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 دنیـمحقوق
«3» 

 «تعهدات عقود و»

 بر اساس:

 1«متن تمام مواد مرتبط»

 «دکتر شهبازی و دکتر ربارداندکتر کاتوزیان، آموزه اهی   »

 بلدیداود  گردآوری، تایپ و ویرایش:
 4931رتبه بیست و چهار کانون وکالی خوزستان  

                                                           
 ، بعالوه سایر مواد مرتبط قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط.133تا ماده  181 ماده مواد مطروحه در این جزوه: -1
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 مقدمه

     این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محور است[ مهیا گردیده استت  باتابراین بترای

 مابع خاص آن آزمون نیز توجه کرد آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر، باید به 

      در این جزوه سعی شده است بدون حذف نکته های مهم، مطالبی ستاده و روان در اختیتار شتدا دوستتان

 قرار بگیرد 

     در مواردی که مبحث، به قانونی غیر از قانون مدنی مرتبط باشد، مواد قانون مرتبط، بته صتورپ وتاورقی

 آمده است 

  مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چادین بار ویرایش شده است، اما در نوشتن جدالپ و متن

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال ندی باشد 

  در متن مواد نوشته شده است، برای فهم راحت تتر متواد استت و جتز       [کروشه]کلداپ و عباراتی که بین

 ماده ندی باشد 

 تر محدد حسین شهبازی است بهترین مکدل این جزوه، تست قانون مدنی از دک 

    و  1بدیهی است با مطالعه این جزوه، مطلقاً از مطالعه گاجیاه دکترکاتوزیان )قانون مدنی در نظتم کاتونی

  نمی شویمسایر کتب وی و کتب اساتید دیگر بی نیاز 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com  گو هستم.پاسخپذیرا و 

 
 4931زمستان   –  داود بلدی                                                               

 
 

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

 ؛مه ریزی دقیق و منعطفبرنا 

 ؛اجرای برنامه با پشتکار قوی 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیرحفظ انگیزه. 

                                                           
 فراموش نشود. «نظم کنونی»، رجوع به حاشیه های دکتر کاتوزیان در قانون مدنی ضمن مطالعه مواد - 1

http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/


3 
 

 «فـــــهرســـــــــت»

 صفحه *** عنوان

 1 ........................................................................................ مقدمه

 5 ........................................................................................ کلیات

 41 ........................................................................................ اقسام عقود و معامالت

 93 ........................................................................................ شرایط اساسی صحت معامالت

 39 ........................................................................................ اثر معامالت

 88 ........................................................................................ شروط ضمن عقد

 441 ........................................................................................ معامالت فضولی

 491 ........................................................................................ سقوط تعهدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من هرگز خسته 

 نمی شوم؛
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 مقدمه

 دو اصطالح

 عمل حقوقی:

 .عدلی است اعتباری که اثر حقوقی دارد 

 عدل مادی و عدل حقوقیعدل بر دو نوع است :. 

  :رفتن، غذا خوردن و ...در عالم ماده، عمل مادی صورت می گیرد و اثر مادی دارد. مانند راه عمل مادی 

  :1د.در عالم حقوق، عمل حقوقی انجام می گیرد و اثر حقوقی دارعمل حقوقی یا اعتباری 

 آن ها عدل حقوقی هستاد. وقی، عدل مادی هم باشد، اما هدهعدل حق ضدن مدکن است در 

 انجتام دهاتده  ل حقوقی هدیشه با خواست و اراده عدل حقوقی هدیشه ارادی است، به عبارپ دیگر، عد 

 آن است.

 حقوقی:واقعه 

 به دو صورپ است: ارادی و قهری 

  د اتالف. مثاا:  کستاتن عمادی کی اه    دارد. مانن اثر حقوقیاست، که  مادیعملی  حقوقی ارادی:واقعه 

 همتایه یک عمل مادی است و اثر حقوقی آن جبران کردن ختارت است.

 دارد. مانند فوت، تولد، حجر، تهاتر و ... حقوقیاثر است که  ارادیغیررویدادی  حقوقی قهری: واقعه. 

 

 

  است «حقوقی واقعه» 113تا  133از ماده  4دنی و م ،«عدل حقوقی»، 133تا  181از مواد  1مدنی. 

 

 

                                                           
 برای تاظیم روابط بین مردم ایجاد شده است.عالم اعتباری، عالم فرض است   - 1
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 کلیات

 اعمال حقوقی

 عمل حقوقی:

 عمل حقوقی همی ه ارادی است؛ 

 می گویاد  ایقاعمی شود: به آن  واقع گاهی اوقاپ فقط با یک اراده 

 می گویاد. عقدبه آن  واقع می شود: گاهی اوقاپ با بیش از یک اراده 

 1ایقاع

 یک اراده در ایجاد آن دخیل است فقط ه ایقاع عدلی حقوقی است ک 

  ایقاع یک طرفه و ایقاع دوطرفهایقاع وجود دارددو نوع :. 

 ایقاع یک طرفه

 شخص دیگری وجود ندارد. نفر،آن یک در مقابل  ی رسد: یعایایقاعی که اثرش فقط به یک نفر م 

 ایقاعات یک طرفه:

  به پنج نمونه از ایقاعات یک طرفه اشاره می شود، که چهار مورد اول، امروزه کاربرد چندانی ندارند.در زیر 

 :ک است.لُّدَاثر حقوقی آن تَ احیای اراضی موات 

 :ماناد شکار و ماهیگیری، که اثر حقوقی این هم تدلک است. حیازت مباحات 

 :حق اولویت است. وقی آناثر حق تحجیر 

 :اثر حقوقی آن، از بین رفتن حق اولویت است. اسقاط حق تحجیر 

 از بین رفتن حق مالکیت است. اثر حقوقی اعراض، قاط حق مالکیت(:اعراض )اس 

 :چون اثر آن )تدلک شکار  فقط به  ثال شکار ، یک ایقاع یک طرفه است م ایحیازپ مباحاپ )بر مثال

 خود شکارچی می رسد.

                                                           
1
 به کار رفته است:  1111فقط در ماده  ،در قانون مدنی «ایقاع» واژه - 

 و عقتود  در داخل که دیگری امور و قهری ضدان موارد در .5 ... .4... . 1... . 1ا...   بود: نخواهد جاری ذیل موارد در فوق در مذکور احکام ق.م: 1311ماده

 .نباشد ایقاعاپ
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 ایقاع دو طرفه

 یعای اثر این ایقاع، هم به اراده کااده می رسد و هتم بته   1ایقاعی است که اثرش به دو طرف می رسد .

 دیگری.

 طرفه: دو ایقاعات

 به چند مورد پرداخته می کود. فقطدر اینجا  اکثر ایقاعات دوطرفه هتتند؛ 

  ، طالق و رجوع از اذن در ارتفاق، 1، اخذ به شفعه، وصیت عهدی)وصایت فسخابرا. 

 ابراء

  می کند؛نظر  یعنی طلبسار از طلب خود صرف 3است، [طلب] حق دینیابراء اسقاط 

 ایتن انرتراف هتم بته      اثتر طلبکار صورپ می گیرد ایقاع است و چتون   جایی که ابرا  فقط به ارادهاز آن

 می رسد، ایقاع دو طرفه می گویاد  طلبکار و هم به بدهکار

 .4اثر حقوقی ابرا   بری شدن بدهکار است 

 فسخ

 «؛«حق فتخ»ایقاع است نه « فتخ 

  می گویاد. بته  « فسخ»داشته باشد و آن حق را اعدال کاد، به این اعدال حق، « حق فسخ» 5وقتی شخری

« فسخ»عدال کرد، به آن صاحب حق، آن را ا زمانی کهبه وجود می آید و « حق فسخ»عبارپ دیگر، ابتدا 

 می گویاد 

 «انحالل  معامله است. به هم خوردنایقاع دوطرفه است و اثر حقوقی آن، « فسخ( 

 ندارد.  و دادگاه دادخواست نیازی به  الزاماً : شفاهی، اظهارنامه، و... وی که بخواهیم می توانیم فسخ کنیمدر عالم ثبوت، به هر طریق

 6منتها باید طوری فسخ کرد که بعداً بتوان آن را ثابت کرد.

 
                                                           

1
 با یک اراده ایجاد می شود. فقط ،)دوطرفه یا یک طرفه  :دقت شود: ایقاع به هر شکلی که باشد - 
 دقت شود: وصیت عهدی ایقاع است، اما وصیت تدلیکی، عقد است. - 1
1
 ق.م.  182ذیل ماده  5ابرا  ویژه سقوط حق دیای است نه حق عیای که با اعراض ساقط می شوند. دکتر کاتوزیان: حاشیه شداره  - 
 .کاد صرف نظر به اختیار خود ]دیای[ حق از داین که است این از عبارپ ق.م: ابرا  182ماده  - 4
5
 یک شخص = یک اراده - 
 .می شود حاصل نداید آن بر داللت که فعلی یا لفظ به هر فسخ ]اعدال حق فسخ[ ق.م: 442ماده - 6
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 اخذ به شفعه

 « 1؛«حق کفعه»ایقاع است نه « به کفعهاخذ 
       یعای ابتدا حق شفعه به وجود می آید، و زمانی که صاحب حق)شفیع ، حق خود را اعدتال کترد، اختذ بته شتفعه

 روی می دهد.

 «شفیع صورپ می گیرد و دوطرفه است  چون اثتر آن بته    است، یعای فقط به اراده ایقاع «اخذ به شفعه

 1است. کلُّدَتَ« اخذ به شفعه»ر حقوقی شفیع و خریدار بر می گردد. اث

 وصیت عهدی )وصایت(

 کخص معینی، اعما: خاصی را برای او انجام دهد. ،بعد از مرگ او کخصی وصیت می کند که 
  ،موصی و به شخص تعیین شده از جانب موصی، وصی می گویاد.به شخری که وصیت می کاد 

 .ایقاع است و به محض وصیت و فوپ موصتی،   ،وس، وصیت عهدی 3در وصایت، قبول وصی شرط نیست

 4وصی باید به تکالیف خود عدل کاد. حتی اگر از این موضوع  بی خبر باشد.
 د و اگر قبل از فوپ موصی، وصایت را رد اما مادام که موصی زنده است، وصی می تواند وصایت را رد کا

 آن ، قابل رد می باشد. ا زمانِ زنده بودنِ اراده کاادهنکاد، بعد از آن هم ندی تواند رد کاد. ایقاعی که ت
 است. و اگتر وصتی بته تعهتداپ ختود عدتل نکاتد،         وصی ایجاد تعهد بر عهدهوصیت عهدی،  اثر حقوقی

 5ود.ران خساراپ است و برکاار می شضامن جب

 طالق

 طالق به اراده مرد واقع می کود، از این رو طالق ایقاع است؛ 

 که اثر طالق، به هر دو نفر )زن و شوهر  می رسد ایقاع دوطرفه است. دلیلاین  به 

 

                                                           
 ماناد بحث فسخ و حق فسخ. -1
دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حِره خود را به قرد بیع به شخص ثتالثی  ق.م: هرگاه مال غیر ماقول قابل تقسیدی بین  838ماده  - 1

 ماتقل کاد، شریک دیگر حق دارد قیدتی را که مشتری داده است به او بدهد و حره مبیعه را تدلّک کاد.

 است. ایقاعو هر کجا که قبولی، شرط نشده باشد،  عقدهر کجا که قبولی، شرط شده باشد،  - 1

 وصیت عهدی با اراده یک نفر)موصی  صورپ می گیرد، اما اثر آن به دو نفر می رسد. موصی و وصی )ایقاع دوطرفه .  4 -
 مواد مرتبط: - 5

 از قبل اگر و کاد  رد را وصایت است زنده موصی که مادام تواند می وصی لیکن نیست، شرط قبول عهدی وصیت در ق.م: 814ماده *

 .باشد بوده وصایت بر جاهل چه اگر ندارد رد حق آن از بعد نکرد، رد موصی فوپ

 .است]حکم تاسیسی[ ماعزل و ضامن واال کاد رفتار موصی وصایای طبق بر باید وصی ق.م: 852ماده *
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 «طالق توافقی»اصطالح 

 یا مرد به تاهایی به دادگاه می رود یا زن به تاهایی و یا هر دو باهم. وقتی هر دو با هتم بته   برای طالق :

 دادگاه بروند طالق توافقی می گویاد. 

 زیرا این توافق فقط بترای رفتتن بته داگتاه استت. و       صحیح نیست  «طالق توافقی»اصطالح  به کار بردن

مترد   ی در دفتر خانه طتالق و بته اراده  جایی که طالق نهایآنر دادگاه انجام ندی شود. و از طالق واقعی د

 صورپ می گیرد، توافق مزبور به طالق ندی خورد و اصطالح طالق توافقی نادرست است.

  1ورپ می گیرد و ایقاع دوطرفه است.مرد ص کالم این که: طالق فقط به ارادهآخر 

 توجه:

 کد. داده موارد فوق به علت اهمیت باالی آن ها کرح 1؛ایقاعات دوطرفه بتیار زیاد هتتند 

 عقد

 یعنی به یک معنی به کار می روند. مترادف هتتند؛ ،، قرارداد و معاملهعقد 

 تعریف عقد:

 به ماظور ایجاد اثر حقوقی. دو یا چاد ارادهتوافق  :عقد، عبارپ است از انان:، از زبان حقوقدبهترین تعریف 

 جامع افراد نیست. آمده است که ایراداتی بر آن وارد است 181در ماده  تعریف عقد در قانون مدنی[]: 

آن  قبول مورد و نمایند امری بر تعهد دیگر نفر چند یا یک مقابل در 3نفر چند یا یک این که از است عبارت عقد :183ماده

 .باشد ها

                                                           
 با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه با دادگاه تقاضای طالق هدسرش را باداید. می تواند مرد ق.م:1111ماده - 1

 این قانون، از دادگاه تقاضای طالق نداید. 1113و  1112، 1112نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد تبرره: زن 

 ق.م  و ... 138ماناد: رجوع از اذن در ارتفاق )ماده  - 1

مگتر حقتوق و   ل استت  یت تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود کته قتانون بترای افتراد قا     شخص حقوقی می قانون تجارت: 588ماده  - 3

 نبوپ و امثال ذالک. -مدکن است دارای آن باشد ماناد حقوق و وظایف ابوپ   فی که بالطبیعه فقط انسانیوظا
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 ایراد نخست:

 اذنی و تدلیکی ندی شود.و شامل عقود است ماده فقط عقد عهدی را تعریف کرده  این 

 ایراد دوم:

       این تعریف شامل عقود معوض ندی شود. ماده این طور می گوید: یک طترف تعهتد متی کاتد و طترف

 دیگر قبول 

 .اگر قرار است شامل عقود معوض بشود، باید هر دو تعهد کااد، یا هر دو عوض بدهاد 

 اثر حقوقی 

  که به آن ها عقد تدلیکی می گویاد  ،بعضی از عقود، انتقال مالکیت استاثر حقوقی 

 ... تملیک یعنی انتقا: مالسیت از یک طرف به طرف دیگر. مانند  عقد بیع، عقد هبه و . 

  تعهد است. به این عقود، عقد عهدی متی گویاتد. ماناتد: عقتد جعالته،      از عقود دیگر برخیاثر حقوقی ،

 . ضدان و ...

 و تعهد ندی کاد. ماناد: عقد عاریه، وکالت و ... از عقود، اذن است و ایجاد حق دیگر اثر برخی . 

 تدلیکی                                                   

 عهدی            : از نظر اثر حقوقیعقود             

 اذنی                                                     

 

 



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

11 
 

 

 اول فصل

 «معامالت و عقود اقسام»

http://www.baladi.ir/
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 تقسیم بندی عقود

  ق.م. فقط به دو نوع تقسیم بادی اشاره کرده است، که ما آن را کامل می کایم:184ماده 

 .معلق و منجز ، خیاری ، جایز ، الزم می شوند منقسم ذیل اقسام به معامالت و عقود :184ماده

 به انواع زیر تقسیم بندی می شوند؛ عقود

  الزم، جایز و خیاری 

  ماجز و معلق 

  رضایی، تشریفاتی و عیای 

  معوض و مجانی 

  مطلق و مشروط 

  ]الحاقی ]تحدیلی[ و غیر الحاقی ]غیرتحدیلی و با مذاکراپ 

  ]معین ]با نام[ و نامعین ]بی نام 

  تدلیکی و عهدی 

  جدعی و فردی 

  عقود امانی و غیر امانی 

 .عقود مدپ دار و بدون مدپ 
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 الزم، جایز و خیاری: عقود تقسیم نخست

 عقد الزم

 ؛عقد الزم یعنی الزم الوفا و فتخ آن نیاز به استناد دارد؛ استناد به یسی از خیارات 

 .معینه موارد در مگر باشد نداشته آن را فسخ حق معامله طرفین از هیچ یک که آن است الزم عقد :185ماده

 :دوام عقود، نیاز است که برخی عقود الزم باکند.برای استحسام و استقرار و  علت لزوم 

 انحالل عقد الزم

 د، هیچ یتک از طترفین   تتتتتتتتعقد الزم عقدی است که اصوالً غیر قابل فسخ است. یعای وقتی ماعقد ش

 دارد. وجود [ اسباب انحالل]استثاا   آن در می شود، یعای ندی تواناد آن را فسخ کااد. اصوالً که گفته

 وان منحل می شود:با سه عنعقد الزم 

 و طرف[، انفساخ ]به اراده قانون[.فسخ ]به اراده یک طرف[، اقاله یا تفاسخ ]به اراده و توافق د 

 فسخ

 [ به یکی از خیاراپبا وجود شرایطتا زمانی که امکان استااد ]ن وجود نداشته باشد، عقتد الزم را ندتی تتوا    1

 1فسخ کرد.

 3تفاسخ

  اقاله هتتند و نه لزوما؛ توافق طرفین در انحال: عقد الزم؛عقود الزم اصوال قابل 

 ت که بخواهاد تتتتتتتتعقود جایز نیز قابل اقاله هست، اما نیازی به این کار نیست، چون هر کدام هر وق

 می تواناد فسخ کااد. و نیازی به توافق نیست 

                                                           
 .« 6»رک. جزوه مدنی  - 1

اعدتال  فسخ ایقاع است  در عقود جایز نیاز به استااد ندارد و در عقود الزم با توجه به خیاراپ به دست می آید و تا زمتانی کته حتق فستخ      - 1

 نشود عقد ]الزم و یا جایز[ وابرجا است و الزم الوفا.

باشد و در آن رضایت و توافق به هدراه اراده  طور کل یا بعض میه که موضوع آن انهدام عقد اول ب است الح عقدیطدر اصتفاسخ یا اقاله،  - 1

 .شرط الزم است ،فینرط
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 عدم امکان اقاله:

 وقف، و ضدان نقل ذمه.یست: نکاح، قابل اقاله ن ،سه مورد از عقود الزم 

 نکاح علت عدم قابلیت اقاله

 .زیرا اسباب انحالل نکاح عبارتاد از: طالق، لعان و موپ 

 وقف علت عدم قابلیت اقاله

  .چون اقاله با فلسفه و هدف غایی وقف ماافاپ دارد: وقف اخراج مال از ملکیت مالک به طور دایم است

بتای بر خیر خواهی و غیر خواهی است. و علت بطالن وقف فک ملک]حبس عین[ است به طور دایم و م

 نکته است. آن در مورد وقف بر نفس نیز هم هدین

 ضمان نقل علت عدم قابلیت اقاله

 بری می شود، و وی ماناد شخص ثالثی است که در رابطه با دایتن و    مضمون عنه ،چون بعد از ضدان نقل

اقاله کردن آن خالف اصل نسبی بودن قرارداد  مدیون بی طرف می شود و ضامن مدیون می گردد: که

  ها است

  ی توان ثالثی را مدیون قرار داد این مدانعت برای این است که ند 

    اما در ضدان ضم ذمه می توان اقاله کرد  چون مدیون اصلی بری نشده و مدیون هم ماناد ضتامن یتک

قتانون  در توجـه: مقابل داین قرار دارد. ] وشتوانه برای دین داین است و با اقاله هدچاان مدیون اصلی در

 [.مدنی اصل بر ضدان نقل است

 نفساخا

 ن[ هستاد: زوال عقد به حکم قانون عقود الزم قابل انفساخ ]مافسخ شد 

 [ویش می آید اذنی و غیر اذنی[  البته انفساخ هم در عقود الزم و هم در عقود جایز]هر انفساخی قهری است ] 
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 :[: با موپ احد طرفین، عقد مافسخ می شود. در عقود جایز غیر اذنتی: در  جایز اذنیعقد در ودیعه ] مثال

ف قهری عین بعد از مرگ موصی و قبل از این کته بته دستت موصتی لته برستد، وصتیت        تتتتوصیت تل

 1 یع قبل از قبض.مافسخ می شود. و در عقود الزم تلف مب

 نکته:

 داشته باشد و ماشا می تواند خود انفساخ قهری است، اما د 

 ق.م.[ 183]ماده  ماناد تلف مبیع قبل از قبض هری:منشا ق  

 :در ]ماناد این که در وکالت، خانه ای که مورد وکالت در فروش است، خود موکتل بفروشتد    منشا ارادی

در این صورپ بعتد از حرتول   ] [. یا در عقدی شرط فاسخ بگذاریم:این صورپ وکالت مافسخ می شود

 [.خود به خود و به صورپ قهری مافسخ استشرط فاسخ، عقد 

 شرط فاسخ

  شود، عقد مافسخ است.درج شرطی در عقد که اگر آن شرط حاصل شرط فاسخ، یعای 

  هاگامی که شرط فاسخ می گذاریم، این حق را هم داریم که به جای آن شرط فسخ بگذاریم، اما بعد از

 درج شود تا شرط حق فسخ ست شرط فاسخ حرول شرط باید حق فسخ خود را اعدال کایم  وس بهتر ا

 چون شرط فاسخ نیازی به اعدال ندارد و بعد از حرول شرط عقد خود به خود مافسخ است.

 نکته:

 و نکاح ندی توان شرط فاسخ گذاشت. در وقف 

 بطالن

    بطالن را ندی توان از عوامل انحالل دانست: چون بر بطالن اثری وجود ندارد. و عقد باطل عقتدی استت

 الل فقط مربوط به عقود صحیح است که از ابتدا به وجود نیامده است و اسباب انح

 .باابراین انحالل مختص عقودی است که صحیح واقع شده است 

                                                           
 بتایع  ایتن کته   مگتر  گردد، مسترد مشتری به باید ثدن و مافسخ بیع شود، بایع تلف طرف از اهدال و تقریر بدون تسلیم از قبل مبیع ق.م: اگر 183ماده - 1

 .بود خواهد مشتری مال تلف از این صورپ در که باشد ندوده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم برای
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 عقد جایز

   وانتد عقتد را   عقدی است که اصوالً قابل فسخ است. یعای هر یک از طرفین، هر وقت که بخواهتد متی ت

 دلیل بر هم بزند)فسخ کاد . ماناد وکالت. بدون نیاز به ارایه

 1.کند فسخ بخواهد وقتی هر بتواند طرفین از یک هر که آن است جایز :عقد186ماده

  فسخ عقود جایز نیازی به استدالل و استااد به خیاراپ ندارد 

  دقت شود که تا زمانی که عقد فسخ نشده است ]از جانب هر یک از طرفین[ الزم الوفا است و باید تعهد

 را انجام دهاد، مگر این که فسخ کرده باشاد خود 

 .علت جایز بودن برخی از عقود این است که مرلحت طرفین رعایت شود 

 انواع عقد جایز

  می شوند. اذنی تقسیمغیرعقود جایز به دو گروه: اذنی و 

 عقد جایز اذنی 

     در عقود جایز اذنی، هدان اهلیتی که برای انعقاد عقد الزم بوده، هدان اهلیت بترای وایتداری عقتد الزم

 است 

  یعای استدرار اهلیت انعقاد برای بقای آن هم الزم است 

 فسخ می شود باابراین اگر بعد از انعقاد عقد جایز اذنی یکی از طرفین بدیرد یا مجاون شود، عقد ما 

  اما در عقود جایز غیر اذنی و عقود الزم چاین وضعیتی نداریم 

 :برای این که مباای تررف یک طرف، اذن طرف دیگر است: مالک و یا طرف  علت نامگذاری عقود اذنی

 .معامله

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 وکیتل  وکالتت  این که مگر کاد]وکیل هم می تواند هر وقت بخواهد استعفا بدهد[، عزل را وکیل بخواهد وقت هر می تواند ق.م: موکل 632ماده  *

 باشد  شده شرط الزمی عقد ضدن در ]و یا عدم استعفا[ عزل عدم با

 گردیتده  مقترر  ازدواج موقتع  بترای  طترفین  بتین  که مهریه از قسدتی یا تدام چه اگر ندی کاد، زوجیت علقه ایجاد ازدواج وعده ق.م:1315 ماده *

به هیچ  تواند ندی دیگر طرف و کاد امتااع توصل از تواند می نشده جاری نکاح عقد که مادام مرد و زن از یک هر باابراین، باشد. شده ورداخت

 .نداید خسارتی مطالبه وصلت از امتااع صِرف جهت از یا و کرده ازدواج به مجبور را او وجه
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 مبنای عقود اذنی:

  است « وکالت»مباای هده عقود اذنی 

 ون اذن تتتتتتت ]چ موکل بدیرد اذنش فاسد متی شتود   علت مافسخ شدن بعد از مرگ: این است که وقتی

ایجاد حق ندی کاد[ و مالش به وارث می رسد. و چون وکیل سدتش را از موکل گرفتته بتود و دیگتر از    

طرف وراث سدتی ندارد وکالتش مافسخ می شود. و در مورد موپ وکیل: چون شخریت او مالک بوده 

 و دیگر وجود ندارد 

 توع مورد نظر است  مال را به هر کسی ودیعه ندی دهاد: وس اگر مستودع در عقد ودیعه شخریت مس

 بدیرد، عقد ودیعه مافسخ می شود.

 عقد جایز غیراذنی

 [ بعتد از انعقتاد اگتر یکتی از طترفین بدیترد و یتا         ماناد در عقود عقود جایز غیراذنی ]عقتود الزم

بعد از فتوپ تاثیرشتان قتوپ     مجاون شود عقد لطده ای ندی بیاد: ماناد هبه و وصیت که بلعکس

 می گیرد.

  فسخ بارجوع  تفاوت

 را بکتار  « فسخ»]در جایی که بتوان فسخ کرد[ کلده  برای عقود جایز اذنی و عقود دو وجهی و عقود الزم

را بکار می بریم  ماناد: واهتب از  « رجوع»می بریم  اما در عقود جایز غیراذنی به جای کلده فسخ، کلده 

 موصی از وصیت رجوع کرد  –هبه رجوع کرد 

 با این تفاوپ که: رجوع قائم به شخص است اما فسخ  ،دارد عادل فسخ است و اثر یکسانی با آنرجوع م

در عقود الزم به ارث می رسد، فسخ فقط مخروص عقود است اما رجوع هتم در عقتود استت و هتم در     

 ایقاعاپ 

  ،شرکت، ودیعه، عاریه، وکالتعقود جایز اذنی: مضاربه  

 اذنی: هبه و وصیت عقود جایز غیر 

  عدوم و خروص مطلق»هده عقود اذنی جایزند اما هده عقود جایز اذنی نیستاد. رابطه»  

 اذنی در این است که فقط جایز اذنی با فوپ و حجر به هم می خورند. تفاوپ جایز اذنی و غیر 
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 تاثیر سفه در عقود

  ارزش اموال را ندتی دانتد  رشتد او از بتین رفتته      شخص سفیه عقل معاش خود را از دست داده است و

 است 

   سفیه فقط در امور مالی اختیارش را از دست داده است 

     سفاهت در عقود الزمی که قبال ]زمان سالمت[ ماعقد کرده تاثیری ندارد  اما در عقود جتایز اذنتی، اگتر

الی باشد با سفه بته عقتد خللتی    اگر موضوع غیر م اماعقد با سفاهت از بین می رود.  ،موضوع مالی باشد

 وارد ندی آید 

 :کدام از طرفین که ستفیه بشتود عقتد مافستخ متی شتود. و اگتر        اگر فروش مال باشد، هر ماناد وکالت

مالی است، در صورپ سفاهت هر کدام، عقتد وکالتت   انتخاب هدسر باشد، چون موضوع غیروکالت در 

 1باقی است.

 عقد جایز ضمن عقد الزم

  شرط کرد  در این صورپ، ندی توان آن را بر هم زد  ،می توان در ضدن عقد الزمعقد جایز را 

 به فوپ و حجر هر یک از طرفین به هم می خورد. یعای کامالً ماناد عقد  باز هم عقد جایز ،با این وجود

 الزم ندی شود.

 :خورند. چه ضتدن  ]اذنی[، در هر حال به هم می  عقود جایزی که با فوپ و حجر به هم می خورند نتیجه

عقد الزم و چه جداگانه ماعقد شوند. اما اگر عقد الزمی ضدن عقد جایز ماعقد شود، جایز ندی شود. بته  

 1عبارتی هیچ اتفاقی ندی افتد.

 اصل لزوم

  تکلیف بسیاری از عقود از لحاظ الزم  یا جایز بودن در قانون مدنی مشخص شده است. مثالً: قانون، بیع

 را جایز دانسته و ...را الزم و مضاربه 

         اما در مورد برخی از عقود مهم ماناد: نکاح، اجاره، قترض و ... قتانون ستاکت استت. و بترای رفتع ایتن

 3اصل را بر لزوم عقود دانسته است. .ق.م 112 لیف باید به اصل رجوع کرد. مادهتک

                                                           
 .است معتبر رشد که مواردی در سَفَه به هم چاین و شود، می مافسخ طرفین احد موپ ]و جاون[به  جایزه ]اذنی[ عقود ق.م: کلیه 254ماده - 1
1
 اگر عقد الزمیِ که ضدن آن عقد جایز ماعقد شده باشد، ماحل شود، عقد جایز، چون شرط ضدن عقدِ آن عقدِ الزم است، از بین می رود! - 
 علتت  بته  یا اقاله طرفین رضای به است، مگر این که االِتِباع الزم آن ها مقام قائم و متعاملین بین باشد شده واقع قانون طبق بر که ق.م: عقودی 112ماده  - 1

 .شود فسخ قانونی
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 عقود دو وجهی

 به طرف دیگر جایزند.که فقط نسبت به یک طرف الزم هستاد و نسبت وجود دارد،  یعقود 

 جایز. دیگر طرف به نسبت و باشد الزم یک طرف به است ممکن عقد : 181ماده

 .عقود دو وجهی از حیث احکام  مشدول عقود الزم هستاد  چون اصل بر لزوم عقود است 

 دو وجهی بودنعلت 

 فقط که می کااد.، تعهد و التزام فتایجاد تکلیو برای طرف دیگر  ایجاد حقبرای یک طرف عقود،  این 

  هستادجایز  ،رای او ایجاد حق می کادنسبت به طرفی که ب

 او تکلیف و التزام استت،   اما طرف مقابل که بر عهده گذرد زیرا هر صاحب حقی می تواند از حق خود ب

 قابل گذشت نیست. ،ملزم ندی تواند از الزام خود بگذرد. زیرا الزام از طرف شخصِ

 عقد رهنمثال نخست: 

    رهن به نفع طلبکار است و برای او ایجاد حق ]حق عیای تبعی[ می کاد. از این رو صاحب حق )طلبکتار

 هر وقت بخواهد، می تواند از حق خود رجوع کاد. اما بدهکار ندی تواند... .

 .1وس رهن نسبت به مرتهن )طلبکار  جایز و نسبت به راهن )بدهکار  الزم است 

 عقد کفالتمثال دوم: 

 هم ماناد رهن، به نفع طلبکار است. عقد کفالت بین طلبکار و کفیل ماعقد می شود. در این عقتد   کفالت

کفیل متعهد می شود که اگر بدهکار به هر نحوی از انجام تعهد ختود امتاتاع کترد و یتا بتدهی ختود را       

 نپرداخت، مسئول حاضر کردن او بشود و یا بدهی او را ورداخت کاد.

  طلبکار ایجاد حق می کاد، باابراین او می تواند از حق خود گذشت نداید و کفیل چون کفالت فقط برای

 1یل ندی تواند ... .را بری نداید. اما کف

                                                           
 راهتن  ولتی  زند هم بر را آن بخواهد تتتتوق هر تواند می مرتهن باابراین، و است الزم به راهن نسبت و جایز مرتهن به نسبت رهن عقد ق.م: 383ماده - 1

 .دارد مسترد را رهن شود، بری آن از قانونی انحای از نحوی به یا و نداید ادا را خود دین این که از قبل تواند، ندی
 . ... .6. ... 5نداید   بری را کفیل له مکفول که صورتی در .4 . ... 1. ... 1. ... 1 :می شود بری کفیل ذیل موارد در ق.م: 346ماده - 1
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 عقد خیاری

  ود الزم ذکر می کرد. تبهتر بود قانونگذار عقد خیاری را در ضدن عق و است  عقد الزمعقد خیاری یک نوع 

 .باشد [خیار شرطفسخ ] اختیار ثالثی برای یا آن ها از یکی یا طرفین برای که آن است خیاری عقد :188ماده

 خیار شرط و عقد خیاری

  خیار، اختیار فسخ معامله است  خیاراپ عااویای هستاد که در قانون ویش بیای شده، و به استااد آن ها

 خیاراپ: عیب ، غبن، تدلیس و ... . ]یعنی حقِ فسخِ عقدِ الزم[می توان عقد الزم را فسخ کرد  

  خیتاری کته    نوع خیار وجود دارد که اکاون فقط با یک نوع آن، یعاتی خیتار شترط    11در قانون مدنی[

ماشا  آن اراده طرفین است[، سر و کار داریم. به عقودی که در آن ها از مابقی خیاراپ موجود باشتد،  

 1عقد خیاری ندی گویاد.

 :است است که در آن خیار شرط )فقط خیار شرط  باشد عقد الزمی  عقد خیاری 

 .در نتیجه عقدی که در آن خیار دیگری وجود دارد، عقد خیاری ندی گویاد 

 :اس دست لباس می خرد و با فروشاده شرط می کاد که تا یک روز اگر از خریتد لبت   شخری یک مثال

عقد خیاری استت و در طتول ایتن     د[ بتواند آن را وس بدهد. این یکوشیدان شد ]مورد وساد واقع نش

وشیدان شد می تواند فسخ کاد و ثدن خود را بگیترد امتا وتس از مهلتت      خریدار اگر ،یک روز مشروط

 یک روزه حق فسخ از بین می رود.

 1شرط خیارخیارات و 

  [ و حکم قانون ]خیاراپ مررح در قانون[ 188ماشا خیاراپ می تواند دو چیز باشد: اراده طرفین ]ماده 

  مابقی خیاراپ ناشی از حکم قانون هستاد. -خیاری که ماشا آن اراده طرفین است یک مورد است: خیار شرط 

  به نفع سه شخص می توان خیار شرط گذاشتت:   یعای خیار شرط را سه شخص می تواناد داشته باشاد

 طرفین و ثالث 

  ،3آن معامله خیار شرط ندارد خیار شرط تابع توافق است. و اگر در عقدی خیار شرط گاجانده نشود 

                                                           
 .باشد معامله فسخ اختیار خارجی شخص یا دو هر یا مشتری یا بایع برای معین مدپ در که شود شرط است مدکن بیع عقد در ق.م: 122ماده - 1

خیاراپ فقط در عقود الزم می تواناد وجود داشته باشاد  در عقتود جتایز ]کته بته راحتتی متی تتوان آن را فستخ کترد[           توجه:  - 1

 نیست[.]نیازی به وجود خیار  خیاراپ وجود ندارند
 شرط خیار فعل طرفین است  حاصل شرط خیار، خیار شرط است. - 1
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  ،مابقی خیاراپ ]خیاراپ ناشی از حکم قانون[ نیازی به شرط کردن ندارند و برای آن که به وجود بیایاد

 1کافی است زمیاه آن خیار در آن عقد وجود داشته باشد 

    نباشتد  آن  اگر در عقد الزمی خیار شرط گاجانده نشود و زمیاه هیچ یک از مابقی خیتاراپ هتم در آن

 1 طریق اقاله هم چاان باقی است... . عقد قابل فسخ نیست. اما راه انحالل آن عقد از

 معلقمنجّز و : عقود تقسیم دوم

 عقد منجز

  عقدی است که وس از توافق ]ایجاب و قبول[، اثر آن می آید. مثالً در بیع ساده و بدون شرط: بالفاصله

 می شود ، تدلیک حاصل و بعد از ایجاب و قبول

 :در عقد ماجز تالقی اراده های طرفین علت تامه عقد می باشد و آثار آن به محض وقتوع   به عبارت دیگر

 به وجود می آید.

 عقد معلق

 ر آن محقق ندی شود. به عبارتی: توافق صتورپ  تتتتتتتعقدی است که وس از توافق ]ایجاب و قبول[، اث

 دثه است و بالفاصله محقق ندی شود ماوط به یک حامی گیرد و عقد هم ماعقد می شود اما اثر آن 

  وقتوف بته امتر دیگتری باشتد معلتق       م بر حسب انشاآن  تاثیرعقدی که ق.م:  182مفهوم مخالف ماده

 است.

 .بود خواهد معلق واال نباشد دیگری امر به موقوف انشاء حسب بر آن تاثیر که آن است منجز عقد :181ماده

  ز یعای: به محض توافق طرفین، عقد ماعقد می شود و فقتط اثتر آن معلتق متی مانتد و اثتر وتس ا       تاثیر آن بر حسب انشا

 حرول معلق علیه به وجود می آید.

 نکات عقد معلق

       در عقد معلق: خود عقد معلق نیست، اثر آن معلق است. و آن حادثه ای را کته اثتر عقتد ماتوط بته آن

 می گویاد.« معلق علیه»است 

                                                           
 .است بیع مخروص که ثدن خیر تأ و حیوان و مجلس خیار مگر باشد موجود است مدکن الزمه معامالپ جدیع در خیار انواع تدام ق.م: 456ماده - 1
 «.6»مدنی جزوه  رک.  برای اطالعاپ بیشتر - 1
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 :به  1[معین] در کاکور قبول بشود، یک دستگاه آوارتدانفرزند شخری با فرزند خود قرارداد می بادد: اگر  مثال

 کاد. هبهاو 

  است.« قبولی در کنسور»در مثا: ما  معلق علیه 

 «معلق علیه»خصوصیات 

  ا اگر یسی از این خصوصیت ه هم دارا باکد تا عقد معلق باکد؛معلق علیه باید خصوصیات مهم زیر را با

 را نداکته نباکد عقد معلق نیتت؛

 معلق علیه باید یک حادثه خارجی باشد ]از ارکان اصلی عقد نباشد[؛

 .یعای معلق علیه خارج از عقد و شرایط صحت عقد باشد 

 در مثا: فوق، قبولی در کنسور یک حادثه خارجی است و جزء کرایط صحت عقد نیتت؛ 

  طور باشد: خانه ام را به شدا می فروشم، به شرطی که اهلیتت داشتته باشتم  در ایتن مثتال: اوالً معلتق علیته        اگر مثال این

خارجی نیست، چون اهلیت جز  شرایط و ارکان صحت عقد است و ثانیاً هدین االن تکلیف روشتن استت  یتا متن اهلیتت      

 دارم و یا ندارم.

  وضعیت معلتوم استت و از ایتن دو حالتت ختارج      واقع اگر معلق علیه جز  شرایط صحت عقد باشددر ،

نیست: یا معلق علیه موجود است، که دیگر عقد معلق نیست و یا موجود نیست که کالً عقد بدون ارکان 

 و شرایط صحت، ماعقد ندی شود.

 :موقعی عقد معلق است که تسلیف روکن نباکد و معلق علیه هم از کرایط صحت عقد نباکد. در نتیجه 

 ؛[یعنی در آینده باید اتفاق بیافتد] باید آینده باشد معلق علیه

       .چون اگر مربوط به زمان حال و یا گذشته باشد، وضعیت آن معلوم است و عقتد دیگتر معلتق نیستت

 قبولی در کاکور ]معلق علیه[ باید مربوط به کاکوری باشد کته هاتوز آزمتون آن برگتزار نشتده باشتد      

 ]یعای آیاده برگزار شود[.

 

 

                                                           
1
 ق.م. 253مال  قیدی را فقط می توان به صورپ عین معین فروخت وگرنه باطل است. رک. ماده  است  آوارتدان مال قیدی - 
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 یه باید احتمالی و نامعلوم باشد؛علمعلق 

 ِآن مطدئن نباشیم. آن وجود داشته باشد و از نتیجه در ،وقوع  امکانِ عدم و هم وقوع یعای هم امکان 

 معلق علیه محال نباشد؛

  معلق علیه باید عالوه بر حتدی نبودن، محال نیز نباشد. چون اگر محال باشد باز هم تکلیف روشن است

 نیست.و عقد معلق 

 «اگر داوطلب ضعیف و یا مسلط و آماده باشد. حتییک امر محتدل است  نه محال و نه حتدی، « قبولی در کاکور 

 اگتر تتا   فروختم ]با فرض این که االن بهدن ماه هستیم[، خانه ام را به شدا  :«حتمی معلق علیه» مثال برای

 زیرا تکلیف روشن است و محتدل نیست.دو ماه دیگر بهار بیاید  این را عقد موجل گویاد نه معلق. 

  با فرض این که االن بهدن ماه هستیم[، خانه ام را به شدا فروختم اگر تا دو  :«معلق علیه محال»مثال برای[

کالً باطل است، چون وقوع  ماه دیگر واییز بیاید  در این مثال باز هم تکلیف روشن است، ماتها این عقد

 مورد نظر محال است. حادثه

 ؟جایز نمی باشدچه عقد یا ایقاعی لیق در تع

  فقها عقد معلق را باطل می داناد، و یکی از شرایط صحت عقد را ماجز بودن]تاجیز[ آن می داناد. با این

 1است. نپذیرفته]طالق[ این نظر را عقد ]ضدان و نکاح[ و یک ایقاع  در دو بجزحال، قانون مدنی 

 لق:بطالن ضمان مع

  قسم است:تعلیق در ضدان دو 

 تعلیق در ضمان نقل ذمه:

 معلتق باطتل    یعای ضتدان نقتل ذمته    مه باطل است ق.م. تعلیق در ضدان نقل ذ 622 طبق باد یک ماده

 1است.

