (. رود

فقط در )در هبه اگر قبل از قبض متهب سفیه بشود این ایجاب و قبول از بین نمی رود : نکته ریز

به خاطر اینکه سفیه همان اول هم می توانست هبه را قبول کند حاال هم که بعداً سفیه شده ( هبه

 . می کنداشکال ندارد که نماینده اش قبض 

. به جای سفیه شدن گفته حجر که یك بار هم سؤال بوده 301دکتر کاتوزیان در زیرنویس ماده ی 

 . بود شاید دکتر هم از این ماده تبعیت کرده است( سفه)حجر هم به این معنا  131در ماده ی 

 

 .شود اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می -839ماده

یت موکل موجب بطالن وکالت می شود مگر در اموری که حجر مهانع از  محجور -489ماده

توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مهانع از  

 .اقدام در آن نباشد

 

 :هبه عقد مجانی است پس

ماینده ی آن قبض با ن. صغیر ممیز و سفیه می توانند هبه را قبول کنند ولی نمی توانند قبض کنند

 (. 399ماده ی )هاست 

 

 . در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است -233ماده

 

هم قبول و هم قبض با نماینده ی آن . مجنون و صغیر غیر ممیز اصالً قبول هم نمی توانند بکنند

یر غیر مجنون و صغ)پس نتیجه می شود که قبض در هبه همیشه با نماینده ی آن هاست . هاست

همه ی محجورین را شمرده  399ماده ی . چه خود محجور قبول کند و چه نماینده ی آن ها( ممیز

 . است

 

 :833ماده ی 

مال موهوب قبالً . مال موهوب قبالً دست متهب بوده که در بیع هم خواندیم ولی با بیع فرق دارد

 : می خورد 535به ماده ی  300ماده ی . دست متهب بوده قانون می گوید قبض دیگر الزم نیست
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 .در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست -833ماده

در تصرو مشتری بوده باشد محتاج بهه قهبض جدیهد نیسهت و      اگر مبیع قبالً -929ماده

 . همچنین است در ثمن

 

 : و حالت دارداشکال دارد در هبه وقتی مال قبالً دست متهب است د( 300ماده ی )این ماده 

 . واهب می داند که مال دست متهب است و با علم به این امر هبه می کند. 1

حال در هبه . واهب نمی داند که مال دست متهب است و فکر می کرده مال دست خودش است. 1

پس واهب اگر بداند مالش دست متهب است و آن را . مگر قبض اراده ی واهب را نمی خواهد؟ چرا

ه طور ضمنی اراده ی اقباض را هم داده من می دانم مالم دست توست و می گویم مالم هبه کند ب

 . را به تو هبه کردم خداحافظ

ولی اگر واهب نداند مالش دست متهب است هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و ماده شامل این 

هم قبول می واهب فکر می کند مال دست خودش است ایجاب را می گوید و متهب . نمی شود

در ذهن واهب این می گذرد که بگذار یك روز فکر کنم که مال را به قبض بدهم یا نه که . کند

ماده فرض . شامل این مورد نمی شود 300اینجا هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و ماده ی 

واهب نداند  اگر. است کرده هر مالکی می داند مالش کجاست بنابراین  در ماده علم واهب در تقدیر

تهب است هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و باید واهب مطلع بشود و اگر قبول مالش دست م

 . کرد آن وقت هبه واقع می شود

 

 : 831ماده ی 

 

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شهرط کنهد کهه متههب      -831ماده

 . بجا آورد اًمالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجان

 

این ماده را که می . هبه عقد مجانی است ولی می شود در آن شرط عوض کرد اما یك نکته دارد

ولی نه، الزامی ندارد شرط . خوانیم به ذهن متبادر می شود که شرط عوض همیشه مجانی است

 . که می تواند شرط عوض معوض هم باشد( غالباً مجانی است)عوض مجانی باشد 

من مالی به تو می بخشم به شرط اینکه ماشینت را به من بفروشی ماده گفته به شرط : 1مثال 

 . اینکه ماشینت را به من هبه کنی که شرط معوض است

من مالی را به تو می بخشم به شرط اینکه یك عملی را برای من در مقابل اجرت انجام : 9مثال 

 .دهی
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حی کند اما تو می روی به او می گوهی آقای یك جراح خیلی معرو  حاضر نیست همه کسی را جرا

 . دکتر من ماشینم را به تو می بخشم حال تو مرا عمل کن و تمام اجرت را نیز پرداخت می کنم

ماده هم ندارد . الزم است( کسی که مال را گرفته)هبه نسبت به متهب (: جواز هبهو لزوم )نکته 

 (. هیچ احمقی هم این کار را نمی کند)و متهب نمی تواند مال را پس بدهد ( اصل لزوم)

 

ز هبه رجوع کنهد مگهر در   تواند به ابقاء عین موهوبه ا بعد از قبض نیز واهب می -839ماده

 :موارد ذیل

 .در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد -1 

 .در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد -9 

ب خارج شده یا متعلق حق غیر واقهع شهود   هوهوبه از ملکیت متدر صورتی که عین م -9 

مثهل اینکهه عهین     جور شود خواه اختیهاراً حمثل اینکه متهب به واسطه فلس م خواه قهراً

 .موهوبه به رهن داده شود

 

هبه علی االصول نسبت به واهب جایز است یعنی واهب می تواند رجوع کند  305طبق ماده ی 

شت است که کسی مالی به دیگری هبه کند مثالً کادوهی بدهی و بعداً بروی البته در فرهنگ ما ز)

تا استثناء گفته که هبه نسبت به واهب الزم است که بعضی ها تکرار بعضی  3قانون (. پس بگیری

هم  303و  301یکی را گفته و ماده ی  303پنج تا را گفته، ماده ی  305ماده ی . های دیگر است

 .ته اندهر کدام یکی را گف

 (.305نیست، صدر ماده ی  عهبه دیگر قابل رجو)مال موهوب دست متهب تلف بشود . 1

اگر مال از بین هم برود . این است که فسخ قاهم به مال نیستیکی از فرق های رجوع و فسخ : نکته

 . ولی رجوع قاهم به مال است و باید مال باشد تا رجوع انجام شود. فسخ امکان دارد

به کسانی که باید نفقه می دادی اگر مالی هبه )هب پدر، مادر به باال و اوالد به پاهین باشد اگر مت. 1

طبق قاعده بین برادر و . هبه بین زن و شوهر قابل رجوع است(. کنی قابل رجوع نیست

 . خواهر هم قابل رجوع است

واهب حق ( داده باشدمتهب شرط را انجام )در هبه با شرط عوض، اگر واهب شرط را گرفته باشد . 5

 . رجوع ندارد

طلب واقعی بود و  1مورد )اگر مال از ملکیت متهب خارج بشود یا متعلق حق غیر واقع بشود . 1

خانم می آید می گوید شوهرم برای من طال . یا متهب مال را بفروشد( طلب حکمی است 1مورد 

ر نمی تواند رجوع کند یا رهن خریده می خواهد رجوع کند که وکال می گویند برو بفروش که دیگ

 . بگذار که دیگر نمی تواند رجوع کند

این پنج موردِ ماده ی . گندم بوده شده آرد یعنی عرفاً دیگر آن مال نباشد. مال موهوب تغییر کند. 3

 : است 305
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یکی دیگر از فرق های رجوع و فسخ این است که رجوع قاهم به شخ  . واهب یا متهب فوت کند. 1

اگر واهب بمیرد وراثش حق . باید واهب زنده باشد تا رجوع کند(. قاهم به مال بود «1»ورد م)است 

اگر متهب بمیرد با اینکه واهب زنده است حق رجوع ندارد، رجوع قاهم به شخ  است . رجوع ندارند

 (. هم واهب و هم متهب)

 

 . بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست -833ماده

 

 . نع رجوع است نه حجرفوت ما: نکته

. اگر متهب محجور شود واهب می تواند رجوع کند. مانع رجوع نیست( محجور شدن)حجر : نکته

ولی نماینده اش نمی تواند رجوع کند ( از بین نمی رود)اگر واهب محجور بشود حق رجوع هست 

 . چون رجوع قاهم به شخ  است، صبر می کنند از حجر خارج بشود و تصمیم بگیرد

 3می گویند این شماره ی . هبه ی طلب به مدیون نسبت به واهب الزم است 301طبق ماده ی . 3

پس ( مالکیت ما فی الذمه)در هبه ی طلب به مدیون طلب از بین می رود . است 1از مصادیق مورد 

 . اگر مال از بین برود، هبه قابل رجوع نیست. است 1شماره ی  3علت شماره ی 

 

 .داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع نداردهرگاه  -834ماده

 

دو تا توجیه . صدقه یك نوع هبه است ولی نسبت به واهب الزم است(: 832ماده ی )صدقه . 3

 : برای الزم بودن صدقه شده

 . می گویند صدقه تعهد طبیعی است و اگر مدیون اجراء می کرد دیگر نمی توانست رجوع کند( الف

. هبه الزم می شد( شرط انجام می شد)اگر واهب عوض را می گرفت . فقهاست توجیه دوم مال( ب

می گویند در صدقه تو وقتی صدقه می دهی همان موقع خداوند عوضش را به تو می دهد پس قابل 

 . رجوع نیست

 

 .اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد -832ماده

 

 : می خورد 319و  139و  133به ماده ی  301ماده ی 

 

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشهد مهال واههب و اگهر      -836ماده

 .منفصل باشد مال متهب خواهد بود
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 نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مهی  -982ماده

ولی نماآت متصله مال کسی است واسطه عقد مالک شده است ه شود مال کسی است که ب

 .شود که در نتیجه اقاله مالک می

شود با قید خیار بهرای بهایع    در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می -633ماده

بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمهل  

شهرایط  ه یع می گردد و اگر بالعکس بایع بننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مب

مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواههد شهد ولهی    

 . حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است نماآت و منافع حاصله از

شود در صورتی که منفصهل   نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می -813ماده

توانهد   ال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولهی مشهتری مهی   باشد م

 .بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند

 

 . وقتی واهب رجوع کرد منافع منفصل مال متهب است و منافع متصل مال واهب است

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 

 (م.ق 065و  060مواد )وضه عقد معا –فصل سوم 

 

 از که دیگر مال عوض به دهد می  مالی ، طرفین از یکی آن موجب به که است عقدی معاوضه ـ 060 ماده

