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 استاد: خانم دکتر میترا ضرابی                                              نکته حقوق مدنی 20

  

 و اگر مصرف نشدنی باشد، هبه منجز است ،ماهیت هدایای دوره نامزدی اگر مصرف شدنی باشد -1

زیز توجه داوطلبین عهبه منجز با شرط فاسخ است یعنی انحالل هبه معلق به عدم تحقق نکاح است. 

یک حادثه مواجه هستیم یعنی اگر نامزدی منجر به نکاح  شرط فاسخ با تعلیق انحالل عقد با کنید در

البته اگر اموال موهوبه اموال مصرف شدنی باشند چنین شرط فاسخی وجود  .شودنشود هبه منحل می

است که در آن ه ندارد. تاسیس شبیه هدایای مصرف نشدنی دوره نامزدی، ماهیت حقوقی بدل حیلول

تملیک باشرط فاسخ وجود دارد یعنی انحالل مالکیت بدل حیلوله منوط به رفع تعذّر ردّ عین مغصوبه 

 است.

قابل اسقاط است. مثالً  ،قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطالن شرط نتیجه ،شرط نتیجه -2

جعل شده باشد. در واقع آن یکی از شروط باطل غیر مبطل را فرض کنید که به نحو شرط نتیجه 

حق فسخ عقد را خواهد داشت. این حق  ،له جاهل به بطالن شرط باشدباطل است و اگر مشروط ،شرط

 قابل اسقاط است. دوستان به مثال زیر توجه کنید: ،فسخ

مریم بعد از فوت علی ینکه فروشد به شرط امیلیون تومان می100علی به مریم خانه خود را در مقابل 

جزو ل او باشد. اوالً صرف نظر از صحت یا بطالن این شرط، ماهیت آن شرط نتیجه است. ثانیاً وکی

یکی از موارد انفساخ وکالت  678است زیرا خالف قانون است. توضیح اینکه وفق ماده  شروط نامشروع

لت عقد جایز تواند وکیل او باشد زیرا وکافوت یکی از طرفین است. بنابراین مریم بعد از فوت علی نمی

له صاحب حق . در اثر بطالن این شرط، مشروطشودمنفسخ می ،و با فوت وکیل یا موکل است اذنی

 تواند این حق فسخ را که ناشی از بطالن شرط نتیجه است، اسقاط کند.شود و میفسخ عقد می

 در یک معامله توان صاحب حقی را به اعمال حقش الزام و اجبار نمود. مثالًدانیم اصوالً نمیمی -3

اجبار کرد و  مالک را به تنفیذ یا ردّ معاملهتوان نمی .فیذ و یا رد معامله را داردنفضولی، مالک حق ت

تواند تعیین تکلیف  را از مالک بخواهد. فقط در صورت تاخیر مالک در ردّ یا تنفیذ معامله اصیل نمی

-تنها جایی که صاحب حق را می دانیدیا می، وی حق فسخ عقد را دارد. آفضولی و ورود ضرر به اصیل

ود اجبار کرد کجاست؟ بله درست حدس زدید، در بحث ختوان به تعیین تکلیف و قبول یا رد حق 

ورثه  ،نه قبول کند نه رد کنداگر موصی له  ی.بعد از فوت موص ،قبول موصی له نسبت به موصی به

ه تعیین تکلیف )قبول یا رد موصی به( کند چون توانند از حاکم بخواهند که موصی له را الزام بمی

ک اقدام راز مات اخراج ثلث وصایاخواهند ماترک را تقسیم کنند و قبل از تقسیم باید نسبت به ورثه می

 قانون مدنی را مطالعه کنید. 833کنم برای درک بهتر این مطلب ماده کنند. توصیه می

الی به مورد معامله که علم اجمامحه ای( ه)عقود مسلی است مگر در موارد خاصیاصل بر علم تفص -4

تواند مردد باشد علم اجمالی کافی است و مورد جعاله می ،کافی است مثل جعاله. توجه کنید در جعاله

پس هرگز مجهول  .تواند مردد باشدمورد ضمان نمی اما در ضمان با اینکه علم اجمالی کافی است

اینها دو  وم نبودن و مردد یعنی معین نبودن.م. مجهول یعنی معلگیریرا با مردد بودن اشتباه نمی بودن
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عقد هستند. به تست زیر مقوله جدا هستند ولی هردو یعنی معلوم بودن و معین بودن شرط صحت 

دوستان در نظر داشته باشید که این تست از نظر مفهومی آسان بوده ولی شما را کامالً در  توجه کنید.