                                                           
 به نظر می رسد درصورپ تعلیق وقف، تا حرول معلق علیه، ایجاب و قبول باقی می ماند!!! –. اثری مترتب نیستعقد وقف باید ماجز واقع بشود و بر وقف معلق  - 1
 معلتق  استت  مدکتن  تادیته  بته  التزام ولی است  باطل ضامام من نداد مدیون اگر که کاد قید ضامن این که مثل ضدان]نقل ذمه[ در ق.م: تعلیق 622ماده - 1

 .باشد
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  ق.م: در ضدان نقل ذمه ضامن می تواند بعد از انتقال دین، التزام خود را به تادیته   622 ماده 1طبق باد اما

 معلق کاد. 

 :ضدان ماعقتد شتد[    عقد ضامن به طلبکار می گوید: من ضامن هستم ]معلق نیست[ و طلبکار هم قبول می کاد ]وس مثال

و دین به ضامن ماتقل می شود، حال ضامن از طلبکار یک فرصت طلب می کاد و می گوید ابتدا سراغ مدیون اصتلی ]کته   

ان ضامن متدیون  رداخت می کام. در این فرض هم چاهاگام انعقاد ضدان بری شده است[ برو، اگر ورداخت نکرد، من و

)البته ناگفته ندانتد کته در    ]سراغ مدیون اولی رفتن[ تاها یک فرصت به او ]ضامن[ داده است. این کار است، اما طلبکار با

ان ]مدیون اولی[ که با ضدان بری شده است دیگر تکلیفی به ورداخت دین مزبور نتدارد چتون ضتد    مثال ما، مدیون اصلی

 نقل ذمه بوده و هاگام عقد بری شده است. فقط به خاطر مرلحت به او رجوع می کااد .

 تعلیق در ضمان ضم ذمه:

 1ق.م. این نوع ضدان باطل نیست. 311 طبق ماده 

 بطالن نکاح معلق:

  است. بطالن موجب عقد ]نکاح[ در ق.م: تعلیق 1368ماده 

 :بطالن طالق معلق

 است باطل به شرط معلق طالق و باشد ماجّر باید طالق ق.م:1115ماده. 

 حصول آثار عقد معلق

  اما می توان خالف آن توافق کرد: چون امری نیست  1اثر عقد معلق از تاریخ حرول معلق علیه است 

  :ق علیه، آثار عقد ندایان می شود قاعده بر این است که بعد از حرول معلبه عبارتی 

  محض قبولی، مالکیت آوارتدان به فرزند ماتقل متی شتود. مگتر ایتن کته      به « قبولی در کاکور»در مثال

 3]زمان انعقاد یا زمان طوالنی تری[ را برای آثار عقد معین کااد. طرفین تاریخ دیگری

                                                           
 مثل نیست: مبطل التزام به تعلیق این صورپ ]یعای ضم ذمه[ در شود. ملتزم دیگری دین تادیه به الزمی عقد ضدن در کسی است مدکن ق.م: 311ماده - 1

 .نداید ]مدیون[ او تادیه عدمه ب معلق مدیون دین تادیه به را خود التزام ] ضم ذمه[ کسی کهاین 
 ق.م. ایفای ناروا می باشد و مستحق استرداد آن است.  131اگر متعهد قبل از تحقق معلق علیه، مفاد عقد را اجرا کاد، مطابق ماده  - 1

1
 4شته به وجود ندی آید، مگر این که بر خالف آن تراضی شده باشد. دکتتر کاتوزیتان حاشتیه شتداره     تحقق شرط در آیاده موثر است و اثر عقد در گذ - 

 ق.م. 182ذیل ماده 



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

24 
 

    وس اگر در مثال ما، شرط بر مالکیت از حین انعقاد عقد می شد، بعد از قبولی، فرزند می توانتد اجترپ

 1]مدپ تعلیق[ و آوارتدان به او نرسیده بود را طلب کاد. الدثل مدتی که مالک بوده

 نکته:

 غیرمدکن و مخالف با مقتضای عقد نباشد و اثر عقد  در صورتی درست است که: نامشروع، شرط تعلیق

 1را هم ماوط به اراده متعهد نکاد.

 نامشروع نباشد  .1

 غیرمدکن نباشد  .1

 با مقتضای عقد مخالف نباشد  .3

 اراده متعهد نکاد.اثر عقد را ماوط به  .4

 چند اصطالح

 شرط انفساخ وشرط فاسخ، شرط فاسخ معلق  

 جا تکرار شده است یل ارتباط داشتن با مبحث، در ایاشرط فاسخ قبالً شرح داده شد، اما به دل 

 ستاد اصطالحاپ فوق هده به یک معای ه 

  آید[ امتا در آن شترطی   شرط فاسخ این است که عقدی به طور ماجز ماعقد می شود ]یعای آثارش می

فالن حادثه رخ بدهد، عقد به هم می ختورد. ]دقیقتاً عکتس     انده می شود که اگر تا تاریخ معیای،تتگاج

 که به این شرط، شرط فاسخ یا شرط فاسخ معلق یا شرط انفساخ می گویاد. 3عقد معلق[

 :د.وشجاره بها سبب انحالل عقد اجاره بتاخیر در ورداخت ا مثال 

 

                                                           
 انتقال مالکیت در وصیت تدلیکی هم هدین طور است: ]بر اساس نظریه نقل[  یعای مالکیت در زمان قبول موصی له انتقال می یابد. - 1

 ق.م. 182، ذیل ماده 1حاشیه شداره  –دکتر کاتوزیان  - 1

در عقد معلق با حادثه ای که قرار بود اتفاق بیافتد، تازه عقد ماعقد می شد، اما در ایاجا عقد به صورپ ماجز ماعقتد شتده استت و بعتد از      - 1

 حادثه عقد به هم می خورد.
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 تشریفاتی و عینیو  رضایی عقود: ومستقسیم 

 عقد رضایی  

 ،گویند؛عقد قصدی هم می  به عقد رضایی 

  صرف اراده های طرفین برای انعقاد عقد کافی است و نیازی به تشریفاپ ندارد 

 ق.م. نیازی ندارد.123رجاپ ماده یعای به شرایطی غیر از ماد 

 :ر دفتر مخرتوص، خوانتدن صتی ه    ماناد: ثبت دعقد رضایی عقدی است که هیچ تشریفاتی ] به عبارت دیگر

ندی خواهد و با ایجاب و قبول بسته می شود. اکثر معامالپ روزمره ما رضایی هستاد  خریتد  ...[ خاص و

 کتاب، خرید از سوورمارکت و ... .

 ایقاع رضایی:

  و ... .ایقاع رضایی، ایقاعی است که نیاز به تشریفاپ ندارد. ماناد: ابرا ، فسخ، اخذ به شفعه 

 نکته:

  اصل بر رضایی بودن عقود و ایقاعاپ است. یعای اصل این است که عقود و ایقاعاپ به تشریفاپ نیازی

 ندارند.

 عقد تشریفاتی

 اگر رعایت نشتود، عقتد باطتل     تشریفاپ مخروص آن رعایت شود  باید است که هاگام انعقاد، عقدی

 1است.

  :ق.م. بته شترایط دیگتری نیتز     123که عالوه بر شرایط و مادرجاپ ماده  است عقدی عقد تشریفاتی،به عبارتی

 نیاز دارد 

  عقد تشریفاتی وجود ندارد. قانون مدنیدر 

                                                           
 تشریفاپ آن است.رعایت یعای صحت عقد وابسته به  - 1
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 ایقاع تشریفاتی:

  ایقاع تشریفاتی: ایقاعی است که نیاز به تشریفاپ دارد و بدون رعایت تشریفاپ باطل است 

  :صی ه خاص + شتاهد    ، که به تشریفاپ خاصی«طالق»در قانون مدنی فقط یک ایقاع تشریفاتی داریم (

 1نیاز دارد.

 عقود تشریفاتی

  هدان طور که گفته شد، در قانون مدنی عقد تشریفاتی وجود ندارد 

 که در سایر قوانین آمده است، ورداخته می شود: این عقود، به چاد ندونه از بیشتر اما برای آشاایی 

 امالک ثبت شدهنقل و انتقال 

 قانون ثبت 11 ماده: 

 «  هدین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کستی را

، مالک خواهد شتااخت. در متورد   امالک به ثبت رسیده باشدکه ملک مزبور به او ماتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر 

 ها محرز و در ستهم االرث بتین آن   شود که وارث و انحرار آن ک به اسم وراث ثبت میارث هم ملک وقتی در دفتر امال

 «.تها توافق بوده و یا در صورپ اختالف حکم نهایی در آن باب صادر شده اس

 انتقال سرقفلی

  1156ن روابط مالک و مستاجر مروب قانو 12ماده: 

 «توانتد بترای   ، حق انتقال به غیر داشته باشد متی  نامه به موجب اجاره در صورتی که مستاجر محل کسب یا ویشه یا تجارپ  

 ... . «.هرگاه . انتقال دهد به دیگری  ساد رسدیهدان ش ل یا مشابه آن ماافع مورد اجاره را با 

 در شرکت با مسئولیت محدودانتقال سهم الشرکه 

  تجارپقانون  131ماده: 

 .انتقال سهم الشرکه]در شرکت با مسئولیت محدود[ به عدل نخواهد آمد مگر به موجب ساد رسدی 
                                                           

 گردد. واقع بشاوند را طالق که عادل مرد نفر دو الاقل حضور در و طالق به صی ه باید طالقق.م: 1114ماده - 1
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 فروش اموال محکوم علیه

  قانون اجرای احکام مدنی 114مواد: 

 « سایر تشریفاپ در مواد دیگر قانون اجرای احکام آمده استآید به عدل می از طریق مزایدهفروش اموال .». 

 دیگر:مثال های 

 .بیع اموال دولتی، بیع اموال شهرداری ها، بیع های مزایده ای 

 نکته مهم:

 معتقدند، اما در واقع چاین نیست نکاح  عقد برخی به تشریفاتی بودن 

  نکاح عقدی رضایی است 

 :ًحقیقتآن جز  شرایط صحت عقد نکاح نیست  در  این درست است که نکاح باید ثبت شود. اما ثبت اوال 

رد. و نکتاح  فقتط مجتازاپ دا   اگر نکاح ثبت نشود باطل نیست و نیز ماعقد شده است  آن قبل از ثبت نکاح

 1سر جای خود باقی است.

 :ًماعقتد متی شتود. امتا طبتق متاده      «[ تُحنکَاَ»خاصی ]مثالً  این عقیده اند که نکاح به صی ه برخی بر دوما 

 3ایجاب و قبول کفایت می کاد.یست و ن 1ق.م. برای انعقاد نکاح نیازی به صی ه 1361

 بهترین نوع ابراز اراده است و خارج از  «لفظ» :در مورد لفظی بودن ابراز اراده در نکاح هم باید گفت که

 ق.م. نیست. 123ماده شرایط 

 :طالق خاص  شریفاتی. چون طالق نیاز به صی هنکاح عقدی است رضایی و طالق ایقاعی است ت در نتیجه

 دارد.

                                                           
م، طتالق یتا فستخ نکتاح     یچاانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسدی به ازدواج دا :1311قانون حمایت از خانواده مصوب یک اسفند  41ماده  - 1

بـه   الزاماقدام یا وس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتااع کاتد، ضتدن   

 شتود. ایتن مجتازاپ در متورد متردی کته از ثبتت        تعزیری درجه هفت محکوم متی   حبس و یادرجه واج  جزای نقدیواقعه به ورداخت  ثبت

 .انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استاکاف کاد نیز مقرر است

را به « صی ه»یعای لفظ خاص عربی  در عرف عام به اشتباه به کار برده می شود. )عوام به جای عقد موقت، عاوان « صی ه»لفظ  دقت شود: - 1

 کار می برند .
 .نداید ازدواج قرد بر داللت صریحا که به الفاظی قبول و ایجاب به می شود واقع نکاح ق.م: 1361ماده - 1
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 د عینیعق

  در آن ها شرط صحت عقد است سلیم  )ت که قبض هستاد عقودیعقود عیای 

 .یعای اگر مال تسلیم نشود عقد صورپ نگرفته است 

 وع عقد عیای زمانی است که قبض واقع تتتتتتتوق  و وس عقود عیای سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض

 می شود.

 5و هبه  4رهن،  3بیع صَرف،  1وقف،  1عقد موجد حق انتفاع، ون مدنی واج عقد عیای وجود دارد:در قان 

 :بدون جریان وول[   بیع صَرف یعای بیعی که مبیع و ثدن آن، هر دو طال یا نقره باشاد بیع صَرف[ 

  نقره به طال.  -نقره به نقره    -طال به نقره  -حالت خارج نیست: طال به طال  4بیع صَرف از این 

 

 

 

 

 

                                                           
 .است صحت شرط قبض غیره ]رقبی و سکای[ و عدری از اعم حبس ]عقد موجد حق انتفاع [، در ق.م: 43ماده - 1
 .کادمی  ویدا تحقق وقف داد قبض به وقت هر و شود ندی محقق وقف ندهد، وقف تررف به را موقوفه عین واقف ق.م: اگر 52ماده - 1
 بیتع  )مثتل  استت  صتحت  شترط  قتبض  که بیعی در و خیار انقضای تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری، بیع در ق.م: 164ماده  - 1

 .بیع ]ایجاب و قبول[ وقوع حین از نه است شرط ]قبض[ حرول حین از انتقال صرف ،
 شترط  قتبض  استتدرار  ولتی  شتود،  داده می گردد معین طرفین بین که کسی تررف به یا مرتهن قبض به باید مرهون ق.م: مال 331ماده  - 4

 .نیست معامله صحت
 اذن بتدون  قتبض  و او  وکیتل  یا باشد متهب خود قبض مباشر این که از اعم متهب، قبض و قبول با مگر شود ندی واقع هبه ق.م: 328ماده  - 5

 .ندارد اثری واهب
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 معوض و مجانی عقود:م چهارتقسیم 

 د معوضعق

 م و در مقابل هتم قترار   تتتتتتتتتعقودی که دارای دو عوض هستاد و عوضین علت برای هم، هدساگ ه

 می گیرند 

 باطل است زیترا  عتوض جتز      اگر بالعوض ماعقد بشود،معوض را ندی توان بالعوض ماعقد کرد:  دعق

 ارکان صحت آن ها است 

  ،اجاره، معاوضه، قرض و جعالهعقود معوض ماناد: بیع. 

 د مجانیعق

 ی دهتد، یتا یتک نفتر فقتط تعهتدی       مورد و عوض می باشد. یک نفر مالی را م این عقود فقط دارای یک

 دارد.

 ،وصیت و صلح بالعوض. وقف، عقود بالعوض ماناد: هبه 

 و بالعوض د معوضوم عقاحکا

    در عقد معوض علم تفریلی ]اصوالً به عاوان قاعده[ طرفین به موضوع عقد و عوضین الزم استت و اگتر

 عوض علم اجدالی هم کفایت می کاد.تفریلی نباشد، عقد غرری و باطل است. اما در عقد بال علم

 :علم

 :آگاهی مفرل به تدام ارکان موثر ]جاس، وصف و مقدار[ مورد معامله یعای علم تفصیلی  

 :آگاهی مخترر. یعای علم اجمالی 

 قاعده:

    علم تفریلی برای عقود معوض، برای مورد معامله و عوضین، و عدم آن موجب غرری شتدن و بطتالن

 است.
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 1عقود بالعوض مشکلی ندارد[. علم اجدالی برای عقود بالعوض است،]البته وجود علم تفریلی در 

 انگیزه در این عقود:

  نگاه طرفین داد و ستد است، اما در عقود بالعوض، انگیزه گذشتت و احستان   در عقود معوض انگیزه و

 است و غرر ویش ندی آید  اسب ویشکشی را دندان ندی شدارند...

  عقد معاوضی، م اباه ای است  در آن غبن مترور است. اما در عقد بالعوض غبن در آن مترور نبوده و

 تبرعی و رایگان است.

 شرط عوض در عقود بالعوض

  ده ای ها لط به هویت آن ورپتتتتتتتتتگذاشت  در این صدر بیشتر عقود بالعوض می توان شرط عوض

 .ندی خورد و هدچاان بالعوض می ماناد

  عقد بالعوض به شرط عوض، معادل یک عقد ذاتا معوض نیست.به عبارتی 

 وض با عقد بالعوضِ دارای شرط عوضتفاوت عقد مع

  باشد[ وجود دو عین حین انعقاد عقد  شترط صتحت آن عقتد استت. و در     ]اگر تدلیکی  در عقد معوض

نتیجه اگر کشف شود یکی از دو عوض در زمان انعقاد عقد موجتود نبتوده، عقتد باطتل استت. امتا ایتن        

 وضعیت در عقد بالعوضِ با شرط عوض، وجود ندارد 

 ه هر دلیلتی[ باطتل باشتد،    ]ب در عقد معوض، اگر تعهد هر کدام از دو طرف نسبت به مالی که می دهاد

تعهد طرف دوم هم باطل است، اگر چه تعهد دوم به خودی خود درست باشد. اما اگر عوض شرط شده 

 در عقد بالعوض و تعهد ناظر بر آن باطل بوده باشد، تعهد اصلی باطل نیست 

  از حیث در عقود معوض شرط است که دو عوض از حیث ارزش با هم تعادل نسبی داشته باشاد  یعای

ارزش به هم هداهاگ باشاد و اگر این تعادل نسبی به هم بخورد متضرر خیار غتبن دارد. امتا در عقتد    

بالعوضِ دارای شرط عوض بین ارزش مورد عقد اصلی با عوض شرط شده وجود تعتادل اساستاً شترط    

 نیست 

                                                           
 .اجدالی هم وجود ندارد  ماناد وصیتعلم حتی گاهی در عقود بالعوض توجه:  - 1
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 ً133دارد ]متاده  حق حبس ]گروکشی متقابل[ وجود  ،در عقد معوض برای قبض و اقباض دو مال اصوال 

ق.م.[. اما در عقد بالعوضِ با شرط عوض، بین مورد عقد اصلی و عوض شترط شتده حتق حتبس وجتود      

 ندارد.

 علت سخت گیری در عقد معوض

 با هم دارند اما در عقد بالعوضِ  «سببی مسببی»، «متقابل»، «عِلی معلولی» در عقد معوض دو عوض رابطه

وض گاجانده می شود امری فرعی و ختارج از ستاختدان عقتد    با شرط عوض، آنچه که در قالب شرط ع

 است 

   .در عقد معوض هر دو عوض رکن است، لذا هر اخاللی در یک رکن، رکن متقابل را نیز مختل می کاتد

اما در عقد بالعوضِ با شرط عوض، عوض شرط شده، رکن نیست و اخالل در آن، موجب بطالن در عقد 

 ندی شود.

 نکته مهم: سه

  از عقود هستاد که می تواناد هم معوض ماعقد شوند و هم بالعتوض: ماناتد صتلح ]معتوض و یتا      برخی

 .و عقد موجد حق انتفاع ]+ ارتفاق[ وکالت ]با اجرپ و یا مجانی[ ،بالعوض[

  داشته باشد عقد وقف ]که عقدی رایگان و بالعوض می باشد[ ندی تواند شرط عوض 

 ِدر آن، حدود تعهد یکتی از طترفین    است که معوض است، عقدیمحقق  احتدالی که در برابر عقدِ عقد

 ماوط به واقعه ای می باشد، ماناد عقد بیده.
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 مطلق و مشروط م عقود:پنجتقسیم 

 عقد مطلق

 .عقد مطلق عقدی است که در آن شرط ضدن عقد وجود ندارد  یعای فاقد هرگونه شرط و قیدی است 

 عقد مشروط

  د.ط صفت، شرط نتیجه[ وجود دارآن یکی از شروط]شرط فعل، شرعقد مشروط عقدی است که در 

 شرط فعل:

    راجع به طرفین است و ربطی به مال ندارد  یعای ضدن عقد اصلی فعل یا ترک فعلی ]ایجابی یا ستلبی[ را شترط

 کایم 

  بر عهده مشروط علیه قرار می گیرد.شرط فعل به نفع مشروط له و 

 شرط صفت:

  غیتر از نکتاح کته طترفین بتا موضتوع عقتد یکتی         به راجع به مال است و مربوط به طرفین نیست  البته

 هستاد  اگر  صفت مشروط در نکاح نقض شود، برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود می آید 

 اعم از کدیت و کیفیت است شرط صفت شرطی راجع به مورد معامله. 

 شرط نتیجه:

 قی ] عقد یا ایقاع[ را ضدن عقد اصلی شرط می کایم تحقق یک عدل حقو 

 .عقد مشروط: عقد ماجزی است که در آن شرط وجود دارد 
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 الحاقی و غیرالحاقی م عقود:ششتقسیم 

 یا تحمیلیعقد الحاقی 

 زای عقد را طرفین تعیین ندی کااد در این نوع عقد اراده های طرفین یکسان نیست  یعای تدام اج 

  د خودش تعیین می کاتد و طترف مقابتل فقتط    شرایط و احکام و آثار عقد را یکی از طرفین به صالحدی 

 .کارگر و کارفرما دم وذیرش عقد دارد. ماناد رابطهاختیار در وذیریش و یا در ع

 عقد غیرالحاقی، غیرتحمیلی و با مذاکرات

 فین در تعیین اجزای آن برابر است.سایر عقود که اراده های طر 

 معین و نامعینم عقود: تقسیم هفت

 عقد معین  

       عقد بانام ]معین[: عقدی است که در قانون نام، سازمان و احکتام مشخرتی دارد  یعاتی اوصتاف، طترق

 . انعقاد، آثار و طرق انحالل آن در قانون مشخص است: ماناد بیع، اجاره و ...

 عقد نامعین

 ق.م. 13]نامعین[: عقدی که احکام آن در قانون مشخص نیست  ماناد عقود مشدول متاده   1عقد بی نام 

 عقد ناظر بر ترک فعل مافی. 1]قابل احترام بودن قراردادهای خروصی که مخالف قانون امری نباشد[،

 نکته:

 هیچ عقد معیای ناظر بر ترک فعل نیست. ، فعل مثبت است محتوای تدام عقود معین 

 

                                                           
1
 عقدی نامعین بود. ،برای مثال: عقد بیده در یکرد سال ویش - 
 .است نافذ قانون ]امری[ نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خروصی قراردادهای ق.م: 13ماده - 1
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 هشتم عقود: تملیکی و عهدیتقسیم 

 تملیکیعقد 

 ،مالکیت مالی از یک طرف، به طرف دیگر انتقال می یابد. در این عقود 

 عقد عهدی

  ،تاها انجام و یا ترک انجام عدلی را طرفین به عهده می گیرند.در این عقود 

 تقسیم نهم عقود: جمعی و فردی

 جمعیعقد 

 مااده  ] باشاد  ماناد قرارداد کار و قرارداد ارفتاقی  ]یک گروه[ که دست کم، یک طرف آن جدعی عقودی

  .[ق.ت 183

 الاقل  جداعتی با هدف مشترک قرار می گیرند. رضای آنان، توسط اکثر  ها در یک طرف این قرارداد(

و یا ندایادگان آنان اظهار می شود، خواه در امور کارگری باشد خواه نه. در صتورپ نخستت، قترارداد    

 1 جدعی نامیده می شود.

 فردیعقد 

  عقد فردی می گویاد!نباشاد ]جدع[ گروهطرفین آن طرف یا عقودی که ، 

 

 

                                                           
 دکتر محدد جعفر جعفری لاگرودی. –برگرفته از ترمیاولوژی حقوق هر دو تعریف ]عقد جدعی و قرارداد جدعی[  - 1
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 دهم عقود: عقود امانی و غیر امانی تقسیم

 امانیعقود 

 1امین است ید ماناد  ،ید متررف ،عقود امانی، عقودی هستاد که ابتدائا 

 عقد موجد حق انتفاع

 بود نخواهد آن مسئول مشارالیه شود، تلف ماتفع، تفریط یا تعدی بدون است، انتفاع حق موضوع که مالی اگر :ق.م 55ماده. 

 اجاره

 او تعتدی  یا تفریط بدون مستاجره عین اگر که معای این به  نیست ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر :ق.م 413ماده 

 نتیجته  در نقتص  چته  اگر است ضامن نداید، تعدی یا تفریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، بعضاً تلف یا کالً

 .باشد نشده حاصل تعدی یا تفریط

 نگاهتداری  و حفاظتت  بترای  باشد، هوا یا آب یا خشکی راه از این که از اعم نقل، و حدل متردیان تعهداپ :ق.م 516ماده 

 تعتدی  یتا  تفتریط  صتورپ  در باابراین، است، مقرر داران امانت برای که است هدان می شود، سپرده به آن ها که اشیایی

 تحویتل  تتاریخ  از مستئولیت  ایتن  و شتود  متی  داده آن ها به حدل برای که بود خواهاد اشیایی شدن ضایع یا تلف مسئول

 .بود خواهد آنان به اشیا 

 مزارعه

 دیگتر  ضترر  یتا  شتود  کتم  حاصتل  حیتث  ایتن  از و ناداید زراعت در مواظبت متعارف به طور عامل : هرگاهق.م 516ماده 

 .بود خواهد تفاوپ ضامن عامل گردد، مزارع متوجه

 مساقات

  است.بودن  امانیق.م. که قواعد مزارعه را ناظر بر مساقاپ نیز می داند  از جدله آن  545ماده 

 
                                                           

 متررف امین است مگر این که از حدود مقرر یا قانونی و یا متعارف خارج بشود.در آن ها، یعای  - 1
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 مضاربه

 تعدی یا تفریط صورپ در مگر شود ندی مضاربه مال ضامن و است امین حکم در : مضاربق.م 556ماده. 

 جعاله

 او دستت  در کاتد  رد جاعتل  بته  تتا  رسد می عامل به دست که وقتی از است، شده واقع آن برای جعاله که مالی ق.م: 562ماده 

 .است امانت

 شرکت

 هتر  متی توانتد   استت  شتده  متاذون  مشتترک  اموال کردن اداره به عقد ]عقد شرکت[ ضدن در که شریکی :ق.م 533ماده 

 در مگتر  بود نخواهد، خود اعدال از حاصله خساراپ مسئول به هیچ وجه و دهد انجام است کردن اداره الزمه که را عدلی

 تعدی. یا تفریط صورپ

 ودیعه

 تفریط یا تعدی صورپ در مگر باشد، ندی است شده سپرده او به که مالی نقران یا تلف ضامن امین :ق.م 614ماده. 

 عاریه

 تعدی یا تفریط صورپ در مگر باشد، ندی عاریه مال نقران یا تلف ضامن مستعیر ق.م: 643ماده. 

 وکالت

 رفتتار  ترتیتب  هدتان  بته  باید متولی باشد، کرده معین خاصی ترتیب موقوفه کردن اداره برای واقف : هرگاهق.م 81ماده 

 و مستتحقین  بتر  آن تقستیم  و ماتافع  جدع آوری و اجاره و تعدیر به راجع باید متولی باشد، نداده قرار ترتیبی اگر کاد  و

 .نداید عدل امیای وکیل مثل غیره و موقوفه حفظ

 گتردد،  متی  محستوب  آن مُستبب  وکیتل  عرفتاً  کته  شتود  متوجه موکل به خسارتی وکیل تقریر از هرگاه :ق.م 666ماده 

 .بود خواهد مسئول
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 رهن

 بتود،  نخواهتد  آن شدن ناقص یا تلف مسئوول مرتهن باابراین و است، محسوب امانت مرتهن در ید رهن :ق.م 382ماده 

 .تقریر صورپ در مگر

 عقود غیرامانی

 بیع، معاوضه، قرض، هبه، و وصیت تدلیکی، غیرامانی هستاد. :عقود 

 دهم عقود: عقود مدت داریازتقسیم 

 برخوردار است از ضدانت اجرای باالیی اساسی و شرط ،در آن هامدپ  تعیینکه  هستاد ماظور عقودی 

 .[بطالن]

 نکاح موقت

 شود معین کامالً باید ماقطع نکاح مدپ :ق.م 1336ماده. 

 مزارعه

 کته  دهتد  متی  دیگر به طرف معیای مدپ برای را زمیای طرفین احد آن به موجب که است عقدی : مزارعهق.م 518ماده 

 .کاد تقسیم را حاصل و کرده زراعت آن را

 مساقات

  است. مدپ ق.م. که قواعد مزارعه را ناظر بر مساقاپ نیز می داند  از جدله آن تعیین 545ماده 

 اجاره

 1است. باطل اجاره واال شود معین باید اجاره مدپ اشیا  اجاره : درق.م 468ماده 

                                                           
  .« 6»برای کسب اطالعاپ بیشتر، رک. جزوه مدنی   –قیت دارد یطر میزان مافعت تعیینبرای « مدپ»اجاره، عقد البته در  - 1
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 عقد موجد حق انتفاع

 و ماتفع عدر یا خود عدر مدپبه  شخص، برای مالک طرف از عقدی به موجب که است انتفاعی حق عدری :ق.م 41ماده 

 .باشد شده برقرار، ثالثی شخص عدر یا

 می شود. قرار بر معیای مدپ برای مالک طرف از که است انتفاعی حق : رُقبیق.م 41ماده 

 مالتک  فوپ تا مزبور حق و بوده مطلق حبس باشد، نکرده معین یمدت انتفاع حق برای مالک که صورتی در :ق.م 44ماده 

 .کاد رجوع خود فوپ از قبل مالک این که مگر بود، خواهد

 یادداشت
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 دوم فصل

 اساسی شرایط»

 «امالتـمع صحت

http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
http://www.baladi.ir/
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 :مقدمه

  ق.م. بترای صتحت معتامالپ آمتده     123هر عقدی بر اساس ]وجود یا عدم وجود[ شرایطی که در ماده

 .غیرنافذو یا  باطل، یا صحیحاست، از این سه حالت خارج نیست: 

 :است اساسی ذیل شرایط معامله هر صحت برای : 115ماده

 آن ها؛ رضای و طرفین قصد .1

 طرفین؛ اهلیت .1

 باشد؛ معامله مورد که معین موضوع .3

 معامله. جهت مشروعیت .4

 عقد صحیح

 .عقدی که شرایط صحت را به طور کامل داشته باشد صحیح است و آثار آن هم به وجود می آید 

 عقد باطل

 آن شرط آن قدر مهم  را ندارد و معامالپشرایط اساسی صحت یکی عقدی است که  ،یا فاسد عقد باطل

 باطل است: یعای چاره وذیر نیست  عقد باز همبشود،  سایر شرایط اگر بعداً هم ضدیدهحتی  است که

 اول باطل است ]مثل این که از ابتدا ماعقد نشده است[، و هیچ اثری بتر آن مترتتب    عقد باطل، از هدان

 اثر قهقهرایی دارد.بطالن نیست  یعای 

 مثال:

  ق.م.[ ماناد: بیهوش، مست، دیوانته و ... بته علتت نداشتتن      125معامالپ افرادی که قرد ندارند ]ماده

 باطل است.[ ق.م. 123که از شرایط صحت معامالپ است ماده قرد ]

 1است. باطل قصد فقدان واسطه به معامله آن نماید معامله خواب در یا بیهوشی یا مستی حال در کسی : اگر115ماده 

 «معامالپ آن ها باطل است.و  ، قرد ندارند «مدیزص یر غیر» ،«مجاون در حال جاون» ،«بی هوش» ،«مست 

                                                           
1
جا یعای اکراه است ]تا ایا نافذ کاد اجازه را عقد «[ه»و« ر»کُره ]به سکون  زوال از بعد مکره هرگاه و است عقد نفوذ شرط زوجین رضای ق.م:1333ماده  - 

 .باشد اجبار[ -]اکراه مادی  قرد فاقد ]یعای طرفین عقد[ عاقد که بوده به درجه ای اکراه این که مگر معاوی[
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 عقد غیرنافذ

  ق.م.[ را نتدارد، امتا آن   123صحت ]شرایط مقترر در متاده   عقد غیرنافذ عقدی است که یکی از شرایط

 شرط اگر بعداً ضدیده شود، عقد درست می شود.

 مثال:

  بدون اذن  من 1معامله فضولی،یک درx،  این معامله غیرنافذ است، که وس از   مرا می فروش ویماشین

 درست می شود. اما اگر مالک عقد را رد کاد، معامله باطل است  [x] تافیذ مالک

 .در نتیجه، هر عقد غیرنافذی، غیرنافذ باقی ندی ماند. یا تافیذ می شود و یا رد 

 عقد صحیحانحالل 

  تکترار   [دیگتر  ]به صتورپ انحالل در فرل اول در بحث عقود الزم به آن ورداخته شد، اما به دلیل ارتباط داشتن

 می شود 

  .انحالل فقط و فقط در عقد صحیح رخ می دهد. یعای عقد صحیح وس از مدتی مدکن است از بین برود

 که به آن انحالل می گویاد.

 :تفاوت انحالل با بطالن

    ًهدان طور که گفته شد، انحالل در عقد صحیح اتفاق می افتد، اما بطالن مربوط به عقدی است کته اصتال

 ل از ابتدا باطل است. ماناد بچه ای که مُرده به دنیا بیاید.به وجود نیامده است. عقد باط

  :و حکم قانون اقاله، فسخ انحالل فقط به یکی از این سه طریق صورپ می وذیرد و شکل دیگری ندارد 

 اقاله یا تفاسخسبب نخست: 

  زناد. به عبارپ اقاله یعای هدان دو نفری که عقد را ماعقد کرده اند، توافق می کااد و عقد را به هم می

 دیگر: اقاله یعای توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد.

                                                           
1
 ق.م. 161تا  143مواد  -معامالپ فضولی: فرل واجم هدین جزوه شرح تفریلی  - 
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 1اقاله: ه ازتچند نک

  یرد، وراث ندی تواناد اقاله کااد اقاله مربوط به طرفین عقد است و اگر یکی از این دو طرف بد 

  1اقاله خودش یک عقد است. به عبارتی تعریف عقد شامل اقاله هم می شود  

 توان اقاله کرد و ایقاع قابل اقاله نیست. به عبارپ دیگر: موضوع اقاله عقد است و شامل ایقاع ندی شود  د را میوفقط عق 

 ون در عقود جایز طرفین به راحتی و بتدون اجتازه   تتتتاقاله فقط مربوط به عقود الزم است و شامل عقود جایز ندی شود. چ

 از یکدیگر می تواناد آن را فسخ کااد 

 نقل[ د را ندی توان اقاله کرد  نکاح، وقف و ضدانسه مورد از عقو[. 

 فسخسبب دوم: 

 ایقاع[ است. ]دومین سبب انحالل عقد[: فسخ به هم زدن عقد با یک اراده[ 

 له:تفاوت فسخ با اقا

 اجتداع دو اراده[  فسخ ایقاع ]با یک اراده[ و اقاله عقد است[ 

  الزم است و هم در عقود جایز.اقاله فقط در عقود الزم است، اما فسخ هم در عقود 

 منفسخ[ یاحکم قانون ]انفساخ سبب سوم: 

    سومین سبب انحالل عقد[: گاهی اوقاپ یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم بته انحتالل[

 عقد می دهد.

  است به عبارپ دیگر: اراده ای در آن نیست و کسی خواهان انحالل عقد نیست. و این یک دلیل قهری

 که با آن انفساخ می گویاد.

  اتفاق می افتد. 4ق.م.[ 183و هم در عقود الزم ]ماده  3ق.م.[ 254انفساخ هم در عقود جایز ]ماده 

                                                           
 [ شرح داده شده است.1نکاپ تفریلی اقاله، در بحث مربوط به آن ]فرل آخر مدنی  - 1

با توافق طرفین صورپ می گیرد و اثر حقوقی آن به هم خوردن عقد عقد یعای توافق دو یا چاد اراده به ماظور ایجاد اثر حقوقی  اقاله هم  - 1

 قبلی است.

 .است معتبر رشد که مواردی در سَفَه به هم چاین و شود، می مافسخ طرفین احد به موپ جایزه ]اذنی[ عقود ق.م: کلیه 254ماده  - 1

 مگتر  گردد، مسترد مشتری به باید ثدن و مافسخ بیع شود، بایع تلف طرف از اهدال و تقریر بدون  تسلیم از قبل مبیع ق.م: اگر 183ماده - 4

 .بود خواهد مشتری مال از تلف این صورپ در که باشد ندوده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم برای بایع این که
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 نتیجه گیری:

 .انحالل هر عقد صحیحی یا با اقاله است یا فسخ و یا مافسخ 

 نکته

  اشتباه است. عقدی کته بته   برای عقود صحیح « باطل کردنو  باطل می شود، باطل شدن»کاربرد الفاظ

 .شودب اقاله و یا فسخ منفسخ،مدکن است باطل ندی شود  فقط  ، هرگزطور صحیح واقع بشود

 آن ها رضای و طرفین اول: قصد مبحث

 قصد و رضا

  است. درونیدارد که این چهار مرحله  چهار مرحلهعقد با اراده ماعقد می شود و اراده 

 چهار مرحله اراده

  مثال ]خرید ماشین[ شرح داده می شود در قالب یک 

 خطور:

  ویشاهاد دوستتان، فکتر ختودم، و ...[ بته ذهتن متن وارد       اعم از  به هر دلیلی]  «خریدفکرِ »خطور یعای

 بشود. 

 سنجش:

  یعای حاال که به ذهام رسید باید ماشین بخرم، به آن فکر می کام و نتیجه می گیرم 

 رف تتتتت ماریتا  جا که نباید بخرم ]مافی[، که در ایا  مثبت یا مافی، یا به نتیجه می رسم است نتیجه به دو صورپ

 می شوم و معامله انجام ندی شود و یا این که نتیجه مثبت است که در این صورپ وارد مرحله بعد می شویم.
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 1رضا:

  استت از خریتد    یعای من تردیم گرفتم ماشین را بخرم، اما این یک تردیم محتدل است  یعای مدکتن

 آن ماررف بشوم 

  صد برسد، قرد را تشکیل می دهد.در «133»درصد مراحل طی شده است و اگر به  «22»تا مرحله رضا 

 قصد:

 و  م نوشتیم و خودکار را دستتم گرفتته ام  تتتتتتتقرد یعای من ماشین را ویدا کرده ام و مبایعه نامه را ه

توان از خرید انرراف داد، چون هاوز عقدی صتورپ نگرفتته   جا هم می می خواهم امضا کام. که در ایا

است. در این لحظه چیزی که باعث می شود من مبایعه نامه را امضا کام قرد گفته می شود. یعای هدان 

 ثانیه آخر که امضا می کام قرد من ابراز می شود.

  جا که صحبت از قرد می شود زمانی که قرد بیاید، قبل از آن رضا و ساجش و خطور نیز وجود دارد. و هر

یعای این چهار مرحله وجود دارند. و اگر بگوییم قرد، کفایت متی کاتد و نیتازی بته گفتتن ستایر مراحتل        

 نداریم.

  :که قبل از آن، خطور، ساجش و رضا نیز وجود دارد. به شرط ایتن کته   قصدعقد واقع می شود به نتیجه ،

 اعالم بشود.

 نکته: چند

  معامله رضا مقدم بر قرد است، اما از جهت حقوقی قرد بر رضا مقدم و مهم تر است از لحاظ زمانی در هر 

  فقدان قرد در هده جا ]عقود و ایقاعاپ[ موجب بطالن است و چاره وذیر هم نیست 

 .فقدان رضا موجب عدم نفوذ است و چاره وذیر که با تافیذ صحیح می شود 

 بـر  داللـت  [کهلفظ و فعل] چیزی به [همراه بودن] بودن مقرون شرط [ بهایجاد] انشاء قصد به می شود محقق عقد :111ماده

 .کند قصد

 

                                                           
1
 ه راضی نیست، اما رضا دارد و رضای او معیوب است.کرَرضا با راضی بودن فرق دارد. مُ - 
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 وسایل اعالم اراده

  ق.م. وسایل اعالم اراده را بیان  124تا ماده  121قرد درونی است و باید به گونه ای اعالم بشود  مواد

 کرده اند 

  از نوشته و اشاره و عدل.  فعل اعم است فعلاست و یا  لفظوسایل اعالم اراده: یا 

 لفظ

 ...اولین وسیله اعالم اراده لفظ است، ماناد: فروختم، خریدم، اجاره کردم و 

 خواهـد  کـافی  باشد رضا و قصد مبین که اشاره نباشد ممکن تلفظ ها آن از یکی یا طرفین برای که مواردی در :111ماده

 .بود

 ق.م. 291ایراد ماده 

  فعتل[   چون علیرغم امکان تلفظ برای طرفین، آن ها می تواناد با اشتاره  این ماده مفهوم مخالف ندارد[

نیز قرد خود را اعالم کااد  یعای طرفین چه الل باشاد و چه نباشاد می تواناتد بتا اشتاره قرتد ختود را      

 اعالم کااد.

    ق.م.  124و  121در حقیقت سیاق ماده افاده مفهوم مخالف می کاد، اما مفهوم مخالف به قریاته متواد

مورد نظر قانونگذار نیست  زیرا بین نص و مفهوم مخالف، نص مقدم است: بته عبتارتی مفهتوم مختالف     

 ق.م. نص هستاد[. 124و  121قابلیت معارضه با نص را ندارد. ]مواد 

 نکته:

  لفظ برای بیان اراده در قانون مدنی طریقیت دارد  آنچه که در قانون مهم است این است که اراده باید بته 

 نحوی بیان شود: خواه فعل باشد خواه لفظ. اما اشاره و عدل زمانی کافی است که مبین قرد و رضا باشد.

 :در دو مورد برای بیتان اراده استتفاده از لفتظ موضتوعیت دارد و ماحرتر استت  در        استثنا بر این قاعده

 1قلدرو ایقاعاپ طالق ]نکاح باید با لفظ باشد اما لفظ خاص ندی خواهد.[ و در  1قلدرو عقود نکاح

  با اشاره و عدل امکان وذیر نیست. عدل حقوقی وقوع این دویعنی 

                                                           
1
 نداید. ازدواج قرد بر داللت صریحا که به الفاظی قبول و ایجاب به می شود واقع نکاح ق.م: 1361ماده -  

1
 گردد. واقع بشاوند را طالق که عادل مرد نفر دو الاقل حضور در و طالق به صی ه باید طالق ق.م: 1114ماده - 
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 عمل یا فعل

  ق.م  121دومین وسیله اعالم اراده، عدل یا فعل است. ماده 

 نیز ایراد دارد، زیرا قانونگذار، اشاره را که یک نوع عدل است، از این ماده جدا کرده است. ماده این 

داد و اقبـاض ]  و قبض مثل باشد، رضا و قصد مبین که [فعل ، نوشاته و اشااره  عملی ] به وسیله است ممکن معامله انشای :113ماده

 .باشد کرده استثناء قانون که مواردی در مگر گردد حاصل [،ستد

 بیع معاطات:

       و « فتروختم »بیعی را که با قبض و اقباض انجام می گیرد، بیع معاطاتی متی گویاتد، چتون صتی ه ]الفتاظ

 ندارد  اکثر معامالپ روزمره ما معاطاتی هستاد. «[ خریدم»

  معاطاپ نیست.« فروختم ، خریدم»معاطاپ یعای ایجاب و قبول بیع با لفظ نباشد و اگر بگوییم 

 بتا   مدپ طتوالنی ه  مدکن است خریدار و فروشاده هیچ حرفی نزنیم، ن معاطاپ به این معای نیست که

 هم حرف بزناد، اما حرفی از ص یه ایجاب و قبول در میان نباشد که در این صورپ نیز معاطاپ است.