 .باشد ثمن دیگری و ، مبیع عوضین از یکی اینکه  مالحظه ی  بدون کند می اخذ دیگر طرف

 . نیست جاری بیع خاصه ی احکام ، معاوضه در ـ 065 ماده

 

هر گاه دو مال بدون هیچ امتیازی با یکدیگر مبادله شوند، عقد واقع شده معاوضه است ولی هر : 1نکته 

بنابراین . گاه یکی از دو مال مالک سنجش ارزش مال دیگر باشد عقدی که واقع می شود، بیع می باشد

 . تمیز بیع از معاوضه به قصد طرفین باز می گردد
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شود مطابق عرف، مبادله کاال به کاال، معاوضه و مبادله کاال با پول، هر گاه قصد دو طرف احراز ن: 2نکته 

 . بیع می باشد

در معاوضه خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، حق شفعه و ضمان معاوضی بعد از قبض : 3نکته 

 (. م.ق 065ماده )که همگی احکام خاصه ی بیع می باشند، راه ندارد 

 

 . نیست جاری بیع خاصه ی حکاما ، معاوضه در ـ 065 ماده

 

 . در معاوضه اصوالً خیار غبن وجود دارد: 0نکته 

 

 (م.ق 517تا  066مواد )عقد اجاره  –فصل چهارم 

 . اجاره اشیاء و حیوان عقدی است تملیکی ولی اجاره اشخاص قراردادی عهدی می باشد: 1نکته 

ولی اگر تعیین منفعت از راه دیگری (. م.ق 068ه ماد)در اجاره اصوالً مدت عقد باید معلوم باشد : 2نکته 

 (. م.ق 510و  547مواد )غیر از مدت صورت پذیرد اجاره نافذ است 

 

 . است باطل  اجاره االّ و شود معین باید اجاره مدت اشیاء، اجاره ی در ـ 068 ماده

 که محلی و مسافت بیان به ای است اجاره  مدت تعیین به یا ، منفعت تعیین ، حیوان اجاره ی در ـ 547 ماده

 .شود آنجا حمل  به باید محمول یا راکب

 . معینی امر انجام یا برای معینی مدت برای مگر شود اجیر تواند نمی کارگر یا خادم ـ 510 ماده

 

م مستأجر اصوالً می تواند .ق 070همانند ماده  1376در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب : 3نکته 

 . ا به دیگری اجاره دهدعین مستأجره ر

 

 آن خالف اجاره عقد در مگر اینکه دهد اجاره دیگری به را مستأجره عین تواند می مستأجر ـ 070 ماده

 .باشد شده شرط

 

 (. م.ق 078ماده )در خیار عیب در عقد اجاره استثنائاً ارش وجود ندارد : 0نکته 
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 فسخ را اجاره تواند می ، مستأجر بوده معیوب رهاجا حال در مستأجره عین شود معلوم هرگاه ـ 078 ماده

به  کند عیب رفع موجر اگر ولی کند قبول اجرت تمام با را اجاره است  بوده که نحوی همان به یا کند

 .ندارد فسخ حق مستأجر نرسد ضرری مستأجر به که نحوی

 

قص شود در این صورت خیار تبعض صفقه وقتی در اجاره به وجود می آید که عین مستأجره نا: 5نکته 

 (. م.ق 083ماده )مستأجر می تواند یا اجاره را فسخ کند و یا تقلیل نسبی مال االجاره را بخواهد 

 

 زمان از اجاره شود تلف یا بعضاً کالً ، حادثه واسطه ی به  مستأجره عین ، اجاره مدت در اگر ـ 083 ماده

 را نسبت اجاره دارد حق مستأجر ، آن بعض تلف رتصو در و شود می  منفسخ شده تلف مقدار به نسبت تلف

 .نماید االجاره مال  نسبی تقلیل مطالبه ی فقط یا کند فسخ بقیه به

 

هر گاه مستأجر پس از انقضای مدت اجاره با اذن مؤجر به تصرف خود ادامه دهد در صورتی باید : 6نکته 

ن اذن مؤجر تصرف نماید در حکم غاصب اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد ولی اگر بدو

 (. م.ق 020ماده )می باشد 

 

 عین مستأجر، ، آن انقضاء از اگر پس و شود می برطرف انقضاء مدت محض به اجاره عقد ـ 020 ماده

 المثل اجرت  مستحق  مزبور مدت برای مؤجر دارد نگاه خود تصرف در  مدتی مالک اذن بدون را مستأجره

 باید وقتی دارد نگاه تصرف در مالک اجازه با اگر باشد و نکرده منفعت استیفاء مستأجر چه اگر بود خواهد

 .نماید استفاده مجاناً باشدکه داده اجازه مالک اینکه مگر باشد کرده منفعت استیفاء که بدهد  المثل اجرت 

 

چه در فرضی که م چه در فرضی که مستأجر اذن داشته و .ق 020اجرت المثل مذکور در ماده : 7نکته 

 . مأذون  نباشد به نرخ روز است

م عقد اجاره در حداقل مدت صحیح است و مستأجر در آن مدت اجرت المسمی .ق 541در ماده : 8نکته 

هر گاه پس از انقضای مدت، مستأجر مأذون در انتفاع باشد اجرت المثل به میزان اجرت . می پردازد

 . اع نباشد باید اجرت المثل به نرخ روز بدهدالمسمی می پردازد و اگر مأذون در انتف
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 سالی یا ماه یا روز قرار از هم االجاره  مال و نشده ذکر صریح بطور مدت ، اجاره عقد در اگر ـ 541 ماده

مستأجر،  اگر و بود خواهد صحیح سال یک یا ماه یک یا روز یک برای  اجاره باشد، شده معین مبلغ فالن

 نخواهد را او ید تخلیه ی هم وموجر دارد نگاه خود تصرف در مزبوره مدت های از بیش را مستأجره عین

  بین مقرر اجرت مستحق ، تصرف زمان نسبت به و مدت بقیه ی برای حاصله  مراضات به موجب موجر

 .بود خواهد طرفین

 

 

 

 (م.ق 574تا  561مواد )عقد جعاله  –فصل پنجم 

شباهت دیگر جعاله و اجاره اشخاص آن . است عهدی و معوض جعاله مانند اجاره اشخاص عقدی: 1نکته 

 . است که در هر دو عقد، یک طرف کاری انجام می دهد و طرف دیر اجرت او را می پردازد

یا معین است که به آن جعاله خاص می گویند و یا نامعین که آن را ( عامل)در جعاله طرف عقد : 2نکته 

 . همواره معین است( اجیر)ولی در اجاره اشخاص طرف عقد (. م.ق 561ماده )جعاله عام می نامند 

 

 ، طرف اینکه از اعم عملی درمقابل معلوم اجرت اداء به شخصی التزام از است عبارت جعاله ـ 561 ماده

 . غیر معین یا باشد معین

 

ولی . (م.ق 565ماده )جعاله عقدی است جایز که با انجام عمل توسط عامل، الزم می گردد : 3نکته 

 . اجاره اشخاص از ابتدا قراردادی الزم می باشد

 

 توانند می طرفین از یک هر است نرسیده  اتمام به عمل که مادامی و جایز است تعهدی جعاله ـ 565 ماده

 .بدهد را عامل عمل المثل اجرت  باید نماید رجوع ، اثناء عمل در جاعل اگر ولی کنند رجوع

 

(. م.ق 567ماده )ی مستحق جعل می گردد که تعهد خود را انجام داده باشد در جعاله عامل وقت: 0نکته 

 . بنابراین عامل حق حبس ندارد ولی در اجاره اشخاص، هر دو طرف حق حبس دارند

 

 .باشد داده انجام یا کرده تسلیم را جعاله متعلق که گردد می جعل مستحق وقتی عامل ـ 567 ماده
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 . چه عام از لحاظ ماهیت، عقد می باشد جعاله چه خاص باشد و: 5نکته 

 

 (م.ق 646تا  571مواد )شرکت  –فصل ششم 

و یا به معنی عقد ( اجتماع چند حق در یک جا)شرکت در قانون مدنی یا به معنی اشاعه است : 1نکته 

شرکت، عقدی که میان شرکای مال مشاع بسته می شود و به موجب آن یک یا چند نفر از شرکاء از سوی 

 . گران مأذون در اداره مال مشاع و تقسیم سود و زیان می شونددی

به معنی اشاعه می « شرکت» م واژه .ق 587و  578و  570و  573و  572و  571در مواد : 2نکته 

 .باشد

 

 . اشاعه به نحو واحد ء در شیی متعدد مالکین حقوق اجتماع از است عبارت شرکت ـ 571 ماده

 . قهری یا است یاختیار ، شرکت ـ 572 ماده

 قبیل از شرکاء عمل نتیجه در شود یا می حاصل عقود از عقدی نتیجه ی در یا ، اختیاری شرکت ـ 573 ماده

 .این ها نحو و نفر چند عمل در ازاء مشاعاً مالی قبول یا اختیاری مز 

 .شود می صلحا ، ارث یا امتزا  نتیجه ی  در که است مالکین حقوق اجتماع ، قهری شرکت ـ 570 ماده

 شده داده الزم عقد ضمن در اذن مگر اینکه کنند رجوع خود اذن از توانند می وقت همه شرکاء ـ 578 ماده

 .ندارند رجوع حق است باقی شرکت که مادام صورت این در که باشد

 :شود می مرتفع ذیل طرق از یکی به شرکت ـ 587 ماده

  تقسیم صورت در ـ 1 

  شرکت مال مامت شدن  تلف صورت در ـ 2 

 

 .م باید ایقاع را نیز به اسباب ارادی شرکت افزود.ق 573در ماده : 3نکته 

 575شرطی که به موجب آن یکی از شرکاء بدون عمل، سود بیشتری می برد صحیح است و ماده : 0نکته 

 . مانع آن نمی باشد. م.ق

 

 چند یا یک برای اینکه مگر باشد می  سهیم ضرر و نفع در خود سهم نسبت به شرکاء از یک هر ـ 575 ماده

 .باشد شده منظور زیادتری سهم  ، عملی مقابل در آنها از نفر
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حالت  0هر گاه چند شریک یا چند وکیل یا چند وصی و امثال آن ها مأمور انجام کاری باشند : 5نکته 

و  77مواد )می گردد  اجتماع، استقالل، ترتیب و اطالق متصور است که حالت اخیر به حالت اجتماع باز

 (. م.ق 850و  662و  584و  572

 

 کند، فوت آنها از یک هر باشد قرارداده تولیت استقالل بطور بیشتر یا نفر دو برای واقف هرگاه ـ 77 ماده