 .دهد. راه حل آن تمرکز برروی تک تک کلمات استار میمعرض خطای چشم قر

 ..........مجهول..........است، .........مردد........است. کدام گزینه برای جاهای خالی این جمله مناسب است؟ 

 ( ضمان، باطل، جعاله، باطل1

 جعاله، صحیح، جعاله، باطل( 2

 ( ضمان، صحیح، جعاله، صحیح3

 اله، صحیح( ضمان، باطل، جع4

توانید در منزل مثل این تست را تمرین بله، پاسخ صحیح گزینه چهارم است. توجه کنید شما می

کنید. یعنی در جمله های کلیدی، جاهای خالی فرض کنید و پاسخهای صحیح و غلط را جایگزین 

ود را با حفظ جای خالی کنید تا در نهایت ذهنتان پاسخ صحیح را انتخاب کند. با این تمرین، تمرکز خ

 برید.زمان، باال می

 این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود: -5

 ای شده است.در عقد معلق، اثر عقد موکول به حادثه-

 در عقد موجل، اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است.-

 آن است. شود و اصل بر حال بودن اجرایدر عقد منجز، اثر عقد ایجاد می-

ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد  ،در عقد مقید و مشروط-

 مثل شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع.

دوستان توجه کنید چنین عقدی معلق نیست چون در عقد معلق، اثر عقد موکول به حادثه احتمالی 

 شده است.

فقط محدودیتهایی برای  است و موکول به هیچ امری نشده ،رای آندر عقد خیاری نه اثر عقد و نه اج-

 شود.اعمال حقوق مالکانه توسط طرفی که خیار ندارد، می

شود که مال جایی بحث ضمان درک مطرح می رابطه ضمان درک و غصب چیست؟ بله. دانیدمی -6

غصبی هم رخ  ،ت نگیرد. چون اگر تصرفی در مال صورغصبی باشد و به تصرف مشتری داده شده باشد

و  فضولی چیست؟ رابطه منطقی آنها عمومدانید رابطه ضمان درک با معامله نداده است ولی می

درک حتماً معامله فضولی وجود دارد ولی در معامله فضولی لزوماً خصوص مطلق است یعنی در ضمان 

 است. مشتری ندادهبه تصرف  ضمان درک وجود ندارد چون شاید بایع مال را فروخته ولی هنوز

بنابراین غصبی توسط مشتری رخ نداده و بایع در مقابل مشتری هنوز ضامن درک مبیع نشده چون 

 ابتدا باید غصب توسط مشتری نیز صورت بگیرد بعد بایع ضامن درک مبیع شود.

مودع اصیل است ولی در صورت  ،کندبنابر اصل صحت وقتی مستودع مالی را از مودع دریافت می -7

مستودع باید مال را به مالک اصلی رد کند و اگر به مالک اصلی دسترسی پیدا فضولی بودن ودیعه، 

 آن مال مجهول المالک بوده و باید با اذن حاکم صرف فقرا شود. ،نکرد
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ضمان در حکم پرداخت  ،در حالت اطالق .ضمان مطلق منصرف به نقل ذمه و محمول بر حال است -8

تواند به ضامن پس از اداء می ،ن مضمون عنه به عقد ضمان و یا پرداخت دیندین است و در صورت اذ

 عنه مراجعه کند و از او آنچه را که داده مسترد دارد.مضمون

شود و حق رجوع به مضمون بری می ،مورث مضمون عنه باشد و فوت کند ضامن ،اگر مضمون له -9