     معاطاپ خاصِ بیع نیست  تقریباً تدام عقود معاطاتی هستاد. چون صی ه گفته ندی شتود. ماناتد: اجتاره

 معاطاتی، و ...

 [استثناعات معاطاتق.م.] 291استثناعات ماده 

 فاپ خاص دارد، با داد و ستد واقتع  تتتتتتتتتکه برای انعقاد آن ها نیاز به تشری 3و عقودی 1، نکاح1وقف

 ندی شوند.

 

                                                           
 و... . کاد، آن معای بر داللت صراحتاً که لفظی هربه  واقف طرف از ایجاب به می شود واقع ق.م: وقف 56ماده  - 1
1
 1361اشتباه نشود: نکاح تشریفاتی نیست  نکاح تاها با الفاظ صریح در بیان قرد ازدواج واقع می شود و معاطاپ در آن راه نتدارد. متاده    - 

 . !ق.م. یعای نکاح لفظ خاص ندی خواهد، فقط باید با لفظ صورپ بگیرد. و با عدل ندی شود..
قانون ثبت  و انتقال سرقفلی، معامله با داد و ستتد واقتع    11در معامالتی که با ساد رسدی واقع می شود، ماناد انتقال ملک ثبت شده )ماده  - 1

 ندی شود.
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 توافق دو انشا

  این ماده بته توافتق دو انشتا  اشتاره      ق.م. به صورپ یک جا بیان شده  124وسایل اعالم اراده در ماده

 کرده است که به اشتباه در عقود نیز ارتباط دارد 

 کـه  نحوی به باشد، موافق باید نمایند می معامله انشاء آن وسیلهبه  متعاملین که دیگر اعمال و اشارات و الفاظ :114ماده

 .بود خواهد باطل معامله الواِ است داشته را آن انشاء قصد دیگر طرف که کند قبول را عقدی همان طرفین احد

 شرایط ایجاب و قبول به طور کلی:

 .ایجاب و قبول ارکان توافق هستاد 

 ایجاب:

  صحیح ماعقد شود.برای این که عقد به طور 

  ]ایجاب باید ویشاهادی کامل باشد ]دارای عااصر اساسی عقد 

  ]مشخص باشد ] از نوع ایجاب، نوع عقد مشخص باشد 

  باشد ]به قرد الزام[.قاطع 

 قبول:

   قبول نیز باید بدون قید و شرط به مفاد ایجاب صورپ گیرد 

 .در غیر این صورپ ]با قید و شرط[ خود ایجاب جدیدی است که نیاز به قبول دارد 

 موارد تالقی اراده ها: 

 در نوع عقد؛ .1

 در ماهیت مورد عقد؛ .2

 باکد؛در مصداق م خص آن معامله، اگر مورد معامله معین  .3

 «.صفات جان ین ذات»در صفت اساسی  .4



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

48 
 

 دو نکته:

  مورد تالقی نباشد عقد باطل است  4اگر در این 

  اگر مورد معامله کلی باشد و مرداق مشخری ندارد، کافی استت کته جتاس و وصتف و      1در مورد باد

 مال باید در عالم خارج مشخص باشد.مقدار ذکر شود. اما اگر عین معین باشد مرداق آن 

 اصیل و نماینده  

 اصیل

 .اصیل کسی است که برای خودش معامله می کاد، برای خودش می خرد و برای خودش می فروشد 

 نماینده

 برای اصتیل متی خترد و     می شود برای اصیل معامله می کاد  مثالً در بیع، ندایاده یا نایب به کسی گفته

 برای اصیل می فروشد.

 نماینده چهار قتم دارد؛ 

 قراردادی:نماینده 

 .کسی است که به موجب قرارداد ندایاده شده است. ماناد وکیل که با عقد وکالت ندایاده می شود 

 نماینده قانونی یا قهری:

 ناد ودر و جد ودری  کسی است که به حکم قانون ندایاده شده است، بدون این که خودش بخواهد. ما 

 هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستاد.و : ودر و جد ودری در عرض هددیگر قرار دارند نکته 

 نماینده قضایی:

 کاد و  است که به حکم دادگاه ندایاده شده است. ماناد قیم، البته قیم را دادگاه فقط تعیین می شخری

 قبول خود او نیز الزم است.
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 نماینده ایقاعی:

       کته بته اراده   کسی است که به اراده دیگری ندایاده او شده استت و ختودش اراده نتدارد. ماناتد وصتی

موصی ندایاده شده است. متولی نیز ندایاده ایقاعی است. ]البته متولی ندایاده و متدیر وقتف استت، نته     

 ندایاده واقف[.

 دیگتر  کترد  ولتتتتتتتتت قب اگر و کاد رد یا قبول را تولیت بدواً می تواند داده قرار متولی را او واقف که کسی ق.م: 36ماده 

 1.باشد نشده داده قرار متولی اصل از که صورتی است مثل کرد رد اگر و نداید رد ندی تواند

 قائم مقام

   در قانون مدنی قائم مقام با ندایاده فرق دارد، هر چاد مدکن است در فقه یکی باشاد 

 ست از جانشین طرف عقد قائم مقام عبارپ ا 

   یعای وقتی طرف عقد کاار می رود، شخص دیگری جای او را می گیرد و اثر عقد به این شخص جدید

 می رسد 

 م و قائم مقام خاص.قائم مقام به دو دسته تقسیم می شود: قائم مقام عا 

 :قائم مقام عام

 به شرط این که عقد با فوپ از بین نرودوراث طرفین عقدعبارپ است از  قائم مقام عام ،  

 نباشد[. طرفمربوط به شخریت  –]عقد جایز اذنی نباشد  یعای 

 .1مثال: اجاره با فوپ از بین ندی رود  یعای اگر موجر یا مستاجر بدیرد ادامه اجاره با وراث آن ها است 

 قائم مقام خاص:

  ماتقل الیه  او ماتقل شده است. قائم مقام خاص عبارپ است از کسی که مالی از سوی یکی از طرفین عقد به( 

                                                           
1
واقف درباره او موثر است و نباید از اختیار رد  ولی و نفوذ ارادهتعیین متولی، انتراب مدیر برای وقف و ایقاع است و قبول و رد متولی در لزوم تردی مت - 

 ق.م. 36حاشیه ذیل ماده  –دکتر کاتوزیان  و قبول این سدت، توهم شود که نرب متولی عقد است.
1
 مالتک  ختود  عدتر  مدپ برای فقط موجر اگر ولیکن ]چون عقدی الزم است[، ندی شود باطل مستاجر یا موجر فوپ به واسطه اجاره ق.م: عقد 423 ماده  - 

 مستتاجر  بته فتوپ   باشتد  شتده  مستاجر ]ماظور قید مباشرپ است[ مباشرپ شرط اگر می شود و، باطل موجر به فوپ اجاره است، بوده مستاجره عین ماافع

 .گردد باطل می
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 اجتا خریتدار   بعد از مدتی مال را متی فروشتد، در ای   به شخری حق انتفاع داده است، و ،: مالک 1)مثال

 1قائم مقام خاص می شود 

 را می فروشد: در ایاجا خریدار قائم مقام خاص موجر  ]عین مستاجره[ : موجر اواسط اجاره، مال 1)مثال

 1می شود.

 نکته:

   بته   3انتقتال دومتی   انتقال بته ستبب فتوپ،   اولی  در سبب انتقال مال است خاص و عام تفاوپ قائم مقام

 اسباب دیگر.

 ق.م. 116شرح ماده 

 .قاعده اصیل بودن طرف معامله + تعهد به نفع شخص ثالث 

 راآن  خالف عقد موقع در این که مگر است، محسوب شخص آن خود برای معامله آن کند می معامله که کسی : 116ماده

 به هم تعهدی کند می خود برای شخص که 4معامله ضمن در است ممکن مع ذالک شود. ثابت آن خالف بعد یا نماید تصریح

 .بنماید ثالثی شخص نفع

 قاعده اصیل بودن طرف معامله

  شخری که معامله می کاد ظاهراً اصیل است 

  مگر ندایادگی خود را ابراز کاد 

 .یا این که ندایادگی وی ثابت شود 

 

                                                           
 استت  بته دیگتری   متعلق انتفاع حق که باشد الیه جاهل ماتقل اگر ولی ندی شود، انتفاع حق بطالن موجب به غیر مالک طرف از عین ق.م: انتقال 51 ماده -1

 داشت. خواهد را معامله فسخ اختیار
 را نقتل  صتورپ  در فستخ  حتق  متوجر  این کته  مگر است، باقی خود به حال اجاره شود ماتقل به دیگری مستاجره ]توسط موجر[ عین ق.م: اگر 428ماده  - 1

 .باشد کرده شرط خود برای
 و .... . انتقال اعم است از: بیع، هبه، صلح - 1
 .ضدن عقد در ضدن معامله: یعای به صورپ شرط - 4
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 ایراد:

  مورد سوم ماطقی به نظر ندی رسد 

 ًاز یک ماه ثابت می شود که من ندایاده  مثال: من با شدا معامله ای انجام می دهم و بعداX  بوده ام، این

 است که به تعهداتش وایباد نبوده و معتدد هیچ کسی نیست! شخری Xدر حالی است که 

 رفع ایراد:

  ،برای اصیل واقع می شود. امتا   معامله صحیح است وهرگاه ندایاده هاگام عقد سدت خود را بیان نکاد

مسئول اجرای تعهداپ است، یعای طرف معامله متی توانتد هتم بته      ،ندایاده هم در مقابل طرف معامله

 ل  و هم به ندایاده  مراجعه کاد اصی

 ت.: ندایاده تقریر کرده و ضامن اسگرید به عبارپ 

 اختالف نماینده و اصیل:

   .تو، توو  من، مناختالف به دو شکل ودید می آید  

 :و از طرفی اصیل هم هدین  1ندایاده مدعی است که معامله ای که انجام داده برای خودش است من، من

 برای او ]اصیل[ است  ،ادعا را دارد و می گوید معامله ای که ندایاده او انجام داده

 :ندایاده مدعی است که معامله را برای اصیل انجام داده و اصیل بر این ادعاست که معامله ای که  تو، تو

 برای خود ندایاده است. ،ندایاده او انجام داده

 رفع اختالف:

  له می کاد، معامله برای خود اوست ق.م. اصل بر این است که هر کس معام 126با توجه به صدر ماده 

  معامله برای ندایاده ]ماعقد کااده[ واقع شده است:یعای اصل این است که 

  [مدعی خالف اصل استت  ]شخری کهدر اختالفاپ گفته شده، شخری که بر خالف اصل حرف می زند ،

 باید آن را ثابت نداید.
  ندایاده، مدعی خالف اصل است تو، تو، مدعی خالف اصل، اصیل است و در اختالف من ،مندر اختالف ، 

  پ کاد.باثاادعا می کاد معامله برای اصیل واقع شده است، باید موضوع را یعای شخری که 

                                                           
1
 کاد، برای خودش نیز معامله انجام بدهد.بمی تواند عالوه بر این که برای اصیل معامله  که ندایاده است ناگفته نداند که: ندایاده در عین حال  -  
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 تعهد به نفع ثالث

 مقدمه:

  قرارداد ها را بدانیم عقود و باید اصل نسبی بودن  ابتدابرای شرح این موضوع 

  به  تعهد» برای درک بهتر اما ورداخته می شود، ]اصل نسبی بودن[ در فرل سوم، به این موضوعهر چاد

 به آن اشاره می شود. نیز جادر ایا ، «نفع ثالث

 :قراردادها اصل نسبی بودن

  آن هتا متوثر استت و در     قائم مقتام طبق این اصل، هر قراردادی که ماعقد می شود، فقط بین طرفین و

 مقابل شخص ثالث اثری ندارد  نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می کاد و نه تعهدی.

مـاده   [بناد دوم ] مورد در مگر است، موثر آن ها قانونی مقام قائم و طرفین متعاملین درباره فقط عقود و : معامالت131ماده

116. 

 استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد ها:

 تعهد به نفع ثالث  .1

 1معامله فضولی  .1

 1قرارداد های جدعی. .1

 تعهد به نفع ثالث

  اصل نسبی بودن قراردادها است هدان طور که گفته شد، تعهد به نفع ثالث، استثاایی بر 

  تعهد به نفع ثالث به دو صورپ انجام می وذیرد 

  یکی از دو عوضو یا به صورپ  شرط ضمن عقدبه صورپ. 

                                                           
 رجوع شود. هدین جزوه به فرل واجم« معامالپ فضولی»برای دیدن توضیح  - 1
1
 به فرل اول هدین جزوه رجوع شود.« عقود یا قراردادهای جدعی»برای دیدن توضیح  - 
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 تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد:

     در هر عقدی می توان شرط کرد که یکی از طرفین در مقابل ثالث متعهد باشد. این تعهتد را تعهتد بته

 ق.م. 126به صورپ ضدن عقد گویاد. باد دوم ماده  نفع ثالث

 :عتالوه بتر ورداختت ثدتن     « التف »فروختم به مقدار معین، به شرط این کته  « الف»من ماشیام را به  مثال

 بپردازد و یا خانه او را نیز نقاشی کاد. ]ثالث[ «ب»مبلغ هم به  xتوافق شده به من، 

 تعهد به نفع ثالث به صورت یکی از دو عوض:

 1.به نفع ثالث باشد [دین] تعهد ،در عقود معوض مدکن است یکی از دو عوض 

 را نقاشی کاد. یا مقدار معیای وتول بته   « ب»خانه باید « الف»در مقابل،   صلح می کام« الف»من خانه ام را به  :1مثال

 او بپردازد.

  هد می شود کته بعتد از   تتتتبیده گر متعوض، تدر بیده عدر، بیده گذار وجهی را به بیده گر می دهد و در ع :1مثال

 مرگ بیده گذار، وجه معیای به شخص ثالثی بپردازد.

 :قبول ثالث در تعهد به نفع او

     تعهد به نفع ثالث، استثاا بر اصل نسبی بودن است و چون استثاا  است، نیازی به قبتول ثالتث نیستت و

 هدین که عقد ماعقد شود شخص ثالث طلبکار می شود 

       ایقتاع   –با این حال ثالث می تواند قبل از انجام تعهد به نفع وی، از قبتول آن ختودداری کاتد ]رد کاتد

 قابل رد[. اما اگر قبول کرد دیگر ندی تواند آن را رد کاد 

 :قبول ثالث، شرط ایجاد تعهد نیست بلکه شرط لزوم آن است، ماناد قبول و رد متولی.  بنابراین 

 است  اما چون نیازی به قبول ثالث ندارد در مقابل ثالتث ماناتد    «عقد»یشه ناشی از تعهد به نفع ثالث هد

 نیز می گویاد.« ایقاع قابل رد»ایقاع است  به عبارتی ماهیتی دوگانه دارد. که به آن 

 

                                                           
1
 معتین  مدپ تا ماهه هده یا ساله هده معیای نفقه که شود متعهد گیرد می که الرلحی مال عوض در طرفین احد است مدکن صلح عقد در ق.م: 368ماده - 

 .شود واقع ثالث اشخاص یا شخص نفع به یا مرالحه طرف نفع به است مدکن تعهد این کاد تادیه
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 نمی رسد: ث ثالثاورتعهد به نفع ثالث به 

 این که خالف آن شرط شده  مگرندی رسد. ث ثالث اروبه  هد به نفع ثالث قائم به شخص است،چون تع

 1باشد.

 ،یا فوپ کاد، یا ثالث موجود نباشد و ...[ و یا به هر دلیلی تعهد به نفع  اگر ثالث تعهد مزبور را رد کاد [

د، این تعهد از بین ندی رود و باید به نفع طرف دیگر معامله ]طرفتی کته بته ستود     نجام نباشا قابل ثالث

ثالث شرط کرده است[ اجرا شود. و اگر طرف معامله فوپ کرده باشد بته ستود وراثتش ]وارث طترف     

 معامله، نه وارث ثالث[ اجرا می گردد. 

 تفسیر مضیق استثنائات

   باید تفسیر مضیق بشود تعهد به نفع ثالث یک استثاا  است و استثاا 

  یعای ندی توان آن را به موارد مشابه سرایت داد  هر چیزی به نفع ثالث قبول می خواهد، بجر تعهد به

 نفع ثالث 

 به نفع ثالث  نیاز به قبول ثالث دارد. []عین در نتیجه تدلیک 

 :در بیاید. « ب»به ملکیت « الف»فروختم به شرط این که فرش « الف»من ماشیام را به مقدار معین به  مثال

« تدلیتک »جایی کته  قال مالکیت صورپ می گیرد و از آناست و با انتقال آن، انت« عین معین»چون فرش 

تدلیک فرش را قبول کاد، فرش مال او می شود و اگر رد کاد مالک فترش  « ب»نیاز به قبول دارد، اگر 

 ندی شود.

 :رط مدتاع تتتتتتتتدد و به عبارتی شمن بر ندی گر ، فرش به«ب»در صورپ رد شرط توسط  در مثال فوق

 1]رد شرط[ من حق فسخ دارم. در این صورپ که می شود 

 معامله به عین متعلق به غیر

 4خواهد بود. 3باشد،آن معامله برای صاحب عین معامله عین متعلق به غیر [مبیع] نثمَ: در صورتی که ثمن یا م111ُماده 

                                                           
1
 . شود داده او وراث به نفقه ماتفع فوپ از بعد که ندود شرط است مدکن باشد شده واقع که کس هر نفع به قبل ماده در مذکوره تعهد در ق.م: 362ماده - 

1
حین العقد مدتاع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شتده استت اختیتار فستخ      بعد از عقد، انجام شرط مدتاع شود یا معلوم شود که ق.م: اگر 143ماده - 

 معامله را خواهد داشت، مگر این که امتااع مستاد به فعل مشروطه له ]قاعده اقدام[ باشد.
 غیرنافذ است. معامله برای صاحب عین خواهد بود: یعای - 1
 ورداخته شده است. مفرل به آنبه طور  هدین جزوه واجماین ماده مرتبط با معامالپ فضولی است که در فرل   -4
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 بر دو قسم است: 1[تملیکیدر عقود ] فضولیه لمامع

 معامله برای غیر ]مالک[؛ 

 .]معامله برای خود ]فضول 

 معامله برای غیر:

 مالک می فروشد  ، فضول سو  نیت ندارد، مال مالک را برای خودِفضولی در این نوع معامله 

 متن  [ داده باشتید،  ندایاتدگی اذن ] بدون این که بته متن   قرد دارید ماشین خود را بفروشید  مثال: شدا

 برای ماشین شدا مشتری ویدا می کام و خودم آن را می فروشم 

 .در این معامله قرد من خیر است و می خواهم به شدا ]مالک[ در فروش ماشین کدک کام 

 کاید. یعای تعیین سرنوشت عقد با مالک است. در این صورپ شدا می توانید معامله را تافیذ یا رد 

 معامله برای خود:

  ،فضول سو  نیت داشته باشد   ممکن استدر این نوع معامله فضولی 

 ِمالک را برای خود بفروشد  برای مثال: مدکن است فضول دزد باشد و مال 

 .و مدکن است به خاطر شباهت، اشتباهی مال دیگری را به جای مال خود بفروشد 

 جا نیز تعیین سرنوشت عقد با مالک است.در ایا 

 نتیجه گیری

 فضولی به هر نیتی و برای هر کسی که باشد، غیرنافذ  و ماوط به تافیذ مالک است. معامله 

 وکالت در عقد

از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یـک نفـر بـه     [نمایندگی] ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت :118ماده 

 وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

  وکالت[: در خرید، در فروش و یا در خرید و فروش ندایادگی[ 

 [ نمایندهاین یک نفر،] فرل آختر هدتین جتزوه و    خیار مجلس و حیوان ندارد. رک.  ندی تواند عقد را اقاله کاد و هم چاین

 جزوه خیاراپ.

                                                           
 رجوع شود.هدین به فرل واجم  ،در عقود عهدیبرای دیدن تعریف معامله فضولی  - 1
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 معامله با خود

 معامله با خود بر دو نوع است؛ 

 نوع نخست: ،معامله با خود

 یک نفر ندایاده دو طرف عقد است و به ندایادگی از هر دو طرف عقد را ماعقد  ،ندایادگی در این نوع

 می نداید 

 .1برای مثال: در نکاح دو طرف به یک نفر وکالت می دهاد که آن ها را به تزویج هم درآورد 

 معامله با خود، نوع دوم:

 ،خود را به عاوان اصیل، به موکل  ندایاده، ،در ایاجا در این نوع ندایادگی، یک نفر ندایاده دیگری است

 خود معرفی می کاد 

 .برای مثال، من شدا را برای فروش ماشیام وکیل می کام  شدا آن را برای خود می خرید 

 :«نوع دوم» نکات معامله با خود

  به شرط رعایت مرلحت مولی علیه، می تواناد  [ولی قهری )ودر و جد ودری ، و وصی]ولی خاص یعای

 باید در قوانین ذکر شده باشد.[. ،چیزی که ممنوع باشد –]این مورد در جایی منع نشده است  این نوع معامله را انجام بدهاد 

 1اگر انجام بدهد، باطل است. ، این نوع معامله را انجام بدهد،قیم ندی تواند 

  است، وکیل ندی تواند این نتوع معاملته را بتا ختود انجتام دهتد. ماناتد        عقودی که شخریت در آن ها مهم

 3نکاح.

     اما عقودی که در آن ها شخریت طرف معامله مهم نیست، وکیل می تواند این نوع معاملته را بته ختود

 4انجام دهد.

                                                           
، نته  عقد متی باشتاد   طرفینِ ،«عاقد» ،دقت شود که در عرف عام به چاین کسی ]وکیل دو طرف[ عاقد می گویاد  این لفظ برای وکیل اشتباه است. در واقع -1

 وکیل آن ها.
1
 یتا  کاد ماتقل به خود را علیه مولی مال این که از اعم کاد، معامله خود با عَلیه مُوَلی طرف از قیومت به سدت ندی تواند ]باطل است[ قیم ق.م:1143ماده - 

 .دهد انتقال او به را خود مال
 بته او  صتریحا  اذن ایتن  ایتن کته   مگر کاد، تزویج خود برای را موکله تواند ]غیرنافذ[ ندی وکیل شود، داده اطالق به طور وکالت صورتی که ق.م: در 1331ماده - 3

 باشد. شده داده
التجاره یا اسااد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظاه بورسی یا بازاری  کار مأمور به خرید یا فروش مال العدل اگر حق: جارپتقانون  131ماده  - 4

  مور به فروش آن بوده شخرتاً بته عاتوان   اچیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخراً به عاوان فروشاده تسلیم بکاد و یا چیزی را که م تواند می،  دارد

 ]در بیع، شخریت طرف معامله مهم ندی باشد[. که آمر دستور مخالفی داده باشد. خریدار نگاه دارد مگر این
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 اشتباه

  رور خالف واقع تاشتباه یعای 

 مورد موجب بطالن عقد است: 4اشتباه در 

  1 یکی از طرفین فکر می کاد اجاره می دهد، طرف دیگر فکر می کاد بیع ماعقد می کاد عقد:اشتباه در نوع 

 :یکی میز را جهت فروش ایجاب می دهد، دیگری به ترور خرید صادلی قبول می کاد اشتباه در موردِ معامله  

 ِبادبودن در گردن ماناد طال یا صفت جانشین ذات[: وصف اساسیموضوع معامله ]اشتباه در  اشتباه در خود  

  1ماناد نکاح و عقود مسامحه ای. است: [علت عدده عقد]مهم  اشتباه در جایی که شخصیت 

 فقط در برخی حق فسخ وجود دارد.مورد موجب بطالن نیست:  5اشتباه در 

  :می باشد « خیار تخلف از وصف»ر آن حق فسخ به وجود می آید و خیااشتباه در اوصاف مهم مورد معامله 

 .... .ماشین و در « صفرکیلومتر بودن»در فرش، « بافت کاشان بودن»مثال: 

 :می باشد « خیار غبن»خیار آن ید، که به وجود می آحق فسخ جا هم در ایا اشتباه در ارزش مورد معامله 

 .می خرد تومان میلیون 13به قیدت  میلیون تومان می ارزد، 13را که طرف ماشیای  مثال:

  چون انگیزه و داعی در قلدرو عقد قرار ندی گیرد، اشتباه در آن، موجبی بترای   انگیزه و داعی:اشتباه در

متی کاتد    تصـور  شتخص  ، امانبوده جاس، شرط طال بودنِ: در یک معامله، مثالً بطالن و یا فسخ به وجود ندی آورد 

 طال است. چیزی که می خرد،

 رستد هتیچ   می کاد که به هتدف خاصتی برستد، اگتر ن    شخری معامله  معامله: ]هدف، علت[ اشتباه در جهت

مثالً: طرف چاد کیلو زعفران به قرد صادراپ می خرد، اما بعداً مشتخص متی شتود کته      لطده ای به عقد ندی خورد 

 صادراپ زعفران مداوع شده است.

 :دته ای بته   ماناد: اشتباه در طرف دیگر عقد بیع، کته هتیچ لط   اشتباه در شخص طرف، جایی که شخصیت مهم نیست

 عقد ندی خورد.

 

                                                           
 ق.م. 124شرح ماده  -رک. تالقی اراده ها م می گویاد. ه« اشتباه در ماهیت عقد»به آن  - 1
1
 .است باطل صلح باشد شده واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مرالحه طرف در اگر ق.م: 361ماده - 
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 آن عقد را باطل می کاد  ،سه حالت دارد که فقط در دو حالتاشتباه در نکاح؛ 

 ایجاب را به مثالً باطل است   رف:ـــــمادی[ ط هویت فیزیکی، هویت ی،اناشتباه در شخص ]هویت جسمx  

 قبول می کاد: در این مورد نکاح باطل است  yمی دهاد، 

 شتخص معروفتی  جای به ماناد این که یک نفر خودش را  ]هویت یا وضعیت مدنی[ طرف: 1اشتباه در شخصیت 

 1 قرار دهد.

  :شخص هدان شخص است و شخریت هم هدتان، ماتهتا طترف ادعتای داشتتن وصتفی       اشتباه در اوصاف

ماناد این که بگوید دکترم و در واقع دکتر نباشد. در این مورد طرف دیگر حتق فستخ   کرده که ندارد، 

 3دارد.

 شرط تبانی

 .خروصیاتی است که معدوالً بیان ندی شود، اما بیان شده تلقی می شود 

 [ کته ایتن زن دوشتیزه استت.    یعنی بنا بر این اسات برای مثال: وقتی به خواستگاری زنی می روند، این طور فرض می شود ]  و

 ندارد.به خواستگاری می رود این طور فرض می شود که او زن دیگری وقتی مردی 

 تعارض اشتباه با تدلیس و غبن

 و نوبت به تدلیس و غبن ندی رسد: در این تعارض، اشتباه مقدم است 

  م بون قرار گیرد و یا فریب بخورد، اشتباه محستوب متی شتود و حستب      بر اثر اشتباهیعای اگر کسی

 مورد نتیجه آن اشتباه، مالک قرار می گیرد.

 موجب نفوذ معامله نیست.]رضای معیوب[ رضای حاصل در نتیجۀ اشتباه یا اکراه  :111 ماده

 4معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. ]بطالن[ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ: 155ماده 

                                                           
 می کاد. متدایزشخریت: مجدوعه خروصیاتی است که هر شخص را از دیگران  - 1
1
 است. نکاح صحت شرط نباشد، شبهه دیگر طرف شخص ]یا شخریت[ در طرفین از هیچ یک برای که به نحوی شوهر و زن تعیین ق.م: 1363 ماده - 

1
 مقابل طرف برای بوده، مقرود وصف فاقد مذکور طرف که شود معلوم عقد از بعد و شده شرط خاصی صفت طرفین از یکی در هرگاه ق.م: 1118 ماده - 

 .باشد شده واقع بر آن متبانیاً عقد یا شده ترریح عقد در مذکور وصف خواه بود، خواهد فسخ حق
4
 از بعضتی  اگر و است  باطل بیع نباشد، جاس آن از واقع در و شود فروخته ]خود موضوع معامله[ خاصی جاس عاوان به معین چیز ق.م: هرگاه 151ماده - 

 .دارد ]خیار تبعض صفقه[ فسخ حق مشتری مابقی به نسبت و است باطل بعض آن به نسبت باشد، جاس غیر از آن
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دۀ عقد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عم ،اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد: 151ماده

 بوده باشد.

  1است « بطالن»در این ماده، « خلل»ماظور از 

 ولتی  استت  باطتل  باطلته  معاملته  بر مبتای دعوی صلح ق.م: 365ماده  واژۀ علت در این ماده به معای علت غایی است نه فاعلی 

 .است صحیح معامله بطالن از ناشی دعوی صلح

 و اضطرار اکراه

 اکراه

  شود.اکراه به دو نوع تقسیم می 

  1ق.م.[ 1333،]قسدت دوم ماده قرد زایل کااده مادی اجبار:اکراه 

 1333و صتدر متاده    361و  146+ متاده   132تتا   131 در متواد  ماتدرج  اکتراه ]: رضتا  معیوب کااده :اکراه معنوی 

 3ق.م[.

 مثال

 کشم! یا اگتر  طرف را تهدید می کااد اگر خانه اپ را نفروشی، ودرپ را می برای مثال،  در اکراه معنوی

 ماشیات را به من نفروشی، خانه اپ را خراب می کام! و از این قبیل.

 را امضا کن! یا تفاگ را  4برای مثال، دست و وای طرف را می بادند و می گویاد این ورقه در اکراه مادی

 روی سر او می گذارند و می گویاد باید ماشیات را به من هبه کای! و از این قبیل.

 اثر اکراه

  باطـل عدتل وی   اجبتار استت، امتا در    غیرنافذکه قرد را معیوب می کاد، عدل حقوقی  اکراه معاویدر 

 است.

                                                           
1
 .است باطل صلح باشد شده واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مرالحه ]شخص[ طرف در اگر ق.م: 361ماده - 

1
 مگر است، نافذ کاد اجازه را عقد ]رضای معیوب[ کُره زوال از بعد مکره ]در اکراه معاوی[ هرگاه و است عقد نفوذ شرط زوجین رضای ق.م: 1333ماده - 

 .باشد اجبار[ قرد ]اکراه مادی فاقد عاقد ]طرفین عقد[ که بوده به درجه ای اکراه این که
 ق.م.122سادیت رضا داشتن مکره: ماده -مکره در اکراه معاوی، فرصت فکرکردن ]ساجش[، رضا و قرد دارد  اما رضای او معیوب است  - 1
 تعهد ایجاد می کاد. هچیزی که برای مجبور شوندیا هر  - 4
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 مُتَعَلَق اکراه

 معاوی[. جان و مال ]مادی[ و آبرو[ 

 اکراه معیار

 نوعی یا شخصی؟ 

  و سپس معیار شخری  بیان کرده استق.م. ابتدا معیار نوعی را  131ماده 

 است. شخری باید گفت که معیار ،صورپ اطالق در 

 شروط اکراه

 در اکراه دو شرط وجود دارد  

 یعای تهدید درونی و مربوط به خود فرد نباشد: مثال فتروش امتوال بته ختاطر درمتان       تهدید باید از خارج باشد؛

 بیداری نباشد 

 تهدید طرف را ملزم به انعقتاد  یعای تهدید کااده هدفش این باشد که با  هدف از تهدید باید انعقاد معامله باشد؛

  عقد کاد.
  وجود نداشته باشد، معامله اکراهی نیست، بلکه اضطرای است.فوق اگر یکی از دو شرط 

 1مربوط به اکراهمواد 

بوده و او را نسبت به جان یا مـال یـا    [معیار ناوعی ] شود که موثر در شخص باشعوری اکراه به اعمالی حاصل می :151ماده 

در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخالق  .قابل تحمل نباشد [معیار ناوعی ]آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً 

 .باید در نظر گرفته شود [معیار شخصی] و مرد یا زن بودن شخص

 .غیر از متعاملین واقع شود [ثالث] موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی [معنوی] اکراه :153ماده

و اوالد، موجب  3قوام نزدیک  او از این قبیل زوج و زوجه و آباءا یا یا آبرو 1تهدید طرف معامله در نفس یا جان: 154ماده

 اکراه بسته به نظر عرف است. اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن

 .به طور کلی زمانی که ارداه آدمی نسبت به اکراه معیوب بشود اکراه صورپ می گیرد 

                                                           
 توجه: در صورتی که مکره فوپ کاد، اجازه یا رد با وراث او است  هم در عقود عهدی و هم در عقود تدلیکی. - 1
 است. مال ،«جان»ماده از این دکتر شهبازی: ماظور  - 1
 آبا : یعای ودر و مادر به باال. - 1
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هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گـذارد و یـا   : 155ماده 

اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شـخص مکـره   بدون مشقت  خود شخص مزبور قادر باشد براین که

 محسوب نمی شود.

  ماظور کلی ماده: اگر در چاین وضعی  معامله را واقع بسازد، اکراه محسوب ندی شود 

 .ماظور از بدون مشقت: بدون درگیری و نزاع است 

 اضطرار

  هدان طور که گفته شد، معامله اضطرای، معامله ای است که 

  مثال طرف به خاطر این که بیداری اش را درمان کاتد، خانته ختود را متی فروشتد        تهدید درونی است:یا

 1ماناد بیشتر معامالپ روزمره مردم 

  مثال تهدید کااده فالن مبلغ وول طلب می کاد و تهدید شونده بترای   هدف از تهدید انعقاد معامله نیست:یا

 ماشین خود را می فروشد. ،تهیه این وول

 اثر اضطرار

 ق.م. صحیح می باشد  136طبق ماده  ،معامله اضطراری 

 .اما سو  استفاده از اضطرار، اکراه محسوب می شود 

 :بته او   «جو ستازی »به خاطر درمان بیداری خانه خود را برای فروش می گذارد، شخری با  شخری مثال

رضای خدا خریتدارم و از ایتن حترف هتا.... و بته ایتن       ه بازار خراب است و خودم به خاطر می گوید ک

 از او می خرد  ،صورپ خانه را به قیدت کدتر از بازار روز

 و معامله اکراهی محسوب می شود و غیرنافذ. است مشتری سو  استفاده کرده ،جادر ایا 

 اضطراری معتبر خواهد بود. هاضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامل هاگر کسی در نتیج: 156مادۀ 

 

 

                                                           
 اضطراری هستاد. امروزه، اکثر معامالپ مردم، - 1
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 الزام به حکم قانون

  مقاومت کرد. در صورپ مقاومت، اکراه و اجبتار محستوب    الزام به حکم مقام صالح،ندی توان در مقابل

 ندی شود.

  از ورداخت بدهی خود  مدیون مثل فروش مال رهای توسط دادگاه برای اخذ طلب مرتهن  در جایی که

ه دارای وثیقه است، امتااع بورزد، طلبکار ]مرتهن[ وثیقه را توسط دادگاه به فروش می رستاند تتا بته    ک

 طلب خود برسد.

 قانونی اکراه محسوب نمی شود. هملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالح: 151ماده 

 ترس

 ِه بایتد تهدیتد واقعتی صتورپ     ابترای اکتر   توان آن را اکراه یا اجبار دانست  بلکته رف ترس، ندی به ص

 بگیرد 

  ًمی کاد که اگتر   ترورو این طور قبول کاد،  را ایجاب فالنی باید  طرف ویش خودش فکر می کاد:مثال

 [.صِرف توهم] به او ضرر مادی یا معاوی بزند!فالنی ]ایجاب دهاده[ مدکن است  قبول نکاد،

 اکراه محسوب نمی شود. بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، مجرد خوف از کسی،: 158ماده 

 تنفیذ

  درمان می شوند معامالپ اکراهی ]اکراه معاوی[، که در آن رضا معیوب است، با تافیذ مکره 

  رضا رفع می شود.به عبارتی عیب 

 1امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.: 151ه ماد

 

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

ازه یا رد از روز عقد نسبت به ماافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم چاین نسبت به ماافع حاصله از عوض آن اج ق.م: 158ماده  *

  بودمؤثر خواهد 

 .ق.م: درمعامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوپ نداید، اجازه یا رد با وارث است 151ماده *
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 اثر معامالت اکراهی و اضطراری

ــامالت  مع

 :اکراهی

 و ماوط به تافیذ مکره. غیرنافذرضا معیوب است:  :اکراه معاوی

 است. باطلچون قرد از بین رفته است:  :اکراه مادی ]اجبار[

ــامالت  مع

 :اضطراری

 است. صحیحمعامله  :معامله اضطراری

 است. غیرنافذدر حکم اکراه و  :سو  استفاده از اضطرار

 اکراه محسوب ندی شود. :الزام به حکم قانونبا  ،انشای معامله

 اکراه محسوب ندی شود. :رف ترسانشای معامله به صِ

 است. ایقاع نفوذِ موجب عدمِ اکراه در ایقاعات:

 

 اهلیت طرفینمبحث دوم: 

 تعریف

  می گویاد. «محجور»و به کسی که اهلیت نداشته باشد،  «اهل»کسی که اهلیت داشته باشد، به 

 گروه محجورین

 ص یر، مجاون و سفیه. 

 

 



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

64 
 

 صغیر

 1که زیر سن بلوغ قرار دارد. است کسی صغیر 

  سال قدری است  15سال و برای وسر  2سن بلوغ برای دختر 

 :ص یری که معاای بعضی از چیز ها را می فهدد و ارزش وول را درک می کاتد. ستن خاصتی     صغیر ممیز

 1برای ص یر مدیز تعیین نشده است: تعیین آن با دادگاه است.

 :کسی که معاا و ارزش وول را ندی داند. سن خاصتی بترای غیرمدیتز نیتز در نظتر گرفتته        صغیر غیرممیز

 نشده است.

 مجنون

 ندارد: به دو گروه تقسیم می شود: ادواری و دایدی.که عقل  استکسی  مجنون 

 سفیه

  3کسی که هم بالغ است و هم عاقل  اما در امور مالی چیزی ندی داند 

 .به عبارتی عقل معاش ندارد 

 وضعیت حقوقی معامالت محجورین

 مجنون دایمی و صغیر غیرممیز:

 باطل است  چون این دو قرد ندارند. 5و ص یر غیرمدیز 4کلیه معامالپ معامالپ مجاون دایدی 

                                                           
 ثابتت  او جاتون  یتا  رشتد  عتدم  آن کته  مگر ندود، محجور رشد عدم یا جاون به عاوان بلوغ سن به رسیدن از بعد توان ندی را هیچ کس :ق.م 1113ماده - 1

 .باشد شده

 .است قدری تدام سال نه دختر در و قدری تدام سال وانزده وسر در بلوغ سن :1تبرره      

 .باشد شده ثابت او رشد که داد او به توانمی  صورتی در است شده بالغ که را ص یری اموال :1تبرره      

 ]اصل استرحاب[. ، بین ص یر مدیز و غیرمدیز، اصل این است که ص یر غیرمدیز است.شکدر مواقع  - 2
 .نباشد عقالیی خود مالی حقوقی و اموال در او تررفاپ که است کسی : غیررشیدق.م 1138ماده  - 1

 اجتازه  بتا  ولو باداید خود مالی حقوق و اموال در تررفی هیچ ندی تواند جاون حال در ادواری مجاون و مطلقا دایدی مجاون ق.م: 1113ماده - 4

 .باشد مسلم او افاقه آن که بر مشروط است نافذ نداید افاقه حال در ادواری مجاون که حقوقی اعدال لکن خود. قیم یا ولی

 مدیتز  ص یر مع ذالک است  اثر بال و باطل باشد، او مالی حقوق و اموال به مربوط که تاحدی ص یر ]غیرمدیز[، اقوال و اعدال ق.م: 1111ماده - 5

 .مباحاپ حیازپ و بالعوض صلح و هبه قبول مثل کاد: بالعوض تدلک می تواند
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 صغیر ممیز:

 :ست ا نافذ و ماوط به تافیذ ولی اوغیر معامالت معوض 

 :[1111]باد دوم ماده  ست  زیرا کامال به سود آن ها استصحیح ا تملکات بالعوض  

 :باطل است تملیکات بالعوض  

 :می تواند هبه قبول کاد، اما ندی تواند مالی را هبه کاد. مثال 

 :1ق.م. غیرنافذ و ماوط به اذن ولی او است. 1341مطابق ماده  امور غیرمالی 

 سفیه:

 :نافذ و ماوط به تافیذ ولی اوست غیر معامالت معوض 

 :ست  زیرا کامال به سود آن ها است صحیح ا تملکات بالعوض 

 :باطل است تملیکات بالعوض  

 :نافذ و صحیح است  امور غیرمالی 

 :3هبه قبول کاد، اما ندی تواند مالی را هبه کاد. 1،]یا طالق بگیرد[ ، طالق بدهدکاد ازدواج می تواند مثال 

 مجنون ادواری

 :تدام معامالپ وی صحیح و نافذ است   در حال افاقه 

 :تدام معامالپ وی باطل و بالاثر است  در حال جنون 

 باید اصتل را بتر بقتای    در زمان جاون در زمان افاقه بوده یا معامالپ وی م کهتکای کـــــش هرگاه :

 .]اصل استرحاب[ باید توسط مدعی ثابت بشود «درحال افاقه بودن»و  گذاشتجاون 

                                                           
سال شدستی، ماتوط    15سال تدام شدسی و وسر قبل از رسیدن به سن  11عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  :ق.م 1541ماده - 1

 است به اذن ولی به شرط رعایت مرلحت یا تشخیص دادگاه صالح.