بدون  یک هر تصرف باشد داده قرار اجتماع نحو به اگر و کنند می تصرف  مستقالً دیگران یا دیگری

 مانده باقی آنکه ضمیمه را شخصی آنها، حاکم از یکی فوت از بعد و نیست نافذ راندیگ یا دیگری تصویب 

 .کنند مجتمعاً تصرف که نماید می است

 استقالل بطور یک هر  که به نحوی باشد متعدد شرکاء عهده ی به  شرکت کردن اداره اگر ـ 572 ماده

 .کند اقدام است الزم کردن اداره برای که مالیاع به تواند منفرداً می آنها از یک هر باشد اقدام در مأذون

 که مدیری کند اقدام دیگری تواند بدون نمی مدیران از یکی که باشد شده مقرر شرکاء بین اگر ـ 584 ماده

 چه بود اگر خواهد ضامن شرکاء، مقابل در دیگر، شرکاء امضاء عدم درصورت باشد کرده اقدام به تنهایی

 .باشد نبوده موجود ، کردن امر اداره در مداخله برای فعلی انامک دیگر ، مأذونین برای

 بدون تواند نمی آنها از هیچ یک باشد شده  معین وکیل نفر چند یا دو امر، یک انجام برای هرگاه ـ 662 ماده

 صورت  این در باشد، داشته وکالت مستقالً یک هر اینکه مگر بنماید امر آن  در دخالت دیگران یا دیگری

 .آورد جا به را امر آن تنهایی به تواند می کدام هر

 به عمل مجتمعاً باید اوصیاء تعدد، درصورت نماید، معیّن وصی نفر چند یا یک تواند می موصی ـ 850 ماده

 . یک هر استقالل به تصریح درصورت مگر کنند وصیت

 

 .کاء می باشدتصرف حقوقی در سهم سایر شر( تصرفات)م منظور از .ق 581در ماده : 6نکته 

 

 و بوده فضولی باشد اذن حدود از  خار  یا اذن بدون که صورتی در شرکاء از یک هر تصرفات ـ 581 ماده

 .بود خواهد  فضولی معامالت مقررات تابع

 

 . م منظور از تصرف، تصرف مادی می باشد.ق 582در ماده : 7نکته 
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 . است ضامن نماید شرکت در اموال تصرف ، ناذ حدود از خار  در یا اذن بدون که شریکی ـ 582 ماده

 

 . به معنی عقد شرکت است« شرکت» م واژه .ق 586در ماده : 8نکته 

 

 وقت هر شرکاء از یک هر باشد  نشده معین مدت ، الزمی عقد ضمن در شرکت برای اگر ـ 586 ماده

 .کند رجوع تواند می بخواهد

 

تقسیم نوعی تمیز حق است که در آن . مشاع به مال مفروزتقسیم عبارت است از تبدیل شدن مال : 2نکته 

 . تقسیم یا به تراضی است و یا به اجبار. مبادله نیز صورت می پذیرد

این تقسیم اصوالً جایز . تقسیم به تراضی در صورتی است که شرکاء در مورد تقسیم توافق نمایند: 14نکته 

 .ح.ا.ق 313م و ماده .ق 525است مگر در مورد ماده 

 

 مالیت از شرکاء از نفر چند یا یک  حصه ی یا مشترک مال تمام افتادن متضمّن تقسیم هرگاه ـ 525 ماده

 .نمایند شرکاء تراضی اگر چه  است ممنوع  تقسیم باشد

باشند به  دیدارند حاضر و رش  که در ترکه شرکت یکه تمام ورثه و اشخاص یـ در صورتح .ا.ق 313 ماده

 باشد  بیغا ایآنها محجور  نیاگر ماب کنیل ندینما میخود تقس نیرا ماب  ترکه توانند ید مکه بخواهن یهر نحو

 .دیآ یآنها در دادگاه به عمل م ندگانیترکه به توسط نما میتقس

 

و  316مواد )یا رد است و یا فروش ( م.ق 528ماده )تقسیم به اجبار یا افراز است یا تعدیل : 11نکته 

 (. ح.ا.ق 317

 

 اگر و شود می افراز شرکاء سهام نسبت  به باشد مثلی مشترک مال اگر که آن است تقسیم ترتیب ـ 528 ماده

 شرکاء حصص بین تراضی عدم صورت در تعدیل یا افراز از بعد و شود م ی تعدیل قیمت برحسب باشد قیمی

 .گردد می معین قرعه به آنها

 نیمع یا هر نوع اموال حصه از ورثه از  کیهر  یاکه بر دیآ یبه عمل م یطور میـ تقسح .ا.ق 316 ماده

 منظور نمود و گرانینباشد ممکن است آن را در سهم د میتقس قابل  انیاز اموال بدون ز یشود و اگر بعض

 .شود یم  لیآن تعد مهیاموال باشد به ضم ایپول   مه ییمحتا  به ضم لیاگر تعد
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نباشد، ممکن است  لیتعد و  میقابل تقس رمنقولیغ ایول که مال اعم از منق یـ در صورتح .ا.ق 317 ماده

 از ورثه یکیمگر آن که  دیآ یبه عمل م یعاد بیاموال به ترت فروش .شود میآن تقس ی، بها فروخته شده

 .درخواست کند دهیمزا قیفروش آن را به طر 

 

گذارند و فقط منافع آن را  تقسیم منافع یا مهایات آن است که شرکاء عین مال را به اشاعه باقی: 12نکته 

 (. اجزاء)این نوع تقسیم یا بر حسب زمان به عمل می آید و یا بر حسب مکان . تقسیم کنند

 

 (م.ق 607تا  647مواد )امانت  –فصل هفتم 

و ( شرعی)و امانت قانونی ( قراردادی)یکی تقسیم به امانت مالکانه : امانت دارای دو تقسیم است: 1نکته 

 .امانت اوالً و بالذات و امانت ثانیاً و بالعرض دوم تقسیم به

در امانت مالکانه اراده مالک در سپردن مال به امین کافی است و نیازی به تصریح قانونگذار وجود : 2نکته 

 (. م.ق 337ماده )ندارد 

 

 تحقمس ، مال صاحب کند منفعت غیراستیفاء مال از ، ضمنی یا صریح اذن برحسب کسی هرگاه ـ 337 ماده

 . است بوده مجانی ، انتفاع در اذن که شود معلوم اینکه بود مگر خواهد المثل اجرت 

 

هر گاه امین تقصیر نماید و خسارت در اثر تقصیر او و یا در دوران تقصیر در اثر قوه قاهره به بار : 3نکته 

قاهره حادث شود  آید امین مسئول است ولی هر گاه امین دست از تقصیر بکشد و خسارت بر اثر قوه ی

 . امین مسئول نخواهد بود

 (.م.ق 602مالک ماده )شرط ضمان بر امین در همه موارد صحیح است : 0نکته 

 

 به مربوط اگر چه بود خواهد و نقصانی کسر هر مسئول باشد شده ضمان شرط مستعیر بر اگر ـ 602 ماده

 .نباشد او عمل

 

 . یز نافذ است مگر اینکه تقصیر عمدی باشدشرط عدم ضمان امین در صورت تقصیر ن: 5نکته 

 

 (م.ق 683تا  656مواد )عقد وکالت  –فصل هشتم 
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 . موضوع وکالت تنها انجام اعمال حقوقی است نه اعمال مادی: 1نکته 

 .برای انعقاد تمام اعمال حقوقی می توان وکالت داد به جز وصیت و حیازت مباحات: 2نکته 

را مأمور انجام عمل مادی نماید در صورتی که عقد معوض باشد اجاره هر گاه شخصی، دیگری : 3نکته 

 . قانون مدنی است 14اشخاص یا جعاله است و اگر عقد مجانی باشد مشمول ماده 

 

 صریح مخالف که صورتی اند، در نموده را منعقد آن  که  کسانی به نسبت  خصوصی  قراردادهای ـ 14 ماده

 . است نافذ نباشد، قانون

 

اصل در وکالت با اجرت بودن آن (. م.ق 652ماده )وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت : 0ه نکت

 (. م.ق 677ماده )است 

 

 . اجرت با یا باشد مجانی است ممکن وکالت ـ 652 ماده

 با که است این بر محمول باشد نشده  تصریح آن بودن اجرت با یا مجانی ، وکالت در اگر ـ 677 ماده

 .اشدب اجرت

 

هر کس برای انعقاد عمل حقوقی اهلیت داشته باشد می تواند برای آن عمل به دیگری وکالت داده : 5نکته 

 (.م.ق 662ماده )و یا وکیل دیگری گردد 

 

 باشد کسی باید هم وکیل بجا آورد را آن بتواند موکّل خود که شود داده امری در باید وکالت ـ 662 ماده

 .باشد  داشته هلیتا امر آن انجام برای که

 

کارهای ( م.ق 684ماده )هر گاه موکل فوت کند و یا محجور شود، مانند مورد عزل وکیل : 6نکته 

 . وکیل پیش از رسیدن خبر فوت یا حجر به او نافذ است

 

 به نسبت بنماید خود حدود وکالت در او به عزل خبر رسیدن از قبل وکیل که اموری تمام ـ 684 ماده

 . است نافذ موکل
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 (م.ق 723تا  680مواد )عقد ضمان  –فصل نهم 

 .ضمان نقل ذمه عقدی است معوض ولی ضمان ضم ذمه قراردادی مجانی می باشد: 1نکته 

در ضمان نقل ذمه طلبکار باید اهلیت داشته باشد ولی در ضمان ضم ذمه طلبکار می تواند صغیر : 2نکته 

 .ممیز و یا سفیه باشد

ایجاد شده باشد عقد ضمان صحیح است هر چند خود دین هنوز به ( مقتضی)دین هر گاه سبب : 3نکته 

 (.م.ق 621ماده )وجود نیامده باشد 

 

 . است باطل ، است نشده ایجاد آن سبب هنوز که دینی ضمان ـ 621 ماده

 

 .ضمان از اعیان مضمونه، ضمان اصطالحی نیست بلکه نوعی تعهد به فعل ثال  است: 0نکته 

 627ماده )می گویند  ضمان عهده، ضمانت کند اصطالحاً به آن ضامن درکر گاه ضامنی از ه: 5نکته 

 . ضمان عهده در سایر موارد بطالن عقد نیز امکان دارد(. م.ق

 

 آن درآمدن للغیر مستحق  درصورت ثمن یا مبیع درک به نسبت بایع یا مشتری از عهده ضمان ـ 627 ماده