شود و به اندازه دین مورث ضامن باشد و فوت کند ضامن بری می ، ندارد ولی اگر مضمون له را عنه

 الذمه است.دارد. توجه کنید در اینجا علت برائت ضامن، مالکیت مافی را حق رجوع به مضمون عنه

 تنها ایقاع معوض، اخذ به شفعه است. -10

 تنها ایقاع تشریفاتی، طالق است. -

 اذن. دو ایقاع قابل رجوع داریم: طالق رجعی و -

 تنها ایقاع خالف اصل نسبی بودن قراردادها، اخذ به شفعه است. -

چون تملیک همیشه در جریان یک عقد صورت  شوند نه باعث تملیکایقاعات فقط باعث تملک می -

 گیرد.می

 ،اذن بوده و تنها ایقاعی که مفید اباحه در مال است ،تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است -

 .باشداعراض می

اند. تنها خیاری که مبنای قراردادی خیارات منشا قانونی دارند و برای رفع ضرر، پیش بینی شده -11

احتمالی و یا هر موضوع دیگری  آن رفع ضررخیار شرط است که ممکن است خاستگاه فلسفی  ،دارد

ز قانونی هستند. باشد ولی سایر خیارات متکی به جواباشد و یا اصالً ممکن است هیچ دلیلی نداشته 

باشد مثالً در خیار عیب، باید ثابت گردد که مبیع در بنابراین اعمال آنها منوط به اثبات سبب آنها می

منوط  ،هنگام عقد معیوب بوده تا مشتری بتواند خیار عیب را اعمال کند در حالیکه اعمال خیار شرط

 است.به اثبات هیچ امری نیست فقط ثبوت و وجود آن منوط به جعل 

. لیکن وصی دتوانند اجیر اختیار کننوالیت، قیمومت، تولیت قابل توکیل نیستند لیکن هرسه می -12

وکیل انتخاب کند و نیازی به تصریح به  ،تواند برای انجام کارهای مربوط به وصایتاالصول میعلی

ا اینکه موضوع وصیت نامه نیست مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مباشرت شخص وصی شرط شده باشد ی

 وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

تواند اصیل یا وکیل باشد و اگر وکیل باشد باید ایجاب وصیت را قبل از توجه کنید موصی می -13

رود. بنابراین ء وصیت از بین میفوت اصیل بگوید چون بعد از فوت اصیل دیگر وکالت وکیل در انشا

آید چون ایجاب صحیحاً ش نمییید و بعد، موصی فوت کند اشکالی پاگر وکیل ایجاب وصیت را بگو

کنم بعد از اینکه وکیل، وصیت تاکید می وصی له است که ایجاب را قبول کند.بیان شده و حاال نوبت م

شود. بنابراین وکالت وکیل قبل از فوت موصی منفسخ شده و دیگر را انشا نمود وکالت او تمام می

 .انجام دادن عمل مورد وکالت است ،نیست. چون یکی از اسباب انفساخ وکالتمنوط به فوت موصی 

در چنین حالتی ایجاب وصیت صحیحاً بیان شده و منوط به قبولی موصی له بعد از فوت موصی است 
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تواند بگوید را نگفته دیگر بعد از فوت موصی نمیولی اگر وکیل قبل از  فوت موصی ایجاب وصیت 

 تی ندارد و وکالت منفسخ شده است.چون بعد از آن سم

 .بنابراین لفظ یا عملی باید ابراز گردد تا اراده انشایی ذی اثر شود .به مبرز نیاز دارد ،اراده انشایی -14

ای که قصد انشا االصول عقود با هر وسیلهمبرز خاصی در ایران برای ابراز قصد انشا وجود ندارد و علی

آن لفظ است مگر در صورت فقدان قدرت عقد نکاح که مبرز اصلی  شود جزرا نشان دهد منعقد می

 تکلم در یکی از طرفین یا هردو.