 ع به مهریه ندی باشد.جنکاح و طالق شامل تردیم را نکته: - 1

 شتده  داده قتبال  اجازه این آن که از اعم او، قیم یا ولی اجازه با مگر نیست نافذ خود اموال در غیررشید تررفاپ و معامالپ ق.م: 1114ماده - 3

 .است نافذ هم اجازه بدون باشد که قبیل هر از بالعوض، تدلکاپ مع ذلک و عدل انجام از بعد یا باشد
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 تعارض

  [ تعارض دارد 1با تبرره خود ]تبرره 1113ماده 

  اما تبرره رشید بودن را نقض می کاد! است : طرف رشید بیان می کادماده 

 

 عـدم  آن که مگر نمود، محجور رشد عدم یا جنون عنوانه ب بلوغ سن به رسیدن از بعد نمی توان را هیچ کس :1115ماده

 .باشد شده ثابت او جنون یا رشد

 .است قمری تمام سال نه دختر در و قمری تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن :1تبصره 

 .باشد شده ثابت او رشد که داد او به می توان صورتی در است شده بالغ که را صغیری اموال :1تبصره 

 رفع تعارض

  است که: صورت اینبه رویه 

 [ رسیده باشد، نیازی به ثبوپ رشد 18کسی که به سن رشد ]ندارد و رشید محستوب   خود سال شدسی

 است  مدعی باید خالف آن را ثابت نداید.

  د  ات می تواناد در دادگتاه رشتد ختود را ثابتت کا     1سال شدسی است، 18افرادی که سن آن ها کدتر از

رشید محسوب می شوند مگر این که رشد ختود را ثابتت کترده    سال[، غیر 18این افراد ]کدتر از یعای 

 باشاد.

 مواد مربوط به اهلیت:

 داشته باشند. [استیفا] ین باید برای معامله اهلیت: متعامل115َماده

 شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. اهل محسوبین برای این که متعاملَ: 111ه ماد

 .اهل محسوب شوند: یعای محجور نباشاد و صالحیت اجرای حقوق خود را داشته باشاد 

 اجمال دارد.  Xمعامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت باطل است.: 111ماده

 اجمال دارد. X معاملۀ محجورین نافذ نیست.: 113 هماد

 

                                                           
 رشد قرار دارد.سن افرادی که سن آن ها بین سن بلوغ و  یعای  ندی باشادرشید هم ، نیستادر افرادی است که ص یر ماظو - 1
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 «معامالت محجورینوضعیت حقوقی »

 «توضیحات» معامالت معوض تملیکات بالعوض تملّکات بالعوض محجورین

 است. باطلهده اعدال حقوقی وی  باطل باطل باطل مجنون دایمی

 بر جاونِ مجاون ادواری است. اصل صحیح صحیح صحیح مجنون ادواری در حال افاقه

 است. باطلهده اعدال حقوقی وی  باطل باطل باطل حال جنونمجنون ادواری در 

 است. باطلهده اعدال حقوقی وی  باطل باطل باطل صغیر غیرممیز

 امور غیرمالی او، غیرنافذ است. غیرنافذ باطل صحیح صغیر ممیز

 صحیح است. ،مالی اوامور غیر غیرنافذ باطل صحیح رشید[سفیه ]غیر

 

 مورد معامله :مبحث سوم

 مورد معامله

 است  تملیکیمال باشد، عقد  ،اگر مورد تعهد 

  است. عهدیعدل باشد عقد مورد تعهد، اگر 

 .کنند را می آن از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک : 114ماده

  ترک فعل باشد.در موردی که مورد معامله عدل است، مدکن است، تعهد به فعل و یا تعهد 

 شرایط مورد معامله

 :ارزش داد و ستد داشتن بر مباای عرف. مالیت داشتن 

 :بتال مگتس   صتد کیلتو   برای مثال، مالی که برای مهریه تعیین می شود ندتی توانتد   منفعت عقالیی داشتن 

 !باشد!

 :عدتومی و از ایتن   برای مثال موضوع تعهد ندی تواند کشتن شخری، یا تخریب اموال  منفعت مشروع داشتن

 قبیل باشد.
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 1.باشد مشروع 1منفعت عقالییداشته و متضمن  مالیت: مورد معامله باید 115ماده

 .هر چاد که مال حبس شده ]وقف[ مالیت دارد، اما معامله آن درست نیست، مگر در موارد خاصه 

 بودن مورد معاملهمعلوم 

 .در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است مگر ،نباشد مبهمعامله باید مورد م :116ماده

 معلوم بودن مورد معامله

  نباشد  مبهممورد معامله ق.م. بیان کرده است که  116ماده 

  ماظور از مبهم نبودن، این است که مورد معامله هم معین باشد و هم معلوم 

 عای مردد نباشد[ معلوم در مقابل مجهول ]یعای مجهول نباشد[  و معین در مقابل مردد ]ی 

 معلوم باشد:

  :آن مشخص باشد  اگر این موارد مشخص باشد معاملته صتحیح استت، در     وصف، و جاس ،مقداریعای

 مجهول و باطل است. معامله غیر این صورپ

 ذرع  یتا  عتدد  یتا  کیتل ]ویدانته[   یتا  وزن بته  آن مقدار تعیین و باشد معلوم باید مبیع وصف و جاس و ق.م: مقدار 141ماده

 است. بلد عرف تابع چشدی[ –مشاهده ]رویتی  یا مساحت یا ]معیار مساحت ساتی[

 معین باشد:

 ًنباشد[ « آن»یا « این]»مشخص باشد.  ماظور از معین بودن مورد معامله این است که مرداق آن دقیقا 

 .یعای مورد معامله بین چاد مورد مردد نباشد  اگر مردد باشد، معامله باطل است 

 است باطل مردد یا مجهول عین اجاره و باشد معین باید ]معلوم و[ مستاجره ق.م: عین 431ماده. 

 کستی  اگر باابراین، نیست، شرط می نداید را آن ضدانت که دیای شرایط و اوصاف و مقدار به ضامن علم ق.م: 624ماده 

 دیتن  چاتد  از یکی ضدانت لیکن است  صحیح ضدان است، مقدار چه دین آن بداند این که بدون شود شخص دین ضامن

 .است باطل تردید نحو به
                                                           

 سود آن، بیش از زیان آن باشد. چیزی که مافعت عقالیی، یعای - 1
1
 آن تستلیم  بر قدرپ بایع که چیزی یا ندارد عقالیی مافعت یا و مالیت که چیزی یا و است مداوع قانوناً آن فروش و خرید که چیزی ق.م: بیع 148ماده - 

 .باشد تسلّم بر قادر خود مشتری این که مگر است، باطل ندارد
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 ق.م. 116شرح ذیل ماده 

 «مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» 

  در برخی از عقود الزم نیست که مورد معامله کامال معلوم باشد یعای 

 به علم تفریلی در این عقود، نیازی نیست و علم اجدالی کفایت می کاد  به عبارپ دیگر 

 الزم است علم تفریلی برای عقود م اباه ای و علم اجدالی برای عقود مسامحه ای  

  در عقود مسامحه ای طرفین قرد سودجویی ندارند و به هدین دلیل علم اجدالی کفایت می کاد 

  نشوند، به علتم تفرتیلی    1سودجویی دارند و به دلیل این که دچار غبناما در عقود م اباه ای، طرفین قرد

 نیاز دارند.

 فستخ  آن را ندی تواند هیچ یک و است طرفین بین قاطع باشد تسامح به مبای یا تاازع مورد در که ق.م: صلحی 361ماده 

 خیار ]خیار شرط[. اشتراط یا شرط تخلف صورپ در مگر باشد، غبن ادعای به چه اگر کاد

 نکته:

        در تدام عقود، چه م اباه و چه مساحده، مورد معامله باید معین باشتد  یعاتی متردد نباشتد. البتته بجتز

 1جعاله که در آن مدکن است عدل و کیفیاپ آن نامعلوم باشد.

 مبحث چهارم: جهت معامله

  جهت معامله هدف مستقیدی است که هر طرف بعد از معامله می خواهد به آن برسد 

  متفاوپ است. جهت تعهدی دارد و نسبت به هرکسی متفاوپ است   با جابه شخر معاملهجهت 

 یا سبب تعهد یا علت تعهد، جابه نوعی دارد و در تدام معامالپ مشابه و یکسان است. جهت تعهد 

 ،د و بتایع مبیتع را   اد که مبیع را بگیرت می کتتتتتتتمشتری ثدن را ورداخ جهت تعهد: برای مثال در بیع

 این را جهت تعهد بیع می گویاد. ی دهد که ثدن را بگیرد م

 

                                                           
 .« 6»مدنی جزوه  برای دیدن توضیح بیشتر، رک. - 1
]جعاله مبتاتی بتر مستامحه استت، امتا       .باشد نامعلوم کیفیاپ آن و مردد هم عدل است مدکن عامل، تعیین لزوم عدم از گذشته جعاله ق.م: در 564ماده - 1

 مجانی نیست[.
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 مشروع بودن جهت معامله

  جهت معامله الزم نیست بیان بشود ]چون شخری است[، اما اگر بیان بشود، باید مشروع باشد 

 1 حالت دارد: 3معامله با جهت نامشروع، 

  1است  باطلجهت معامله نامشروع و در عقد بیان شده است: عقد 

  ن جهتت آن خبتر دارد:   جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده، اما طرف معامله از نامشروع بتود

 بیان کردن مهم نیست، مهم اطالع داشتن طرف معامله است  است: باطلعقد 

 نشده، و طرف معامله هم از نامشتروع بتودن جهتت آن خبتر نتدارد:       جهت معامله نامشروع است  بیان

 است. صحیحمعامله 

 باطـل درمعامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد واال معاملـه   :111ماده

 .است

 معامالت صوری

 یعای معامله ای که ظاهراً معامله است  معامله ندارند  انجام معامله ای که در آن، طرفین قرد 

  هستاد.قرد ندارند، به هر انگیزه ای که باشد باطل  طرفین که معامالپ صوری به دلیل این 

 اقسام معامالت صوری:

  ،چاین نباشد.مدکن است و معامالپ صوری مدکن است به قرد فرار از دین باشاد 

 معامله به قصد فرار از دین

 و در این معامالپ، مدیون برای این که دین خود را ورداخت نکاد، اموال خود را به شخری که از قرد ا

 آگاه است انتقال می دهد 

 .در این معامالپ طرفین قرد معامله دارند  یعای مدیون واقعا می خواهد اموالش را بفروشد 

                                                           
 مثال شخری خانه ای اجاره می کاد که در آن قدارخانه راه بیادازد!جهت نامشروع:  - 1
 .است باطل غیرمشروع مقاصد بر ق.م: وقف 66ماده - 1
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 شده،آن معامله باطل است. هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام: 118ماده 

 1تکلیف معامله به قصد فرار از دین

  شد، معامله صوری به هر قردی باشد باطل است  خواه به قرد فرار از دیتن، ختواه   هدان طور که گفته

 قرد دیگر.

 جا ما به دنبال معامله ای هستیم که به قرد فرار از دین باشد، و صوری نباشد در ایا 

 .یعای معامله ای که در آن طرفین قرد دارند و واقعا می خواهاد مالی را انتقال بدهاد 

  وام می گیریم قانون محکومیت های مالی  11ماده  ق.م. ابهام دارد، از 118که ماده با توجه به این 

 «2111از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب »

ر از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال بـرای  فرا انگیزه با مدیون وسیله به نحو هر به  ـ انتقال مال به دیگری11ماده

به یا هر دو  پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ

رت الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صو  شود و در صورتی که منتقلٌ مجازات می

ٌبه از محـل   اخذ و محکوم به عنوان جریمهگیرنده  آن از اموال انتقال مثل یا قیمتعین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، 

 آن استیفاء خواهد شد.

  در صورپ جهل خریدار، ندی توان از مال و اموال او برداشت کرد 

 .در معامله به قرد فرار از دین، علم خریدار مفروض نیست 

 [:11] مادهطبق این 

  هرگاه مدیون به قرد از فرار از دین مال خود را بفروشد، مجرم است و مجازاپ دارد 

  شریک جرم است و مجازاپ مباشر جرم را دارد در حکم به موضوع عالم باشد،  اگرهم خریدار 

 :طلبکار به خریدار رجوع می کاد  در این صورت 

   قانون آن را توقیف می کاد  مال در ید خریدار موجود بود، به حکماصل اگر 
 ،از اموال خریدار بر  3،به میزان آن مالطلبکار از مابقی اموال خریدار تا  1اما اگر مال در ید خریدار نبود

 دارد. می
                                                           

 [، غیرنافذ بود.1133مروب 18معامله به قرد فرار از دین، در قانون قدیم ]ماده  - 1
 مثال او هم مال را انتقال داده باشد و یا آن را تلف کرده باشد و ... . -1
 به میزان طلب خود. نهبه میزان مال انتقال داده شده و  - 1
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 گیری نتیجه

   ،استت امتا در مقابتل     صتحیح با توجه به توضیحاپ فوق: معامله به قرد فرار از دین، بین طرفین عقتد

 .ندی باشدقابل استااد طلبکار 

  :1وقف به قرد فرار از دین هدچاان غیرنافذ است.استثناء 

مکرر: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دالیل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصـد فـروش    118ماده

در ایـن صـورت بـدون     اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که

 اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

  هده و وقف نیز می شتود. بته    نیست و شامل صلح )اعم از معوض و غیر وعوض  و« فروش»حکم این ماده ویژه

بیان دیگر، هر معامله که مالکیت مدیون را به  زیتان طلبکتاران از بتین ببترد، و از وثیقتم عدتومی آنتان بکاهتد         

 ول آن قاعده است مشد

   رویم قضایی می تواند حکم این ماده را به معامالتی که دارایی مدیون را به خطر می اندازد و در غایت به انتقتال

آن می انجامد )ماناد رهن به قرد فرار از دین  سرایت دهد. هم چاین استت در متورد ابترا  بته قرتد فترار از       

 دین.

 د عادی است. قابل اعدال بته نظتر   تتتتتتتتکه طلب مؤجل و مستاد آن سا تأمین مقرر در این ماده در موردی هم

 می رسد: چون حق او در معرض تضییع قرار گرفته است 

    از مفاد این ماده نیز چاین بر می آید که معاملم به قرد فرار از دین، اگر صوری نباشد نافذ است. ولتی از جدتع

قانون اساسی استتاباط متی شتود کته چاتین       43ی و تایید اصل قانون محکومیت های مالی یا قانون مدن 11ماده 

 در برابر طلبکاران قابل استااد نیست معامله ای 

       تامین مقرر در این ماده در موردی هم که طلب مؤجل است قابل اعدال به نظر متی رستد. زیترا، آنچته در ایتن

در معرض تضییع یا تفریط قترار گیترد    رتتتتتتتماده ویش بیای شده نوعی تامین است که در طلب مؤجل نیز، اگ

 1می توان از دادگاه ها تقاضای تامین کرد.

                                                           
 است. دُیّان اجازه به ماوط باشد شده واقع واقف دُیّانِ اضرار علت به که وقفی صحت ق.م: 65ماده - 1

حاشیه های دکتر کاتوزیان آمده است. این کار صرفاً جهت یاادآوری ایان    ،استثناعاً ذیل این ماده - 2

 فراموش نشود.حاشیه های فوق نیز مطالعه ضمن مطالعه این جزوه، است که مطلب 
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 مبحث اول: قواعد عمومی

 شرح دو اصل

 اصل لزوم

 عقدی جایز است یا الزم، باید گفت طبق اصل لزوم، الزم است. 1هرگاه شک کایم 

که به رضای  است مگر این االتباع الزم ها  : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن111ماده

 .طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

 اصل نیروی الزام آور عقد

 یز بتودن  د، اعم از الزم و جایز، باید اجرا شود و به بهانه جتا تتتتتتتطبق این اصل، هر عقدی که ماعقد ش

 ندی توان آن را اجرا نکرد 

 ت باید اجرا شود عقد جایز را می توان فسخ کرد، اما تا زمانی که فسخ نشده اس 

  در ماده فوق، دو اصل مذکور، به دست آمده است.« الزم االتباع»از لفظ 

 عقود طرفین را به چه چیزی ملزم می کند؟

  اند، ملزم به رعایت آن هستاد آن چه که طرفین در عقد، گفته و یا ذکر کرده 

  طبتق  ، امتا  ودمدکن است در قرارداد بته آن اشتاره ای نشت    موردیهر آن چه که عرف می گوید  یعای

 باید رعایت بشود  مورد آن ،عرف محل

 .هر آن چه که قانون بیان می کاد. اعم از قانون امری و قانون تکدیلی 

 

 

                                                           
 جایز بودن نیاز به ترریح دارد.ق.م.[،  112]ماده  است «اصل» «الزم بودن عقود»چون یعای جواز آن عقد در قانون ذکر نشده باشد   - 1
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 کلیـه  بـه  متعاملین بلکه نماید می ملزم است شده تصریح آن در که چیزی اجرای به را متعاملین فقط نه عقود: 115ماده

 1.باشند می ملزم شود می حاصل عقد از قانون موجب به یا عادت و عرف موجب به که هم نتایجی

 قانون امری

 .قانونی است که باید اجرا بشود و طرفین ندی تواناد خالف آن توافق کااد  توافق خالف آن باطل است 

 ق.م.[  به هتیچ وجته ندتی تتوان ختالف ایتن        1136در نکاح دایم، نفقه زن با شوهر است ]ماده  :1 مثال

 توافق کرد.

  ی تتوان بته زن   م ندی توان این حق را از مرد گرفت  البته در نکاح دایم، اختیار طالق با مرد است و :1مثال

وکل را از بتین  تتتتت به وکیل، اختیار م نیابتهدان طور که در وکالت می خوانیم، دادن داد   1وکالت در طالق

 ندی برد.

 یا تخییری قانون تکمیلی

  می تواناد برخالف آن توافق کااد  در صورپ توافق، این قانون اجرا ندی شود  طرفینقانونی است که 

  قانون امری اجرا بشود. هداناداما اگر توافق بر خالف آن صورپ نگیرد، باید 

  این یتک قتانون تکدیلتی     چون ق.م.[  1114در نکاح، اختیار تعیین مسکن با شوهر است ]ماده  :1مثال

 طرفین می تواناد این اختیار را به زن بدهاد، به طوری که از مرد چاین حقی سلب بشود. ،است

  رفین ط ت،تتتتتتتتتتچون این یک قانون تکدیلی اس 3در بیع مبیع باید در محل عقد تسلیم بشود  :1مثال

 می تواناد توافق کااد که مبیع جای دیگری تحویل خریدار بشود.

                                                           
1
 مواد مرتبط: - 

 ق.م: متعارف بودن امری در عرف و عادپ، به طوری که عقد بدون ترریح هم ماررف به آن باشد، به مازله ذکر در عقد است  115ماده *

 ذکتر  عقتد  در صتریحاً  ایتن کته   مگر ندی شود، بیع در داخل نشود شدرده مبیع تابع یا جز  عادپ و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 153ماده *

 باشد  شده

 .باشد شده ترریح این که مگر بود، نخواهد بیع در داخل شیی آن باشد، عرفاً مشکوک مبیع در شیئی دخول ق.م: هرگاه 152ماده *
 می گویاد.« حق طالق»آن را به اشتباه عرف عام  - 1

 یتا  و باشتد  دیگتر  محل در تسلیم مقتضیِ عادپ، و عرف این که مگر است، شده واقع جاآن در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع ق.م: 135ماده - 1

 .باشد شده معین تسلیم برای مخروصی محل بیع ضدن در
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 نکته:

  :قوانین تکدیلتی » ،می توان در بسیاری از موارد« مگر این که بر خالف آن توافق شود»از عبارتی ماناد» 

 را شااخت 

 1ق.م. 628 مواردی از قانون وجود دارد که اختیاری یا تکدیلی بودن آن مورد اختالف است  ماناد ماده 

 قوانینتقدم 

  قانون امری بر هده چیز مقدم است  هم بر توافق طرفین و هم بر عرف و عادپ 

  توافق طرفین هم بر عرف و هم بر قانون تکدیلی مقدم است 

  ق.م[. 115عرف بر قانون تکدیلی مقدم است  زیرا عرف هدان توافق ضدای طرفین محسوب است. ]ماده 

 اولویت بر اساس ترتیب:

 قانون امری  .1

 قرارداد  .1

 عرف  .1

 قانون تکدیلی. .4

به منزله ذکـر در   ،آن باشدبه به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف  ،عادت متعارف بودن امری در عرف و: 115ماده

 1.عقد است

                                                           
 .شود می مش ول له مضدون به ضامن ذمه و بری عاه مضدون ذمه شد، واقع صحیح به طور ضدان این که از بعد ق.م: 628ماده - 1

 مواد مرتبط: - 1

 بته  کته  هتم  نتتایجی  کلیته  به متعاملین بلکه نداید می ملزم است شده ترریح آن در که چیزی اجرای به را متعاملین فقط نه ق.م: عقود 113ماده *

 .باشاد می ملزم شود می حاصل عقد از قانون موجب به یا عادپ و عرف موجب

 بیع باشد، نگشته معین موعدی ]اجل[ قیدت تادیه یا مبیع تسلیم برای یا نشده ]یعای عقد مطلق بوده[ ذکر شرطی بیع عقد در ق.م: اگر 144ماده *

 شترطی  وجود تجارتی معامالپ در تجارپ عادپ و عرف یا محل عادپ و عرف حسب بر این که مگر است، محسوب حال ثدن ]و مبیع[ و قطعی

 .باشد نشده ذکر بیع قرارداد در چه اگر باشد، معهود]معدول[ موعدی یا

 در آن دختول  بتر  داللتت  قتراین  یا شود شدرده مبیع توابع یا از جز  عادپ ]عرف و عادپ محل[ و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 156ماده *

 .باشاد عرف بر جاهل متعاملین چه اگر و باشد نشده ذکر صریحاً عقد در چه اگر است، مشتری به متعلق و بیع در داخل نداید مبیع

 نباشتد،  داد قترار  آن مقتدار  یتا  الوکاله حق به نسبت اگر و بود  خواهد طرفین بین قرارداد ]اجرپ الدسدی[ تابع وکیل الوکاله حق ق.م: 636ماده *

 .است الدثل اجرپ مستحق وکیل نباشد، مسلدی عادپ است  و اگر  [115عادپ ]اجرپ الدسدی: ماده  و عرف تابع
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 مثال برای تقدم قوانین

   محل ستاختدان تحویتل   در عرف مرالح فروشان، مبیع را در اما طبق قانون مبیع باید در محل عقد تسلیم بشود

 می دهاد  یعای در این مورد، عرف با قانون ]تکدیلی[ تعارض دارد. و عرف مقدم است.

 مسئولیت

 ئولیت یعای الزام به جبران خسارپ  و بر دو نوع است:مس 

  مسئولیت قراردادی 

 .1مسئولیت غیرقراردادی 

 مسئولیت قراردادی

 فین یکتی از طتر   اگر حال 1تعهد وجود دارد  ،قراردادی وجود دارد که در آن مسئولیت قراردادی یعای

 از تعهد مزبور تخلف کاد، مسئولیت قراردادی به وجود می آید.

 چه مسئولیتی قراردادی است؟

  ،الزم است  جمع سه شرطبرای این که یک مسئولیت، مسئولیت قراردای تلقی بشود 

  وجود داشته باشد تا مسئولیت قراردادی به وجود بیاید.یعای سه شرط باید هم زمان و با هم 

 [ مسئولیت غیرقراردادی است یعای در صورپ نبودن شروطدر غیر این صورپ ،] 

 :وجود قرارداد، تخلف از تعهد ناشی از قرارداد و ورود خسارپ به طرف قرارداد. شروط عبارتند از 

 شرایط مسئولیت قراردادی

 وجود قرارداد:

  مسئولیت قراردادی این است که بتین زیتان دیتده و واردآورنتده زیتان، قتراردادی وجتود        اولین شرط

 داشته باشد 

 قراردادی نیست.مسئولیت کااد، ن ترادف دو نفر در خیابان با ماشی اگر 

                                                           
 .«4مدنی  جزوه»رک.  است. «4مدنی »مسئولیت غیرقراردادی، بحث حقوق  - 1
 ناشی از قرارداد نیست. الزاماً ،توجه: تعهد - 1
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 :ناشی از قراردادتخلف از تعهد  

  وجود قرارداد به تاهایی کافی نیست، بلکه باید ناشی از قرارداد تخلف بشود 

  :اگر موجر و مستاجر ]بین آن ها قرارداد اجاره وجود دارد[، در خیابان با ماشتین ترتادف کااتد،    مثال

چون از تعهد تخلف نکرده است و ترتادف   1قرارداد نیست و غیرقراردادی است این ترادف ناشی از 

 ربطی به قرارداد اجاره ندارد.

 ورود خسارت به طرف قرارداد: 

  از قرارداد باشد، بته طترف قترارداد خستارپ وارد بشتود، تتا        بر این که ناشی خسارپ باید عالوهورود

 مسئولیت قراردادی رخ بدهد 

 :اگر متعهد از تعهدش تخلف کاد، اما این تخلف به طرف قرارداد خسارتی نزند ]به ثالث خسارپ  مثال

 بزند[، مسئولیت قراردادی نیست.

 فایده بحث

  است  «بار اثبات»، در مسئولیت غیرقراردایفایده تشخیص مسئولیت قراردادی از 

  ،دکاثابت را الزم نیست تقریر متخلف ]نه هدیشه[  معدوالًزیان دیده در مسئولیت قراردادی  

  ،د.کا ثابترا باید تقریر  دوالًمعزیان دیده اما در مسئولیت غیرقراردادی 

 چه صورتی مسئول است؟در  «مسئولیت قراردادی در»متخلف 

       وجتود ق.م.  111متخلف در صورتی مسئول است که یکتی از سته شترط ماتدرج در متاده 

 داشته باشد 
  یعاتی در عقتد نوشتته باشتاد: در صتورپ تخلتف، متخلتف خستارپ          جبران خسارت تصریح شده باشد؛یا

 بپردازد 

  که معدوالً این چاین است  تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد؛یا 

  ق.م. 118، شرح آن در ماده  111باد آخر ماده  ضمان ]مسئولیت[ باشد؛یا بر حسب قانون موجب 

                                                           
 ترکیدن لوله آب بشود.مستاجر از خانه مراقبت ناداید و عدم مراقبت باعث مثالً : در ایاجا مسئولیت قراردادیمثال برای  - 1
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: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کنـد، در صـورت تخلـف مسـئول     111مادۀ 

تصریح باشد و یا بر حسب قانون  به منزله یا تعهد عرفاً خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و

 .[ باشدمتئولیت] موجب ضمان

مدیون رابه جبران  111تواند با رعایت ماده  حاکم می ،باشد ]وتول[  درصورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی: 118ماده

 .تاخیر در تادیه دین محکوم نماید خسارت حاصله از

 اجرای تعهد به هزینه مدیون:

شده  [مشاروط لاه  ] تواند به کسی که تعهد به نفع او حاکم می [111] تعهد با رعایت ماده فوق عدم ایفایدر صورت : 111ماده

 .عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید است اجازه دهد که خود او

 بته آن ورداختته    1.ق.م 118، ضدن شرح ماده ]شروط ضدن عقد[ این ماده شامل شرط فعل هم می شود. در فرل چهارم

 می شود.

 1صحت قاعده

      آن  ختالف طبق این اصل، هر معامله ای که واقع می شود محدول بر صحت استت، مگتر ایتن کته

 ثابت شود.

 صحت قاعدهنکات 

 :2نکته 

  را تتتتتتتتتقاعده صحت در جایی اج 3هرگاه در وقوع ظاهری عقد شک بشود، این قاعده اجرا ندی شود

 در وقوع ظاهری عقد تردید نداشته باشیم می شود که حداقل 

  :جا اصل صحت بر بیع جاری است  امتا  تم و دیگری هم گفت خریدم  در ایایک طرف گفت فروخمثال

تردید داشته باشیم، اصل را بر صتحت   عقدع وتتتتتاگر ما متوجه نشویم که چه چیزی گفته اند، و در وق

 .گرفته است یا خیرانیم که عقد صورپ ندی دانیم، چون هاوز ندی د

                                                           
1
ص دیگری مقدور باشد، حتاکم  تتتق.م: هرگاه فعلی در ضدن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخ 118ماده - 

 .می تواند به خرج ملتزم موجباپ انجام آن فعل را فراهم کاد
 اماره است  اماره بر صحیح بودن عقود. [اصل صحتقاعده صحت ] - 1
 یعای قاعده صحت در جایی اعدال می شود که عرفاً عقدی واقع شده باشد. - 1
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 :1نکته 

  در این  مخالف قانون است یا خیر؟ این عقد آیاکه شته باشیم شک دا وهرگاه عقدی وجود داشته باشد

 1اصل را بر صحت آن می گذاریم. صورپ

 :1نکته 

  ندی دانتیم کته مختالف کتدام      واست  ]مخالف کامل[ هرگاه عقدی وجود داشته باشد که با قانون مخالف

 قانون است؟ امری یا تکدیلی؟

 قتانونی کته از آن تخلتف     ،در این صورپ باز هم اصل را بر صحت آن می گذاریم: یعای در مواقع شک

 تکدیلی می دانیم.را قانون شده است 

 :4نکته 

 ایاتده مالتک بتوده    ند ،دانیم که معامل یک نفر بر روی مال دیگری، معامله ای انجام می دهد، و ما ندی

 1است یا خیر؟

 اصل عدم والیتبه دلیل  جا قاعده صحت اجرا ندی شود در ایا. 

 :نیست، مگر این که ندایادگی او ثابت بشود. فرد دیگریاصل این است که هیچ کس ندایاده  زیرا 

 .آن معلوم شود [بطالن] که فساد این هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر :113ماده

 معنی عرفی الفاظ

  طبق عرف ترجده می شود هم الفاظ آن ها  3جایی که عوام، اهل عرف هستاد،آناز 

 :و از این قبیل.  موقت، می گویاد صی ه به نکاح مردم به عاریه، می گویاد قرض   مثال 

 .الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه: 114ماده

 
                                                           

 اگر مخالف قانون ]امری[ باشد، باطل است و اگر مخالف نباشد، صحیح. - 1
 غیرنافذ و ماوط به تافیذ مالک است.و معامله یح و اگر ندایاده نبوده، فضول ، معامله صحباشد اگر ندایاده مالک بوده - 1
 ادبی و ل وی حرف ندی زناد. عوام، با یکدیگریعای  - 1
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 تعهدمبحث دوم: خسارات عدم انجام 

 خسارات

  خسارپ بر دو نوع است 

 .]خسارپ عدم انجام تعهد ]خسارپ عدم[ و خسارپ تاخیر در انجام تعهد ]خسارپ تاخیر 

 خسارت عدم انجام تعهد

 تعهد به جتای اصتل تعهتد بایتد     قابل انجام ندی باشد و م ،این نوع خسارپ در جایی است که اصل تعهد

 بپردازد خسارپ 

 ًباشد  وحدت مطلوبدر جایی است که تعهد به صورپ  این نوع خسارپ معدوال 

 :تهیه شام عروسی در یک زمان معیای است و اگر متعهد تخلف کاد ندی تواند در زمتان دیگتری   تعهد به  مثال

شام عروسی را تحویل بدهد  یعای اگر متعهد در زمان معین شده نتواند شام را تهیه کاتد، بایتد خستارپ عتدم     

 انجام تعهد بپردازد.

 وحدت مطلوب:

    یعای تعهدی که باید در زمان معین انجام بشود، اگر در آن زمان انجام نشود، دیگر انجتام آن ستودی

 ندارد و متعهد باید خسارپ عدم انجام تعهد ورداخت بشود.

 خسارت تاخیر در انجام تعهد

 ست این نوع خسارپ در جایی است که اصل تعهد قابل انجام است، اما متعهد دیر کرده ا 

 م تعهد، خسارپ تاخیر نیز بپردازد جا متعهد باید عالوه بر انجادر ایا 

  باشد. تعدد مطلوباین نوع خسارپ در جایی است که تعهد به صورپ 

 :ویدانکار ساختدان تعهد کرده است که خانه را تا فالن تاریخ آماده کاد، اما چاتد متاه تتاخیر کترده و      مثال

جا متعهد ]ویدانکار[ هم باید خانه را تحویتل بدهتد، و هتم خستارپ     در ایا خانه را تحویل نداده است هاوز 

 ناشی از تاخیر را بپردازد.
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 تعدد مطلوب:

       یعای تعهدی که اگر زمان انجام آن بگذرد، باز هم قابل انجام است  که اگتر زمتان معتین شتده تعهتد

 انجام نشود، متعهد عالوه بر خسارپ باید خسارپ تاخیر نیز بپردازد.

 گیرینتیجه 

     خسارپ عدم انجام تعهد با اصل تعهد جدع ندی شود ولی خسارپ تاخیر در انجام تعهد بتا اصتل تعهتد

 جدع می شود.

که تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگراین  درمورد عدم ایفای: 116ماده

طـرف   مدتی مقرر نبودهتعهد  یاگر برای ایفا مزبور منقضی شده باشد؛ وتعهد مدت معینی مقرر شده و مدت برای ایفای 

[ بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده متعهدلاه ] وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او

 .است

 تعهد به نتیجه  تعهد به وسیله و 

 تعهد به وسیله

  تالش می کاد تا کار خود را درست انجام بدهد  اما مدکن است تالش او تعهدی است که در آن متعهد

 به نتیجه مورد نظر نرسد 

 :ویروزی در دعواتعهد وکیل به  –ش امین برای حفظ مال مورد امانت تال -تالش وزشک برای نجاپ بیدار  مثال. 

 تعهد به نتیجه

  ،مگر این که مشکلی ویش بیاید کته از  تعهدی است که در آن متعهد باید کارش را درست انجام بدهد

 توان او خارج باشد  یعای اگر اوضاع آرام باشد، متعهد باید نتیجه مورد نظر را به دست بیاورد.

 :جا عدل متعهد باید نتیجه بدهتد  یعاتی بتار را بته     حدل و نقل برای بردن بار  در ایاتعهد متردی  مثال

 مثال ترادف و تلف شدن مال[ که از توان او خارج باشد.مقرد برساند، مگر این که مشکلی ویش بیاید ]

 



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

83 
 

 تفاوت تعهد به وسیله با تعهد به نتیجه  

 تفاوت در بار اثباتی آن ها است؛ 

  در تعهد به وسیله اگر متعهد تخلف کاد، متعهدله در صورتی می تواند از وی خسارپ بگیرد، که تقریر

از  –از امین تاها در صورتی می توان خسارپ گرفتت کته تقرتیر او ثابتت بشتود       مثال: او را ثابت کاد 

 وکیل هم هدین طور.

      اما در تعهد به نتیجه به محض این که متعهد تخلف کرد، مسئول است و لزومتی نتدارد کته تقرتیر وی

 ، باید قوه قاهره را اثباپ کاد برای رهایی از ورداخت خسارپمتعهد  و بشود   ثابت

 جه در تعهد به وسیله با اثباتی با متعهدله است، اما در تعهد به نتیجه بار اثباتی با متعهد است.در نتی 

 نکته: 

  تشخیص داد  «نتیجهتعهد به »را از  «تعهد به وسیله»از کلداپ کلیدی می توان 

 :است  تعهد به وسیلهمی توان فهدید که ماظور « تقریر»از لفظ  مثال 

  است. نتیجهتعهد به می توان فهدید که ماظور « قوه قاهره»از لفظ و 

 اصل:

 .در مواقع شک، اصل بر این است که تعهد به نتیجه است 

شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجـام بـه    وقتی محکوم به تادیه خسارت می [به نتیجاه ] متخلف از انجام تعهد: 111ماده

 .توان مربوط به اونمود است که نمی[ قاهرهقوه ] واسطه علت خارجی بوده

نتواند ازعهده تعهد خـود   خارج از حیطه اقتدار اوستکه دفع آن  ای به واسطه حادثه [تعهد باه نتیجاه  ] اگر متعهد: 111ماده

 .محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود ،برآید

 قوه قاهره

 متعهتد بته جبتران    چهتار شترط  در صورپ جدع شتدن   کهاز ارداده متعهد است  حادثه ای خارج ،

 د گردخسارپ محکوم ندی 
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 شروط قوه قاهره

 :ًلزوماً حادثه طبیعی نیست. – و امثالهم. زلزله  ، سیل :مانند  ق.م 113اراده متعهد باشد: ماده  خارج از اوال 

 :ًمثالً کسی نمی تواند زلزله را دفع کند!  ق.م 112ماده غیر قابل دفع باشد  دوما 

 :ًمثالکسی نمی توان زلزله را پیش بینی کند، حتی یک ثانیه قبل از آن. قابل ویش بیای باشد غیر  سوما 

 :ًیعنی حادثه دقیقا در جایی رخ بدهد که تعهاد بایساتی    رخ بدهد.]در مسیر اجرای تعهد[  در محل اجرای تعهد چهارما

 اجرا بشود.

 نکته:

   ق.م. 112و  113دو مورد نخست: مواد در قانون فقط به دو شرط از شروط فوق اشاره شده است 

 1برادران است. کتراز دبرداشتی شهبازی و مورد چهارم  دکتراز  برداشتی مورد سوم 

 وجه التزام

 کته میتزان آن در عقتد تعیتین شتده استت و        ،وجه التزام عبارپ است از خسارپ تخلف از انجام تعهد

 1متخلف باید هدان مقدار را بپردازد.

 دو نوع وجه التزام نیز وجود دارد  3نوع خسارپ وجود دارد،جایی که دو از آن 

  عدم انجام تعهد»برای وجه التزام»  

  تاخیر در انجام تعهد» برایوجه التزام». 

 

 

 

                                                           
 ند.ه االبته دکتر برادران مورد سوم را نیز از قلم نیاداخت - 1
 میزان واقعی خسارپ الزم نیست و نیازی به کارشااسی ندارد. توجه: در تعهد قراردادی در صورپ تعیین وجه التزام، اثباپ - 1
 انجام تعهد: رک. ابتدای مبحث دوم هدین فرل. در خسارپ عدم انجام تعهد و خسارپ تاخیر - 1
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 عدم انجام تعهد برایمثال برای وجه التزام 

 ضدن  شخری با یک رستوران قرارداد می بادد که در روز خاصی، شام عروسی را برای او تهیه کاد  در

خسارپ عدم انجام تعهد را برای مثال بیست میلیون تومان تعیین می کااد  یعاتی در صتورتی    ،قرارداد

نتواند تعهد خود را ]آماده سازی شام عروستی[ انجتام بدهتد، بایتد وجته       ،که متعهد در روز معین شده

خستارپ وارد آمتده   یتک میلیتون    حتی اگر به متعهدله فقتط   تعییای ]بیست میلیون تومان[ را بپردازد

 باشد.

 تاخیر در انجام تعهد. برایمثال برای وجه التزام 

  را در تاریخ مشخرتی تحویتل بدهتد  در     اوشخری با یک ویدانکار ساختدان قرارداد می بادد که خانه

ال در ازای هر روز صد هزار تومان تعیین تتتتتتتضدن قرارداد خسارپ تاخیر در انجام تعهد را برای مث

در تاریخ معین شده، نتواند خانه را تحویل بدهتد، بایتد عتالوه بتر      ]ویدانکار[ د  یعای اگر متعهدمی کاا

 مبلغ تعییای ]صد هزار تومان[ را به متعهدله بپردازد.تاخیر، تحویل خانه، به ازای هر روز 

خسارت تادیه نماید، حـاکم  : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان 135ماده

 [.برخالف حقوق انگلیس] .[ نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم کنددادگاه]

 

 شرط تحدید مسئولیت

 جا، حداکثر مسئولیت متعهد مشخص می شود با وجه التزام فرق دارد  در ایا این شرط 

  کارشااس[ مشخص بشود،یعای اوالً باید میزان واقعی خسارپ ]توسط 

 از آن ندی وردازد  و  یای در قرارداد باشد، متعهد بیشثانیاً اگر میزان واقعی خسارپ بیشتر از رقم تعی

 اگر میزان خسارپ کدتر از رقم تعیین شده در قرارداد باشد، متعهد هدان رقم کدتر را می وردازد.
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 مثال:

  صد میلیون تومان مسئول باشد  1تادر قرارداد نوشته می شود: در صورپ ورود خسارپ به متعهدله، متعهد 

 جا وس از تعیین میزان خسارپ توسط کارشااس، اگر خسارپ بیش از صد میلیون باشد، متعهتد  در ایا

ل هشتاد میلیون فقط هدان صد میلیون را می وردازد و اگر خسارپ کدتر از صد میلیون باشد، برای مثا

 میلیون ندی وردازد. دباشد، متعهد بیش از هشتا

 شرط عدم مسئولیت

 مسئول نباشد به آن شرط عتدم مستئولیت    حتی در صورپ تقریر اگر در قرارداد شرط شود که متعهد

 می گویاد 

  :شترطی مالک اصرار دارد که مال خود را به امانت به دست کسی بسپارد، امتا آن فترد ]امتین[ بته     مثال 

 قبول می کاد که اگر مال ]حتی با تقریر وی[ از بین برود، مسئولیتی نداشته باشد.

 تاثیر شرط عدم مسئولیت

 صحیح است  [در بیشتر موارد]اصوالً  سئولیت درج شرط عدم م 

  1:به توافق اراده ها احترام گذاشت ،با در نظرگرفتن موارد زیر بایدیعای 

  تقریر عددی نباشد  

  بدنی نباشد خساراپ  

 .لطده به حیثیت و شرافت و آبرو نباشد  

 

 

                                                           
 مسئولیت است.وجود داشته باشد، شرط تحدید « تا»وجود نداشته باشد، وجه التزام است. اما اگر لفظ « تا»اگر در جدله لفظ  دقت شود: - 1

 .است نافذ قانون نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خروصی قراردادهای ق.م: 13ماده - 1
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 مبحث سوم : اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 1قراردادها اصل نسبی بودن

  و در آن هتا متوثر استت     قائم مقتام طبق این اصل، هر قراردادی که ماعقد می شود، فقط بین طرفین و

 مقابل شخص ثالث اثری ندارد 

  ایجاد می کاد و نه تعهدی.نه حقی برای اشخاص ثالث 

 ثنائات اصل نسبی بودن قرارداد هااست

 1تعهد به نفع ثالث  .4

3معامله فضولی  .5
 

 4قرارداد های جدعی .6

[ بناد دوم آن ها موثر اسـت، مگـر درمـورد ]    5: معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی131ماده

 6[.تعهد به نفع ثالث] 116ماده

 

 

 

                                                           
 جا فقط به خاطر کامل بودن فرل تکرار شده است.این مبحث اشاره شده بود، در ایا در فرل دوم، به« تعهد به نفع ثالث»در بحث  - 1

 به فرل قبل رجوع شود. «تعهد به نفع ثالث» اپن توضیحدبرای دی - 1
 به فرل واجم رجوع شود.« معامالپ فضولی» اپبرای دیدن توضیح - 1
 به فرل اول رجوع شود.« عقود یا قراردادهای جدعی»برای دیدن توضیحاپ  - 4
 به فرل قبل رجوع شود. «قائم مقام» اپن توضیحدبرای دی - 5
 .باداید ثالثی شخص نفع به هم تعهدی کاد می خود برای شخص که معامله ضدن در است مدکن مع ذالک ......  ق.م:  126ماده - 6
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 مطالب فهرست

  انحالل شرطو  اسقاط شرط، شروط صحیح، شروط باطل، تعریف شرط مطرح می شوند: این فرلمباحثی که در. 