 . است جایز

 

ر ضمان نقل ذمه باطل است ولی در ضمان نقل ذمه ضامن می تواند التزام به تأدیه دین خود تعلیق د: 6نکته 

باألخره در ضمان ضم ذمه ضامن می تواند التزام به تأدیه خود را (. م.ق 622ماده )را معلق به امری نماید 

 .(. م.ق 723ماده )معلق به امری نماید 

 

 التزام ولی است باطل ضامنم نداد من مدیون اگر که کند قید نضام اینکه مثل ضمان در تعلیق ـ 622 ماده

 .باشد معلق است ممکن تأدیه به

 تعلیق صورت این در شود ملتزم دیگری  دین تأدیه ی  به الزمی عقد ضمن در کسی است ممکن ـ 723 ماده

 .نماید او تأدیه ی عدم هب معلق مدیون دین تأدیه ی به را خود التزام کسی اینکه مثل نیست مبطل ، التزام  به

 

 . هم نسبت به ضامن و هم نسبت به مضمون له( م.ق 741ماده )ضمان نقل ذمه عقدی است الزم : 7نکته 
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 صورت در مگر کنند فسخ را توانند آن نمی له مضمون یا ضامن و الزم است عقدی ، ضمان ـ 741 ماده

 به مضمون  دین به نسبت فسخ حق بودن تصور در یا است مقرر 624  ماده در که بطوری ضامن اعسار

 .عقد مقررات از تخلف صورت در ویا

 تمکن عدم به ضمان وقت در له اگرمضمون لیکن باشد مالدار ضامن که نیست شرط ضمان در ـ 624 ماده

مضمون  شود ملیء  غیر عقد، از بعد ضامن اگر ولی کند فسخ را ضمان عقد تواند باشد می بوده جاهل ضامن

 . داشت نخواهد یاریخ له 

 

هر گاه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد و بدون قصد تبرع دین را بپردازد حق مراجعه به : 8نکته 

 (. م.ق 724و  742و  267مواد )مضمون عنه را خواهد داشت 

 

 ولیکن باشد نداشته اجازه مدیون  طرف از چه اگر است جایز هم مدیون غیر جانب از دین ایفاء ـ 267 ماده

 .ندارد رجوع حق واالّ دارد او به مراجعه حق باشد اذن با کند اگر می ادا را دیگری دین که کسی

 مضمون که صورتی در تواند می ولی دین  اداء از بعد مگر ندارد عنه مضمون به رجوع حق ضامن ـ 742 ماده

 باشد شده  منقضی هم زبورم مدت و نماید تحصیل را او برائت معینی در مدت که باشد شده ملتزم عنه

 .کند رجوع

 .ندارد عنه مضمون  به  رجوع حق باشد کرده ضمانت ، تبرّع قصد به که ضامنی ـ 724 ماده

 

 (م.ق 733تا  720مواد )عقد حواله  -فصل دهم

 . نیز دخالت دارد( محیل)تفاوت حواله با ضمان در این است که در حواله اراده مدیون نخست : 1نکته 

مگر اینکه شرط شود که ذمه ( م.ق 734و  720مواد )اثر حقوقی حواله مطلق، انتقال دین است  :2نکته 

 . محیل بری نشود

 

 ثالثی شخص ذمه ی به مدیون  ذمّه ی از شخصی طلب آن موجب به که است عقدی حواله ـ 720 ماده

 .گردد می منتقل

 .گویند می  علیه محال را ثال  شخص ، محتال را طلبکار ، محیل را مدیون

 مشغول علیه محال و ذمه ی بری داده  حواله که دینی از محیل ذمه ی ، حواله تحقق از پس ـ 734 ماده

 .شود می
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  .م خیار تخلف از شرط می باشد.ق 722فسخ مذکور در ماده  حق: 3نکته 

 

 تواند می محتال باشد او اعسار به جاهل  محتال و بوده معسر علیه محال ، حواله وقت در هرگاه ـ 722 ماده

 .کند رجوع  محیل به و فسخ را حواله

 

هر گاه بعد از حواله معلوم شود که دینی وجود نداشته حواله باطل است ولی اگر بعد از حواله دین : 0نکته 

نیز اجرا  رهنو  کفالت، ضمانعقد  3این حکم در (. م.ق 733ماده )از میان برود حواله منفسخ می شود 

 . می شود

 

 داده حواله مشتری یا بدهد شخصی به  را ثمن مشتری که باشد داده حواله بایع ، بیع در اگر ـ 733 ادهم

 را ثمن محتال  اگر و شود می باطل حواله گردد معلوم بیع بطالن بعد و بگیرد کسی  از را ثمن بایع که باشد

 لیکن نبوده باطل حواله شود منفسخ الهیا اق فسخ واسطه ی به  بیع اگر ولی دارد مسترد باید باشد کرده اخذ

 نیز سایر تعهدات مورد در ماده این مفاد. کند رجوع یکدیگر به تواند می یا مشتری بایع و بری علیه محال

 .بود خواهد جاری

 

 (م.ق 774تا  752مواد )عقد صلح  –فصل یازدهم 

 (.م.ق 752ماده ) صلح یا در مورد دعاوی به عمل می آید و یا در مورد معامالت: 1نکته 

 

 مورد در ، احتمالی تنازع از یا جلوگیری و موجود تنازع رفع مورد در یا است ممکن صلح ـ 752 ماده

 .شود واقع آن غیر و معامله

 

 .صلح در مورد دعاوی عقدی است معوض: 2نکته 

وب نمی شود صلح در مورد دعاوی از سوی منکر نیز امکان دارد و درخواست صلح او اقرار محس: 3نکته 

 (. م.ق 755ماده )

 

 .شود نمی محسوب ، اقرار صلح درخواست بنابراین است جایز نیز دعوا انکار با صلح ـ 755 ماده
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صلح در مورد معامالت همان اثر اصلی معامله را دارد ولی احکام خاص آن معامله در آن اجرا نمی : 0نکته 

 (. م.ق 764و  752و  758مواد )شود 

 

 لیکن دهد می است شده واقع آن جای  به که را معامله نتیجه ی هرچند معامالت مقام در صلح ـ 758 ماده

آن  نتیجه ی ، عوض مقابل در باشد عین ، صلح مورد اگر بنابراین را ندارد معامله آن خاصه احکام و شرایط

 .شود مجری آن در بیع  خاصه  احکام و شرایط اینکه بدون بود خواهد بیع نتیجه ی همان 

 .باشد بیع مقام در چند  هر نیست صلح در شفعه حق ـ 752 ماده

 در مگر خورد نمی هم بر و باشد شده  واقع جائزه عقود مقام در اگرچه است الزم عقد ، صلح ـ 764 ماده

 . اقاله یا خیار به فسخ موارد

 

 (. م.ق 757ماده )صلح در مورد معامالت ممکن است معوض باشد و یا مجانی : 5نکته 

 

 . است جایز نیز بالعوض صلح ـ 757 ماده

 

هر گاه صلح در مورد دعاوی مبتنی بر معامله باطل صورت پذیرد باطل است ولی اگر صلح راجع : 6نکته 

 (. م.ق 765ماده )به دعوائی باشد که از بطالن معامله ناشی می شود صحیح است 

 

 صحیح معامله بطالن از ناشی دعوی  صلح ولی است طلبا ، باطله معامله ی بر مبتنی دعوی صلح ـ 765 ماده

 . است

 

 (م.ق 720تا  771مواد )عقد رهن  –فصل دوازدهم 

 .وثیقه یا شخصی است و یا عینی: 1نکته 

 . انجام می شود کفالتو  حواله، ضمانوثیقه شخصی در قانون مدنی در اثر سه عقد : 2نکته 

 (.م.ق 771ماده )رهن می باشد  وثیقه عینی قراردادی ناشی از عقد: 3نکته 
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 را دهنده رهن .دهد می داین به  وثیقه برای را مالی مدیون آن به موجب که است عقدی رهن ـ 771 ماده

 .گویند می مرتهن را دیگر طرف و راهن

 

 (.م.ق 772ماده )در عقد رهن قبض شرط صحت است ولی استمرار قبض شرط صحت نمی باشد : 0نکته 

 

 ولی شود داده گردد می معین طرفین  بین که کسی تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون الم ـ 772 ماده

 . نیست معامله صحت  شرط قبض استمرار

 

 (.م.ق 770ماده )مال مرهون فقط می تواند عین معین و کلی در معین باشد : 5نکته 

 

 . است  باطل منفعت و دین رهن و باشد معین عین باید مرهون مال ـ 770 ماده

 

هر گاه وکالت فروش عین مرهونه به مرتهن داده شود می توان شرط نمود که وکالت مزبور پس از : 6نکته 

 (. م.ق 777ماده )فوت مرتهن با ورثه او باشد 

 

 اگر که کند وکیل را مرتهن راهن  است ممکن ، علیحده عقد موجب به یا رهن عقد ضمن در ـ 777 ماده

و  کند استیفاء را خود طلب آن قیمت یا مرهونه عین از مرتهن اداء ننمود را خود ضقر راهن مقرر موعد در

  که است ممکن باالخره و او باشد  ورثه ی با مرتهن فوت از بعد مزبور وکالت دهد قرار است ممکن نیز

 .شود داده  ثال  شخص  به وکالت 

 

مرهونه را ندارد عقد رهن صحیح و هر گاه در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین : 7نکته 

 (. م.ق 778ماده )شرط باطل است 

 

 . است باطل را ندارد مرهونه عین فروش حق مرتهن که باشد شده شرط اگر ـ 778 ماده
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 شفعه
 322تا  333مواد 

 

 

 : را گفته است آن ها 303شرط الزم است که ماده ی  3برای پیدایش حق شفعه 

 

غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفهر مشهترك باشهد و یکهی از دو      هر گاه مال -838ماده

شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتهی  

این حهق را حهق شهفعه و    . را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند

 .صاحب آن را شفیع می گویند

 

 1مال غیر منقول . فقط در مال غیر منقول است و در مال منقول نیست شفعه: مال غیر منقول. 1

هست، ( زمین)ببینیم شفعه در کدام هاست؟ حق شفعه در غیر منقول ذاتی می خواهیم نوع است 

اگر . هنگامی هست که با زمین فروخته شود( غیر منقول به واسطه ی عمل انسان)در بنا و درخت 