شراکت یا تسبیب، توسط وارث اعم از اینکه به مباشرت باشد یا  ،همانطور که قتل عمد مورث -15

کنید مریم  تصورمانع ارث است. مثالً  ،اگر با انگیزه ارث بردن باشد حاجب کشی نیز مانع از ارث است،

یی او را تملک کند فرزند او را به اهیچ وارثی در طبقه اول جز فرزندش ندارد. برادر او برای اینکه دار

برد البته به شرط آنکه انگیزه قاتل ثابت شود ولی در رساند. در اینجا برادر از مریم ارث نمیقتل می

تل اثبات ندارد. برعکس قنیازی به  فرض قتل مستقیم مورث، انگیزه نامشروع و پلید مفروض است و

 حاجب که انگیزه باید ثابت شود تا مانع ارث شود.

 دوستان با دقت به این چند جمله توجه کنید: -16

هایی که برای نگاهداری مال دریافت کرده مستحق هزینهزمانی که شخصی مالی را من غیر حق -

  د باشد.باشد در صورتی که عالم به عدم استحقاق خوکرده، نمی

های نگاهداری را زمانی که شخصی مالی را من غیر حق دریافت کرده، مالک آن مال باید هزینه-

 عالم به عدم استحقاق خود باشد.بپردازد مگر اینکه متصرف 

زمانی که شخصی عالم به عدم استحقاق خود باشد و مال غیر را دریافت کند مالک آن مال معاف از  -

 اهداری است.پرداخت هزینه های نگ

روش مختلف نگارش شده 3ارد ولی به بینید سه جمله فوق، مفهوم و معنی واحدی دهمانطور که می -

شما باید آنقدر سرعت عمل داشته باشید که بتوانید وقتی مفهوم را از قبل در ذهن خود ذخیره  .است

 کرده اید، آنرا به اشکال مختلف و صحیح بیان کنید.

شود که باعث اشتباه شود و اشتباه زمانی د معامله زمانی باعث بطالن عقد میمورفقدان اوصاف  -17

ی اگر لی فقدان اوصاف مهم یا معمولی حتو ه از اوصاف اساسی مشروط تخلف شودآید کپدید می

 صحیح ولی قابل فسخ است. ،مشروط هم باشند باعث اشتباه نشده و معامله

ط علیه مال معینی را رهن بدهد و آن مال تلف یا هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشرو -18

 ،معیوب شود در صورتی که تلف قبل از قبض باشد، چون رهن محقق نشده و شرط انجام نگرفته

مال مرهونه تلف شود شرط محقق شده و اگر بعد از قبض، مشروط له حق فسخ عقد را دارد ولی 

فعل راهن، مرتهن یا ثالثی باشد متلف باید مشروط له حق فسخ نخواهد داشت. حال اگر تلف در اثر 

بدل بدهد و بدل آن مال، قهراً رهن خواهد بود ولی اگر تلف مستند به فعل هیچ کس نباشد یا در اثر 

 مشروط له حق مطالبه بدل را ندارد. ،آفات سماوی باشد



5 

 

 ، اذن و اختیار غیر نافذ است.معامله فضولی بدلیل فقدان سمت -19

 باطل است. ،بدلیل فقدان قصدمعامله صوری  -

 غیرنافذ است. ،معامله اکراهی بدلیل عیب رضا-

 باطل است. ،معامله اجباری بدلیل فقدان قصد-

 باطل است. ،معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی-

دیون متوفی، بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث، غیرنافذ معامله عین ماترک قبل از پرداخت -

 است.

 دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث، غیرنافذ است.اقاله ضمان ب-

 اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی، باطل است.-

خود تعیین نکرده و تعیین آنرا به کارشناس که زن در هنگام نکاح دائم، مهری برای در صورتی  -20

-رالمسمّی میعیین نمود آن مهر، مهمحول کرده باشد، هنگامی که کارشناس مهری را برای زوجه ت

 بنابراین زوجه در هنگام مطالبه باید درخواست مطالبه مهرالمسمّی بدهد. .باشد
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