 تعریف شرط

 1توافق فرعی است یعای عقد توافق اصلی و شرط   می آیدفرعی که در ضدن عقد  است ، توافقیشرط 

  رابطه عقد و شرط، رابطه اصل و فرع است، که از این رابطه دو نتیجه به دست می آید 

 :شرط هم باطل است  1اگر عقد ]از ابتدا[ باطل باشد، نتیجه نخست 

 :اگر شرط باطل باشد، عقد باطل نیست. نتیجه دوم 

 نخست، را در قسدت انحالل شتروط، ]در وایتان   : استثاای نتیجه استثاائاتی دارند که ،این دو نتیجه البته

 را در زیر می خوانیم. فرل[ و استثاای نتیجه دوم

 شروط باطل

 ست نیباطل  ، هرگاه شرط، باطل باشد عقدطبق نتیجه دوم 

 می کااد اطلی وجود دارند که عقد را هم باطل استثاائاتی دارد: یعای شروط ب قاعدهاین  اما 

 به دو دسته تقسیم می شوند  به عبارپ دیگر، شروط باطل 

 [ :شـروط  [ و شروط باطلی که مبطل عقد هستتاد ] شروط غیرمبطلشروط باطلی که عقد را باطل ندی کااد

 [.مبطل

 اقسام شروط باطل

 مبطل شروط باطل غیر .1

 شروط باطل مبطل. .1

                                                           
 هر دو ]عقد و شرط[ توافق هستاد. - 1

کته عقتد از هدتان    غلط است  در ایاجا هم ماظور این است « باطل شدن»عقدی که صحیح ماعقد شود، محال است که باطل بشود، در کل واژه  دقت شود: - 1

 ابتدا باطل بوده است.
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 :مبطلشروط باطل غیر

  این شروط، شروطی هستاد که خود باطل اند، اما عقد را باطل ندی کااد 

 .علت غیرمبطل بودن این است که: این شروط به ارکان عقد خللی وارد ندی کااد 

  آمده است و دو مورد هم در قانون ذکتر   ق.م. 111این شروط واج مورد هستاد  که سه مورد در ماده

 نشده اند 

 شـرط   وشرط با جهت نامشـروع   ،شرط نامشروع ،شرط بی فایده ،شرط نامقدورعبارتاتد از:   غیرمبطل شروط

 .مجهول

 1شرط نامقدورالف: 

  به شرطی که ندی توان آن را انجام داد، شرط نامقدور می گویاد 

  :نامقدور نسبی ونامقدور مطلق شرط نامقدور خود بر دو نوع است. 

 شرط نامقدور مطلق:

  1ندی تواند آن را انجام بدهد  یهیچ کسنه تاها مشروط علیه، بلکه شرطی است که  

  نتیجه باطل است. شرطی محال است  در ،نامقدور مطلقبه عبارتی شرط 

  زیرا اگتر نامقتدور نستبی باشتد، باطتل       نامقدور مطلق است ق.م.  111نامقدور در ماده ماظور از شرط

 نیست 

 .علت باطل نبودن شرط نامقدور نسبی: چون به هزیاه مشروط علیه، شرط توسط دیگری اجرا می شود 

 شرط نامقدور نسبی:

  که مشروط علیه ندی تواند انجام بدهد، اما دیگری می تواند آن را انجام بدهد شرطی است 

 3توسط دیگری اجرا می شود. ،هدان طور که گفته شد، این شرط باطل نیست و به هزیاه مشروط علیه 

                                                           
 ق.م. 143است: ماده  «مدتاع»نامقدور هدان  - 1
   که توسط هیچ کس مقدور نیست.«مریکاآبه  از تهران تعهد به رسانیدن طرف در عرض یک ساعت»مثل شرط  - 1
 ر می شود.ید]متخرص[ تع ماشین توسط تعدیرکار ]متعهد[ اوباشد، به هزیاه ن   اگر متعهد، متخرص در تعدیر ماشینتعدیر ماشین شرطبرای مثال:  - 1
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 شرط بی فایدهب: 

 جا مالک شخری است، نه نوعی وط له فایده نداشته باشد  در ایاشرطی است که برای مشر 

          یعای مدکن است شرطی برای هیچ کسی جز مشتروط لته فایتده نداشتته باشتد: ماناتد یادگتاری هتای

 خانوادگی.

  ق.م: اگر از شرط بی فایده ]ل و[ صرف نظر بشود، التزام به عقد تترجیح   143دکتر کاتوزیان ذیل ماده

 دارد و خیار فسخ ایجاد ندی شود.

 شرط نامشروعج: 

  اخـالق  و یا  نظم عمومییا  قانون امریمخالف باشد   مواردیکی از این شرط نامشروع شرطی است که با

 1.حسنه

 بته   یتا  و بتوده  حستاه  اختالق  ختالف  بتر  که را خروصی قراردادهای یا و خارجی قوانین ندی تواند محکده ق.م: 235ماده

 گذارد، اجرا موقع به می شود محسوب عدومی نظم با مخالف دیگر به علت یا جامعه احساساپ کردن دار جریحه واسطه

 .باشد مجاز اصوالً مزبور قوانین اجرا  چه اگر

 :جا بته ختوبی   دای مواد مخدر تهیه کای!  در ایامق به شدا می فروشم، به شرطی که برای منخانه ام را  مثال

هیچ ربطی به عقد ]فروش خانه[ ندارد و به هدین دلیل عقد را باطتل ندتی کاتد،     ،می توان دریافت که شرط

 فقط شرط باطل است.

 شرط با جهت نامشروعد: 

  1شرط با جهت نامشروع، شرطی است که خود صحیح است، اما هدف  و جهت آن نامشروع است 

 :ا آن متواد مختدر   تتا بت   دبدهی عاریه را به من شدا می فروشم، به شرطی که ماشیاتانرا به  ام خانه مثال

ماشین شدا را  ،ضدن عقد بیع ممن می توانت، یعای جا شرط به خودی خود صحیح اسحدل کام!  در ایا

 بگیرم، اما جهت آن ندی تواند نامشروع باشد. عاریههم 

                                                           
 بین نظم عدومی و اخالق حساه، رابطه عدوم و خروص مطلق وجود دارد. - 1

نامشروع است، که عقتد را باطتل    جهت شرطیا  شرطجا شروع و عقد باطل است، اما در ایانام معاملهق.م. جهت  113در ماده  دقت شود: - 1
 ندی کاد  چون شرط فرع بر عقد است.
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 شرط مجهول: ـه

  معلوم نباشد محتوای آن شرطی است که 

  جا معلوم نیست چه انجام بدهی  در ایا یک کاریشرط این که برایم مثالً خانه ام را به شدا می فروشم به

 ؟کاری

 1لطده ای وارد ندی آید. ،اما به بیع خانه شرط باطل است، در نتیجه 

 نکته:

 :ًهدان طوری که از عاوان این شروط ]شروط غیرمبطل[ معلوم است، این شروط خود باطل اند، امتا   اوال

 عقد را باطل ندی کااد 

 :ًخیاری ندارد «قاعده اقدام»اگر مشروط له به باطل بودن شرط آگاه باشد به دلیل  دوما ، 

 1حق فسخ دارد. باطل بودن شرط جاهل باشد، به مشروط له اما اگر 

 مواد مرتبط:

 :شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 131ماده

رک. ماده [. است« محال»منظور از غیرمقدور، غیرمقدور مطلق ][ و استمنظور شرط فعل ] باشد؛ [ممتنع] مقدورآن غیر 3شرطی که انجام .1

 ق.م. 012

 [.مالک در نفع و فایده شخصی است] شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛ .1

 [.مخالف با نظم عمومی، اخالق حسنه و قانون امری باشد] .شرطی که نامشروع باشد .3

  نیز برآن ها افزود. را «شرطی که جهت آن نامشروع باشد»و « مجهولشرط »عالوه بر موارد مذکور در این ماده، باید 

 

 

                                                           
جا شرط مجهول است کته عقتد   ل باشد عقد باطل است، اما در ایاق.م. اصل معامله نباید مجهول باشد که اگر مجهو 116در ماده  دقت شود: - 1

 را باطل ندی کاد  چون شرط، فرع بر عقد است.
 .« 6»مدنی  است که نسبت به موضوع جاهل باشد. رک. جزوه اکثر خیاراپ مربوط به کسی - 1
 است  چون تاها چیزی که قابلیت اجرا یا تخلف دارد، تعهد می باشد.« شرط فعل»ماظور  ،می توان دریافت که« انجام»جا از لفظ در ایا - 1
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 [شرط نامقدور] شرط ممتنع

کسی که شرط بر  ،بوده است [نامقادور ] انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع ،بعد از عقد اگر: 145ماده

رک.  باشـد.  [قاعده اقادام ] امتناع مستند به فعل مشروطه له که ین، مگر انفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت

 ق.م. 232بند او: ماده 

 .مثال برای این ماده: وارد کردن اجااسی به داخل، که قبالً مجاز بوده و امروزه تحریم شده اند و ندی توان وارد کرد 

 شروط باطل مبطل

  عقد را هم باطل می کاد گاهی اوقاپ، شرط ضدن عقد، نه تاها خودش باطل است، بلکه 

  عقد خلل می رساند.ارکان  ه یکی ازط بوشراین این است که:  مبطل بودنعلت 

  مورد هم در قانون ذکتر   یکآمده است و  ق.م. 111مورد در ماده  دومورد هستاد  که  سهاین شروط

  نشده است

  :شـرط   وشرط مجهولی که موجب جهل به عوضین بشـود   ،شرط خالف مقتضای ذات عقداین شروط عبارتاد از

 نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کند.

 شرط خالف مقتضای ذات عقدالف: 

 مقتضا و مقتضی:

 ضا، و به خود عقد مقتضی می گویاد به اثر عقد مقت 

 .مقتضا بر دو نوع است: مقتضای ذاپ و مقتضای اطالق 

 مقتضای ذات:

  است  قصد طرفینیعای اثری که موضوع  اثر اصلی عقد مقتضای ذاپ، یعای 

 تدلیک است  مقتضای ذاپ بیع مثال اثر اصلی عقد بیع، تدلیک است  یعای 

 .مقتضای ذاپ نکاح، رابطه زوجیت است، مقتضای ذاپ ضدان، تعهداپ ضامن است 

 1اطل و مبطل است.پس اگر در عقد شرطی بشود که به مقتضای ذات ]قصد طرفین[ خلل وارد کند، آن شرط ب 
                                                           

 مثال: خانه ام را فروختم به شرط این که مالک آن نشوی. - 1
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 مقتضای اطالق:

  مقتضای اطالق یعای اثری که در صورپ سکوپ طرفین، جز  عقد محسوب می شود 

   اگر خالف آن شرط نشود، مقرراتش باید اجرا بشود.که یعای هدان قانون تکدیلی 

 د است، مگر این که طرفین بر خالف آن توافق کرده باشاد.ی از عقیجز ،قانون تکدیلی 

 مقتضای اطالق بیع، حال بودن مبیع و ثدن است  یعای به محض وقوع بیع، طرفین باید ثدن و مبیع : مثال

را تحویل بدهاد  اما می توان خالف آن توافق کرد  یعای می توان توافق کترد کته مبیتع یتا ثدتن حتال       

ن لطدته ای وارد  ت و به آتتتتتتتاسبیع نسیه ، در این صورپ ثدن حال نباشد: توافق بشود که نباشد. مثال

 می آید.

 نتیجه گیری:

 عقد را باطل می کاد، چون خالف قرد طرفین و خالف قتانون امتری   عقد خالف مقتضای ذاپتوافق بر ،

 است 

 بر خالف قتانون   ، توافقتوافق این د  چونرسان ندی دعق خللی به ،عقد خالف مقتضای اطالقاما توافق بر

 ایرادی ندارد. تکدیلی است و

 مجهولی که موجب جهل به عوضین بشودشرط ب: 

  گاهی اوقاپ شرط مجهول است و مورد معامله را نیز مجهول می کاد  در این صورپ عقد باطل است 

 :فقط خودش مجهول باشد، و جهل را به عوضین سترایت ندهتد، عقتد     ،اگر شرط مجهول به عبارت دیگر

 در غیر این صورپ عقد باطل است. 1صحیح است 

 :کیلو برنج دارم ]مقدار آن ها دقیقاً معلوم است[  این صد کیلو را به شرطی می فروشم که  من صد مثال

دار کاید، اما متن از آن هتا مقت   ای شدا وول صد کیلو را ورداخت هرچه قدر خواستم از آن ها بردارم  یع

امله را و مع می شود جهل به عوضینباعث جا هم شرط مجهول است و هم نامعلومی بر می دارم  در ایا

 .غرری می کاد

                                                           
 شرح داده شد. «شروط غیرمبطل»که در  طوریبه  - 1
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 شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کندج: 

      گاهی اوقاپ شرط نامشروع است و به عقد سرایت ندی کاد  به شکلی کته در شتروط غیرمبطتل شترح

 داده شد 

 [ را نیز نامشروع می کاد  که هتم ختودش   نه جهت شرطاما گاهی اوقاپ شرط نامشروع، جهت معامله ]

 هم عقد. باطل است و

   جتا شترط   ر آن قدارخانته دایتر کاتی!  در ایا   مثال: خانه ام را به شدا اجاره می دهم، به این شترط کته د

 نامشروع است و جهت معامله را نیز نامشروع می کاد  در نتیجه هر دو ]شرط و عقد[ باطل هستاد.

 ماده مرتبط:

 :شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن عقد است :133ماده

 عهد؛ [ذات] خالف مقتضایشرط  .1

 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. .1

 .عالوه بر شروط فوق، شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کاد را نیز باید بر آن ها افزود 

 شروط صحیح

  شرط فعلو  شرط نتیجه، شرط صفتق.م. شروط صحیح سه دسته اند   114مطابق ماده. 

 :شرط بر سه قسمت است :134ماده

 ]راجع به مال است و مربوط به طرفین نیست[. ؛شرط صفت  .1

 ]شرط تحقق یک عمل حقوقی در ضمن عقد اصلی[. شرط نتیجه؛ .1

 ] راجع به طرفین است و ربطی به مال ندارد[. .یا نفیاً شرط فعل اثباتاً .3

 .مورد معامله [مقدار] یا کمیت [وصف] شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت

 .[تعریف دقیق: شرط کردن مقتضا و نتیجه یک عقد یا خود یک عقد در ضمن عقد دیگری].شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود

 .ست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی ازمتعاملین یا بر شخص خارجی شرط شودا شرط فعل آن
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 شرط صفتالف: 

  است  یا راجع به مقدار است]کدیت[، و یا راجع به وصف]کیفیت[.شرط صفت بر دو نوع 

 فایده شرط صفت:

  در معامله سه چیز باید معلوم باشد  مقدار، جاس و وصف 

 :اگر در معامله ای ]برای مثال بیع[، مقدار مبیع معلوم نباشد، یا اوصاف آن مشخص نبایتد    در قالب مثال

 این معامله باطل است 

  کایم که مبیع فالن مقدار باشد و یا فالن صتفت را   برای جلوگیری از بطالن، در آن شرطحال می توانیم

 داشته باشد 

  با درج شرط، معامله صحیح است  حتی اگر بعداً معلوم بشود که مبیع آن مقدار نبوده و یا آن وصف را

 نداشته است  البته احکام خاص خود را دارد که در ادامه به آن ورداخته می شود.

  حال ]بعد از بیع[،زمین هزار متر باشد، آن را خریدارم، می گوییم اگر : در بیع آن استمثال مبیع زمین 

 صحیح است. بیع اگر زمین بیشتر و یا کدتر از هزار متر باشد، باز هم

 شرط مقدار:

  متفاوپ هستادشرط مقدار در دو مورد جداگانه باید بررسی بشود، چون با هم  

  وذیر تجزیه  شرط مقدار اشیایوذیر و ناتجزیه  اشیایدر شرط مقدار 

 شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر:

 تجزیه ناوذیر ماناد: زمین، خانه، باغ، فرش و امثالهم. یاشیا 

  مقدار معیای معامله بشود، اما بعداً معلوم شود شرط هرگاه یکی از اشیا  تجزیه ناوذیر، ماناد موارد فوق به

مقدارِ شرط شده است، مشتری حق فسخ دارد، و اگر بیشتر از مقدارِ شرط شده باشد، بایع  که مبیع کدتر از

 حق فسخ دارد.

 از کدتتر  که شود معلوم بعد و باشد شده فروخته معین مساحت داشتن شرط به ملکی ]تجزیه ناوذیر[ اگر ق.م: 155ماده 

فستخ   آن را متی توانتد   بایع است، بیشتر که شود وممعل اگر و داشت  خواهد را فسخ  معامله حق مشتری است مقدار آن

 ندایاد  تراضی نقیره یا محاسبه زیاده به طرفین صورپ دو هر در این که مگر کاد،
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 شترط  بته  و ندی شود مدکن ضرر بدون آن تجزیه که باشد ]تجزیه ناوذیر[ فرش یا خانه قبیل از مبیع اگر ق.م: 185ماده 

 بایع دوم صورپ در و مشتری اولی صورپ در آید، در بیشتر یا کدتر تسلیم حین در ولی شده فروخته معین مقدار بودن

 .داشت خواهد فسخ حق

 مالک حق فسخ:

  است  «ضرر»مالک حق فسخ، کدتر یا بیشتر درآمدن مبیع نیست، بلکه مالک 

  ق.م. مورد غالب را بیان کرده اند  مورد غالب ایتن استت کته در صتورپ کتم بتودن        185و  155مواد

 مبیع، مشتری ضرر می کاد و در صورپ زیاد بودن، بایع متضرر می شود 

   اما گاهی مدکن است، قضیه وارونه بشود: یعای مدکن است مشتری از زیاد بودن مبیع متضرر بشود  بترای

مثال: من برای اتاق شش متری ام قرار بود قالی بخرم، بعد از بیع، معلوم می شود قالی نُه متر است، که بته  

 ر من ندی آید.کا

 کدام خیار؟ –حق فسخ 

 1است. «خیار تخلف از وصف»، آمده است[، ق.م. 185و  155در دو ماده فوق ]ی که خیار فسخ 

 تخصیص:

 [ در مورد 185و  155دو ماده فوق ،].تخریص خورده اند  قانون ثبت 142توسط ماده  1،ملک با سند رسمی ق.م 

 :از مقتدار شترط    4بیشتراگر بعد از بیع مشخص بشود کته   3است،زمیای که دارای ساد رسدی  به این شرح

]درخواستت   ساد زمتین را نیتز اصتالح کاتد     6اضافه به بایع، 5شده  است، مشتری باید عالوه بر رد ثدن

 .اصالح  ساد بکاد[

 

 

                                                           
 .« 6»حقوق مدنی جزوه  رک. برای آشاایی کامل با خیارپ، - 1
 ق.م. است. 185و  155شامل زمین با ساد عادی ندی شود  اگر ساد عادی باشد، مشدول مواد  - 1
 که در آن ساد، مساحت زمین نیز نوشته باشد  چون در برخی از اسااد، مساحت ذکر نشده است. - 1
 ق.م. است. 185و  155شامل کدتر درآمدن مبیع ندی شود  اگر کدتر از مقدار شرط شده باشد، مشدول مواد  - 4
 ثدن بر اساس قیدت روز معامله.ورداخت  - 5
 د.یعای در این صورپ بایع حق فسخ ندار – اگر بایع از گرفتن ثدن خودداری کاد، مشتری آن را به صادوق اداره ثبت تودیع می کاد. - 6
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 شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر:

   امثالهم. گادم، لوبیا، نخود، برنج، عدس ووذیر ماناد: تجزیه اشیا 

 وذیر، ماناد موارد فوق به مقدار معیای معامله بشود، اما بعداً معلوم شود که یکی از اشیا  تجزیه  هرگاه

و  یا تراضی بته نقیرته   ]خیار تبعض صفقه[ فسخ  دارد دو راهمبیع کدتر از مقدارِ شرط شده است، مشتری 

  اخذ ثدن اضافی

   مازاد متعلق به بایع است و کسی حق فسخ ندارد  چون تجزیه اگر بیشتر از مقدارِ شرط شده باشد، اما

 وذیر است و به راحتی می توان مازاد را از آن جدا کرد.

 :بایع گفته بود که گونی برنج صد کیلو است، حال ]وس از بیع[، معلوم می شود  نَوَد کیلو است و یتا   مثال

 صد و واج کیلو است.

 :دو راه مشتری

 مشتری دو را دارد  وذیر کدتر از مقدار شرط شده باشد، هگفتیم اگر مبیع تجزی 

  به اندازه ای که کدتر درآمده  از ثمن پرداختیفسخ می کاد و یا خیار تبعض صفقه مشتری یا عقد را به استااد

 1بر می دارد.است، 

 شرط وصف:

       وصتف   هرگاه مورد معامله به شرط داشتن وصف یا اوصافی معاملته بشتود و بعتداً مشتخص بشتود کته

مشروط را ندارد، مشروط له ]کسی که شرط به نفع او شده استت[، حتق فستخ ]خیتار تخلتف از وصتف[       

 دارد.

 مثال:

  ص متی شتود کته بافتت     باشد  اما وس از بیتع مشتخ   «بافت کاشان»فرشی را به این شرط خریده ایم که

 .کاشان ندی باشد

                                                           
 مشتتری  آیتد،  در آن مقتدار  از کدتتر  تسلیم وقت در و بوده معین مقدار حیث از مبیع ]تجزیه وذیر[ معامله حال در ق.م: هرگاه 184ماده - 1

 از زیتاده  مبیتع  اگتر  و نداید قبول موجود نسبت به ثدن از ای حره تادیه با را موجود قیدت یا کاد فسخ ]خیار تبعض صفقه[ را بیع که دارد حق

 است. بایع مال زیاده باشد معین مقدار
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 اما وس از بیع مشخص می شود که ماشتین  باشد، خریده ایم   «کیلومترصفر» ،ماشیای را به شرط این که

 دوم است. دستِ

 

کسی که شرط  ،هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست: 135ماده

 1[.و یا با همان وضعیت قبول کند] خواهد داشت.[ «شرط»خیار تخلف از وصف] به نفع او شده است خیار فسخ

 نکته

 وجتود نتدارد  چتون در    « معامله مال کلتی »که شرط صفت مربوط به مقدار و وصف است، در  جاییاز آن

 هدیشه مقدار و وصف معلوم است « کلی»

       به عبارپ دیگر: در معامله مال کلی، شرط مقدار و وصف وجتود دارد و شترط کتردن دوبتاره آن، تحرتیل

 حاصل است.

 :معین وجود دارد.شرط صفت، فقط در عین معین و کلی در  در نتیجه 

   خرید  در واقعیعای ما وقتی معامله مال کلی انجام می دهیم، ابتدا مقدار و وصف آن را تعیین می کایم

ابتتدا آن هتا را   از باطل است  وس یعای ما  ،«آن مقدار و اوصاف جاس،» و فروش مال کلی بدون تعیین

مقتدار و   هدتان استت متالی بتا     مجبورتخلف بشود، فروشاده  شروط تعییایمشخص کرده ایم و اگر از 

 تهیه کاد  اوصاف برای فروشاده

  آن مقتدار   به شرط مقدار و وصف معین فروختته شتود، و بعتداً    «کلی در معین»و یا  »معین»اما اگر مالی

و یتا     یا فستخ متی کاتد   [ داردخیار تخلف از وصفنباشد و یا آن وصف را نداشته باشد، مشتری حق فسخ ]

 ق.م. 115مبیع را با هدان اوصاف و مقدار قبول کاد. ماده 

 

 

 
                                                           

1
 باشد. نشده ذرع یا کیل یا نشده شدرده مبیع هاوز چه اگر می شود واقع بیع شود، فروخته معین مقدار ]یا وصف[ به شرط مبیع اگر ق.م: 141ماده - 
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 شرط نتیجهب: 

 تعریف:

 را در دانتان  ق.م.[ مااسب نیست: تعریف حقوق  114جایی که تعریف شرط نتیجه در قانون ]ماده از آن

 می خوانیم: این مورد

 عقتد را ماعقتد کاتیم یعاتی      آنیک عقد برسیم ، باید  [اثر یا مقتضاای ] اصوال برای این که به نتیجه :مقدمه

ناچاریم قالب آن عقد را انشا  کایم تا به نتیجه آن برسیم  اما گاهی بدون این که عقدی را انشا  کاتیم  

 به این شرط نتیجه می گویاد. 1می توانیم نتیجه آن را در ضدن یک عقد دیگر بیاوریم:

 :در ضدن یک عقد، نتیجه یک عقد دیگر بیایتد، و یتا در ضتدن    شرط نتیجه یعای شرط کایم که » تعریف

 «.یک عقد نتیجه یک ایقاع بیاید

 تعریف ساده تر و اقسام شرط نتیجه:

  [ عقتد  نتیجاه [ دارد، اما ما در ایتن عقتد اثتر ]   نتیجهخودش نیز اثر ] کهبه عبارپ دیگر: ما یک عقد داریم

 با دو اثر  ای یک عقد داشته باشیمنیز می آوریم  یعرا دیگری 

    وس شرط نتیجه بر دو نوع است: در ضدن یک عقد، نتیجه یک عقد دیگر بیاید  یا در ضدن یتک عقتد

 نتیجه یک ایقاع بیاید.

 در ضمن یک عقد، نتیجه یک عقد دیگر بیاید:

  به این شرط کته در فتالن کتار وکیتل متن      فرختم دویست میلیون: خانه ام را به شدا مثالدر قالب یک ،

 باشی 

 وکالت را در بیع عقد اثر  یعای من شدید  در ضدن آن شدا وکیلو  جا ما عقد بیع را ماعقد کردیمیاا در

 1آوردیم.

                                                           
 بر برای رسیدن به نتیجه یک عقد.راهی میان - 1
با آمدن آن در ضدن بیع ]که عقدی الزم است[، الزم می شود  البته هدیشه این طور نیست: یعای مدکن استت هتر دو عقتد     کهوکالت عقدی جایز است،  - 1

 جایز باشاد، یا هر دو الزم باشاد و یا اولی الزم باشد و دومی جایز و یا این که دومی الزم باشد و اولی جایز.
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 در ضمن یک عقد نتیجه یک ایقاع بیاید:

  خانه ام را به شدا فروختم دویست میلیون، به این شرط که طلبی کته از قبتل از متن    مثالدر قالب یک :

 داشتی ساقط بشود 

 کردید  یعای اثر ایقاع ابترا  را در   1عقد بیع را ماعقد کردیم و در ضدن آن شدا من را ابرا  جا مادر ایا

 عقد بیع آوردیم.

 نکته مهم

 شرط نتیجه باید غیرتشریفاتی باشد:

  باشد، در غیر این صورپ، باطل است  غیرتشریفاتیشرطی که به عاوان نتیجه در عقد می آید، باید 

  باشدکه به محض وقوع عقد، نتیجه حاصل بشود  در عقود و ایقاعاپ تشتریفاتی  یعای شرط باید طوری

 نتیجه فوری حاصل ندی شود 

  طالق ندی تواند به عاوان شرط نتیجه قرار بگیرد، امتا متی تتوان نکتاح را در عقتد دیگتر بته        مثالبرای :

 عاوان شرط نتیجه گاجاند.

نباشد، آن نتیجه به نفس اشـتراط   سبب خاصیشرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به  :136ماده

 .حاصل می شود

 «یعای به محض شرط کردن «: به نفس اشتراط 

 «ماظور تشریفاپ است «: سبب خاصی 

 .عقود عیای را نیز ندی توان شرط نتیجه قرار داد، چرا که نیاز به قبض دارد 

 

 

 

                                                           
 رجوع شود. ]کلیاپ[ جزوههدین  ابتدایبه  ،بیشتر ابرا  ایقاع دو طرفه است: برای دیدن توضیحاپ - 1
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 شرط فعلج: 

  ماهیت شرط فعل هدیشه تعهد است  یعای تعهدی فرعی که در ضدن اصلی عقد می آید 

 که طرفین ملزم به رعایت آن  پ وجود داردهدان طور که می دانیم در ضدن هر عقد، یک سری تعهدا

هستاد  به این  تعهداپ، تعهداپ عقد اصلی می گوییم. حال اگر در این عقتد شترط فعتل درج بشتود،     

 این شرط به تعهداپ عقد اصلی اضافه می شود  تعهداپ فرعی

         برای مثال: اگر عقد اصلی بیع باشد، در آن بایع و مشتتری متعهتد هستتاد کته مبیتع و ثدتن را تحویتل

بدهاد  این ها تعهداپ عقد اصلی هستاد و اگر شرط فعل در این عقد گاجانده بشود، عالوه بر تعهداپ 

 افه می شوند.بیع تعهداپ ناشی از شرط نیز به آن اض

 اقسام شرط فعل:

   از جدع این دو عدتل چهتار شترط بته     که شرط فعل مدکن است راجع به عدل حقوقی و یا عدل مادی باشد

 دست می آید 

  عدل حقوقی  تعهد به عدم انجامعدل حقوقی، شرط  تعهد به انجامشرط 

  مادی. تعهد به عدم انجامعدل مادی، شرط  تعهد به انجامشرط 

 فعل با شرط نتیجهتفاوت شرط 

 تفاوت نخست:

       شرط نتیجه فقط می تواند عدل حقوقی ]عقد یا ایقاع[ باشد  اما شرط فعل متی توانتد هتم عدتل حقتوقی

 عدل مادی باشد.باشد و هم عدل مادی. به عبارتی محال است که شرط نتیجه 

 تفاوت دوم:

 حاصل می شود  ]بعد از انعقاد عقد اصلی[ شرط فعل در آیاده اثرشرط نتیجه، فوراً، اما  اثر 

 :ت: به هدین دلیل شترط نتیجته   تتتتفاوپ اصلی شرط نتیجه با شرط فعل حقوقی در هدین نکته اس توجه

 ندی تواند تشریفاتی باشد، اما شرط فعل می توان هم تشریفاتی و هم غیرتشریفاتی باشد 
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 :کایم  چون تشتریفاتی بتود و بته صترف اشتتراط      طالق را ندی توانستیم برای شرط نتیجه انتخاب  مثال

حاصل ندی شد  اما می توانیم آن را برای شرط فعل حقوقی انتخاب کایم  چون در شرط فعتل حقتوقی   

نیازی نیست که نتیجه آن فوری حاصل بشود  بلکه تعهدی است که در آیاده قرار است متعهتد انجتام   

 بدهد.

 :حاصل بشودط نتیجه تعهد نیست و باید فوری شرط فعل تعهد است اما شر به عبارت دیگر  

 بته محتض ایتن کته در آن عقتد،       ،بیع می خواستیمعقد اگر نتیجه وکالت را در  ،در شرط نتیجه :1 مثال

نتیجه وکالت را قرار می دادیم، شدا وکیل من می شدید  اما در شرط فعل ایتن طتور نیستت، یعاتی در     

 شرط فعل قرار است بعد از عقد اصلی تعهدی جدید انجام بشود، مثال قرار است شدا وکیل من بشوید 

 :اما در شرط فعل حقتوقی گفتته متی شتود     در شرط نتیجه گفته می شود وکیل من شدی،  به عبارت دیگر

 تعهد کن که وکیل من بشوی.

 تفاوت سوم:

  از طارف  تعهد هم این است که اگر متعهد تعهد خود را انجام ندهد، ابتتدا ] قاعده  شرط فعل، تعهد است

تعهد توستط  ، به هزیاه متعهد، [یعنی اگرالزام کارساز نبود] انجام نداد و اگر وس از الزام [ الزام می شوددادگاه

 1دیگری انجام می شود.

 .در نهایت اگر انجام تعهد توسط دیگری  نیز امکان وذیر نبود، متعهدله حق فسخ دارد 

 [ وجود ندارد و مستقیم بته مشتروط لته حتق     دیگری انجام توسط و متعهد الزاماما در شرط نتیجه این روند ]

 فسخ می دهد.

 یک قاعده

  داده شد، شرط فعل یک نوع تعهد است، و قاعده بر این استت کته   هدان طور که در تفاوپ سوم شرح

در تعهداپ، اگر متعهد از تعهدش سرباز بزند، ابتدا الزام می شود و در صتورتی کته التزام متوثر واقتع      

و اگتر توستط دیگتری هتم امکتان        با هزیاه متعهد اجرا می شود و د، فعل مشروط، توسط دیگریونش

 ارد وذیر نبود، متعهد حق فسخ د

                                                           
 نباشد.انجام توسط دیگری، در جایی است که تعهد وابسته به شخریت متعهد  البته - 1
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  استتثاائاتی  این روند  مشهود است  اما الزم به ذکر است ق.م. به خوبی 112تا  113در مواد  قاعدهاین

 به آن ها ورداخته می شود. مربوطهدارد که بعد از متن مواد 

را بجـا   کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن ،یا نفیاً هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً: 131ماده

 .شرط بنماید یتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفا طرف معامله می ،بیاورد و در صورت تخلف

ـ د و اجبار ملتزم به انجام آن غیرهرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شو :138ماده وسـیله شـخص   ه مقدور ولی انجام آن ب

 1.جام آن فعل را فراهم کندتواند به خرج ملتزم موجبات ان حاکم می ،دیگری مقدور باشد

 «ق.م 111ماده  – می تواند خود مشروط له هم باشد« شخص دیگری  

 .برای الزام، باید اجراییه گرفت 

: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشـد کـه   131ماده

 مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف 

 استثنائات قاعده فوق

 ،و در نهایت حق فسخ  اجبار و الزام متعهد بود و انجام توسط دیگری  قاعده 

 به محض این که متعهد، به تعهد خود عدل نکاد، متعهدله  سه موردبه این صورپ است که در  :استثنائات

 ارد خیار فسخ دبالفاصله و بدون نیاز به الزام و ...، 

  دمی شو 1تفسیر مضیق ریح دارد، و نیاز به تر هدیشه الزم به ذکر است که استثاا. 

 

 

                                                           
1
 مواد مرتبط: - 

دیگتری  زد و انجتام عدتل بته توسّتط شتخص      ور امتاتاع  آن ازانجتام   هرگاه محکوم به انجام عدل معیّاتی باشتد و محکتوم علیته    ق.ا.ا.م:  43ماده  *

تواند تحت نظر دادورز )مأمور اجرا  آن عدل راوسیلم دیگری انجام دهد و هزیام آن را مطالبته کاتد و یتا بتدون انجتام       باشد محکوم له می مدکن

رورپ با تحقیقتاپ الزم و در صتورپ ضت    دادگاه مذکور موارد از درهریک. نداید مطالبه  هزیاه الزم را به وسیله قسدت اجرا از محکوم علیه عدل

وصتول   به ترتیبی است که بترای  الزحده کارشااس از محکوم علیه  مذکور و حق نداید. وصول هزیاه باجلب نظر کارشااس میزان هزیاه را معیّن می

   محکوم به نقدی مقرر است

ط له[ شده است اجتازه دهتد کته    ]مشرو تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او ق.م: در صورپ عدم ایفای 111ماده *

 ق.م. 141+ رک. ماده  .خود او عدل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نداید
 د.ه موارد مشابه سرایت داده ندی شویعای ب - 1
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 استثنای نخست: شرط دادن ضامن

 ،وراً حق فستخ دارد و  تتتتتتتتتو طرف ضامن ندهد، متعهدله ف 1هرگاه شرط بشود که متعهد ضامن بدهد

 هم بین ضامن معین یا مطلق وجود ندارد.کاد، فرقی به دادن ضامن  ندی تواند وی را ملزم

[ مساتقیم : هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، مشروط لـه حـق فسـخ ]   143ماده

 .معامله را خواهد داشت

 نکاتد،  شرطبه  عدل و بدهد  [رهن به طور مطلق] رهن یا ضامن ثدن برای که باشد شده ملتزم مشتری ق.م: اگر 132ماده 

 مشتتری  نکاتد،  شرط به عدل و بدهد ضامن مبیع درک برای که باشد شده ملتزم بایع اگر وداشت   خواهد فسخ حق بایع

 دارد. فسخ حق

 استثنای دوم: شرط دادن رهن به طور مطلق

 [ را به متعهدله رهن بدهد، و متعهد به طور مطلق نه این که معین باشدهرگاه شرط بشود که متعهد، مالی ] مالی

 رهن ندهد، متعهدله فوراً حق فسخ دارد و ندی تواند وی را ملزم به دادن رهن کاد را 

    اما در جایی که قرار است متعهد مال معیای را به متعهدله رهن بدهد، چون مال معین استت، از طریتق

[ عدل کاد  یعای در مواردی که مال معتین  هن معیندادن رکه به تعهد خود ] می کااده وی را ملزم ادادگ

 باشد، ابتدا به ساکن حق فسخ وجود ندارد.

 عدل و بدهد [رهن به طور مطلق] رهن یا ضامن ثدن برای که باشد شده ملتزم مشتری ق.م: اگر 132ماده 

 ضتامن  مبیتع  درک بترای  کته  باشتد  شتده  ملتزم بایع اگر داشت  و خواهد فسخ حق بایع نکاد، به شرط

 دارد. فسخ حق مشتری نکاد، شرط به عدل و بدهد

می شود،  1: ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول الذمه141ماده

 .رهن یا ضامن بدهد

  این ماده، شرط فعل مثبت حقوقی را بیان می کاد 

  ،ق.م. 141متعهد له، مستقیم حق فسخ دارد. رک. ماده در صورتی که متعهد، رهن یا ضامن ندهد 

                                                           
ت و با عقد، طرف ضامن تتتتتتتنتیجه اس، شرط «شومن ب ضامن» ، به این شکل:اما اگر ضدن عقد شرط بشودتوجه: تعهد به دادن ضامن، شرط فعل است   - 1

 می شود.
 یعای مدیون. «مش ول الذمه» - 1
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یـا   تلف [قبال از رهان دادن  ] ن را رهن دهد وآن مالــــهرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معی :141ماده

از آن که مال  شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد معیوب

 .له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ نداردرا مشروط 

       دلیل باد آخر ماده: زیرا مشروط علیه تعهد خود را انجام داده و هیچ راهای ندتی توانتد ستالمت متورد رهتن را

 تضدین کاد.

 استثنای سوم: شرط فعل در عقد اجاره

  و متعهد به شرط وفادار نباشتد، متعهدلته ابتتدا     1فعل وجود داشته باشد،هرگاه در عقد اجاره یک شرط

 به ساکن حق فسخ دارد و ندی تواند وی را الزام کاد.

 از تخلتف  به نسبت و می شود، باطل ]مافسخ[ تلف تاریخ از مستاجره عین شدن تلف به واسطه اجاره ق.م: عقد 426ماده 

 گتردد  متی  ثابتت  تخلتف  تتاریخ  فستخ از  خیار است، مقرر مستاجر و موجر بین که [شامل شرط فعل هم می شودشرایطی ]

 .[الزامی ندارد]

 شرط ضمنی

       شرط ضدای شرطی است که عرفاً در معامالپ موجود می باشد، ختواه طترفین از آن آگتاه و یتا جاهتل

 بوده باشاد 

 تفاوت شرط ضمنی با شرط تبانی

  است که در شرط تبانی، باای طرفین و علم آن هتا  تفاوپ عدده شرط ضدای با شرط تبانی در این نکته

به مشروط، رکن اصلی بوده است  در حالی که در شرط ضدای مدکن است طرفین آگاه بر آن نباشتاد.  

مثال بارز شرط ضدای که تخلف از آن موجب ویدایش خیار عیب یا خیار غبن می گردد، شترط ضتدای   

 یع و ثدن با یکدیگر است.راجع به سالم بودن مبیع و یا تعادل داشتن مب

 

                                                           
 اجاره. عقد مهم وجود شرط فعل است در هم مهم نیست  به نفع چه کسی باشد ]موجر یا مستاجر[  موضوع شرط مهم نیست دقت شود:- 1
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 اسقاط شرط

 چه چیزی را می توان اسقاط کرد؟ 

 الی را استقاط کترد  چترا کته     تاها چیزی که می توان آن را اسقاط کرد، حق است  و تاها می توان حق م

 مالی قابل اسقاط نیست حق غیر

 چه شرطی قابل اسقاط است؟ 

      شرطی قابل اسقاط است که ایجاد حق الزام بکاد، یعای اگر شرط انجام نشتود، بتتوان مشتروط علیته را

شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط ندی باشاد، چون حق الزام ایجاد  در نتیجهملزم به انجام آن کرد  

 ندی کااد  اما شرط فعل حق الزام ایجاد می کاد و در نتیجه قابل اسقاط است 

 برای شرط صفت:  مثال

 [ سفید بودن یک [، به شرط این که سفید ]عین معین است، چون شرط صفت در کلی وجود نداردیک ماشین می خریم

 موقع تحویل متوجه می شویم که ماشین سفید نیست  اما [ باشد،وصف است

   ،فقتط حتق    وحال حتی اگر سفید کردن ماشین هم مجاز باشد، ندی توان طرف را به این کار الزام کترد

 فسخ داریم 

  وس وقتی صفت مورد شرط موجود نباشد، حق این را نداریم که ایجاد آن را درخواست کایم  در نتیجه

 موضوع.  به انتفا ندی باشد  سالبه نیز چون حق الزام در شرط صفت وجود ندارد، قابل اسقاط 

 : نتیجهبرای شرط  مثال

  شرط نتیجه نیز ماناد شرط صفت است 

 :زنی به شوهر خود می گوید، خانه ام را به تو فروختم به این شرط که مطلقه بشوم  چون طالق ایقاعی  مثال

یعاتی در  ط نتیجه قرار بگیرد  تشریفاتی است، به صرف اشتراط حاصل ندی شود و در نتیجه ندی تواند شر

شوهر را به دادن طتالق التزام کاتد، بلکته      نداردانجام شد، اما طالق صورپ نگرفت  حال زن حق  بیعجا ایا

 حق فسخ بیع را دارد. فقط

 نتدارد، استقاط آن ستالبه بته      وقتی حقی وجود تیجه هم، ایجاد حق الزام ندی کاد  چوندر نتیجه شرط ن

 موضوع است.  انتفا
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 : فعلبرای شرط  مثال

 جایی که شرط فعل، تعهد است، ایجاد حق الزام می کاد  در نتیجه حتق التزام را متی تتوان استقاط      آن از

 کرد  وس شرط فعل قابل اسقاط است.