حق شفعه در غیر . حق شفعه نیست 309ه شود طبق ماده ی زمین فروخت بدونبنا و درخت 

 . نیست و در غیر منقول تبعی هم نیست( آالت و ادوات کشاورزی)منقول حکمی 

 

 .هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود -833ماده

 

قابل تقسیم یعنی  منظور از. حق شفعه فقط در مال غیر منقول قابل تقسیم هست: قابل تقسیم. 9

اگر بخواهیم بدانیم حق شفعه هست یا نه باید . قابل افراز که در وضع کنونی ما افراز با ثبت است

در . برویم اداره ی ثبت اگر قابل افراز بود حق شفعه هست و اگر قابل افراز نبود حق شفعه نیست

 . یك آپارتمان حق شفعه نیست چون آپارتمان قابل تقسیم نیست

. و به چه مقدار در حق شفعه باید مال مشاع باشد مهم نیست به چه نسبتی: ل مشاع باشدما. 9

 (.310ماده ی )این شرط سوم یك استثناء دارد 

 

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترك باشد و یکی از آنها ملهک خهود را بها     -813ماده

شهریک   لهک مشهاعاً  حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خهود م 

 .نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد
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یا ( راه عبور)این دو ملك در مَمَر ( هر کدام مال یك نفرند)دو تا ملك هست که مفروز هستند  

حال اگر یکی از دو مالك ملك خود را با ممر یا مجرا بفروشد . مشترك هستند( مجرای آب)مجرا 

مثالً دو آپارتمان در دو طبقه که . لك دیگر با اینکه در خود ملك شریك نیست، حق شفعه داردما

هر کدام مال یك نفرند که در راه عبور مشترك هستند و در لوله های آب هم شریکند حال اگر 

 . یکی از این دو ملك خود را با ممر یا مجرا بفروشد، دیگری حق شفعه دارد

وقتی بیع (. مرگ)مالك دو نفر بودن  ،یعنی مال مشاع بین دو نفر باشد: ندشرکاء دو نفر باش. 6

یك ثانیه قبل از بیع شرکاء را بشمار اگر دو نفر بودند . واقع می شود حق شفعه به وجود می آید

حق شفعه هست ولی اگر دو نفر نباشند حق شفعه نیست پس اگر بیشتر هم باشند حق شفعه 

 . نیست

حق (. سهمش بشود مبیع و خودش بشود بایع)یکی از دو نفر می فروشد یعنی  :فروش به ثالث. 3

 . شفعه فقط در بیع است و ال غیر

 . گفته شد 310و  309ماده ی 

 : 811ماده ی 

 

 .اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوو علیهم حق شفعه ندارد -811ماده

 

حاال قانون گفته اگر مالك . دانگ آن طِلق استیك زمین است که سه دانگ آن وقف است و سه 

اگر وقف بفروشد طلق حق . را هم قبول نداریم آن ولی برعکس ،طلق بفروشد وقف حق شفعه ندارد

بنابراین . حق شفعه فقط مال شخ  طبیعی نیست و مال شخ  حقوقی هم هست. شفعه دارد

 . ه داردطلق بفروشد وقف حق شفعه ندارد ولی وقف بفروشد طلق حق شفع

 : 819ماده ی 

 

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حهق   -819ماده

شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمهن اجهرا   

 .نمود

 

عضی از مبیع بعضی از مبیع قابل شفعه است و ب. مبیع متعدد است ولی بیع و ثمن یك دانه است

 . ، می گیرداستقابل شفعه نیست که شفیع می رود آن بعضی را که قابل شفعه 

زمین قابل شفعه هست چون . من و تو در یك زمین شریکیم و در یك ماشین هم شریکیم: مثال

 . غیر منقول است اما ماشین قابل شفعه نیست چون منقول است

ی فروشی که من فقط می توانم حق شفعه را فقط حاال تو سهم خودت را با ماشین در یك عقد م

 . نسبت به زمین اعمال کنم
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بیع باید صحیح باشد که معلوم است اگر بیع فاسد . شرط پنجم بیع است: اضافه است 819ماده 

 . باشد بیع نیست و در آن هم حق شفعه نیست

 

 . در بیع فاسد حق شفعه نیست -819ماده

 

 . ه می شودگفت 311با ماده ی  311ماده ی 

 . یا همه اش یا هیچ ،شفیع نمی تواند بخشی از سهم خود را بگیرد 313طبق ماده ی 

 

یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق ه حق شفعه را نمی توان فقط نسبت ب -813ماده

 .مزبور یا باید از آن صرو نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید

 

تو سه دانگ خود را به حسن فروختی و من به . ه دانگ سه دانگمثالً من و تو با هم شریکیم س

حسن می گویم حسن من پول سه دانگ را ندارم این پول را بگیر تو دو دانگ را به من بده که نمی 

بعیض امکان ندارد در امور معوض ت. اخذ به شفعه ایقاعی است معوض. شود چون معوض است

وصیت )مثالً من دو تا مال برای تو وصیت می کنم . ولی در امور غیر معوض تبعیض ممکن است

 (. 351ماده ی )تو یکی را قبول می کنی که اشکال ندارد . بعد هم می میرم( مجانی است

 

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کنهد در ایهن    -899ماده

 ت دیگر باطهل مهی  صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسم

 .شود

 

 : سه نکته دارد 814ماده ی 

 

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقهد بیهع نسهبت بهه      -814ماده

 .مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید

 

دو نفر شریکند یکی می فروشد و دیگری حق شفعه دارد حاال قبل از اینکه شفیع اخذ به : 1نکته 

که همینطور چند دست گشت حاال تمام این  کند دوباره خریدار به یکی فروخت یا هبه کردشفعه ب

قابل شفیع قابل استناد مچون خریدار اول مالك بوده که منتقل کرده ولی در . انتقاالت صحیح است

د مانند معامله به قصد فرار از دین که بین دو نفر صحیح است و در مقابل طلبکار قابل استنا. نیست

پول را می ( که سراغ خریدار آخر هم می تواند برود)یعنی شفیع می رود سراغ خریدار اول . نیست
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تمام انتقاالت بعدی هم از همان لحظه به هم می خورد که . دهد و سهم را می گیرد خداحافظ

 شفیع سراغ خریدار می رود. قانون گفته باطل می شود که غلط است که فایده ی آن در منافع است

نه کسی که هبه یا صلح کرده اگر سراغ خریدار آخر برود یعنی تمام معامالت قبلی صحیح است و 

 . به هم نمی خورد

دو نفر شریکند یکی فروخت شریك دیگر حق شفعه دارد حاال قبل از اینکه شفیع اخذ به : 9نکته 

شفیع دوباره می  اقاله هم در مقابل شفیع قابل استناد نیستشفعه کند بیع اقاله می شود که 

 . رود سراغ خریدار پول را می دهد و سهم را می گیرد

دو نفر شریکند یکی فروخت حال قبل از اینکه شفیع اخذ به شفعه کند بیع با خیار فسخ : 9نکته 

 : شد که در اینجا دو حالت دارد

( ثل خیار مجلسم)فسخ شود ( خیاری که با عقد ایجاد می شود)اگر بیع با خیارِ با عقد : حالت اول

من و تو شریك (. تنها چیزی که حق شفعه را از بین می برد همین است)حق شفعه از بین می رود 

هستیم تو فروختی به حسن و من حق شفعه دارم حال بیع تو با حسن به وسیله ی خیار ِ با عقد 

  .فسخ شد که دوباره تو بر می گردی و می شوی شریك من که دیگر من حق شفعه ندارم

فسخ بشود، حق شفعه از بین نمی ( مثل خیار تأخیر ثمن)اگر بیع با خیارِ بعد از عقد : حالت دوم

چیز قبلی را از بین  می تواندنچیز بعدی  .است و خیار بعد از عقد استچون حق شفعه با عقد رود 

 . در مقابل شفیع غیر قابل استناد است( فسخ با خیارِ بعد از عقد)این فسخ . ببرد

 :812ده ما

 

حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درك است نهه  ه در مقابل شریکی که ب -812ماده

بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرو مشتری داده نشهده باشهد   

 . شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت

 

 . ا جدا می خوانیماین ماده دو تا بند دارد که ربطی به هم ندارند و ما هم آن ها ر

تا گفتند ضمان درك یاد معامله ی فضولی (: ضمان درك در شفعه) 812ماده ی ل بند او

 . بیافتید

را به حسن می فروشد و ( تو رفته ای خارج)من و تو شریك هستیم فضول می آید سهم تو : مثال

می (. لی استوفضکه ندارم چون معامله )من خیال می کنم حق شفعه دارم . پولش را هم می گیرد

روم پیش حسن پول را می دهم به حسن و سهم را می گیرم حاال تو بر می گردی و بیع فضولی را 

رد می کنی و می نشینی توی ملکت حاال من به چه کسی پول دادم؟ به حسن که باید پول را از 

ن نمی کسی پول داد؟ به فضول، حسن باید پول را از فضول بگیرد مچه حسن بگیرم، حسن به 

 (. با همدیگر هستند 310ماده ی  1با بند  313ماده ی  1بند )توانم به فضول مراجعه کنم 
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هر گاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته اسهت   -893ماده

حقهوق مشهتری در   . شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسهر مهی گهذارد   

 . درك مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده استه مقابل بایع راجع ب

 

 (: تسلیم مبیع) 812بند دوم ماده ی 

شریك دیگر حق شفعه . دو نفر شریك اند یکی فروخت ولی مبیع را تسلیم نکرد به خریدار: مثال

تحویل )دارد شفیع می رود پیش خریدار پول را به خریدار می دهد ولی مال دست خریدار نیست 

نمی تواند حسن را مجبور کند که ملک را )حال شفیع باید برود سراغ شریك قبلی ( نگرفته

 (.بگیرد و به من بدهد

 : 818ماده ی 

 

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حهادث   -818ماده

صورتی که تعدی شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در 

 .یا تفریط نکرده باشد

 

من و تو شریك هستیم  (مراحل زندگی خریدار در حق شفعه)اسم این ماده را دکتر شهبازی گفته 

 :تو فروختی به حسن حاال حسن سه مرحله دارد

 .«مالک» مرحله ی اول قبل از اخذ به شفعه 

یعنی می گویم  ،«ی شود امیناسمش م» مرحله ی دوم بعد از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه 

 . حسن مال دستت باشد می گیرم

اسمش می شود در حکم » مرحله ی سوم بعد از اخذ به شفعه و مطالبه و امتناع خریدار 

 .«غاصب

در مرحله ی دوم . ، مالك مسئول مال خودش نیست(مالك)در مرحله ی اول خریدار مسئول نیست 