  مثال: خانه ام را بهX ،حال اگر متعهتد   1می فروشم، به شرط این که ماشیام را تعدیر کاد[X]   ماشتین را

را ساقط کام  یعای می تتوان   خود تعدیر نکاد هم می توانم او را الزام به تعدیر کام و هم می توان حق

 از خیر آن بگذرم.

 در این صورت مثل آن ؛تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند به نفع او شده می [فعال ] طرف معامله که شرط: 144ماده

 .قابل اسقاط نیست [و شرط صفت] لیکن شرط نتیجه [،عقد مطلق] شده باشدست که این شرط در معامله قید نا

 .سقاط شرط نمایدیعنی عملی که داللت بر ا ،ممکن است به لفظ باشد یا به فعل [فعل] حاصل از شرط اسقاط حقِ: 145ماده

 .ماظور: حق مطالبه انجام فعل مشروط است: شامل حق فسخ ندی شود 

 اسقاط حق فسخ

  شرط ]صفت، نتیجه و فعل[ تخلف بشود، مشروط له حق فسخ دارد  این حق فسخ قابل اسقاط هرگاه از

 است. یعای می تواند عقد را فسخ نکاد.

 قرار بود سفید باشد ]شرط صفت[، سفید نیست: مشروط له حق فسخ دارد اما می تواند  ی کهمثال: ماشیا

 ا قبول کاد.حق فسخ را اسقاط کاد  یعای ماشین با هر رنگی بود آن ر

       دقت شود: خود شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست، اما از حق فسخی کته بته واستطه آن هتا بته

حق است و هتر حتق فستخی هتم قابتل استقاط       « فسخ»وجود می آید می توان صرف نظر کرد  چون 

 است.

 

 

                                                           
 جا عدلی مادی است.شرط فعل در ایا - 1
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 اسقاط شرط باطل غیرمبطل

  له هم از بطالن آن آگاه نباشتد، وی  هرگاه در عقدی شرط باطل غیرمبطل وجود داشته باشد و مشروط

 حق فسخ دارد  یعای او می تواند عقد را فسخ نکاد 

 [ ًمشروط له می گوید در عرف چنین استدر چاین مواردی معدوال ][  ایتن  شارط را نادیاده گارفتم   ] از شرط گذشتم

که آن را  عبارپ درست نیست: چون شرط باطل است  و چیزی که باطل باشد، اثری بر آن مترتب نیست 

 1!مدیده یا نادیده بگیری

  که این حق فسخ قابل اسقاط است. بطالن شرط جاهل باشد حق فسخ دارد،فقط اگر مشروط له به 

مثال: در عقدی برای من یک شرط می شود که من از مجهول بودن آن خبر نداشتم، حال من حق فسخ   *

 دارم که می توانم آن را اسقاط کام.

 از اسقاط حق فسخ، دیگر ندی توان به آن استااد کرد، چون حتق، بتا استقاط، از     الزم به ذکر است: وس

 عالم حقوق واک می شود.

 اسقاط شرط باطل مبطل

   شرط باطل و مبطل هدان طوری که از نامش ویداست و قبال هم شرح داده شد، عقد را از بین می بترد و

 در واقع از عالم حقوق، عالم اعتبار واک می شود و دیگری وجود ندارد  د از بین می رود،وقتی که عق

  با درآوردن تیر او را زنتده کترد   ندی توان فردی است که تیر خورده و مُرده است کهماناد عقد باطل  

 یعای عقد باطل، در هر صورپ باطل است و ندی توان آن را ترحیح کرد.

 جتا  رط گذشتتم  در ایا تتتتقد را درست کااد، می گویاد از شعرف عام در چاین موردی برای این که ع

ماظورشان این است کته   باابراین امکان ندارد گذشتن از شرط مبطل  اشتباه است و ه ایچاین گفت هم

 عقدی جدید و بدون شرط  ماعقد می کااد.

 اسقاط شرط باطل مبطل، فایده ای ندارد و عقد هدچاان باطل است. در نتیجه 

 

                                                           
 هدان اسقاط حق فسخ است  یعای من وقتی شرط باطلی را ساقط می کام، در واقع حق فسخ خود را ساقط می کام.باابراین اسقاط شرط باطل،  - 1
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 اسقاط شرطخالصه 

 قابل اسقاط ندی باشد. اسقاط شرط صفت:

 قابل اسقاط ندی باشد. اسقاط شرط نتیجه:

 می توان آن را اسقاط کرد. اسقاط شرط فعل:

 را اسقاط کرد. آنمی توان  اسقاط حق فسخ:

 هدان اسقاط حق فسخ است. ماظور اسقاط شرط باطل غیرمبطل:

 و عقد هدچاان باطل است. بدون تاثیر است اسقاط شرط باطل مبطل

 انحالل شرط

  فقط به تاثیر انحتالل   ،به این دلیل ندارد  شرط صفتدر ابتدا دقت شود که: انحالل عقد هیچ تاثیری در

 ورداخته می شود.« نتیجه و فعل»در شروط 

 [ ماحل بشوند  حال مدکن است عقدی که ماحل فسخ، تفاسخ و یا انفساخعقود مدکن است به دالیلی ] ،شده

 در آن شرط فعل یا نتیجه وجود داشته است 

     هدان طور که در ابتدای فرل شرح داده شد، شرط تابع عقد است  یعای قاعده این بود کته وقتتی عقتد

 .بیان بشوداین نتیجه استثاائاپ جا قرار بود در ایا ول می شود، شرط نیز ماحل بشود  تتتتتتماح

 «شرط نتیجه»تاثیر انحالل در 

  م می خورد  اما این قاعده در نتیجه طبق قاعده فوق، با انحالل عقد، شرط نیز خود به خود به هدر شرط

 دارد  استثناء سهجا ایا

  :به صورت شرط نتیجه منعقد شده باشند، با انحالل عقد اصلی از بین نمی روند؛ 1«ضمان و ، وقفنکاح»اگر عقود 

 :الت از بین تتتنفر وکیل من بشود، با انحالل بیع، عقد وکاگر در عقد بیع، به درج شرط نتیجه، یک  مثال

وابرجاست و به آن خللتی   نکاح، با انحالل بیع، نکاحی صورپ بگیردمی رود  اما اگر در ضدن عقد بیع، 

 وارد ندی آید.

                                                           
 فرل آخر هدین جزوه.مبحث دوم از این عقود قابل اقاله نیز ندی باشاد: رک.  - 1
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 «شرط فعل»تاثیر انحالل در 

  آن.در مورد شرط فعل، دو مرحله وجود دارد  قبل از انجام فعل و بعد از انجام 

 عقد اصلی به هم متی ختورد، مرحلته دیگتر، بعتد از انجتام فعتل        مشروط یک مرحله قبل از انجام فعل ،

 مشروط، عقد اصلی به هم می خورد.

 مرحله نخست: انحالل عقد، قبل از  انجام فعل مشروط

  ط هرگاه قبل از انجام شرط فعل، عقد اصلی ماحل بشود، شرط فعل از هم بین می رود  یعای تعهد ستاق

 می شود  برخالف شرط نتیجه موضوع شرط مهم نیست ]هر چه می خواهد باشد[.

    مثال: خانه ام را به شدا می فروشم به این شرط که ماشیام را تعدیر کای ]شرط فعل[  حال اگتر قبتل از

این که ماشین من را تعدیر کای، عقد بیع خانه را اقاله کایم، شرط نیز ماحل می شود و تعهد شدا مباتی  

 بر تعدیر ماشین من هم از بین می رود.

 مرحله دوم: انحالل عقد، بعد از  انجام فعل مشروط

  جا بایتد بتین شترط فعتل متادی و      جام شد، عقد ماحل می شود  در ایابعد از این که شرط فعل انگاهی

 ل شد یشرط فعل حقوقی تفاوپ قا

 شرط فعل مادی:

 ،جتا چتون     در ایاباشتد  وس از انجام شرط ماحل شدهعقد و ،مادی بوده و انجام شده هرگاه شرط فعل

 عدل مادی بوده و قابل بازگشت نیست، مشروط علیه از مشروط له اجرپ الدثل می گیرد.

  ماشتین، بتر    مثال: خانه ام را به شدا فروختم، به این شرط که ماشیام را تعدیر کاید  حال وس از تعدیتر

 مادی بوده و ندتی تتوان آن را برگردانتد    [تعمیر] ن عدلمثال بیع خانه فسخ می شود، در ایاجا چو فرض

یتادآوری متی شتود کته: میتزان        به شدا اجرپ الدثل داده می شتود نمی شود که ماشین را دوباره خراب کرد![، ]

 ه تعیین کارشااس است.ب اجرپ الدثل
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 شرط فعل حقوقی:

 جتا دو    در ایاماحل شتده باشتد   هرگاه شرط فعل، حقوقی بوده و انجام شده، و عقد وس از انجام شرط

 حالت دارد 

  بوده است. عمل حقوقی مستقلبوده است، یا  عمل حقوقی تبعییا 

  به هم می خوردبوده باشد، با انحالل عقد، شرط نیز تبعی اگر شرط فعل انجام شده، عدل حقوقی  

  به هتم ندتی ختورد و    بوده باشد، با انحالل عقد، شرط  مستقلاما اگر شرط فعل انجام شده، عدل حقوقی

 است. پایدار

 «:عمل حقوقی تبعی»مثال برای تاثیر انحالل بر شرط فعل 

 شتدا متالی را بترای    حتال    دخانه ام را به شدا فروختم، به شرط این که بابت ثدن آن، به من رهن بدهی

بیتع خانته ماحتل     جتا اگتر  : در ایا[عمل کردیاد  فعل حقوقی خود یعنی به شرطتضدین بدهی خود، به من دادید ]

با به هم خوردن  یعای، تکلیف رهن روشن است: چون رهن عقدی تبعی و فرع بر بیع بوده است  بشود

 بیع، عقد رهن نیز به هم می خورد.

  :عقود تبعی ]رهن، ضدان، حواله و کفالت[، با ماحل شدن عقد اصلی، از بین می روند.هده دقت شود 

 «:مستقلعمل حقوقی » مثال برای تاثیر انحالل بر شرط فعل

 [ به قیمات روز خانه ام را به شدا فروختم به شرط این که شدا هم ماشیاتان را ]جا اگر به من بفروشید  در ایا

ل تتتت [ ماحل بشود، بیع ماشین ماحبیع خانه[، و عقد اصلی ]یعنی ماشینتان را به من فروختیدبه شرط عدل بشود ]

 وابستگی بین آن ها وجود ندارد.هیچ ندی شود  چون این دو از هم مستقل هستاد و 

[ زایل[ که در ضمن آن شده است باطل ]فعل[ به هم بخورد، شرطی ]یا به حکم قانون: درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ ]146ماده

[ از شرط را[ را ]آن[ او]اجرت المثلمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض ][ به انجام شرط بوده است عملتزممی شود و اگر کسی که ملزم ]

 .مشروط له بگیرد

 .دلیل حکم این ماده: چون شرط استقالل در انشا  ندارد و باا بر اصل عدم تبرع، طرف باید حق خود را بگیرد 
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 من آنضتاثیر انحالل عقد در شروط خالصه: 

 موضوعیتی ندارد. :در شرط صفت

 با انحالل عقد، شرط نیز ماحل می شود  مگر در نکاح، وقف و ضدان. در شرط نتیجه:

 نیازی نیست متعهد به آن عدل کاد. :عمل به شرطقبل از  در شرط فعل:

 مشروط علیه اجرپ الدثل می گیرد. عمل مادی: :عمل به شرطبعد از 
 

 عمل حقوقی:
 شرط از بین می رود. تبعی:

 انحالل در آن تاثیری ندارد. مستقل:
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 فصل پنجم

 «معامالت فضولی»
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 «معامالت فضولی»معامالتی که موضوع آن مال غیر است 

 تعریف

  جا تکرار و تکدیل در ایا رح داده شد، کهتتتتتتتتتت[ شفصل دومق.م. ] 123تعریف معامالپ فضولی، ذیل ماده

 می شود 

 قسم است چندمعامالت فضولی بر 

  معامله فضولی در عقود تدلیکی 

 در عقود عهدی  معامله فضولی 

  اذنیمعامله فضولی در عقود. 

 1معامله فضولی در عقود تملیکی

  ماعقد می کاد در این نوع معامالپ، فضول یک عقد تدلیکی 

 :معامله فضولی در عقود تدلیکی بر دو قسم است 

 معامله برای غیر ]مالک[؛ 

 .]معامله برای خود ]فضول 

 معامله برای غیر:

 مالک می فروشد  ، فضول سو  نیت ندارد، مال مالک را برای خودِفضولی در این نوع معامله 

 :من برای [ داده باشید، ندایادگیاذن ] بدون این که به من قرد دارید ماشین خود را بفروشید  شدا مثال

 ماشین شدا مشتری ویدا می کام و خودم آن را می فروشم 

  ]در فروش ماشین کدک کام.در این معامله قرد من خیر است و می خواهم به شدا ]مالک 

 عقد با مالک است.کاید. یعای تعیین سرنوشت  در این صورپ شدا می توانید معامله را تافیذ یا رد 

                                                           
 بیشتر به این موضوع ورداخته می شود.هستاد  به هدین دلیل،  «تدلیکی»فضولی  هدین است: یعای بیشتر معامالپ« مورد غالب» توجه: - 1
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 معامله برای خود:

  در این نوع معامله فضولی، مدکن است  فضول سو  نیت داشته باشد 

  مدکن است فضول دزد باشد و مال مالک را برای خود بفروشد  مثال:برای 

 .و مدکن است به خاطر شباهت، اشتباهی مال دیگری را به جای مال خود بفروشد 

 عقد با مالک است.جا نیز تعیین سرنوشت در ایا 

 معامله فضولی در عقود عهدی

  در این نوع معامله، فضول یک عقد عهدی ماعقد می کاد 

 :ن مقتدار  من به شدا قول می دهم که فالن نقاش، در فالن روز بیاید و خانه شدا را نقاشی کاد و فال مثال

و فقط متن بتر عهتده نقتاش      [،چون عقد عهدی استجا مالی رد و بدل ندی شود ]هم دستدزد بگیرد  در ایا

جتا بتا   مقابل شدا متعهد کتردم  کته در ایا  من نقاش را به طور فضولی در  یعنی ساختدان تعهد گذاشتم 

 تافیذ یا رد معامله توسط نقاش ساختدان، سرنوشت این عقد عهدی معین می شود.

 تعهد به فعل ثالث و تفاوت آن با معامله فضولی عهدی

  به معامله فضولی عهدی شبیه است، با این تفاوپ که در تعهد بته فعتل ثالتث،    تعهد به فعل ثالث بسیار

 تعهدِ متعهد، تعهد به نتیجه است 

  شتدا را   که فردا نقاش ساختدان را بیتاورم تتا خانته    1: من در مقابل شدا تعهد می کاممثالدر قالب یک

ور فضولی دادم و نقاش را به ط قولجاست که در معامله فضولی عهدی، به شدا نقاشی کاد  تفاوپ در ایا

جا خودم متعهد می شوم که نقاش را بیاورم. که اگر نتوانم از عهده تعهدم برآیم متعهد کردم، اما در ایا

چون تعهد من تعهد  ، مگر این که قوه قاهره را اثباپ کام باید به شدا خسارپ تخلف از تعهد بپردازم

 به نتیحه بوده است.

 

                                                           
 م.هست متعهدبلکه من جا من فضول نیستم، در ایا دقت شود: - 1
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 :در قانون مدنی« ثالثتعهد به فعل »موارد 

 «ق.م: یعای شخص ثالث  114در ماده  «شخص خارجی 

  متعتاملین یتا بتر     آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بتر یکتی از   1ق.م: ......... شرط فعل 114ماده

 .شرط شود شخص خارجی

  ثالث می باشاد  در غرب در قسدت تعاقب ایادی، غاصبین ]بجز آخری[ در مقابل مالک، متعهد به فعل

آن ها باید مال را از غاصب آخری بگیرند و به مالک بدهاد. اما تعهد غاصب آختری تعهتد بته رد متال     

 1است نه فعل ثالث.

  متال  از قستدتی  یتا  تدام قیدت یا مثل عین، شدن تلف صورپ در و عین می تواند مالک :ق.م 113ماده 

 .کاد مطالبه بخواهد که بعدی غاصبین از یک هر از یا اولی غاصب از را م روب

  3در عقد کفالت، تعهد کفیل، بر مباای تعهد به فعل ثالث می باشد 

 شتخص  احضتار  دیگتر  طرف مقابل در طرفین احد آن موجب به که است عقدی کفالت :ق.م 314ماده 

 .می گویاد له مکفول را دیگر طرف و مکفول را ثالث شخص کفیل، را متعهد .کاد می تعهد را ثالثی

 نظریه نمایندگی

 مطرح می باشد  «نظریه ندایادگی» ،در معامالپ فضولی ،در حقوق ایران 

  ،بوده است  فرض این است که فضول ندایاده اویعای وقتی مالک معامله فضولی را تافیذ می کاد 

 :او محستوب   الک، ندایادهتتتتتتتت[ ابتدا فضول بوده که با تافیذ معامله از جانب ممعاملطرف ] به عبارت دیگر

 می شود.

 یا به اذن مالک ]وکالت[  ولی[، -رپ است: به اذن شارع ]قیم داشتن سدت ]ندایادگی[ به دو صو 

 

 
                                                           

 است. «تعهد» هدیشه شرط فعل،ماهیت هدانطور که قبالً گفته شد،  - 1
 «.4»مدنی  حقوق رک. جزوهبرای دیدن توضیحاپ بیشتر:  - 1
 .«3»حقوق مدنی  بیشتر: رک. جزوهبرای دیدن توضیحاپ  - 1
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 ارکان معامله فضولی

  معامله فضولی دو رکن دارد 

 :[ اعم از عین و مافعتمعامله بر روی مال غیر ] الف 

 :عدم  اذن از مالک یا شارع. ب 

 افراد در معامله فضولی

  معامله فضولی، سه نفر وجود دارند:در 

  می گویاد « معامل فضولی» و یا« فضولی»، «فضول»د: مال غیر را انتقال می دهکسی که 

 می گویاد 1«اصیل»یا  و «متعامل»، « طرف معامله: »[با فضول معامله می کندمال به او ماتقل می شود،] کسی که  

  می گویاد. «غیر»یا  «مالک»: مال او را انتقال می دهدکسی که فضول 

 حاالت انعقاد معامله فضولی از ناحیه فضول:

  انتقال می دهمفضول می گوید مال خودم را گاهی  .1

 دارد  انتقالفضول می گوید اذن در  گاهی .1

  انتقال می دهمفضول می گوید مال من نیست ولی  گاهی .1

  انتقال می دهدفضول تظاهر می کاد که مال خود را  گاهی .4

  انتقال می دهدفضول ترور می کاد که مال خود را  گاهی .5

 :آگتاه باشتد و    انتقتال در هرصورپ فضولی است، چه طرفین بدون اذن مالک آن، مال غیر،  انتقال توجه

 چه جاهل.

 مله قرار گرفته باشتد و  صورپ برای مالک آن خواهد بود، خواه ثدن مورد معابه مال غیر در هر معامله

 خواه مثدن.

 

                                                           
 که در بحث ندایاده در فرل دوم مطرح شد، متفاوپ است. «اصیل»این اصیل با  دقت شود: - 1
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 نکته

 ،بلکه بیع مورد غالب است  در نتیجه به هتر طریقتی کته متال غیتر متورد        معامله فضولی مختص بیع نیست

 است. او به تافیذ مالک یا قائم مقامو ماوط  انتقال واقع شود، این انتقال، فضولی و غیرنافذ

 حق تنفیذ

  قائم مقام او. ایق.م. دو نفر می تواناد معامله فضولی را تافیذ کااد  مالک  143مطابق ماده 

[ نافذ نیست ولو قیمومات [ + ]اذن مالک[ یا وصایت یا وکالت ]اذن شارع[ جز به عنوان والیت ]فضولی: معامله به مال غیر ]141ماده

ه نمود، در این صورت زراضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجا این که صاحب مال باطناً

 1.و نافذ می شود معامله صحیح

 معامله فضولی «رد»یا « تنفیذ»بررسی 

 1.تافیذ یا رد توسط مالک، تافیذ یا رد توسط قائم مقام  

 بحث خاصی ندارد، مالک می تواند معامله را تافیذ یا رد کاد.: تنفیذ یا رد توسط مالک 

 تنفیذ یا رد توسط قائم مقام

 تنفیذ یا رد توسط قائم مقام عام:

 می تواناد معاملته را تافیتذ   [ قائم مقام عام[، وراث او ]چه آگاه و چه جاهل از معامله فضولیمالک ] وس از فوپ

  یا رد کااد

 .: درمعامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است153ماده

                                                           
 مواد مرتبط:  - 1

 .دهد انجام است، کرده خود وکالت حدود در وکیل که را تعهداتی تدام باید موکل ق.م: 634ماده *

 فضولی اعدال این که مگر داشت، نخواهد تعهد هیچ گونه موکل است، شده داده انجام وکالت حدود از خارج در که آنچه مورد در

 .کاد اجازه ضدااً یا صراحتاً را وکیل

 را چیتز  آن و نبتوده  محتق  واقع در لیکن می دانسته محق را خود است کرده دریافت حق من را چیزی که کسی اگر ق.م: 134ماده *

 .بود خواهد به آن مربوطه احکام تابع و فضولی معامله باشد فروخته

 .هدین جزوه : رک. فرل دوم]قائم مقام[ برای دیدن توضیحاپ بیشتر در این رابطه - 1
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 نکته:

 تافیذ یا رد کاد که مالک آن مال ]مال مورد معامله فضولی[ شده باشد   معامله فضولی را وارثی می تواند

زمین حتق   معامله فضولی باابراین هدان طور که در حاشیه های ذیل ماده فوق اشاره شده است، زن در

 تافیذ یا رد ندارد.

 اشکال تصمیم وراث مالک

  مال به خود آن ها بر می گردد  رد می کنند: همه 

  ثدن را به نسبت سهم االرث تقسیم می کااد  کنند:همه تنفیذ می 

  :در این مورد عقد یکپارچه به عقود متعدد و کوچکتر تقستیم متی شتود     برخی رد و برخی تنفیذ می کنند

جا مشتری ]اصیل[ دو حتق دارد: یتا بتا استتااد خیتار      صحیح و عقد رد شده باطل. در ایا عقد تافیذ شده

وذیرد، که در می کاد، یا بیع را در قسدت صحیح می صحیح را فسخ ق.م.[ عقد  441تبعض صفقه]ماده 

 صورپ اخیر به قائم مقامی وراث تافیذ کااده شریک وراث رد کااده می شود.

 تاثیر فوت اصیل

  مالک بداناد. [تنفیذ یا ردتردیم ]هرگاه اصیل فوپ کاد، معامله به هم ندی خورد و وراث وی باید ماتظر 

 قائم مقام خاص:تنفیذ یا رد توسط 

    هرگاه مالک بدون اطالع از معامله فضولی، مال خود را به دیگری ماتقل کاد، ماتقل الیه، قتائم مقتام

 خاص مالک می شود و می تواند معامله فضولی را تافیذ و یا رد کاد 

  قائم مقام خاص می تواند هر کسی باشد  از جدله خود فضول 

 :وتدرم بتدون اطتالع از ایتن      [بعاد از عقاد  بعد ]من ماشین ودرم را به طور فضولی به شدا می فروشم،  مثال

[ قائم مقام ختاص وتدرم متی شتوم و متی      معامل فضولجا من ]ه می کاد  در ایامعامله، ماشین را به من هب

خودم فروشاده  توانم معامله فضولی که خودم آن را انجام دادم، تافیذ و یا رد کام  درست است که من

ندی خواهم آن را بفروشم، کدا این که اگر  و االن که مالک شدم بودم، اما من در آن زمان مالک نبودم

ودرم ماشین را به هر فرد دیگری هبه می کرد، باز هم هدین وضعیت را داشت. یعاتی متهتب بایستتی    

 .می کردمعامله فضولی را تافیذ و یا رد 
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یاا باه هار کاس     ] کننده فضولیبه نحوی از انحاء به معامله مال آن ه مال غیر معامله نماید و بعدب هرگاه کسی نسبت: 154ماده

 .موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود ، رف تملکصِ [،قائم مقام خاص] منتقل شود [دیگری

 ق.م. 154ایراد ماده 

  ،در این ماده فقط انتقال مال را به فضول بیان کرده است  این در حالی است که انتقال مال، به هر کسی

ماناد انتقال آن به معامل فضول است  و از این می توان نتیجه گرفت که قائم مقام خاص می توانتد هتر   

 ص دیگری باشد.و گاهی هم مدکن است شخ [که ماده بیان کرده]کسی باشد، گاهی خود فضول است 

 است: فضولاز وقتی قائم مقام خاص شخص دیگری غیر 

 :بیعاز  بدون اطالع، ودرم اما بعداً شدا می فروشم، را به صورپ فضولی به من ماشین ودرم در قالب یک مثال، 

است  یعای متهتب قتائم    متهب[ با تنفیذ یا ردجا، تکلیف عقد ]هبه می کاد  در ایا دیگریشخص ماشین را به 

 .می شود خاصمقام 

 اجازه و رد صریح و ضمنی

 اجازه و رد صریح:

 باشد  ماناد این که مالک بگوید رد کردم، اجازه کردم. لفظوقتی صریح است که با  ،اجازه و رد 

 اجازه و رد ضمنی:

 معاملته فضتولی، متال را    بتا اطتالع از   باشد  ماناد این که مالتک   فعلاست که با  ضدایوقتی  ،اجازه و رد

 بفروشد 

 :دای ، به صورپ ضت به دیگری انتقال بدهداز معامله فضولی، مال را  1هرگاه مالک با اطالع به عبارت دیگر

 معامله فضولی را رد کرده است 

 ری انتقتال  تتتتیعای مالک می داند که مالش مورد معامله فضولی قرار گرفته، با این وجود مال را به دیگ

 [.معامله فضولی را نادیده می گیردو به معامله فضولی اهدیت ندی دهد ]می دهد. 

                                                           
 اگر بدون اطالع انتقال می داد، قائم مقامی خاص بود. دقت شود: - 1
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عقـد   که داللت بر امضای]ضتدای[  یا فعلی  ]صتریح[  لفظ به معامله فضولی حاصل می شود به : اجازه مالک نسبت148ماده

 .نماید

  تافیذ یعای باقی ماندن ]متعهد[ بر عقد 

  خیار غبن شود، به این معااست که عقد را مطلقاً تافیذ کرده است.مثال برای تافیذ ضدای: هرگاه مالک مدعی 

  آن است. اصل بر عدمتافیذ یک امر حدوثی می باشد و 

 .که داللت بر عدم رضای به آن نماید ]ضدای[ یا فعلی []صریح رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ: 151ماده

 انتقال مال توسط مالک: در نتیجه،

  رد معامله محسوب می شود  عقد فضولی:با مالحظه 

 :خریدار قائم مقام مالک می شود. بدون مالحظه عقد فضولی 

 سکوت مالک

  ق.م. برخالف عرف عام که می گویاد ستکوپ نشتانه رضاستت، ستکوپ      142مطابق ماده

هیچ چیزی نیست  حتی اگر در جایی که مالک نیز حضور دارد، مال او را انتقال بدهاد، و او 

 نه اجازه است و نه رد  ،بداند، سکوپ اوساکت 

 .اجازه محسوب نمی شود ،: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد141ماده

  البته این ماده حکم سکوپ محض است  یعای هرگاه سکوپ هدراه با قریاه و اوضاع و احوالی شود که

 سکوپ بدون قریاهبر اداره مالک داللت کاد، مدکن است اجازه ضدای یا فعلی به شدار آید  یعای فقط 

 اجازه محسوب ندی شود.

 ایقاع اجازه و رد

  1به اراده مالک واقع می شوند  البته ایقاع دوطرفه اجازه و رد هر دو ایقاع هستاد، چون فقط 

                                                           
 ابتدای هدین جزوه. -« 1کلیاپ مدنی »رک.  ]ایقاعاپ[ برای مشاهده توضیحاپ بیشتر در این مورد - 1
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  هستاد، یعای برگشت ناوذیرند و وس از اجازه ندی تتوان آن را رد کترد و    ایقاع الزماجازه و رد هر دو

 بلعکس 

 .اثری ندارد ثر است که مسبوق به ردّ نباشد واالّاجازه در صورتی مو : 155ماده

 م و برگشت ناوذیر بودن اجازه و رد است:نگارش این ماده، نشان از ایقاع الز 

   هرگاه معامله فضولی رد شود: معامله از عالم حقوق واک می شود و دیگر چیزی وجود ندارد که مالتک

بخواهد تافیذ کاد و اگر بعد از رد مالک بگوید که قبول دارم، این خود یک ایجاب جدید استت و نیتاز   

 به قبول از طرف اصیل دارد 

  در عقد فضولی: اعطای نیابت به فضول است. اجازهمباای حقوقی و اصلی 

 تاخیر در اجازه و رد

  کته در ایتن    گاهی مالک نه معامله را رد و نه تافیذ می کاد  با این کار، مدکن است اصیل متضرر بشود

 ، اصیل می تواند معامله را فسخ کاد صورپ

  نافذ فسخ معامله غیرغیرنافذ را فسخ کرد، هدین مورد است  به عبارتی حق  عقدتاها جایی که می توان

الیه متی توانتد   در صورتی که موجب تضرر اصتیل بشتود، مشتار   آن هم توسط اصیل، یک استثاا  است: 

کرده و یا تضتدین  تضدین  ،تحریل اجازه را ،فضول معاملِفرقی هم ندی کاد که و معامله را فسخ کاد. 

 ، نکرده است

هم ه ب اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را.الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد: 151ماده

 .بزند

  ق.م. 252نکات تکمیلی ماده 

     معامله فضولی، فقط نسبت به کسی که اراده اش در معامله وجود ندارد ]مالک[ غیرنافتذ استت، امتا

 امله کامل و الزام آور است نسبت به طرف معامله ]اصیل[ مع

 ترریح دارد  به فوریت در حقوق مدنی خالف اصل ]استثاا [ است، حتی در خیاراپ هم فوریت نیاز 

    علت فسخ توسط اصیل در این ماده: متضدن قاعده الضرر است، یعای تاخیر مالک خالف ایتن مباتا

 است که طرف اصیل سرگردان و بالتکلیف بداند 

  این ماده به آن استااده می کاد: خیار تخلتف از شترط ضتدای: خیتار تخلتف از      خیاری که اصیل در

 شرط باایی.
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 عقد غیرنافذ ملحق به قلمرو عقود صحیح است!

  ق.م. 151برداشتی از ماده 

 جایی کته فقتط عقتد صتحیح قابتل      و از آن  بر خالف عقود صحیح، بر عقد باطل هیچ اثری مترتب نیست

متی رستیم    نتیجهده که گفته است عقد غیرنافذ را می توان فسخ کرد: به فسخ است و با توجه به این ما

 ذ کامل می شتود  که عقد غیرنافذ یک عقد صحیحی است که فقط یک عارر ]تافیذ[ کم دارد که با تافی

 باابراین عقد غیرنافذ ملحق به قلدرو عقود صحیح است.

 مال خود به قصد فضولی! انتقال

 مالی که قرد انتقال آن را دارد، مال فرد دیگری است، بته اشتتباه متال     گاهی شخری، به ترور این که

جایی که قرتد طترف   از آن خود را انتقال می دهد، یعای بر روی مال خود معامله فضولی انجام می دهد 

]مالک[ معامله فضولی بوده است، این معامله هم ماناد سایر معامالپ فضولی غیرنافذ است و ماتوط بته   

 می باشد   تافیذ خودش

بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده  فضولی نماید و[ قصد]هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان : 155ماده

در این صورت  ،یا وکالتاً معامله نماید و والیتاًتوانسته است از قِبَلِ ا بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می

 .نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است واال معامله باطل خواهد بود

          صِرف تدلک موجب نفوذ معامله نیست و تافیذ با مالحظه صتاحب متال صتورپ متی گیترد: چتون فضتول در هاگتام

ا در نظتر داشتته   معامله مرلحت خود را در نظر نگرفته و قرد فروش مال ختود را نداشتته  بلکته مرتلحت مالتک ر     

 است.

 اجازه در صورت تعدد معامله فضولی

  ل شد:تفکیک قای ،«معامله بر روی عوض مال»و « مال روی اصل معامله بر»باید بین 
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 معامله فضولی بر روی اصل مالالف: 

  گاهی فضول مال را به دیگری ]اصیل[ انتقال می دهد، اصیل نیز آن را دیگری انتقال می دهد و به هدین

ماوال چاد معامله بر روی مال صورپ می گیرد  یعای زمانی مالک متوجه می شود کته بتر روی متال او    

 معامله انجام شده است  حال تکلیف مالک چیست؟ ینچاد

  ق.م. مالک می تواند هر یک از معامالپ را که بخواهتد اجتازه کاتد  در ایتن صتورپ       153مطابق ماده

محستوب  ده تتتتتتتتشهم تافیذ می شوند، اما معامالپ قبل از آن رد  معامالپ بعد از معامله تافیذ شده،

 می شوند و باطل اند.

 :مالمعامله، بر روی اصل  حاالت تنفیذ

 :معامالپ بعدی هده صحیح هستاد، چون در معامالپ بعدی هر کسی  مالک اولین معامله را تنفیذ می کند

 است  انتقال دادهمال خود را 

  یعای به طور ضدای معامالپ قبلی را رد می کاد: بطالن معامالپ قبلی  را تنفیذ می کند:مالک آخرین معامله 

  جا هم به طتور ضتدای   در ایا را به اختیار خودش تنفیذ می کند:« غیر از اولی یا آخری»مالک یکی از معامالت

 معامالپ قبل از معامله رد شده، باطل و معامالپ بعد از آن و صحیح هستاد.

 معامله بر روی عوض مال:ب: 

 [عتوض ] گاهی فضول مال را به دیگری ]اصیل[ انتقال می دهد، و عوض آن را از اصیل می گیرد و با آن 

و به هدین ماتوال  انجام می دهد  معامله ای دیگر انجام می دهد و دوباره با عوض دوم معامله ای دیگر 

 مالک متوجه می شود که بتر روی عتوضِ   بر روی عوض مال چاد معامله صورپ می گیرد  یعای زمانی

 مال او چاد معامله انجام شده است  حال تکلیف مالک چیست؟

 جا مالک می تواند هر یک از معامالپ انجام شتده بتر روی عتوض متالش را تافیتذ کاتد  در ایتن        در ایا

م تافیذ تتتتتتتتتتتتصورپ، قضیه عکس روش قبلی است  یعای با تافیذ هر معامله، معامالپ قبل از آن ه

 می شوند، اما معامالپ بعد از آن رد شده محسوب می شوند و باطل اند 
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 1 :مال عوض روی بر ،حاالت تنفیذ معامله

  صحیح و معامالپ بعدی هدته باطتل   تافیذ شده،  همعامل مالش را تنفیذ می کند: عوضمالک اولین معامله بر

 هستاد 

  هده معامالپ صحیح می باشاد  مالش را تنفیذ می کند: عوضمالک آخرین معامله بر 

  معتامالپ   را به اختیار خودش تنفیـذ مـی کنـد:   « غیر از اولی یا آخری»مالش  عوضمالک یکی از معامالت بر

 ح و معامالپ بعدی هده باطل هستاد.ویشین صحی

مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد که  اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این: 151ماده

در این صورت هریـک را اجـازه    ،تواند هر یک از معامالت را که بخواهد اجازه کند مالک می ،معامله دیگر نیز واقع شود

 .کرده معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

 مثال برای تنفیذ معامله فضولی بر روی اصل مال

 «د»نیتز آن را بته   « ج»انتقال می دهتد و  « ج»آن را به « ب»انتقال می دهد، « ب»مال من را به « الف »

 انتقال می دهد 

 ،را تافیذ می کام « ج»و « ب»معامله بین  برای مثال، من که مالک باشم 

 رد « ب»و « الف»، معامله بین «ج»و « ب»با تافیذ من، یعای با تافیذ معامله بین  مالت قبل از تنفیذ:ابطالن مع

و  «التف » بتین  انتقال دادم و انتقتال « ج»محسوب می شود و باطل است، مثل این که من خودم مالم را به 

 را نادیده گرفتم. «ب»

 :تافیتذ  « د»و « ج»، معامله بتین  «ج»و « ب»با تافیذ من، یعای با تافیذ معامله بین  تنفیذ معامالت بعد از تنفیذ

انتقتال  « د»مال ختود را بته   « ج»مالک شده است و متعاقباً « ج»تافیذ من، شده محسوب می شود  چون با 

 فضولی نبوده است.« ج»داده است، و انتقال توسط 

 

 

                                                           
 ق.م. 153ماده  ، ذیلکاتوزیانبرداشتی از حاشیه دکتر - 1
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 عوض مالمثال برای تنفیذ معامله فضولی بر روی 

  «انتقتال  « د»نیز آن را بته  « ج»انتقال می دهد و « ج»آن را به « ب» ،انتقال می دهد« ب»مال من را به « الف

 می دهد 

 ،را تافیذ می کام « ج»و « ب»معامله بین  برای مثال من که مالک باشم 

  انتقال داد  عوض آن را نیز دریافت کرده استت و بتا   « ج»بعد از این که مال را به « ب»حال مدکن است

یک دستگاه ماشین بوده، و « ج»عوض دریافتی از  ام داده باشد، مثالًعوض دریافتی معامالپ دیگری انج

ماشین ]عوض دریافتی[ را « ب»من آن را تافیذ کرده بودم یعای ماشین مال من شده بود  بعد از تافیذ، 

با یک قطعه زمین معاوضه کرده است، سپس زمین را با یک دستگاه آوارتدان  و بعد از آن، آوارتدتان  

 اب باغ  معاوضه کرده است.را با یک ب

 متال را بته دیگتری انتقتال بدهتد،      « ج»را تافیذ کترده ام، اگتر   « ج»و « ب»جا، چون من معامله بین در ایا

حتق  « ب»فضولی نیست و مال خود را انتقال داده است  چون دیگر من مالک عوض دریافتی شتده ام و  

انجام بدهد  حال نوبت من است که بین ایتن  ]مال من[ معامالپ فوق را « ج»نداشت با عوض دریافتی از 

 هده رد و بدلِ عوض، یکی از آن ها را انتخاب کام 

     برای مثال، اگر من عوض دوم را انتخاب کام  یعای معاوضه زمین را با آوارتدان تافیتذ کتام، معتامالپ

د  یعاتی  بعد از آن رد محسوب شده و باطل اند  اما معتامالپ قبتل از آن تافیتذ شتده و صتحیح هستتا      

 معاوضه ماشین با آوارتدان صحیح، اما معاوضه آوارتدان با باغ باطل است.
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 نقل و کشف

 وجود داشته باشد  سوال این است که اصل مال چته   1هرگاه بین انجام معامله فضولی و تافیذ آن، فاصله

 زمانی انتقال می یابد و ماافع آن، در آن زمان ]در آن فاصله[ متعلق به چه کسی است؟

 نظریه نقل:

  به ماتقتل الیته    روز تنفیذاز  منافعو هم مالکیت  اصل مالطبق این نظریه، اجازه ناقل است، یعای هم مالکیت

 می رسد 

 :بیع را  ماشین، ویش بیعی فضولی بر روی یک دستگاه ماشین انجام گرفته است، اما مالکدو هفته  مثال

امروز تافیذ می کاد  طبق این نظریه، هم ماافع و هم اصل مال از امروز به مشتری ماتقل می شود  یعای 

 تا به امروز هم ماافع ماشین و هم خود ماشین، متعلق با مالک بوده است.

 ن طور فرض می شود که دو هفته ویش هیچ اتفاقی ]فتروش متال[، صتورپ نگرفتته     به عبارپ دیگر، ای

 است.

 :حقیقی نظریه کشف

  این نظریه، دقیقا نقطه مقابل نظریه نقل است 

   متی دانتد. و روز    روز عقـد به این صورپ که نظریه کشف، هده چیز ]انتقال اصل مال و ماتافع آن[ را از

 تافیذ را قبول ندارد.

 حکمی:نظریه کشف 

  ،ل تتتتتتتفضولی ماتق تاریخ معاملهآن از  منافع، اما تاریخ تنفیذفضولی، از  مورد معاملهِ عینطبق این نظریه

 می شود 

  که امروز این انتقال تافیذ شده استت    ،یای به صورپ فضولی معامله شدهماش : دو هفته ویشمثالبرای

ست، اما اصتل مالکیتت ختود ماشتین از روز تافیتذ،      ماافع این دو هفته متعلق به اصیل ا طبق این نظریه:

 ماتقل می شود.به اصیل یعای امروز 

                                                           
 و آن ماافع ارزش داشته باشد. ل مورد معامله فضولی ماافع داشتهما ،فاصله ای که در آن - 1
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 مالک آزمون ها:

 ق.م. نظریه کشف حکدی را  158ماده [: ماشعب از نظراپ گرانبهای دکتر کاتوزیان] طبق نظر دکتر شهبازی

 انعقاد عقد، اما مالکیت ماافع آن از روز تافیذبیان می کاد: به این مضدون که مالکیت عین مال، از روز 

 به خریدار ماتقل می شود.