. در مرحله ی سوم مطلقاً مسئول نیست. ئول نیستتقصیر بکند مسئول است و تقصیر نکند مس

 . خیلی بد گفته است 313ماده ی 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 820تا  848مواد )شفعه  –باب پنجم 

 . اخذ به شفعه ایقاعی معوض و الزم است :1نکته 
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ای نماید و یا با فروشنده اقاله کند آن معامله و یا اقاله  هر گاه خریدار پیش از اخذ به شفعه معامله :2نکته 

 . در برابر شفیع قابل استناد نمی باشد

در تعارض حق شفعه با خیاراتی که با عقد به وجود می آیند خیار فسخ مقدم است ولی حق شفعه : 3نکته 

 . بر خیاراتی که بعد از عقد موجود می شوند تقدم دارد

سهم یکی از دو شریک را بفروشد و شریک دیگر به تصور صحت بیع اخذ به شفعه  هر گاه فضول :0نکته 

 (. م.ق 817ماده  1بند )نماید شفیع باید ثمن را از خریدار و خریدار نیز ثمن را از فضول باز پس بگیرد 

 

 در اگر لیکن بایع نه است درک ضامن مشتری  کند می تملک شفعه حق به که شریکی مقابل در ـ 817 ماده

 نخواهد مشتری  به رجوع حق شفیع باشد نشده داده مشتری تصرف به هنوز  شفعه مورد شفعه به اخذ موقع

 . داشت

 

  

 

 وصیت
  363تا  323مواد 

 

 

حقوقدانان وصیت را تعریف کرده . قانون مدنی وصیت را تعریف نکرده و فقط آمده تقسیم کرده است

  :بهترین تعریف حقوقدانان از وصیت. اند

 (. پس واقعه ی حقوقی نیست)وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلق به فوت است 

بلکه وصیت همان اعمال حقوقی زمان حیات است که معلق وصیت یك عمل حقوقی مستقل نیست 

 . شده به فوت

حاال وقتی که من ( می شود هبه)را به تو می بخشم  ممن زنده و تو هم زنده مال: «هبه» مثال 

 . الم را به تو می بخشم که همان هبه است که معلق شده به فوتمردم م

 

 . تملیکی و عهدی: وصیت بر دو قسم است -893ماده

 

وصیت اقسام دیگری هم . گفته وصیت دو قسم است تملیکی و عهدی 313ماده ی : اقسام وصیت

 :دارد که گفته می شوند
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ریف کرده که آدم یاد هبه می افتد وصیت تملیکی را تع 311ماده ی  1بند : وصیت تملیکی. 1

 (. 393و  311مواد )
 
 

که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای  وصیت تملیکی عبارت است از این -894ماده

وصهیت عههدی عبهارت اسهت از اینکهه      . تملیک کند زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً

. مور مهی نمایهد  أفات دیگهری مه  شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصر

وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت 

 موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صهغیر قهرار داده مهی   

 .شود وصی نامیده می شود

ه کس دیگری تملیهک  ب نفر مالی را مجاناً هبه عقدی است که به موجب آن یک -233ماده

می کند تملیک کننده واهب طرو دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبهه  

 .می گویند

 

در هبه دو طر  زنده اند ولی وصیت تملیکی . وصیت تملیکی همان هبه است ولی معلق به فوت

ی خواهد وصیت تملیکی قبول م 892طبق ماده ی . ردم این مالم مال تواین است که من مُ

 . هبه عقد است در قالب وصیت هم بیاید عقد است. پس عقد است

 

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی لهه پهس از فهوت     -892ماده

 . موصی

 

 . قبالً در ایقاعات دو طرفه خواندیم: وصیت عهدی. 9

من . من زنده، تو زنده. دتعریف شده که آدم یاد وکالت می افت 311ماده ی  1وصیت عهدی در بند 

من مُردم تو کارهایم را . وکالت« -وقت ندارم خانه ام را بفروشم تو کارهای من را انجام می دهی؟ 

 . وصایت« -انجام بده 

 

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود بهرای   -894ماده

وصهیت عههدی عبهارت اسهت از اینکهه      . تملیک کند زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً

. مور مهی نمایهد  أشخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگهری مه  

وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت 

 موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صهغیر قهرار داده مهی   

 .شود وصی نامیده می شود
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وصیت عهدی قبول  351طبق ماده ی . ان وکالت است که معلق به فوت استوصیت عهدی هم

 . نمی خواهد پس ایقاع است

 

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنهده   -896ماده

آن حق رد ندارد اگهر چهه   است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از 

 .جاهل بر وصایت بوده باشد

 

یك . ایقاع می شودی که ماهیت عقد عوض می شود وکالت است که در وصیت می آید هتنها جا

وصیت (. وصیت بر غیرمحصور یا جهات)وصیت داریم که علما گیر کرده اند تملیکی است یا عهدی 

 . گفته این وصیت قبول نمی خواهد 313ماده ی  . ... می کنم بر فقرا، ساختن مسجد و

 

هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثهل اینکهه وصهیت بهرای فقهرا یها امهور         -898ماده

 . المنفعه شود قبول شرط نیست عام

 

 . پس می شود وصیت عهدی که اختالفی است

طلبکار وصیت می کند می گوید من مُردم بدهکار بری : وصیت به ابراء که در قانون نیست. 9

من (. ابراء)من زنده تو زنده تو را ابراء می کنم . وصیت به ابراء همان ابراء معلق به فوت است. بشود

ابراء ایقاع است و وصیت . وصیت به ابراء قبول نمی خواهد ،(وصیت به ابراء)مُردم تو بری بشو 

 . به ابراء هم ایقاع است

است اما هبه ی طلب به مدیون عقد ابراء ایقاع . ابراء با هبه ی طلب به مدیون فرق دارد

 . حاال ببرش توی وصیت، وصیت به ابراء با وصیت طلب به مدیون فرق دارد .است

می گویم من مُردم طلبم برسد به بدهکار . من از تو طلب دارم: مثال برای وصیت طلب به مدیون

الکیت ما فی الذمه باید حسن هم قبول کند تا م. که این ابراء نیست و یك نوع وصیت تملیکی است

وصیت طلب به مدیون قبول می (. ایقاع است)وصیت به ابراء قبول نمی خواهد . رخ بدهد

 (. عقد است)خواهد 

 : وصیت به وقف. 6

وصیت به وقف عقد است چون . یك نفر وصیت می کند می گوید من مُردم ثلث مالم وقف بشود

چون وقف عقد است وصیت به  .وتوصیت به وقف همان وقف است معلق به ف. وقف عقد است

در وصیت به وقف خاص موقو  علیهم قبول می کند و در وصیت به وقف عام وقف هم عقد است اما 

 . پس وصیت به وقف عقد است چه وصیت به وقف عام و چه وصیت به عقد خاص. حاکم
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نمی  هبه، وکالت، ابراء، وقف و عقود معوض را. فقط اینها را می شود معلق به فوت کرد

 . شود معلق به فوت کرد زیرا غرری می شود

 

 

 :قبول و رد وصیت

 319طبق مواد (. قبول و رد در وصیت تملیکی مطرح است)قبول و رد مخت  وصیت تملیکی است 

 . قبول و رد وصیت باید بعد از فوت موصی باشد 350و 

 

از وصهیت   قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصهی مهی توانهد    -893ماده

 .له موصی به را قبض کرده باشد خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر اسهت بنهابراین    -893ماده

یت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبهول  صاگر موصی له قبل از فوت موصی و

بول و موصی به را قبض کرد دیگر نمهی توانهد آن را رد کنهد    کند و اگر بعد از فوت آن را ق

 . لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیست

 

قبول کند عقد منعقد می شود و ( کسی که وصیت به نفعش است)موصی مرد حاال اگر موصی له 

رد چه وقتی است؟  .فوت موصی استپس قبول بعد از . اگر موصی له رد کند عقد منعقد نمی شود

 . بعد از فوت موصی

اگر موصی له در زمان حیات موصی قبول یا رد کند فایده ندارد فقط قبولش استصحاب 

. می شود یعنی اگر قبل از فوت موصی قبول کند بعد از فوت دیگر نیازی نیست قبول کند

 . رد استصحاب هم نمی شود

حاال این عقد نسبت . رد و عقد منعقد شد و تملیك واقع شدموصی مرد و موصی له قبول ک: نکته

قبض کند عقد الزم ( موصی به مال)موصی له اگر ( موصی که فوت کرد)به موصی له جایز است 

قبض در وصیت تملیکی قبل از قبض عقد جایز است با قبض عقد الزم می شود پس  .می شود

 . شرط لزوم است و قبض در عقود عینی شرط صحت است

حال موصی له هم مُرد که وصیت باطل . موصی مرد چه کسی باید قبول و رد کند؟ موصی له: نکته

وصیت تملیکی مجانی است و می شود و حق قبول یا رد به ورثه ی موصی له نمی رسد چون 

اگر قبول . قائم به شخص است اگر موصی له قبل از قبول و رد بمیرد وصیت باطل است

 . ه و وصیت می رسد به ورثهکند و بمیرد مالک شد



 

595 

 

ماده ی )ماه قبول کرد که از زمان قبول مالك می شود  1موصی مرد و موصی له بعد از : نکته

همه جا باید بگوهیم ناقل مگر اینکه قانون گفته باشد . یعنی قبول ناقل است و کاشف نیست (313

 (. ناقل یعنی از همان موقع که می آید مالك می شود)کاشف 

 

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی لهه پهس از فهوت     -892ماده

 . موصی

 

 (سوتی داده: )891ماده ی 

پس صغیر ممیز و سفیه می توانند قبول کنند ولی ( همان هبه است)وصیت تملیکی مجانی است 

 . صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند قبول کنند

 

 .نون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بوداگر موصی له صغیر یا مج -891ماده

 

 . را در بحث شفعه خواندیم 351ماده ی 

 : 899ماده ی 

 

ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرو کند مادام که موصی له رد یها قبهول    -899ماده

خیر این اعالم موجهب تضهرر ورثهه باشهد حهاکم      أاگر ت . خود را به آنها اعالم نکرده است

 .را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید موصی له

 

یك نفر می میرد اول دیونش را می دهند بعد وصیت ها را می دهند بعد هر چه ماند بین ورثه 

 (. 330و  319ماده ی )تقسیم می کنند 

 

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و بایهد قبهل از تقسهیم آن اداء     -843ماده

 :یل استشود از قرار ذ

قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی کهه متعلهق رههن     -1 

 . است

 . دیون و واجبات مالی متوفی -9 

 .وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها -9 

دیهه  أه مقرر اسهت ت ترتیبی که در ماده مزبوره حقوق مزبوره در ماده قبل باید ب -823ماده

 .شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد
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ا  می شوند برای اینکه ورثه می خواهند علّموصی له نه قبول می کند و نه رد که ورثه . موصی مرد

یك راه . حال ورثه می توانند بروند دادگاه که قاضی باید موصی له را مجبور کند. تقسیم کنند

ی به موصی له می گوید یك هفته فرصت داری اگر در این یك هفته اجبارش این است که قاض

 . قبول نکردی و یك هفته گذشت به منزله ی رد است

 . گفته شد 351ماده ی 

 

 : 893ماده ی 

 

 .موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرو باشد -893ماده

 

ی خواهیم فقط اهلیت می در وصیت اختیار نمدر عقود هم اهلیت می خواهیم و هم اختیار ولی 

ورشکسته می تواند به راحتی وصیت کند . اولین کسی که اختیار ندارد ورشکسته است .خواهیم

چون وصیتش ضرری به طلبکارها نمی رساند اگر مُرد دیون را می دهند اگر چیزی ماند وصیت را 

 . لیت کافی استپس در وصیت اه. طلبکارها نمی رسدمی دهند که ضرری به 

 . همان خانه را وصیت می کند( اختیار ندارد)یك نفر خانه اش توقیف شده : لمثا

وصیت تملیکی عقدی . موصی باید اهلیت داشته باشد وصیت محجورین همه اش باطل است: نکته

محجور نمی تواند برای او وصیت کند چون  نماینده. است مجانی و از سوی محجورین باطل است

 . وصیت قاهم به شخ  است

چون نمی شود صغیر بشود وصیت  ،(سفیه یا مجنون)اگر موصی بعد از وصیت محجور شد : کتهن

 . درست است

 

 (: 894بحث خودکشی ماده ی )نکته 

 

هر گاه کسی به قصد خود کشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمهال دیگهر    -894ماده

مایهد آن وصهیت در   از این قبیل که موجب هالکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت ن

 .منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود صورت هالکت باطل است و هرگاه اتفاقاً

 

. اگر به همان خودکشی بمیرد وصیت باطل است ،یك نفر خودکشی می کند بعد وصیت می کند

پس قصد )علما بحث کردند که چرا وصیت باطل است یك عده گفتند با خودکشی دیگر عقل ندارد 

که درست نیست چون اگر غیر صحیح است، اگر عقل ندارد باید . پس وصیت باطل است( ندارد

 . وصیت باطل باشد چه بمیرد و چه نمیرد
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چه بمیرد و چه نمیرد وصیت درست ( برعکس)یك نفر وصیت می کند بعد خودکشی می کند 

 . است

 

 : 892ماده ی 

 

ثه خود را از ارث محهروم کنهد   اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ور -892ماده

 . وصیت مزبور نافذ نیست

 

نمی شود از وراث کم  ،قواعد ارث امری است یعنی قانون مشخ  کرده چه کسی چقدر ارث ببرد

اگر کسی به موجب وصیت از وراث کم کند یا اضافه کند . کرد و نمی شود به وراث اضافه کرد

  .وصیت در این قسمت باطل است

 

  :رجوع از وصیت

رجوع از وصیت . موصی هر زمان می تواند رجوع کند. قابل رجوع است 353اده ی وصیت طبق م

نمی شود کاری کرد که موصی نتواند رجوع کند موصی تحت هر شرایطی . جزء ذات وصیت است

اگر . اگر موصی ضمن عقد الزم وصیت کند باز هم قابل رجوع است. می تواند رجوع کند

  .ساقط کند باز هم ساقط نمی شود و باز هم حق رجوع داردموصی حق رجوع خود را 

 

 .موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند -898ماده

 

و از ( 1053ماده ی )دیگر هم هست که اینطور است، نامزدی، که ذاتاً قابل رجوع است یك عمل 

 . این جهت این دو مانند همدیگر هستند

 

کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه کهه   جیت نمیوعده ازدواج ایجاد علقه زو -1393ماده

بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنهابراین ههر یهک از زن و    

ت امتناع کند و طرو دیگر نمی تواند لمرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وص

و امتنهاع از وصهلت مطالبهه    وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یها از جههت صهر    هیچه ب

 .خسارتی نماید

 

 . صریح با لفظ است و ضمنی با فعل است. رجوع از وصیت دو نوع است صریح و ضمنی: نکته

 .یعنی موصی بگوید از وصیتم رجوع کردم: رجوع صریح
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این است که موصی یك کاری بکند که با وصیت تعارض داشته باشد می شود : رجوع ضمنی

 359ماده ی . دیگری بکند خال  آن وصیت یا مالی را که وصیت کرده بفروشد یا یك وصیت. رجوع

 . رجوع ضمنی فقط وصیت نیست، هر فعلی است که با وصیت منافات داشته باشد. ناق  است

 

 . خالو وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است وصیتی بر اگر موصی ثانیاً -893ماده

 

موصی یك وصیتی کرده و . وصی به وصیت شرط نیستدر رجوع ضمنی علم م: نکته خیلی جالب

ی مال را نمی فروخت که این رجوع م بعد یادش رفته می رود و مال را می فروشد که اگر یادش بود

رجوع ضمنی چه بداند که وصیت کرده و چه نداند اگر کاری بکند که با وصیت در . شود

 . تعارض داشته باشد، رجوع ضمنی محسوب می شود

 

 : ضولیوصیت ف

 :دو اصطالح داریم

 وصیت برای غیر. 1

 وصیت برای خود. 1

 

 (را قبل از وصیت فضولی بخوانید 193توضیحات ماده ی )

 

 : از همین جزوه 133توضیحات ماده ی 
 راجع به معامله ی فضولی است 133ماده 

 

ی در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیهر باشهد آن معاملهه بهرا     -132ماده

 .صاحب عین خواهد بود

 

 : معامله ی فضولی دو قسم است

 (مالک)معامله برای غیر . 1

                                                                                                (فضول)معامله برای خود . 9

 

معامله را بـرای مالـك واقـع مـی      این است که فضول سوء نیت ندارد،(: مالک)معامله برای غیر . 1

کند و می خواهد عوضی را هم که می گیرد به مالـك بدهـد مـثالً شـما مـی خواهیـد ماشـینتان را        
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ایـن معاملـه   . بفروشید که مشتری پیدا نمی کنید که من بدون اذن شـما ماشـینتان را مـی فروشـم    

 . د می کنیکه یا تو معامله را تنفیذ می کنی یا ر( سوء نیت ندارم)است  لیفضو

مثل اینکه فضول روی مال غیر معامله می کنـد بـرای خـودش کـه      (:فضول)معامله برای خود . 9

مثالً دزد مال غیر را بـرای  . هم می تواند سوء نیت داشته باشد و هم می تواند سوء نیت نداشته باشد

ه مـال غیـر را   و مثال دیگر کسی که اشتباه می کنـد و بـه اشـتبا   . خودش فروخته که سوء نیت دارد

بعضی گفته اند معامله بـرای خـود باطـل    . برای خودش می فروشد و فکر می کند مال خودش است

این نظر را رد کرده یعنی خواسته است بگویـد کـه    193اما ماده ی . غیر نافذ است ،است و برای غیر

 . استمعامله برای خود هم غیر نافذ است یعنی چه برای خود و چه برای غیر، غیر نافذ 

 

 . وصیت برای غیر، غیر نافذ است و وصیت برای خود باطل است

فضول وصیت می کند می گوید اتومبیل حسن بعد از مرگ حسن برسد : ، وصیت برای غیر1مثال 

 . به حسین که این وصیت برای غیر، غیر نافذ است که در وصیت ماده ندارد

اتومبیل حسن بعد از مرگ من بشود  فضول وصیت می کند می گوید: ، وصیت برای خود9مثال 

 (. 311ماده ی ) حسن هم تنفیذ کند باطل است. مال حسین که این باطل است

 

مال غیر ولو با اجهازه مالهک باطهل    ه موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت ب -861ماده

 . است

 

 : وصیت زاید بر ثلث

مالك ثلث زمان . یر نافذ استوصیت تا ثلث درست است و زیادتر از ثلث غ 315طبق ماده ی 

 . یعنی ثلث داراهی خال  پس از کسر دیون(. 313ماده ی ) فوت است نه زمان وصیت

 

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثهه   -869ماده

 . اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است

معین می شود نهه بهه اعتبهار     در حین وفاتی موصی میزان ثلث به اعتبار دارائ -863ماده

 .دارائی او در حین وصیت

 

فرش، ماشین، . میلیون خال  مانده که همه اش پول نیست 90یك نفر مُرد دیونش را دادیم : مثال

حال چه کسی باید وصیت زاید بر ثلث را تنفیذ یا رد . میلیون می تواند وصیت کند 50 . ...طال و

قبل از فوت موصی تنفیذ یا رد . از فوت موصی یا تنفیذ می کنند یا رد می کنندکند؟ ورثه بعد 

 . ورثه اثری ندارد فقط تنفیذ استصحاب می شود
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اول توسط کارشناس آن را قیمت می . موصی به یك مال معینی است مانند ماشین و خانه: نکته

از ثلث بود اضافه اش مال ورثه  ، اگر تا ثلث بود می دهیم به موصی له و اگر بیشتر(تقویم)کنیم 

 . است

حاال موصی این . میلیون است 90میلیون مانده بود یك ماشین جزء آن  90طر  که مرد : مثال

ماشین را برای موصی له وصیت کرده که کارشناس را صدا می زنیم می گوهیم کارشناس ماشین را 

مال ( میلیون 13)سه دانگ  نییع میلیونش می شود نصفش 50میلیون که  10قیمت کن می گوید 

 (. 311ماده )موصی له و سه دانگ این ماشین مال ورثه است 

 

هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بهیش از   -866ماده

 .ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند

 

می خواهیم ببینیم اندازه ی ثلث است یا : ین نیست، مال معموصی به منفعت استفرض دوم، 

 . بیشتر

میلیون یك ماشین است حال موصی گفته من  90میلیون که توی این  90چقدر گذاشته؟ : مثال

 3بعد از ( سال ماشین را بدهید دست حسن 3من مردم )سال این ماشین مال حسن  3ردم منافع مُ