چنین نسبت به منافع حاصـله از عـوض آن    نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم :158ماده 

 .اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود

 :در مورد تاثیر تافیذ،  به این ماده استااد می شود. 1در سایر معامالپ غیرنافذ ماناد معامالپ اکراهی، توجه 

 نقد نظریه کشف حکمی

 استت، نته نظریته     نظریه کاشفیت را ذکتر کترده   ق.م.[ 158]ماده  طبق نظر دکتر برادران: قانون مدنی

 کشف حکدی 

    یعای عین مال با انعقاد عقد به خریدار ماتقل می شود. چاان که هرکس مالک عین باشد، مالک ماتافع

  آن نیز خواهد بود 

 :ملک او است. ،چون تا زمان تافیذ یا رد معامله، وی مالک مال بوده است: ماافع آن نیز به عبارت دیگر 

  ،می داند  ه بی اساسدکتر برادران نظریه کشف حکدی را یک نظریبه دلیل فوق 

 توجه

  ماطقی به نظر می رسد، اما هدان طور کته گفتته شتد، در    به ظاهر ]دکتر برادران[ هر چاد توجیه ایشان

مالک بوده  «کشف حکدی»ام آزمون هایی که سازمان ساجش تا به حال برگزار کرده است نظریه تتتتتد

 است.

 

 

                                                           
1
 ق.م: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. 132ماده  - 
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 آثار رد معامله فضولی

  مال را نیز به اصیل تحویل داده باشد، اگر معاملته توستط مالتک رد    معاملهفضول وس از معامل هرگاه ،

مالک می تواند بته   یعایبشود، هم فضول و هم اصیل به طور تضامای در برابر مالک مسئول می باشاد  

 وس دو حالت دارد: هر کدام که بخواهد رجوع کاد 

 الف: حالتی که مالک به اصیل رجوع می کند:

  قبال گفته شد، اصیل در معامله فضولی، یا عالم است و یا جاهل  یعای اصیل گاهی می داند هدان طور که

 که طرفِ معامله فضولی است و گاهی هم ندی داند 

  جهل یا آگاهی اصیل، در مقابل مالک بی تاثیر است  یعای مالک اگر به اصیل رجوع کاد، می تواند تدام

 خساراتش را از او بگیرد 

 علم و جهل اصیل بسیار موثر است: ،ع اصیل به فضولاما برای رجو 

  اگر اصیل جاهل باشد، تدام خساراتی را که به مالک ورداخته است، می تواند از فضول بگیرد 

       اما اگر اصیل عالم باشد، فقط می تواند ثدن را از فضول بگیرد و بقیته خستاراپ ورداختت شتده وی بته

 از فضول ندی باشد.مالک، باا بر قاعده اقدام، قابل اخذ 

 ب: حالتی که مالک به فضول رجوع می کند:

  ،بگیرد  فضولمی تواند تدام خساراتش را از  مالکبه طریق اولی 

  با اصیل ]جاهل یا عالم[ چیست؟ ،ورداخته استبه مالک حال تکلیف فضولی که تدام خساراپ را 

 جا جهل یا علم اصیل موثر است:در ایا 

  ندارد  ویاگر اصیل جاهل باشد، فضول حق رجوع به 

 ،رجوع فضول به اصیل فقط مربوط به ماافع مستوفاپ است  یعاتی ماتافعی کته     اما اگر اصیل عالم باشد

 اصیل عالم از آن استفاده کرده است.

 :برای را به مالک ورداخت کاد: می تواند  عالم اگر فضول اجرپ ماافع مستوفاپ مشتریِ به عبارت دیگر

 رجوع کاد. [مشتری] گرفتن آنچه که از این باب ورداخته است به اصیل
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 :در از ایتن متدپ   دو هفتته  بتوده، و   1یک متاه در غرتب  که  استمورد معامله یک دستگاه ماشین  مثال

ختود را از وی گرفتته    تررف اصیلِ عالم بوده است، اما مالک به فضول رجوع کترده و تدتام خستاراپ   

یتک متاه[   جدله خساراتی که فضول به مالک ورداخته است، خستاراپ ماتافع زمتانی ]    جا ازاست، در ایا

افع مستوفاپ و غیر مستوفاپ هستتاد   فضول و اصیل ضامن رد ماچون  است که ماشین درغرب بوده 

افع مستوفاپ مایعای حتی اگر در این یک ماه از ماشین استفاده نکرده باشاد، بایستی بابت تدام ماافع ]

 مستوفاپ[ به مالک خسارپ بدهاد و غیر 

  [ یعای دو هفتهنهایتاً رجوع فضول به اصیل فقط مربوط به ماافعی است که اصیل از مال استفاده کرده است.] 

داده باشـد و مالـک آن    [اصایل ] هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل: 151ماده

 1.منافع است[ عین و متتوفات و غیر متتوفات] ضامن [اصیل] متصرف ،معامله را اجازه نکند

  در غرب و معامله فضولی: مسئولیت متررف مطلق است: متررف آگاه غاصب و متررف جاهل در حکم غاصب است 

  در مقابل مالک، علم و جهل متررف، فرقی ندی کاد و وی در هر صورپ مسئول است 

  به غاصب نباشد، وی مسئول است و استااد به فورس ماژور مسدوع نیست ضدان عیب و نقص: حتی اگر مستاد 

     در غرب: باید عین و ماافع برگشت داده بشود، اگر عین تلف ]واقعی یا حکدی[ شده است، بدل داده شتود و ماتافع اعتم

 از مستوفاپ و غیر مستوفاپ به مالک رد شود. و غاصب مسئول هر عیب و نقری است به طور مطلق.

مشتری نسبت  ،هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد ،داده شود ]اصیل[ درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری: 161ماده

چنین است نسبت به  هم اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و ،به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است

 [.را دارد 053همان مفهوم ماده ] .هرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد

 .]مسئولیت در ورداخت: عین ]ضدان عین[ و ماافع ]ضدان ماافع 

 .به بایع فضولی رجوع کند یا قیمتاً مثالً یا درمورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً: 161ماده

  چون مشتری ثدن را به قرد انعقاد بیع ورداختت   است:فقط برای مطالبه ثدن از فضول، علم و جهل مشتری ]اصیل[ بالاثر

ک ورداختته استت را   تتتتکرده و فضول ندی تواند اکل به باطل کاد: ماتها اگر مشتری جاهل باشد  خساراتی هم که به مال

 می تواند از فضول بگیرد 

 :دیگری را انتقال می دهد. اما اصتیل هتم   فضول اصوالً عالم است، مگر در زمانی که اشتباهاً مال  علم و جهل طرفین معامله

می تواند عالم ]مال خر[ باشد و هم می تواند جاهل: در هر صورپ علم و جهل این دو در مقابل مالک اثری نتدارد  و هتر   

 دو ملزم به دادن عین، بدل]در صورپ تلف عین[، ماافع و خساراپ هستاد 

                                                           
 به طور کامل شرح داده شده است. «4مدنی »جزوه ویژه این موضوع ]غرب و ماافع مستوفاپ و غیر مستوفاپ[ در  - 1

1
 مافعتت  استتیفا   چته  اگتر  استت،  ضتامن  ختود  مابعتد  و خود تررف زمان ماافع اندازه به غاصبین از یک هر م روب مال ماافع به ق.م: نسبت 113ماده - 

رک.  .کاتد  رجتوع  او ترترف  زمان به نسبت یک به هر می تواند است برآمده خود الحق غاصبین تررف زمان ماافع عهده  از که غاصبی لیکن باشد  نکرده

 .161ماده 
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حق دارد که برای ثمن وکلیـه   ،جاهل باشدبودن آن  یهم برفضولاجازه نکند ومشتری  هرگاه مالک معامله را: 163ماده

 .فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت [قاعده اقدام] غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن

  این باب بته فضتول   اند از از مال استفاده کاد و هزیاه استفاده از آن را به مالک ورداخت کاد، ندی تو «عالم مشتریِ»یعای اگر

 می تواند به فضول مراجعه کاد  ورداختی و فقط بابت ثدن  رجوع کاد

  1راماپ می تواند به فضول رجوع کاد، حتی اگر از مال استفاده کرده باشد.ثدن و هم برای کلیه غهم برای  «ریِ جاهلمشت»اما 

 آثار تنفیذ معامله فضولی

 قاعده:

  فقتط   ، باید ثدن را از اصیل بگیرد  یعاتی اگتر مالتک   کرد را تافیذقاعده این است که اگر مالک معامله

رده را بته فضتول ورداختت کت     عتوض اصتیل   حتی اگر ،نکاد تافیذقبض عوض را  معامله را اجازه کاد و

 ک می تواند آن را از اصیل بگیرد ، مالباشد

 :اد، اصیل ملزم است عوض اگر مالک اصل معامله را تافیذ کاد اما قبض عوض را تافیذ نک به عبارت دیگر

اصیل باید به فضول رجتوع کاتد    به مالک[ مال ]وس از ورداخت عوض در این صورپ را به مالک بدهد.

 شرح داده شد. که طریقه رجوع او

 استثناء: 

 توسط فضول را تافیذ کرد، دیگر حق رجوع به اصیل را نتدارد   عوض اگر مالک هم معامله و هم گرفتن

 فضول رجوع کاد.بابت عوض به و باید 

درصورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خـود داشـته باشـد و    : 165ماده

 1.نخواهد داشت [اصیل] دیگر حق رجوع به طرف دیگر ،مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند

  اصل معامله و تافیذ اخذ ثدن به وسیله فضولیعای مالک می تواند هر دو را تافیذ کاد: تافیذ  

 از قاعده حرفی نزده است. رده، امااین ماده استثاا  را بیان ک 

 
                                                           

 .1181سوال آزمون تعهداپ: آزاد  - 1
1
 .کاد آن بر داللت قطعی قریاه این که مگر نیست، ثدن قبض در وکالت بیع در ق.م: وکالت 665ماده - 



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

133 
 

 معامله به مال خود و غیر

دیگری قبول  منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و[ و یک ثمن]به یک عقدی  : هرگاه کسی مال خود و مال غیر را156ماده

 .معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است ،کند

  معامله با یک ثدن، یک عقد است و معامله ای که چاد ثدن دارد، چاد عقد محسوب می شود 

  1ق.م.[ دارد. 441در فرض این ماده: اگر مالک معامله را رد کاد، مشتری ]اصیل[ خیار تبعض صفقه ]ماده 

 قبول و رد متفاوت

 :لط نشود خَ در معامله فضولی« و رد اجازه» با موضوع « ترکه»در مورد  «قبول و رد» دقت شود 

  وراثی که ترکه را قبول می کااد، باید دیون متوفی را نیز بپردازند، اما وراثی که ترکه را قبتول  ارثدر ،

ترکته   دیتون، اگتر از   توس از ورداخت   ندی کااد ]رد می کااد[، سهدی در ورداخت دیون متوفی ندارند

و هتم رد  نسبت سهم خود از آن ارث می برند  یعای هم قبول کااتدگاه   به هده وراث چیزی باقی ماند،

 .، ارث می برند، اما فقط قبول کاادگان موظف به ورداخت دیون متوفی هستادترکهکاادگان 

 یزی باقی مانتد،  موضوع از این قرار است که ابتدا از ترکه دیون متوفی را می وردازند، بعد از آن اگر چ

بین هده وراث اعم از رد کااد و قبول کااده به نسبت سهم، تقسیم متی شتود، امتا اگتر ترکته در دادن      

 .دیون کفایت نکرد، فقط قبول کاادگاه موظف به ورداخت دیون هستاد

 این فصل نکات پایانی

 است  باطلوجود ندارد: برای مثال ابرا  فضولی نداریم و  ایقاع فضولی 

  بر دو نوع است: فضولیوصیت 

  ،است  غیرنافذاگر معلق بر فوپ مالک باشد،  و باطلاگر معلق بر موپ فضول باشد 

 نافذ است غیر ،وقف فضولی 

 متعلق به غیر صورپ می گیرد. باابراین ضدان درک نیز معدوالً  «عین معین» غالباً معاملهفضولی  در عقد

 عین معین است ناظر به 

  یری در تافیذ یا رد معامله ندارد فضولی تاثفوپ طرفین در عقد 

  مانع انجام اقاله است. از طرفین اما در اقاله، فوپ هر یک 

                                                           
 .« 6»حقوق مدنی رک. جزوه  ،توضیحاپ بیشتر در این مورد ]خیاراپ[ برای مشاهده - 1
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 مقدمه

 وذیرد ردادی بین دوطرف خاتده می موارد سقوط تعهداپ، یعای مواردی که اگر اتفاق بیفتاد رابطه قرا 

 بیفتد، دیگر تعهدی وجود ندارد.اگر یکی از این اتفاقاپ  :به عبارپ دیگر 

 :: تعهدات به یکی ازطریق ذیل ساقط می شود164ماده

 به عهد؛ ه وسیله وفایب  .1

  ،و سبب اجرای تعهد است، نه سقوط تعهد واقعه حقوقی ارادیوفای به عهد. 

 ؛وسیله اقالهه ب .1

 موجب انحالل عقد است؛  نه سقوط آن. مانند فسخ و انفساخ اقاله 

 به وسیله ابراء؛ .3

  1اسقاط حق دینییعنی ابراء. 

 وسیله تبدیل تعهد؛ه ب .4

  تعهد جدیدی ظاهر می شود.تبدیل تعهد، در 

 وسیله تهاتر؛ه ب .5

  واقعه حقوقی است. تقابل دو دین و یکیعنی تهاتر 

 به وسیله مالکیت مافی الذمه. .6

  دوعنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر. جمع شدنیعنی مالکین فی الذمه 

 ق.م. 164ماده  نقد

   وفای به دکتر شهبازی: مورد اول ]وفای به عهد[ و مورد دوم ]اقاله[ از موارد سقوط تعهداپ ندی باشاد

 و اقاله موجب انحالل عقد است.عهد، سبب اجرای تعهد 

 

                                                           
 است. «اسقاط حق عیای»اعراض که  در مقابلِ -1
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 به عهد وفای مبحث اول:

 !وفای به عهد سقوط تعهد نمی باشد

  ای تعهد صورپ تتتتتتتتبه وسیله ایف این واقعهدرست است که با وفای به عهد، تعهد از بین می رود، اما

 1آن جابه مثبت دارد. 1یعای سقوط تعهد جابه مافی دارد، اما اجرای می گیرد، نه سقوط آن 

 ؟وفای به عهدماهیت 

 عدل حقوقی ندی باشد: چون نیاز به قرد انشا   است و نه ایقاع  یعای سقوط تعهد، ، نه عقدوفای به عهد

 3ندارد 

 :وقتی مدیون می خواهد دین خود را ادا کاد، نیازی به قرد نتدارد، حتتی اگتر قرتد هتم       به عبارت دیگر

ق.م. نیتز   131ماده   است واقعه حقوقی ارادی وفای به عهد، ،در نتیجه نکاد، با ادای دین، بری می شود 

 هدین مفهوم را می رساند 

 شود و وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد ب :113ماده

  4.تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود از

 :دادگستری یا صادوق ثبت است  و وس از ورداخت به صادوق، مدیون بری می شود. حتتی اگتر   صادوق  منظور از حاکم

 ائم مقام و یا در صادوق تلف بشود.ثدن در دست ق

 

 

                                                           
 ایفای تعهد، یعای اجرای عقد به طور اختیاری. - 1
اگر بته صتورپ مطلتق ستوال شتود،       در آزمون ها باید دقت بشود که: اگر طبق قانون سوال شود باید گفت که وفای به عهد، سبب سقوط تعهد است، اما - 1

 سبب اجرای تعهد.
 اعدال حقوقی ]عقد و ایقاع[ نیاز به قرد انشا  دارند. - 1

4
 بتایع  ایتن کته   مگتر  گردد، مسترد مشتری به باید ثدن و مافسخ بیع شود، بایع تلف طرف از اهدال و تقریر بدون تسلیم از قبل مبیع ق.م: اگر 183ماده - 

 .بود خواهد مشتری مال تلف از این صورپ در که باشد ندوده رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم برای
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 ق.م. 165شرح ماده 

  مالک آزمون ها:

  هرکس مالی به دیگری می دهد، ظاهراً دین خود را ورداخت کرده است 

 :جا اماره بر این استت کته بته متن بتدهکار      ورداخت می کاد، در ایای من وولی یک نفر به حساب بانک مثال

بوده است و اگر می خواهد وول ورداختی را وس بگیرد، باید ثابت کاد که مدیون نبوده استت  یعاتی بایتد    

دلیل ورداخت کردن را ثابت کاد: ودیعه، عاریه، قرض، هبه و ...  و اگر نتواند ثابت کاد، اماره این است که 

 د را ورداخته است.دین خو

  با ورداخت کااده است  بار اثباتیبه عبارپ دیگر 

این اگر کسی چیزی بـه  ؛ بنابراست [وفای به عهد و دادن دین] در عدم تبرع[ اماره]هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر : 165ماده

 .تواند استرداد کند می ،آن چیز باشد [مدیون] که مقروض بدون این ،دیگری بدهد

 طبیعیتعهد 

    تعهد طبیعی یعای تعهدی که ضدانت اجرا ندارد، و متعهد ملزم نیست که آن را ورداخت کاد، امتا اگتر

 داخت کاد، قابل استرداد ندی باشد آن وربه میل خود 

 یک نفر باید به ودرش نفقه بدهد و یک سال است که نفقه نداده، ودر ندی تواند  نفقه اقارب گذشته: :1مثال

 1، آن را مطالبه کاد [به بعد االناز تیه ]دادن نفقه گذشته کاد، اما می تواند نسبت به نفقه آاو را ملزم به 

  ون را بدون اذن او تتتتتت: کسی که دین مدی[ دیون وجدانی« ]ق.م 163ماناد یکی از فروض ماده » :1مثال

ندارد. حال اگر مدیون به میل ختود، دیتن مزبتور را بته او ورداختت       مدیون رامی وردازد حق رجوع به 

 کاد، دین طبیعی خود را ورداخت کرده و قابل استرداد نیست.

  آن را طلتب   دماناد اسااد تجاری که مرور زمان دارند  اگر بعد از مروز زمان که داین ندی توانت  :3مثال

 1طبیعی خود را ورداخته و قابل استرداد ندی باشد.کاد، مدیون به میل خود، وجه آن را بپردازد، دین 

را ایفـاء نمایـد    اگر متعهد به میل خـود آن  ،مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد در: 166ماده

 دعوای استرداد اومسموع نخواهد بود.

                                                           
 دعتوی  اقامته  ختود  گذشته زمان نفقه برای می تواند حال هر در زوجه :ق.م 1136ماده نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کاد   زوجه می توانددر مقابل دقت شود:  - 1

 نستبت  فقتط  اقتارب  ولی بود، خواهد غرما ]اعم از مرتهن[ بر مقدم زن شوهر ورشکستگی یا افالس صورپ در و بوده مدتاز طلب مزبور نفقه بابت از او طلب و نداید

 .ندایاد نفقه مطالبه می تواناد آتیه به

 شرعی دانست و آن را حذف کرد.بعد از انقالب مرور زمان را غیر شورای نگهبان در اصالحاپ - 1
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 ایفای دین از جانب غیرمدیون

  ،1قبول کاد  مگر این که مباشترپ  ، ورداخت او راباید داینهرگاه ثالثی بخواهد دین مدیون را ادا کاد 

[ داین مخیر در قبول استت، متاده   وجود شرط مباشارت ، که در این صورپ ]شخص متعهد، شرط شده باشد

  ق.م 168

  داشتته   1اذن ویکاد که از  رجوع اوحال اگر ثالثی دین متعهد را ورداخت کرد، در صورتی می تواند به

 3را ندارد  باشد، وگرنه حق رجوع به او

  بته   دبتوانت  ورداخت کااتده  برای این کهایفای دین از جانب هر کسی، برائت مدیون را در وی دارد  اما

از داین رسید و مدرک با امضتا بگیترد و یتا زیتر رستید       هاگام ورداخت، ،است بهتر، کاد رجوع مدیون

 را ذکر کاد. «انتقال طلب»

لیکن کسی که دین  و ؛ز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشددین از جانب غیر مدیون هم جای فایای: 161ماده

  4حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد.[  و داین جدید او می شود]اگر با اذن باشد  ،کند می ءدیگری را ادا

مگر با رضایت  ،وسیله دیگری ممکن نیسته ب ،درصورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ،انجام فعلی: 168ماده

 .متعهد له

  هرگاه مطلق انجام تعهد باشد، از جانب ثالث هم قابل انجام است 

  تفاوپ قایل شد: قید مباشرپ قوی تر از شرط مباشرپ می باشد.« شرط مباشرپ»و « قید مباشرپ»باید بین دو عبارپ 

 

 
                                                           

 ماهری است و متعهدله به خاطر ماهر بودن وی این تعهد را با او ماعقد کرده است.مثال: متعهد نقاش  - 1
 ، غیر ماذون فرض می شود.اصل عدمهرگاه مشخص نشود که ورداخت کااده ماذون بوده است یا نه؟ مطابق  - 1
 اگر متعهد، به میل خود، دین را به ورداخت کااده بدون اذن بپردازد، مشدول دیون طبیعی است و قابل استرداد ندی باشد. هدان طور که گفته شد:  - 1

4
 مواد مرتبط: - 

 آن هتا  از یک به هر له مضدون باشاد، کرده ضدانت تسهیم نحو به قرض ]دین[ یک برای و شخص یک از متعدد اشخاص هرگاه ق.م: 311ماده *

 بـه  تواند می باشد داده تادیه اذن که دیگر ضامنین از یک به هر نماید، تادیه را قرض تمام ضامنین از یکی اگر و دارد  رجتوع  حق او سهم قدر به فقط

 کند؛ رجوع او سهم قدر

 در کته  باشتد  شتده  ملتتزم  عاه مضدون که صورتی در می تواند، ولی دین، ادای از بعد مگر ندارد عاه مضدون به رجوع حق ضامن ق.م: 332ماده *

 .کاد رجوع باشد، شده ماقضی هم مزبور مدپ و نداید تحریل را او بَرائت معیای مدپ
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 تحقق وفای به عهد

   وفای به عهد زمانی محقق می شود که، مدیون مالک آن چیزی باشد که ورداخت می کاد  و اگر مالتک

 ود، از طرف مالک اذن داشته باشد نب

 : وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون ازطرف مالک باشد وشخصا161ًماده

 .باشد داشته اهلیتهم 

 این است که موضوع تعهد، تدلیک یک مال ]کلی[ به متعهدله باشد، ماناد بیع کلتی    ق.م.  162) فرض این ماده

 نه رد مال امانی 

       اگر ورداخت کااده ماذون از طرف مالک نباشد، متعهد باید مال را به صتاحب اصتلی آن ]مالتک[ بدهتد: و حتق

 ندارد مال را به فضول تحویل بدهد.

 مال تادیه شدهاسترداد 

 جاست که اگر مدیون در مقام وفای به عهد، از امتوال دیگتری بته دایتن ورداختت کاتد  یعاتی        ایا سوال

 ورداخت او مطابق ماده قبل نباشد، در چه صورتی می تواند آن را وس بگیرد؟

 ثابتت   با همق.م. مدیون در صورتی می تواند مال مزبور را وس بگیرد که چاد مورد را  133مطابق ماده

 کاد 

 :مالی که ورداخت کرده است، مال غیر است  باید ثابت کند 

 :به عبارپ دیگتر سِدَت دارد  یعای ثابت کاد که چه نسبتی با غیر دارد: وکیل، ولی و ... ؟   باید ثابت کند 

 است با مجوز در دست او بوده است مالی که ورداخته  ثابت کادباید 

 :مالک به او اذن در ورداخت نداده باشد. باید ثابت کند 

       بایتد دیتن ختود را     امـا  هرگاه مدیون موارد فوق را ثابت کرد، مال ورداختت شتده را وتس متی گیترد

 ورداخت کاد.

 ،نبـوده به عهد مالی تادیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تادیه مالـک آن   اگر متعهد درمقام وفای: 115ماده

مجوز قانونی در ید او بوده، بدون ایـن کـه اذن در    باله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و استرداد آن را از متعهد

 .تادیه داشته باشد

  صحت ایفای تعهد را بیان می کاد این ماده ]استرداد مال تادیه شده[: اصل 
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 :استت و  « امتاره یتد  »این که ورداخت کااده، مال را در مقام وفای به عهد ورداخته است، یعای مال در ید او بوده و  مال غیر

 او برای وس گرفتن باید خالف اماره ید را اثباپ کاد 

 :شده است، در مقام وفای به عهد و یتا هتر انتقتالی در آن    ندی توان مالی را که به دستور قانون انتقال آن ماع  مجوز قانونی

تررف حقوقی کرد، زیرا مشدول عاوان غرب می شود: چون در تررف مال غیر امانت مفتروض نیستت و اصتل بتر یتد      

 ضدانی است. باابراین باید ثابت شود که ید او بر مال غیر با مجوز قانونی بوده است 

 ید با هم ]عام مجدوعی[ اثباپ شوند و ثبوپ یکی از آن ها به تاهایی کفایتت ندتی   این سه فرض که خالف اصل هستاد، با

مال را به صتاحب اصتلی    بایداست و ورداخت کااده اذن در تادیه نداشته است، متعهدله  مال غیرکاد: و اگر ثابت شود که 

 آن بدهد.

 اهلیت متعهد و متعهدله

  ق.م. لزوم داشتن اهلیت متعهتد، و   162اما در ماده  1،ندی باشد« عدل حقوقی« »وفای به عهد»با این که

 ق.م. لزوم داشتن اهلیت متعهدله، بیان شده است  134ماده 

 ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهد:

 باید وجه برگشت داده  اد، وفای به عهد صورپ نگرفته است وهرگاه محجوری دین خود را ورداخت ک

تهاتر صورپ می گیرد  ،چون هر دو نفر به هم مدیون می شوند ،در حالت برگشت دادن وجهاما شود  

و چیزی رد و بدل ندی شود  به عبارپ دیگر محجور به خاطر وفای به عهد بری نشده استت، بلکته بته    

 خاطر تهاتر بری شده است.

 :به داین می وردازد  در  شخص محجوری که مدیون است، در مقام وفای به عهد، وجوهی به عبارت دیگر

جا وفای به عهد صورپ نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود، اما زمانی که دایتن متی خواهتد    یاا

وجه را برگشت بدهد، چون هاوز مدیون بری نشده است، دو دین در برابر هم قرار می گیرند و تهاتر 

 صورپ می گیرد.

 :لهضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهد

  ورداخت نشده محسوب می شود.در صورپ ورداخت به محجور، دین 

 .له اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بودمتعهد اگر :114ماده

 

                                                           
 است.« واقعه حقوقی ارادی»وفای به عهد گفته شد،  هدان طور که در ابتدای مبحث - 1
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 لزوم تادیه به داین

        مدیون باید دین را به شخص داین و یا کسی که ندایاده داین باشتد بپتردازد  اگتر متدیون دیتن را بته

 صورپ نگرفته است، مگر این که داین راضی باشد شخری غیر از این دو نفر بپردازد، وفای به عهد 

 [ بپردازدمثال همسایه داین، دایی داینیعای مدکن است مدیون دین را به ثالثی ]،   که ماناتد معتامالپ فضتولی 

  داین می تواند به این ورداخت رضایت بدهد ]تافیذ کاد[

 :1ق.م. است  131ق.م. مثالی برای ماده  163ماده  به عبارت دیگر 

حـق قـبض را    به کسی که قانونـاً  : دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا111هماد

 .دارد

 ِبه او چاین اجازه ای ندی دهد  ،رف وکالتوکالت: وکیل باید وکالت در قبض داشته باشد و ص 

 ندایاده قانونی او ]ولی، قیم، امین، مدیر ترفیه، حاکم[  : خود شخص، ندایاده قراردادی واشخاصی که حق قبض دارند 

 .تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود : 111ماده

 پ است: اذن قبلی و یا اجازه بعدی.رضایت داین به دو صور 

 جواز تصرف مدیون

  کرد مال توقیف شده را ندی توان در مقام وفای به عهد ادا 

 :طلبکار معارض حق ثالث ]یعای که طلبکار دیگری بر روی آن حق عیای دارد:  است مالی مال توقیف شده

 [ است دیگر

  توقیتف رضتایت    تادیه مال توقیف شده در مقام وفای به عهد درست نیست، مگر این کته ذی نفتعِ  وس

 بدهد 

 :کااده، غیرنافذ است و ماوط به اجازه صاحب تادیه مال توقیف شده به غیر از طلبکار توقیف  به عبارت دیگر

 حق توقیف است  هرگاه ذی نفع رضایت بدهد، در واقع حق عیای تبعی خود را ساقط کرده است.

به عهد  در آن شده است در مقام وفای [توقیف شده] تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف مدیون نمی: 116ماده

 .تادیه نماید

 

                                                           
نزد خود داشته باشد و مالک بتا اجتازه معاملته قتبض     : درصورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در ق.م 163ماده - 1

 عوض را نیز اجازه کاد، دیگر حق رجوع به طرف دیگر ]اصیل[ نخواهد داشت.
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 معینتسلیم عین 

  امین مسئول ندی باشد، مگر این کته تقرتیر   قاعده این است که:  متعهد را امین می داند؛ق.م.  138ماده

 کرده باشد 

 اگر امین تقریر هم نکاد مسئول است:که  استثنایید رامو 

 1 و شرط ضدان 1عاریه طال و نقره .1

مال را از امین طلب می کاد اما امین مال را رد ندی کاتد، کته در ایتن صتورپ یتد       ،در موردی که مالک .1

 3امین به ضدانی تبدیل می شود و مطلقاً مسئول است.

 برائـت  موجـب  دارد تسـلیم  حـین  که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معینی عین [تسالیم ]تعهد موضوع اگر :118ماده

 نشـده  ناشـی  متعهد تفریط یا تعدی از نقصان و کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این کهچه کسر  اگر می شود، [امینمتعهد]

 اجل انقضای با متعهد اگر ولی، [410و شرط ضمان ماده  411ماده  هعاریه طال و نقر ]است. شده تصریح قانون این در که مواردی در مگر باشد،

 و کسر چه اگر [از زمان انکار] بود خواهد [حتی فورس ماژور] نقصان و هرکسر مسئول باشد، نموده تسلیم در خیر تا [ق.م 942ماده ]مطالبه، و

  .نباشد متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان

 نکات این ماده:

 چون عین معین است و حتی در صورپ کسر و نقران باید عودپ داده شود  علت عودت دادن همان مال: .1

 است و ید او امانی است. مگر ...  چون امین  چرا متعهد مسئول نیست: .1

 ق.م.  641و شرط ضدان ماده  644عاریه طال و نقر ماده  مواردی که متعهد در هر صورت مسئول است: .3

 ید امانی به ضدانی تبدیل و در حکم غاصب است  در صورت تعهدی و تفریط یا در صورت مطالبه و امتناع از تادیه: .4

 متااع.از تاریخ انکار یا ا در حکم غاصب: .5

 

 
                                                           

 باشد. نکرده هم تعدی یا تفریط و نشده ضدان شرط چاد هر است ضامن مستعیر مسکوک، غیر و مسکوک از اعم نقره، و طال عاریه در ق.م: 644ماده - 1
 ]عاریه مضدونه[..نباشد او عدل به مربوط چه اگر بود، خواهد نقرانی و کسر هر مسئول باشد، شده ضدان شرط مستعیر بر اگر ق.م: 641ماده - 1

3
 حکم در امتااع[]یا  انکار تاریخ از ]یا امتااع کاد[، گردد ماکر اوست دست در آنها امثال و ودیعه به یا عاریه به مالی که کسی ]امین[ اگر ق.م: 113ماده  - 

 .است غاصب ]شبه غرب[
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 تادیه مال کلی

  1ق.م. است  151ق.م. مکدل ماده  132ماده 

  ق.م. بیع مال کلی، در صورتی صحیح است که مقدار، جاس و وصف آن مشخص و بیان  151طبق ماده

 بشود  آن نیز ذکر الزم نیست مرغوبیت وبشود، 

  مرغوبیت مبیع هم ذکر بشود  حال اگر ذکر شده بود، طبتق توافتق و اگتر     الزم نیستیعای در بیع کلی

 :ق.م. عدل می شود 132ذکر نشده بود، طبق ماده

اعالی  [مصداق] [ نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد، عین خارجیعین معین: اگر موضوع تعهد عین شخصی]111ماده

 .[ محسوب است نمی تواند بدهدادنیآن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب ]

  آن هتم در صتورتی کته متعهتد     باشد، متعهدله حق رد ندارد و فقط می تواند خسارپ بگیرد« عین معین»اگر مورد تعهد ،

  ق.م. متعهد امین است، مگر ....  138دقت شود: طبق ماده   تقریر کرده باشد

 مال متوسطی را به متعهدله بدهد. حداقل طبق این ماده متعهد باید 

 محل انجام دادن تعهد

 که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشـد یـا   آید مگرایند درمحلی که عقد واقع شده به عمل انجام تعهد بای :185ماده

 [.قانون تکمیلی] 1 عرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

 جا قرارداد بسته اند.ی به این محل داشته اند که در آنواقع شده: یعای حتدا طرفین یک علقه ا در محلی که عقد 

 محل انجام تعهد:

 محل مقرر شده در قرارداد  .1

 اگر قرارداد ساکت باشد: عرف و عادپ  .1

 [ عقد. اصوالً محل انعقاد عقد مالک است.نه اجرااگر عرف و عادپ نیز ساکت باشد: محل انعقاد ] .3

  است.« ترجیح بالمرجح»چون اگر محل دیگری را در نظر بگیریم  ؟محل انعقاد قراردادچرا 

                                                           
1
 .شود ذکر مبیع وصف  و جاس و مقدار که است صحیح وقتی بیع باشد، عدیده  افراد بر صادق کلی )یعای مبیع که صورتی ق.م: در 151ماده - 

1
 یتا  و باشتد  دیگتر  محل در تسلیم مقتضیِ عادپ، و عرف این که مگر است، شده واقع جاآن در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع :ق.م 135ماده - 

 .باشد شده معین تسلیم برای مخروصی محل بیع ضدن در
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 مخارج تادیه

 [.قانون تکمیلی] 1.که شرط خالف شده باشد مگر این ،مدیون است همخارج تادیه به عهد: 181ماده

 م ]مقدماپ[ آن است.ازتعهد به شی، تعهد به لو 

 انتخاب دین پرداخت شده

  یک جاس، و هدگی نیز به یتک میتزان    دین به یک نفر داشته باشد  هده دیون ازهرگاه شخری، چاد 

ق.م. تشخیص این که تادیه بابت کدام دین بوده، با مدیون است  البته در هاگام تادیه  181مطابق ماده 

 باید بگوید که کدام دین را تادیه کرده است 

 ده، این مفهوم را می رساند که اختیار تعیین اگر هاگام تادیه مشخص نکاد که کدام دین را ورداخت کر

 را به داین داده است و خود دیگر ندی تواند آن را مشخص کاد 

 :جا قرض و دیگری به سبب بیع  در ایا من دو تا، یک میلیون تومان به شدا بدهکارم، یکی به سبب مثال

بت بیع بوده یا قترض  اگتر   ون تومان به شدا ورداخت کام، باید مشخص کام که باتتتتاگر من یک میلی

این است که هتر عقتدی    مهم بودن این تعیین، علت مشخص نکام، شدا می توانید آن را مشخص کاید 

 آثار خود را دارد.

هنگاام  ] تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مـدیون  ،داشته باشد 1: اگرکسی به یک نفر دیون متعدده181ماده

 .می باشد [تادیه

  قانونگذار در این ماده از مدیون حدایت کرده است: چون در قدیم بهره می گرفتاد ]االن هم می گیرند![، قانون

 اختیار را به داین داده نداده که دیای که سود بیشتری از آن عاید وی می شود را در نظر نگیرد 

    دهتد، ندتی توانتد بتدون رضتای       در فرضی که مبلغ دو دین نابرابر است و مدیون وولی معادل دین کتم تتر متی

 ق.م. 133ن بیش تر حساب کاد ماده طلبکار آن را بابت دی

                                                           
1
 بر ثدن تسلیم مخارج است  بایع به عهده غیره و کردن وزن و شدردن اجرپ تسلیم، محل به آن نقل اجرپ قبیل از مبیع تسلیم مخارج ق.م:  181ماده - 

 . است مشتری عهده

 ق.م. 133ماده  «به یک میزان» ق.م و 135ماده   «از یک جاس» - 1



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

145 
 

 وفای به موضوع دیگر

چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چـه آن   توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن له را نمی: متعهد115ماده

 [.ایفای تعهد به طور یکپارچهاصل ] .موضوع تعهد باشد معادل یا بیشتر از شی قیمتاً

 ق.م. 112استنتاج از ماده 

  جاس باشاد  یعاتی   کــــیق.م. دیون متعدده باید از  181از این ماده می توان دریافت که در ماده

ندی توان متعهدله را مجبور کرد که مالی غیر از مال مورد تعهد، به او ورداخت، حتتی اگتر قیدتت متال     

 بیشتر از مال موضوع تعهد باشد ورداختی معادل و یا 

  اگر من به شخری یک تن برنج و ده میلیون تومان وجه نقد بتدهکار باشتم، ندتی تتوانم بتا       مثال:برای

ورداخت ده میلیون، تعیین کام که تعهدی که موضوع آن برنج است با ایتن وجته، تادیته شتود  و هتم      

 بت ده میلیون تومان است.چاین ندی توانم با ورداخت یک تن برنج تعیین کام که با

 تبعیض در موضوع

 بدون رضاایت مطلق: ] تواند می 1تواند متعدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم متعهد نمی :111ماده

 نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قراردهد. [متعهدله

  اما حاکم می تواند با تقاضای تقسیط متعهد موافقت کاد  یکپارچه ایفا بشود:منظور از این ماده این است که تعهد باید 

 :عدتوالً خیلتی زیتاد استت،     اما در مورد مهریه چون رقم آن م دادگاه به ندرت با تقسیط موافقت می کند و این از قواعد کلی است

 اد دادگاه بیشتر با تقسط آن موافقت می ک

 :ت تتت وس از اعطای مهلت عادله مدیون بتواند بدون سختی دین را بپتردازد، مباتای مهل  در صورتی که  در مورد مهلت عادله

 عادله از بین می رود و باید دین را فوراً بپردازد.

 ق.م. 111استنتاج از ماده 

  باشاد  یعاتی   زانتتتتتتبه یک میق.م. دیون متعدده باید  181از این ماده می توان دریافت که در ماده

را قبول کاد  البته تقسیط توسط دادگاه امکان وذیر  تعهد، بخشی ازندی توان متعهدله را مجبور کرد که 

 است.

                                                           
1
 .دهد می قرار اقساطی یا مهلت مقترض برای احوال و اوضاع مطابق حاکم مطالبه، موقع در ق.م: 651ماده - 
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 مبحث دوم: اقاله

 تعریف

  را اقاله می گویاد  1باز کردن عقد –اقاله در ل ت یعای باز کردن و گشودن 

  ،باشتد و در آن   طتور کتل یتا بعتض متی     ه که موضوع آن انهدام عقد اول ب است الح عقدیطدر اصاقاله

 1 شرط الزم است و اهلیت آن ها ،فینررضایت و توافق به هدراه اراده ط

 تفاسخ  واقاله: تقایل  واژه مترادفاپ 

 اقاله سبب سقوط تعهد نمی باشد!

  عقد را ماناد فسخ و انفساخ، ماحل اقاله سبب انحالل عقد است و از اسباب سقوط تعهداپ ندی باشد  چون

  3می کاد.

 شرط کاستن و افزودن در اقاله

       در اقاله عوضین باید هدان طوری که هستاد برگشت داده بشوند  اگر شرط شتود کته عوضتین کتم یتا

اقاله می باشد و باطل و مبطل است  البته اگتر شترط جزیتی    زیاد بشوند، این شرط خالف مقتضای ذاپ 

 ه عوضین کاری نداشته باشد، اقاله و شرط هر دو صحیح هستاد باشد و عرفاً ب

 :کاستن و افزودن دو عوض در اقاله، اگر جزیی یا ناظر به امور اضافی و ختارجی نباشتد و    دکتر کاتوزیان

دو عوض اصلی را ت ییر دهد، با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را ت ییر می دهتد، ولتی چاتین    

 شود  عقد معوض دیگریا تبدیل آن به  بطالن اقالهشرطی  مدکن است سبب 

 مقتضای اقاله: برگشت عوضین است و اثر زایل کاادگی دارد: یعای اقاله قالبی برای تدلیک نیست  زیرا

 است. عقد جدیدبه هدین دلیل شرط اضافه کردن مال در اقاله راه ندارد و این شرط خود یک 

                                                           
 .«گره خوردن»عقد در ل ت یعای  - 1

 اقاله مربوط به عقود الزم است.توجه:  - 1

است، اما اگر طبق قتانون   «سبب انحالل»در آزمون ها در مورد ماهیت اقاله اگر به صورپ مطلق سوال بشود باید گفت که اقاله  دقت شود: - 3

 است. «سبب سقوط تعهد»]قانون مدنی[ سوال بشود، باید گفت که اقاله 
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   اگر دو عوض ثابت بداند ]دو عوض را هدان طور که هست برگشت داده بشود[ و شرط ضدن آن نتاظر

 1تعهد خارجی و اضافی باشد ]ربطی به عوضین نداشته باشد[، خالف مقتضای اقاله نیست. به

 چه چیزی را می توان اقاله کرد؟

  عقود را می توان اقاله کرد، اما استثاائاتی دارد.فقط 

 که نمی توان اقاله کرد: را مواردی

  وقف، ضدان نقل و نکاح را ندی توان اقاله کرد 

  قرارداد است و در ایقاع راه ندارد اقاله ویژه انحالل 

 .اقرار و اقاله را ندی توان اقاله کرد 

 عدم امکان اقاله در برخی از عقود: علت

  ]مخالف با قانون امری ] وقف و نکاح 

 .]تعارض با حقوق اشخاص ]ضدان 

  :انحتالل آن هتا بته    قابل اقاله نیست ]از نظر عقلی چاین امکتانی وجتود نتدارد[ و    « وقف»و « نکاح»دکتر کاتوزیان

ا کته بته حقتوق    نافتذ استت[، چتر   ]نقل ذمه[ نیز ترجیح دارد ]غیر« ضدان»اسباب خاص نیاز دارد. عدم نفوذ اقاله 

 دیگران صدمه می زند.

 عدم امکان اقاله توسط نماینده

  طترفین  اله کاد  هم چاین تتتتتبه نیابت از طرف دیگر، معامله را اق ندی توانددر معامله با خود، ندایاده

 ندی تواناد به ثالثی اذن بدهاد که از طرف آن ها عقد را اقاله کاد.