قانون یك فرمول . سال بیشتر از ثلث است یا کمتر 3 حال آیا منافع این. سال ماشین را بگیرید

میلیون، می گوهیم کارشناس این ماشین  10ن ماشین را قیمت کن میگه یکارشناس بیا ا: گفته

میلیون باید بدهی حال اگر  10اگر بخواهی ماشین را بخری و ببری سال منفعت چند؟  3منهای 

رقم اول . میلیون 50ی چقدر بدهی؟ می گوید سال دیگر ببری حاضر 3بخواهی ماشین را بخری و 

میلیون می شود  50این . میلیون 50میلیون که کم می کنیم می شود  50میلیون و رقم دوم  10

 . سال منفعت که می دهیم به حسن 3قیمت 

 : پس از کارشناس دو سؤال می پرسم

 قیمت کل ماشین. 1

 سال  3قیمت ماشین منهای منافع . 1

 . سال منفعت 3ز هم کم می کنیم می شود قیمت این دو تا را ا

و علم ( مبتنی بر مسامحه است) وصیت تملیکی مجانی است: موصی به کلی استفرض سوم، 

موصی به . موصی به کلی است و قانون می گوید تعیین مصداق با ورثه است. اجمالی کافی است

باید ماده ی  313ماده ی در  .تعیین مصداق با ورثه است 862اگر کلی باشد طبق ماده ی 

 (. 313ماده ی )را لحاظ کنیم که باید یك فرد متوسط بدهند  139

 

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگهر اینکهه در وصهیت طهور      -862ماده

 . دیگر مقرر شده باشد
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اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبهور نیسهت کهه از     -923ماده

 .تواند بدهد معیوب محسوب است نمی عالی آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاًفرد ا

 

چون علم  و مشخ  نکرده .ردم یك پراید بدهید به حسن که اشکالی نداردموصی گفته وقتی من مُ

 . میلیونی متوسط می دهیم 3یك پراید  ،اجمالی کافی است

ردم یك سوم اموالم برای وقتی من مُموصی گفته : فرض چهارم، موصی به جزء مشاع باشد

یعنی حسن با ورثه شریك می . کمتر از یك سوم می شود و بیشتر از یك سوم نمی شود. حسن

ماده )میلیون بود یك سوم آن مال حسن است  90میلیون مانده بود هر چه داخل این  90که شود 

 (. 313ی 

 

ثلث موصی له با ورثه در همهان   اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا -868ماده

 .شریک خواهد بود مقدار از ترکه مشاعاً

 

بیشتر از ثلث است که دو حالت ( جمع وصایا)موصی چند تا وصیت کرده که جمع آن ها : نکته

 : دارد

 به ترتیب وصیت کرده .1

 یك باره وصیت کرده  .1

ثلث دیگر انجام نمی  جاهی که رسید به. که به ترتیب است انجام می دهیم تا ثلث :حالت اول

 . در حالت دوم که یکدفعه است به همه می دهیم و از همه هم کم می کنیم. دهیم

میلیون می توانست وصیت کند حال گفته اول ده میلیون  50میلیون داشت تا  90موصی : مثال

سپس . که ثلث پر شد( می دهیم)میلیون بدهید به حسین  10سپس ( می دهیم)بدهید به حسن 

 (.نمی دهیم)یلیون بدهید به تقی ده م

. میلیون اکبر 10میلیون تقی و  10میلیون حسین و  10میلیون حسن  10گفته : حالت دوم

جمع . میلیون بود که از همه کم می کنیم به نسبت 50میلیون شد، ثلث  10یکدفعه کل وصیت 

لث است و اگر هر کدام را میلیون بود که وصیت دو برابر ث 50میلیون، در حالیکه ثلث  10وصایا شد 

  . نصف کنیم درست است

 

 :می خورد 931به ماده ی  ،833ماده ی 

 

موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصهیت شهده    -833ماده

 . است
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اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمهام   -334ماده

 .شود می

 

فته هر کس زنده به دنیا بیاید می تواند صاحب حق بشود پس هر که موجود باشد صاحب حق می گ

 . در فقه برده موجود هست ولی نمی تواند مالك بشود ،شاید از فقه گرفته باشند. شود

 : می خورد 933به ماده ی  331ماده ی 

 

که زنهده متولهد   وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این -831ماده

 .شود

 .گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود حمل از حقوق مدنی متمتع می -332ماده

  

حمل . وصیت برای حمل درست است ولی باید زنده به دنیا بیاید و نماینده اش هم قبول کند

ر قانون امو 105ماده ی )یا وصی است یا امین ( پدر و جد پدری)نماینده دارد که یا ولی است 

 (. حسبی

 :است 331استثناء ماده ی  331ماده ی 

 

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنهده متولهد    -831ماده

 .شود

رسد مگر اینکهه   به ورثه او می ،اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به -839ماده

 .جرم مانع ارث باشد

. که وصیت باطل بشود و حمل مرده به دنیا می آید یك نفر حمل را سقط می کند با این خیال

قانون گفته موصی به را به وراث حمل بدهید انگار حمل به دنیا آمده و مالك شده موصی به را به 

 . ورثه اش می دهیم

 

 :می خورد 135به ماده ی  335ماده ی 

 

    قسهیم  اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی بهه بهین آنهها بالسهویه ت     -839ماده

 .می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد

هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصهیب ههر یهک از آنهها      -139ماده

شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضهی   اختالو شود حکم به تساوی نصیب آنها می

 . از آنها موجود باشد
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 (: اصل بر اجتماع است)ی خورد م 119به ماده ی  331ماده ی 

 

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید در صورت تعدد اوصهیاء بایهد    -836ماده

  . عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک مجتمعاً

یهک از آنهها    هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشهد ههیچ   -443ماده

 ند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکهه ههر یهک مسهتقالً    نمی توا

 .تنهایی آن امر را بجا آورده وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند ب

 

 . ترتیب« -را گفتیم  333ماده ی 

 

 : 834ماده ی 

حاال اگر موصی . کبیر -موصی یك نفر صغیر را با یك نفر کبیر وصی قرار می دهد می شود صغیر 

بمیرد چه کسی انجام می دهد؟ کبیر به تنهاهی انجام می دهد تا صغیر بالر شود و رشید بشود بعد 

یعنی مجنون را با یك عاقل نمی شود وصی قرار داد و . با هم انجام می دهند که یك استثناء است

خره کبیر می شود ولی ممکن چون بر طبق روند عادی امور صغیر باأل. سفیه هم با رشید نمی شود

 . این ماده فقط مال صغیر و کبیر است. است مجنون عاقل نشود

 

در ایهن صهورت اجهراء    . صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد -834ماده

  . وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر

 

 :می خورد 33به ماده ی  333ماده ی 

 

حهدود  . نفر را برای نظارت در عملیات وصی معهین نمایهد   وصی می تواند یکم -832ماده

 .اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود

تصهویب یها اطهالع او    ه تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی ب واقف می -28ماده

 .باشد

 

 . انه است که گفته شدهم امانت مالک 333ماده ی 

 

 : 833ماده ی 
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خود به . اول ضامن است بعد هم منعزل است( وصایت ایقاع است) اگر وصی وصایت را انجام ندهد

 . خود عزل می شود ولی اول خسارت را می گیرند بعد حاکم امینی را نصب می کند

 

 . ل استاال ضامن و منعز وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و -833ماده

 

 : وصی را برای دو کار می گیرند: 843ماده ی 

 اداره ی ثلث مالش. 1

 اداره ی محجورینی که تحت والیتش هست. 1

 

 .غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند -843ماده

 

 :فقط دو نفر می توانند وصی بگیرند برای اداره ی محجورین 310طبق ماده ی 

 پدر. 1

 جد پدری . 1

 . ولی برای اداره ی ثلث هر کسی می تواند وصی بگیرد

 

 

 
 خالصه ی مباحث گذشته از جزوه ی چاپی دکتر شهبازی

 
 (م.ق 864تا  825مواد )وصیت  –باب ششم 

 . وصیت یک عمل حقوقی است که اثر آن منوط به فوت می باشد :1نکته 

 (. م.ق 830و  827مواد )ی باشد وصیت تملیکی عقد و وصیت عهدی ایقاع م: 2نکته 

 

 . موصی فوت از پس له موصی قبول  با مگر شود نمی محقّق وصیّت موجب به تملیک ـ 827 ماده

 وصایت است  زنده موصی که تواند مادام می وصی لیکن نیست شرط قبول ، عهدی وصیّت در ـ 830 ماده

 .باشد بوده   بر وصایت جاهل   رد ندارد اگر چه  حق  از  آن نکرد بعد رد موصی  فوت از قبل اگر و کند رد را

 

 (. م.ق 828ماده )وصیت بر غیر محصور یا جهت، نوعی وصیت عهدی و در نتیجه ایقاع است  :3نکته 
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 قبول شود المنفعه عام  امور یا فقرا برای  وصیّت اینکه مثل باشد محصور غیر له موصی  هرگاه ـ 828 ماده

 . نیست شرط

 

 . وصیت به ابراء، ایقاع بوده و وصیت به وقف عقد می باشد :0نکته 

موصی باید اهلیت داشته باشد و وصیت محجورین باطل است حتی نماینده محجورین نمی تواند به  :5نکته 

 . نمایندگی از سوی آنان وصیت کند

 . هر گاه موصی پس از انشاء وصیت محجور شود وصیت از بین نمی رود :6نکته 

 . م باید گفت که جواز تصرف در وصیت شرط نیست.ق 835ر خالف ماده ب :7نکته 

 

 .باشد جایز التصرف ، وصیت مورد به نسبت باید موصی ـ 835 ماده

 

 (. م.ق 801ماده )باطل است ( برای خود)وصیت برای غیر، غیر نافذ و وصیت به مال غیر  :8نکته 

 

 . است باطل مالک اجازه ولو با غیر مال به وصیّت و باشد موصی ملک باید به موصی  ـ 801 ماده

 

هر گاه حمل در نتیجه جرمی سقط شود و مرده به دنیا آید موصی به، به ورثه او منتقل می شود  :2نکته 

 (. م.ق 852ماده )

 

 جرم این که مگر ورثه ی  او  می رسد به به موصی  شود سقط جرمی نتیجه ی در حمل اگر ـ 852 ماده

 .باشد ارث مانع
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