 :اقاله به ایقاع ماذون واقع ندی شود، چرا که اراده یکی از دو طرف عقد، هر چاد ماذون از  دکتر کاتوزیان

 سوی دیگری باشد، تراضی نامیده ندی شود. تراضی باید در حال تکوین اقاله صورپ وذیرد.

                                                           
 که از کتاب قانون مدنی در نظم کاونی اقتباس شده اند. دکتر کاتوزیان هستاد حاشیه هاینکاپ دارای ستاره آبی ،  - 1
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 .تفاسخ کنند توانند به تراضی آن را اقاله و از معامله طرفین می بعد :183ماده

     از لزوم تراضی دو طرف برای تحقق اقاله بر می آید که اقاله عقد است ]ماهیتی توافقی دارد[، هر چاد کته ستبب انحتالل

 عقد ویش از خود و تعهدهای ناشی از آن می شود 

  دو طرف عقد می شود یا تتابع بقتا  و انحتالل     هدر عقد ضدان  مانع نفوذ اقالدر این که آیا حق شخص ثالث )ماناد مدیون

 عقد است، اختالف وجود دارد 

 است و در حق شفعه ای که ویش از آن ایجاد شده است اثر ندارد. آیندهناظر به  اثر اقاله 

  امکان وذیر است.« ضدان ضم ذمه»در اقاله 

 .شود که داللت بر به هم زدن معامله کند اقاله به هرلفظ یا فعلی واقع می :184ماده

  اقالم ضدای و معاطاتی نیز امکان دارد، ولی در هر حال تراضی باید از راه اعالم های دو طرف احراز شود 

  رکن اصلی اقاله تراضی دو طرف به هاگام وقوع آن است و به ایقاع مأذون واقع ندی شود 

 می تواند معاطاتی صورپ می گیرد  و عقود تشریفاتی نکاح و طالق بجزپ این یک قاعده کلی است: تدام عقود و ایقاعا 

   در عقد اجاره، اگر موجر، مستاجر را از دادن اجاره ابرا  می کاد، و بعد از آن اجاره اقاله بشود: موجر باید بابت وولی کته

 مستاجر از بابت مالکیت ماافع به دست آورده را به او ]مستاجر[ ورداخت کاد.

 جزیی اقاله

 .موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن: 185ماده

          در موردی که دو طرف بخشی از معامله را اقاله می کااتد، بایتد میتزان آن معلتوم و معتین باشتد، وگرنته نافتذ

 نیست.

 :شده می شود هر کسی مالک قسدت اقاله  حکم این ماده در مورد اموال تجزیه پذیر 

 :مال مشاع می شود: ماناد این که سه دانگ خانه ای که متورد بیتع    حکم این ماده در مورد اموال تجزیه ناپذیر

 ود: در این صورپ مال بین طرفین مشاع می شود.واقع شده است اقاله ش
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 دو عوض هرتلف 

 تلف حکدی  تلف به دو نوع تقسیم می شود: تلف واقعی و 

 :آتش گرفتن ماشین: به صورپ واقعی از بین می رود  ماناد تلف واقعی 

 :یعای مال از مالکیت خارج شده است: یعای مال موجود است، اما مال من نیست. ماناد ایتن   تلف حکمی

 که ماشیای که خریدم، به دیگری هبه کردم.

  وتس  باشتد  یکی از دو عوض، مانع اقاله ندتی   ]اعم از واقعی و حکدی[ شدن ق.م. تلف 186مطابق ماده 

  عوض هم مانع اقاله کردن ندی باشد تلف هر دوکامل می شود:  صورپاین به  ،فوق ماده

 بدلد مثل یا قیدت آن داده شود: به مثل یا قیدت، تتتتتتموقع اقاله، در جایی که مال تلف شده باشد، بای 

 می گویاد 

 

مثل آن  ،جای آن چیزی که تلف شده استه صورت ب این در[ مانع اقاله نیست؛ یا هر دو عوضلف یکی از عوضین ]ت: 186ماده

 .شود ی بودن داده میآن درصورت قیم [قیمت زمان اقاله] قیمت در صورت مثلی بودن و

  ورداخته شود، آنچه واقع شتده   عوض دیگریاگر دو طرف تراضی کااد که به جای مثل یا قیدت مال تلف شده

 اقاله نیست 

  ،یعاتی متانعی در راه بازگردانتدن عتوض وجتود دارد )ماناتد اختذ بته شتفعه و          در موردی که تلف حکدی است

 سرقت  مثل یا قیدت به عاوان بدل مال ورداخته می شود، ولی تراضی در این باره قطعی است 

  بازگردانده می شود به اضافه تفاوپ  با هدان وضع موجودشده باشد،  مورد معامله ناقص یا معیبدر صورتی که

 ناقص )ارش ، مگر این که بر خالف آن تراضی شده باشد  بهای صحیح و

  داده می شود نه زمان عقد و تلف مال  بهای زمان اقالهدر فرض قیدی بودن مال تلف شده 

 یعای تلف عوضین مانع فسخ هم ندی باشد.نیز اجرا می شود   فسخ در مورد حکم این ماده 

  به جای آن چیزی که تلف شده، مثل یا قیدتت آن ]زمتان فستخ[     تلف عوضین مانع فسخ هم ندی باشد

 داده می شود.

 ارزش قراردادی دارد. اما قیدت، ارزش واقعی است  ثدن 
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 ت و منافعآمانِ

  دو نوع مافعت وجود دارد: ماافع مترل و ماافع مافرل 

 :صعود قیدت مال در ماافعی که از مال جدا ندی شود  ماناد رشد درخت، چاق شدن حیوان،  منافع متصل

 بازار و ...  

 :ماافعی که از مال جدا می شود  ماناد شیر حیوان، میوه درخت و ... . منافع منفصل 

 فروشادهو ماافع مترلِ مال  خریدارمالِ  از زمان عقد تا زمان اقاله هرگاه عقد اقاله بشود، ماافع مافرل 

 1 است

  .وس اگر ماافع مترل زیادتر بشود، فروشاده سود برده است و اگر ماافع مافرل زیادتر بشود خریدار 

 

اسـت کـه بـه     سیک منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله درمورد معامله حادث می شود مال : نِماآت و181ماده

  1.مالک می شود [فروشنده] ولی نِماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله [خریدار] واسطه عقد مالک شده است

  می تواناد برخالف مفاد آن تراضی کااد است و دو طرف اقاله  تکدیلیحکم این ماده 

 حاصل کار و دستترنج این ماده قرار می گیرد در فرضی وجود دارد که ماافع ایجاد شده حادث باشد نه  ظهوری که مباای 

 ق.م. است  188ق.م : یعای حکم ماده ناظر به ماافع طبیعی است. فزونی ناشی از دسترنج تابع مادۀ  188متررف )مادۀ 

 کار و طبیعت هر دو باشد )ماناد درختکاری  باید عامل چیره را در عرف تدیز داد  در فرضی که فزونی نتیجه 

  نیز رعایت می شود.و در مورد فسخ قرار داد  خاص اقاله نیستحکم این ماده 

 

                                                           
 حکم: چون ماافع در ملکیت، تابع اصل مال است.این علت  - 1

1
 مواد: مرتبط: - 

 بتین  کته  شرایطی به بایع اگر باابراین، بایع  برای خیار قید با می شود مشتری ملک مبیع عقد مجرد به شرط، بیع در ق.م: 452ماده *

 بتالعکس  اگتر  و گتردد  می مبیع قطعی مالک مشتری و شده قطعی بیع ناداید، عدل است شده مقرر مبیع استرداد برای مشتری و او

 حتین  از حاصله ماافع و نداآپ ولی شد خواهد بایع مال مبیع فسخ حین از کاد، استرداد را مبیع و ناداید عدل مزبوره به شرایط بایع

 است  مشتری مال فسخ حین تا عقد

 بود  خواهد متهب مال باشد مافرل اگر و واهب، مال باشد مترل اگر موهوبه عین نِداآپ واهب، رجوع صورپ در ق.م: 834ماده *

 کته  صتورتی  در و مشتتری  متال  باشتد  مافرل که صورتی در می شود، حاصل مبیع در شفعه به اخذ از قبل که نِداآتی ق.م: 812ماده *

 .کاد قلع کاشته که را درختی یا کرده که را باایی تواندمی  مشتری ولی است شفیع مال باشد مترل



 داود بلدی                    ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛9حقوق مدنی

151 
 

 منافع و نماآت به طور کلی:

 ق.م. عدل می شود  183مربوط به مال باشد: طبق ماده  .1

 ق.م. عدل می شود  188مربوط به دسترنج متررف باشد: طبق ماده  .1

 نامعلوم باشد: عامل چیره در عرف مالک است.علت  .1

 حاصل دسترنج

 :استت  در ایتن صتورپ عدتل وی      قیدت مال شدهازدیاد  خریدار در مال تررفاتی کرده که باعث مثبت

آن را  ]بته روز[  جز  ماافع مترل نیست و او می تواند در زمان اقاله بابتت ترترف مثبتت ختود، قیدتت     

 بگیرد.

 :در ایتن صتورپ او بایتد    استت  قیدت مال شتده  کاهشکرده که باعث تررفاتی در مال خریدار  منفی  

خواهد بود  البته این قانون تکدیلی است و توافق بر ختالف آن مجتاز   موقع اقاله کدبود قیدت از مال او 

 است.

که موجب ازدیاد قیمـت آن   [در اثر عمل خریادار ] عقد در مورد معامله تصرفاتی کند بعد از [خریدار] اگر مالک: 188ماده

 قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. شود درحین اقاله به مقدار

 ارزش واقعی مال

  این موضوع مربوط به جایی است که با تررفاپ مشتری، ارزش مال افزایش ویدا کرده است 

  برای اقاله، ارزش واقعی مال الزم است: ارزش مال به قیدت روز تعیین می شود ]نه این که فاکتور بدهد

 و ...[ 

 :خریدم، بعد از بیع ماشین، حدوداً بتا  من یک دستگاه ماشین به قیدت بیست میلیون تومان از شدا  مثال

واج میلیون تومان، در آن سیستم صوتی نرب کتردم و صتادلی هتای آن را نیتز استپرپ کتردم، حتال        

تردیم گرفتیم که بیع ماشین را اقاله کایم  در این صورپ، ماشین را به قیدت روز حساب می کایم، نه 

ز شدا واج میلیون تومان اضتافه بگیترم. مدکتن استت     این که من فاکتور واج میلیون تومان را بیاورم و ا

 قیدت روز ماشین را که به دست می آوریم سی میلیون تومان شده باشد.
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 مبحث سوم: ابراء

 تعریف

 کند. ف نظرکه داین از حق خود به اختیار صر ابراء عبارت از این است: 181ماده

 [ و در زمره ایقاعاپ است، حتی اگر به انگیزه طلبکار را می خواهدفقط اهلیت ابرا  تاها به اراده طلبکار واقع می شود ]

 دست یافتن به واداش و احسانی باشد 

 نیز ایقاع است و نیاز به قبول موصی له )بدهکار  ندارد  وصیت به ابراء 

  ارادۀ طلبکار مدکن است به عاوان ابرا  یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعالم شود 

 است نه عیای که با اعراض ساقط می شود  سقوط حق دینییژه ابرا  و 

 با تسلیم اصل ساد طلب به مدیون صورپ می وذیرد  ضمنی ابرای 

 ،ق.م.  زیرا هدف از ابرا   116ه علم اجدالی به موضوع ابرا  کافی است )ماد از آنجایی که ابراء، ایقاع مجانی است

طلبکار نداند که چقدر طلب دارد، اگر  از طلبش بگذرد، این ابراء صحیح می یعنی اگر گذشت و ارفاق است ]مسامحه ای[: 

 باشد؛

  ابرا  از دیای که سبب آن ایجاد  شده نافذ است 

 در برابر طلبکاران قابل استااد نیست  به قصد فرار از دین ابرای 

 ده آنان است، مگر ایتن  ه مسئولیت تضامای دارند، باعث ابراییکی از کسانی که در مورد ورداخت طلب  ابرای

 1که معلوم شود مقرود اسقاط رجوع و اقامم دعوا بر شخص معین است.

 

 

                                                           
1
 مواد مرتبط: - 

 داشتت   نخواهتد  دیگتر  غاصبین به رجوع حق کاد، ابرا  م روب مال قیدت یا مثل به نسبت را غاصبین از یکی ذمه مالک گاه هر ق.م: 111ماده *

 دارا مالک که بود خواهد حقی هدان دارای و می شود مالک مقام قائم آن کس دهد، انتقال انحا  از به نحوی آنان از به یکی را خود حق اگر ولی،

 است  بوده

 استتیفا   چته  اگتر  استت،  ضتامن  ختود  مابعتد  و ختود  تررف زمان ماافع اندازه به غاصبین از یک هر م روب مال ماافع به ق.م: نسبت 113ماده *

 او ترترف  زمتان  به نسبت یک به هر می تواند است برآمده خود الحق غاصبین تررف زمان ماافع عهده از که غاصبی لیکن باشد  نکرده مافعت

 .کاد رجوع
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 تفاوت ابراء با هبه طلب

 و ابرا .« یا صلح طلب 1هبه»ن طلب خود دو راه وجود دارد: برای نگرفت 

 :تفاوت این دو 

عقتد هستتاد و لتذا محتتاج     جایی که ابرا  ایقاع است، رضای مدیون شرط نیست، اما هبه یا صلح طلب از آن .1

 قبول نیستاد 

ابرا  مستقیداً اسقاط است، اما هبه و صلح طلب نتیجه آن ها موجب سقوط تعهد می گردد: زیرا در هبه  .1

 و صلح طلب ابتدا مالکیت مافی الذمه رخ می دهد، سپس تعهد ساقط می گردد 

در صورتی که عین موجود باشد، قابتل  اما در هبه طلب دین ساقط می شود و قابل بازگشت نیست،  ، با ابرا .3

 رجوع است.

 اهلیت در ابراء

  است و فقط به اراده طلبکتار صتورپ متی گیترد  باتابراین فقتط        ]مجانی[ ق.م. ابرا ایقاع 121مطابق ماده

 طلبکار باید اهلیت داشته باشد و نیازی به اهلیت بدهکار نیست 

  یعای محجوران را می توان ابرا  کرد 

 .متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد[ فقط]ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که  : 115ماده

 ذمه میت ابرای

  حتی زنده بودن بدهکار هم الزم نیست  ،برای ابرا 

   ابرای میت، در واقع یعای ابرای ترکه  زیرا در حقوق ایران، ترکه شخریت حقوقی دارد و از این بابتت

 می توان آن را ابرا  کرد.

 1.دین صحیح است ذمه میت از ابرای :111ماده

 
                                                           

 رد.هر به مَ: ماناد بخشش مَیستقبض ننیازی به  ،هبه طلبدر هرچاد هبه عقد عیای است اما نکته:  - 1
 .است میت صحیح محجور و از شدن ضامن ق.م: 683ماده - 1
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 تبعی بودن ابراءنتیجه 

 و حتداً می باید از قبل یک رابطه وایه وجود متی داشتته استت،     1جایی که ابرا یک ایقاع تبعی است،از آن

 حتداً باید صحیح باشد، وگرنه ابرا  باطل است.هم رابطه وایه 

  :است، وس، اگر وتیش از وجتود    اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دینابرا  ایقاع تبعی است و دکتر کاتوزیان

 از سقوط آن واقع شود، بی اثر است.مالم یجب  یا وس  دین )ابرای

 1شرط عوض در ابراء

    ول بت استثاائاً در ابرا  هم ماناد عقود مجانی، می توانیم شرط عوض بگذاریم  اما تحقق شترط نیتاز بته ق

 دارد 

  نیـاز بـه   دقت شود: ابرا با شرط عوض، معوض ندی شود و خود ابرا  هم قبول ندی خواهد، اما شرط ضدن آن

 دارد. قبول

 :شرط عوض در ابرا  باعث معوض شدن آن و بطالن ابرا  ندی شود: اما باید هر دو نفر شترط را   دکتر کاتوزیان

 3 قبول کااد.

 نکات تکمیلی ابراء

  قابل برگشت ندی باشد و از لحظه ابرا ، دین از عالم حقوق واک می شتود. امتا   ابرا  اسقاط الزم است و

 اعراض، موجب اباحه است و مال را جز  مباحاپ قرار می دهد: هر کسی می تواند تدلک کاد 

  ابرا  هداناد اعراض، مقتضای قاعده تسلیط است 

 مشروط صحیح است  معلق و ابرای ابرای 

 برای فضولی نداریم اکراهی باطل است، و ا ابرای 

  در مقابل اخذ به شفعه که ایقاعی معوض است  –ابرا  ایقاع مجانی است 

  وس از این که ابرا  صورپ گرفت، تضدیااپ آن دین نیز ساقط می شوند 

 .ابرای دین بازداشت شده مدکن نیست 

                                                           
1
 رهن. عقود تبعی: ضدان، کفالت، حواله و  - 
می ابتدا در متورد  دِقَمعوض باشد، چون از حالت ایقاعی خارج می شود  اما می توان به عاوان یک امر مُ ندی تواندخود ابرا به طور مستقیم  دکتر برادران: - 1

 که ماهیتی ایقاعی دارد صورپ بگیرد.  عوض توافق کرد و آنگاه ابرا
سازگار ماهیت آن  قد است و اگر در ایقاعاپ بیاید باشرط فقط مخروص ع استااد ایشان:را مدکن ندی داند    دکتر برادران امکان درج شرط ضدن ابرا - 1

 ندی باشد.
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 مبحث چهارم: تبدیل تعهد

 تعریف

  جای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد سابق ه عبارپ است از جایگزین ساختن تعهدی بتبدیل تعهد

آیتد. تبتدیل تعهتد یکتی از طترق ستقوط تعهتداپ         جای آن به وجتود متی  ه از بین رفته و تعهد جدید ب

 .باشد می

  :طرفینِ قرارداد تعهد می کااد که تعهد مادرج در قترارداد بته تعهتد جدیتدی تبتدیل      به عبارپ دیگر

 بشود 

  که دو اثر دارد: سقوط تعهد موجتود و ویتدایش تعهتد     1دارد و عقد استتبدیل تعهد ماهیتی قراردادی

 جدید 

 :ط تعهد است و هم سبب ویدایش تعهد.تبدیل تعهد، هم سبب سقو در نتیجه 

 انواع تبدیل تعهد

  موضوع تعهد تعهد به اعتبار تبدیل تبدیل 

  [ تعهد.منشاسبب ]تعهد به اعتبار تبدیل تبدیل 

 [ ضمان وحوالهمتعهد ] تعهد به اعتبار تبدیل تبدیل 

  متعهدله تعهد به اعتبار تبدیل تبدیل 

 تبدیل موضوع تعهد

 موجب آن موضوع تعهد عوض می شود  این عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به 

 :شتدا   بته بته جتای گاتدم،     من توافق می کایم کهبا هم  گادم است، حال  ،موضوع تعهد من به شدا مثال

 برنج بدهم.

                                                           
 است. «عقدی الزم»تبدیل تعهد،  - 1
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 تبدیل سبب یا منشا تعهد

 وع، سبب تعهد عوض تتتاین عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به موجب آن، بدون ت ییر موض

 می شود 

  فایده عوض شدن سبب این است که هر سببی قواعد و قانون خاص خود را دارد 

  بدهکار است، یعای سبب این تعهد عقد اجاره مثال: مستاجری به موجر بابت اجاره، یک میلیون تومان

است  حال طرفین با هم توافق می کااد که این تعهد ]یک میلیون تومان[، بابت قرض بر عهده مستاجر 

 1.وس از توافق مزبور، احکام قرض بر تعهد فوق جاری است 1باشد 

 تبدیل متعهد

  ،اما در این مورد، عقد بین متعهدله و ثالث ماعقد در دو مورد قبل، عقد بین متعهد و متعهدله ماعقد می شد

 می شود 

 ا ورداخت می کام  به دین تو ر ،مثال: شخص ثالثی ویش متعهدله می رود و می گوید من به جای متعهد

 121باتد دوم متاده    در واقع دین ماتقتل متی شتود.    3شخص ثالث ضامنِ متعهد می شود عبارپ دیگر 

 ق.م.

 ال دین، فقط دو مرداق وجود دارد: عقد ضدان و عقد حواله.در حقوق ایران برای انتق 

  آن از بین می رود  یعاتی در   تضمیناتدین از بین ندی رود، بلکه فقط ماتقل می شود  اما انتقال دین، در

 د.دین از بین می رو عقود حواله و ضدان که مبتای بر انتقال دین هستاد، تضدیااپ

 

 

 

                                                           
 است. محسوب ورداخت شده ،اجاره وس از این تبدیل، - 1
 دو نوع دیگر در واقع تبدیل تعهد ندی باشاد!. ق.م. آمده است  و 121که در باد یک ماده  دکتر شهبازی: فقط هدین دو نوع تبدیل تعهد واقعی هستاد، - 1
 این نوع تبدیل تعهد از حقوق فرانسه گرفته شده است. - 1
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 تبدیل متعهدله

 عقد بین متعهدله و ثالث ماعقد می شود  متعهدله طلب خود را به ثالثی انتقال هم  وردتتتتتتتتتتدر این م

 1می دهد 

 ِ1می دهم که از شدا اخذ کاد. انتقال طلبم را به ثالثی مثال: من از شدا یک میلیون طلبکارم، رسید 

  دارد  استثاا  این استت کته در انتقتال استااد      استثناءاز بین می رود  اما  تضمینات طلبانتقال طلب هم در

 3تجاری، که نوعی انتقال طلب به شدار می روند، تضدیااپ طلب از بین ندی رود.

 نکات تکمیلی تبدیل تعهد

  تبدیل تعهد عقدی است الزم 

 الزم رایط صحت معامله برای هتر دو نفتر   با توجه به ماهیت عقدی تبدیل تعهد: در آن اهلیت و تدام ش

 است 

 جایی که تبدیل تعهد عقدی تبعی است و اگر قرارداد سابق باطل بوده باشد، تبدیل تعهد هم باطل از آن

 است، حتی اگر به خودی خود تبدیل تعهد صحیح باشد 

 مقدار دین را به کدتر ت ییر دهاد، مشدول تبتدیل تعهتد ندتی شتود و در حقیقتت       ،اگر طرفین با توافق

 طرفین دین را صلح به کدتر کرده اند 

  اگر تعهد اول درست باشد، اما تعهد دوم باطل: کشف می شود که تبدیل تعهد صورپ نگرفته است 

 تبدیل تعهد مفروض نیست: یعای در مواقع شک، اصل بر عدم تبدیل تعهد است. 

 

                                                           
 جا طلب ماتقل می شود.، اما در ایادر تبدیل متعهد، دین ماتقل می شود دقت شود: - 1
 است. «]انتقال[ اسااد تجاریظهرنویسی » مثال ساده تبدیل متعهدله، - 1
 کسی که براپ را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده براپ مسئولیت تضامای دارند. -دهاده  براپ قانون تجارپ: 142ماده  - 1

 آنها مجتدعاً رجوع نداید. تواند به هر کدام از آنها که بخواهد مافرداً یا به چاد نفر یا به تدام دارنده براپ در صورپ عدم تأدیه و اعتراض می 

 دهاده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. هدین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براپ

ظهرنویستی    کااده دعوی ملزم نیست ترتیب اقامه -اقامه دعوی بر علیه یک یا چاد نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت براپ نیست 

دارد که از او ضدانت ندتوده   علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامای دهاده یا محال ضامای که ضدانت براپ  ایت کاد.را از حیث تاریخ رع

 است.
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 :تبدیل تعهد درموارد ذیل حاصل می شود :111ماده

جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی ازاسباب تراضی  له به تبدیل تعهد اصلی به تعهدتی که متعهد و متعهدوق .1

 1؛متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود ،دراین صورت ؛نمایند

 1؛متعهد را ادا نمایدله قبول کند که دین وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهد .1

 5نماید.  4به کسی دیگر منتقل را 3له مافی الذمه متعهدتی که متعهدوق .3

 این که طرفین معامله آن را صـراحتاً  مگردرتبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد گرفت  :113ماده

 6.شرط کرده باشند

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تبدیل سبب.  –تبدیل موضوع  - 1
 انتقال دین. - 1
 است.« طلب متعهدله»ماظور «: مافی الذمه متعهد» - 1
 ماتقتل  دیگتری  بته  انحتا   از نحتوی  به له مکفول ]طلب[ حق که صورتی در .5. .... 1: می شود بری [یک نوع تضدین است] کفیل ذیل موارد در ق.م: 346ماده -4

 .شود
 .است، نه تبدیل تعهد انتقال طلبدر حقیقت  - 5
 این ماده، قانون تکدیلی است: یعای می توان خالف آن توافق کرد. - 6
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 مبحث پنجم: تهاتر

 تعریف

  دن، مستاواپ و برابتر شتدن    دیگتر را تکتذیب کتر   معاای تبادل کاال، وتا یتا وتای، هتم    تهاتر در ل ت به

 باشد. می

 دیگردر اصطالح فقه و حقوق عبارپ است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم. 

 :من به شدا بدهکارم، شدا هم به من بدهکارید  در این صورپ نیازی نیست چیزی ورداخت کایم. مثال 

 تهاتر و انواع ماهیت

 و شرایط اعدال حقوقی ]قرد، رضا، اهلیت و مشروعیت[ را ندی خواهد. 1است قهری تهاتر واقعه حقوقی 

 :تهاتر قهری وجود نداشته باشد می توان به طترق زیتر نیتز     3اما اگر شرایط 1اصل قهری بودن تهاتر است

 تهاتر کرد 

  ایقاعیتهاتر قراردادی و تهاتر قضایی، تهاتر. 

 قهری زمینه تهاتر

  برای این که تهاتر صورپ بگیرد، یک رکن اصلی و چاد شرط الزم است وجود داشته باشد 

 و  [و ناه پیادایش آن  ][، زمتان تادیته   وصاف  -موضوع جاس ] :شرایط به صورپ کلی: لزوم وجود سه اتحاد در

 تادیه. مکان

 رکن اصلی تهاتر قهری

  ،نفر به هم بدهکار باشاد و دین هر دو در مقابل هم دیگر قترار  است  یعای دو  تقابل دو دینرکن اصلی

 بگیرد:

 قرار می گیرد. در مقابل همکه  ،از دو نفر است به عبارپ دیگر، مالک اصلی، دو دین 

                                                           
 است. «ارادیواقعه حقوقی »وفای به عهد،  مقابل:در  - 1
2
 است. «تهاتر قهری»یعای اگر به صورپ اطالق به کار برده شود ماظور  - 
 برای هده اقسام تهاتر الزم است. 122ماده چون شرط ق.م. است   126ماده  شرایط مادرج در  ماظوردر ایاجا  - 1
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د ذیل مقرر اسـت  که درموا : وقتی دو نفر درمقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی114ماده

 .می شود تهاترحاصل

 قهری شرایط تهاتر

 ق.م  124. ماده کار و هم بدهکار باشاددو شخص در برابر یکدیگر هم طلب 

  کلی )کلی فی الذمه  بودن دو دین 

  ق.م  126وحدپ موضوع یا جاس دو دین. ماده 

  ق.م  126وحدپ زمان تادیه دو دین. ماده 

  ق.م  126وحدپ مکان تادیه دو دین. ماده 

  1ق.م. 122دین. ماده آزاد بودن دو 

 وحدت موضوع یا جنس دو دین؛

 یعای باید اوصاف هر دو دین یکی باشد. است « کلی»تقابل دو دین  قهری تهاتر 

 .مثال: من و شدا به هددیگر یک تن برنج بدهکار هستیم 

 وحدت زمان تادیه دو دین؛

  ،تاریخ  دو دین باید هردو حال باشاد و یا هر دو موجل در یکبرای تهاتر قهری 

  اگتر اجتل هتر دو دیتن در یتک تتاریخ       بدهکار هستیمهم دیگر یک میلیون تومان  بهمثال: من و شدا  

 باشد، تا آن تاریخ صبر ندی کایم  یعای قبل از این که اجل آن ها سر برسد، تهاتر می شوند.

 وحدت مکان تادیه دو دین:

 در یک جا باشد هم تادیه آن ها  د، باید محلناین که دو دین به صورپ قهری تهاتر بشو یبرا 

 را تحویل بدهیم  در  ها آن 1مثال: من و شدا یک تن به برنج به هم بدهکاریم، که هر دو باید در تهران

 جا به صورپ قهری هر دو با هم تهاتر می شوند.ایا

                                                           
 .این شرط برای تهاتر قراردادی، قضایی و ایقاعی نیز الزم استتوجه: دقت شود،  - 1
 شهر است. یکی بودن مهم ر شهبازی: محله و ماطقه مهم نیست،دکت - 1
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 [منع تهاتر دین توقیف شده به سود ثالث]آزاد بودن دو دین 

  ق.م. برای این که تهاتر صورپ بگیرد، هر دو دین نیز بایتد آزاد   126عالوه بر شرایط مادرج در ماده

 باشاد 

 از  طترفین سته نفتر متی شتوند و      از دو دین به نفع شخص ثالثی توقیتف شتده باشتد،    ییعای هرگاه یک

ورپ تتتتتتتتت تهتاتر ص  جا، در ایامی بایست دو نفر باشاد با دو دین در مقابل همجایی که برای تهاتر آن

 .ندی گیرد

 :بته   1شخری، یک واحد آوارتدان، اجاره کرده است و برای این که اجاره ندهد، بیستت میلیتون تومتان ودیعته     مثال

حال  3را توقیف می کاد  1موجر ورداخت کرده است  حال زوجه مستاجر، برای مطالبه مهریه اش، این بیست میلیون

اگر بعداً به هر دلیلی موجر از مستاجر طلبکار بشود، مستاجر ندی تواند به تهاتر استتااد کاتد، چتون وجهتی کته بته       

  در نتیجه تهاتر بین سه نفر رخ ندی دهد.ودیعه به موجر ورداخته بود، از طرف زوجه او متوقف شده است: 

 به محض این ،بنابراین .گردد حاصل می ،وع تراضی نمایندکه طرفین دراین موض بدون این تهاتر قهری است و: 115ماده

میزان الزم  تیعنی وحد]نماید  ای که باهم معادله می دین تا اندازه هردو ،واحد مدیون شدند مقابل یکدیگر درآنِ نفر در که دو

 .شوند بری می طرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگر طرف شده و بر رـــتهات طوره ب[ نیست

مکان  از یک جنس باشد با اتحاد زمان و ]کلای و[  : تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها116ماده

 .]و میزان[ ولو به اختالف سبب تادیه،

درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نـزد مـدیون    :111ماده

تأدیـه مـال    قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد ازاین توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از مطابق

 .توقیف شده امتناع کند

 واقع محل اجرای حکم علیه مدیون مشخص شده است.بادرپ به توقیف مطابق قانون، در وس از م 

 

 

                                                           
 در عرف، به اشتباه، به این نوع ورداخت، رهن می گویاد. - 1
 به این نوع توقیف، توقیف نزذ شخص ثالث می گویاد. - 1
 عدل می شود.  ،به بعد[ 83مطابق قانون اجرای احکام ]مواد  - 1
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 چه چیزی در تهاتر الزم نیست؟وجود 

 :در تهاتر وحدپ سبب دو دین الزم نیست  مثال یکتی بابتت اجتاره و دیگتری      وحدت سبب ]منشا[ دو دین

 ،باشد، به صورپ قهتری  ، موجودبابت بیع بدهکار است، که در این صورپ اگر سایر شرایط گفته شده

 [یا ایقتاعی  قراردادی] موجود نباشد، مدکن است به روش دیگری ،تهاتر می شوند و اگر سایر شرایط الزم

 تهاتر صورپ بگیرد.

 :در تهاتر وحدپ میزان دو دین الزم نیست  مثالً من یک میلیون به شدا بتدهکارم،   وحدت میزان دو دین

 ،با یک میلیتون از دو میلیتون شتدا    ،اما شدا دو میلیون به من بدهکارید  در این صورپ یک میلیون من

 .تهاتر می شود و یک میلیون باقی می ماند

 نواع تهاترا

 ،اگر شترایط الزم بترای تهتاتر     ،با این وجود 1هدان طور که گفته شد، اصل تهاتر، قهری بودن آن است

البته شرط آزاد بودن دو دین برای اشکال   1ر زیر دیون را تهاتر کرد:وَنباشد می توان به صُ  مهیاقهری 

 زیر نیز الزم است.

  ایقاعی تهاتر قراردادی، تهاتر قضایی و تهاتر 

 :تهاتر قراردادی

  ،دو طرف با هم دیگر تراضی متی کااتد کته بتین     هرگاه یکی از شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد

 [ تهاتر قهری را نیز نداشته باشد دیون آن ها تهاتر واقع شود، ولو این که شرایط ]اتحاد های سه گانه

  وجود ندارد، طرفین آن را به وجود می آورنتد،  یعای آن شرطی که برای تهاتر قهری الزم بود و اکاون

  که وس از به وجود آمدن آن، تهاتر به صورپ قهری صورپ می گیرد.

 :جا با هم توافق می کایم که من هم شدا به من برنج بدهکارید: در ایاگادم بدهکارم و من به شدا  مثال

 توافق[، تهاتر صورپ می گیرد.به جای گادم به شدا برنج بدهم، که در این صورپ ]در صورپ 

                                                           
 ق.م. 125ماده رک.  - 1
 سایر اقسام تهاتر نیز، قهری هستاد  یعای وس از این که شرایط الزم به وجود بیاید، در نهایت تهاتر به صورپ قهری صورپ می گیرد. دکتر شهبازی: - 1
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 :تهاتر قضایی

  این نوع نوع تهاتر در جایی است که یکی از دو دین محل نزاع است 

 :من و شدا به هددیگر بدهکاریم  من دین خودم را قبول دارم، اما شدا دین خود را قبتول نداریتد     مثال

یعاتی دیتن شتدا توستط دادگتاه احتراز       بعد از این که من توانستم طلبم را از شدا در دادگاه ثابت کام، 

بشود، نیازی نیست شدا دین خود را ورداخت کاید، چون به صورپ قهری تهاتر صورپ می گیرد و هر 

 دو دین با هم ساقط می شوند.

 ذی انجام می دهد: یعای دادگاه راستاً ندتی توانتد و     تهاتر را به درخواست طلبکار هافقط دادگاه  :1نکته

 آن با قهری بتودن  ، چون کاشف است،استااد کردن ذی نفع به تهاتر استااد کاد  البته نفع باید به تهاتر

 ماافاتی ندارد 

 رای دادگاه در این مورد اعالمی است نه تاسیسی: به هدین دلیل دکتر کاتوزیان این نوع تهاتر را  :1نکته

 1اعالم قضایی می نامد.

 :ایقاعی

  بترای وقتوع    کته  شترطی  :با این تفاوپ که در این نوع تهاتر ،استاین نوع تهاتر ماناد تهاتر قراردادی

 با یک اراده به وجود می آید  ، کهوجود ندارد تهاتر مورد نیاز است،

  :با هم متفاوپ باشد، و یکی از طرفین در آن زمان یا آن مکتان   مکان دو دینیا  زمان دو دیناگر  مثال

نظر پس از صرف [ از نفع خود بگذرد، که در این صورپ ]نفر: ایقاع اراده یکنفعی داشته باشد، ماتفع می تواند ]

 [ تهاتر قهراً  انجام می شود.منتفع

 تهاتر ایقاعیموارد 

 ر مثال آن ذکر شد، دو مورد دارد:تهاتر ایقاعی هدان طور که د 

  تادیه دو دینمکان  تادیه دو دین و اختالفزمان اختالف. 

 
                                                           

 هم می گویاد. «قهری تهاترِاعالمِ قضاییِ »به آن  - 1
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 :اختالف زمان تادیه دو دین

   ل استت، از اجتل   تتتتآن مدیونی که دیاش موج حاالدر این مورد، یک دین حال و دیگری موجل است

 1 ]با یک اراده[ صرف نظر می کاد

 :من و شدا به هم مدیون هستیم  تاریخی که من باید بتدهی ام را ورداختت کتام شتش متاه دیگتر        مثال

اگر من از اجل صرف نظر کام و بخواهم  است، و تاریخی که شدا باید ورداخت کاید، امروز است، حال

 امروز ورداخت کام، هر دو دین با هم تهاتر می شوند 

 :صورپ قهراً  تهاتر ف نظر می کام که متعاقب آنجا اراده من باعث تهاتر ندی شود، من فقط از اجل صردر ایا نکته

 می گیرد.

 :تادیه دو دین مکاناختالف 

 :دیگر یک تن بترنج بتدهکاریم، ماتهتا متن بایتد بترنج را در تهتران        من و شدا به هم  در قالب یک مثال

   دتحویل بدهم، و شدا باید برنج را در شیراز به من تحویل بدهی

  است: یک نوع ایقاعی و یک نوع به ظاهر قراردادی؛ دو نوعاین مورد خود بر 

  :با این فترض کته    ادامه مثال: آن طرفی که مکان به سود او است، از سود خود صرف نظر می کاد:نوع اول

هر دوی ما ساکن تهران هستیم  حتدا تحویل برنج در شیراز برای من سودی داشته است که این شترط را  

قبال گذاشته ایم، حال اگر من از این شرط صرف نظر کام، یعای هر دوی ما برنج را باید در تهران تحویتل  

 می گیرد بدهیم، زمیاه تهاتر آماده می شود و قهراً صورپ 

 

  :آن طرفی که مکان به زیان او است، مخارج مربوط به نقل موضوعِ دین به مکان تحویل، ورداخت نوع دوم

زمیاه تهاتر آماده می شود و قهراً  1می کاد، و وقتی که مخارج را ورداخت کرد و طرف مقابل هم قبول کرد،

چون در شیراز به برنج هتا نیتاز دارم، حتال    من از مکان صرف نظر ندی کام،  ادامه مثال:صورپ می گیرد  

شدا هزیاه حدل و نقل آن ها را ورداخت می کاید، که اگر من ورداخت شدا را قبول کام، زمیاه تهاتر آماده 

 می شود و قهراً صورپ می گیرد.

                                                           
 از اجل بگذرد. دقاعده این است که آن مدیونی که دیاش موجل است می توان - 1
 قراردادی است: چون دو ارداده در آن نقش دارند. ،جا می توان فهدید که این نوعاز ایا - 1
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ه به نقل موضـوع  شود که با تادیه مخارج مربوط تهاتر وقتی حاصل می ،دینین مختلف باشدفقط محل تادیه  اگر: 118ماده

 .ساقط نمایند نحوی از انحاء طرفین حق تادیه درمحل معین راه ازمحلی به محل دیگری یا ب [دین] قرض

 1ق.م. در مورد اختالف محل تأدیه دو دین است  126 همفاد این ماده تخریص ماد 

  تهاتر ایقاعی است: یعای یکی از طرفین از بعضی از حقوق خود صرف نظر می کاد. این ماده،مفاد 

 نکات تکمیلی تهاتر

  تهاتر امری نسبی بوده و فقط در رابطه بین دو شخص طلبکار و بدهکار متقابل قابل استااد است 

  در تهاتر اگر میزان دو دین با هم برابر باشاد: هر دو دین ساقط می شوند 

  اگر میزان دو دین با هم برابر نباشاد: به میزان دین کدتر تهاتر می شود.در تهاتر 

 اثر تهاتر

 بری مدیون دو هر ذمه تهاتر از وس که گونهبدین است قهری تهاتر آثار از آن تضدیااپ و دین دو سقوط 

 .شود می

 تهاتر دیاوف

 دیه دین است.اتهاتر در حکم ت 

  ایفای تعهداپ متقابل است. هوقت و هزیاتهاتر مانع ورداخت مکرر دیون و صرف 

 .در تهاتر امایت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد 

 انصراف از تهاتر

 زیترا، تهتاتر بترای آستان کتردن       1: قهری بودن تهاتر با امکان انرراف از آثار آن تعارض ندارد.دکتر کاتوزیان

ارتباط ندارد. انرراف از تهاتر مدکن است ویش از وقوع آن صورپ وذیرد. یا  نظم عمومیورداخت ها است و با 

 وس از تقابل دو دین   

                                                           
 حاشیه های دکتر کاتوزیان فراموش نشود. - 4
 قانون تکدیلی است. ،تهاتریعای قواعد  - 1
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 به تهاتر استااد کااد: زیرا این موارد بته نظتم عدتومی ارتبتاط دارد و      نمی توانندطرفین   نفقه و دستمزد در مورد

تهاتر این موارد موجب اختالل در زنتدگی   آنجایی که برای امرار معاش شخص می باشاد تهاتر ندی شوند: زیرا 

 خانوادگی می گردد.

 منع تهاتر دین مضمون له به ضامن با تعهد ضامن

  1ق.م. الزم است ابتدا عقد ضدان مطالعه شود  123برای شرح ماده 

  چون در این نوع ضدان، مضدون عاه بری می شود  1ذمه می باشد  ق.م. عقد ضدان نقل 123فرض ماده

تعهدی ندارد که بخواهد تهاتر کاد  به عبارپ دیگر: مضدون عاه وس از عقد ضدان نقل، ماناد و دیگر 

 شخص ثالثی است.

 .ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد از بعد اگر: 111ماده

 : مالکیت مافی الذمهمبحث ششم

 تعریف

    مالکیت مافی الذمه یعای دو عاوانِ طلبکار و بدهکار در یک نفر جدع بشود  چون چاین چیتزی امکتان

 سبب سقوط تعهد است. ،مالکیت مافی الذمه به عبارپ دیگر،ندارد، دین ساقط می شود  

 است. مالکیت فی الذمه واقعه حقوقی غیر ارادی 

 دو شرط اصلی الزم

  دو شرط اصلی ضروری است:برای تحقق مالکیت ما فی الذمه 

  اتحاد دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص 

 .جدع آمدن دو وصف در یک دارایی 

 
                                                           

 « 3»رک. جزوه حقوق مدنی  - 1
 می باشد.« ضدان نقل»اصل بر  ،چرا که در قانون مدنی - 1
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 منشاء مالکیت مافی الذمه

 :مالکیت مافی الذمه ناشی از دو مورد است 

 :ق.م. 133ماده  ارث 

 :1عقد هبه ]هبه طلب به مدیون[. 1ق.م. 836ماده  قرارداد 

 مثال ارث:

 [ به ودرش مدیون بوده، که بعد از فوپ ودر، بته ختودش بتدهکار متی شتود  و      وارث تنهاشخری ] :1مثال

 مالکیت مافی الذمه رخ می دهد 

 دو وسر و یک ودر، یکی از وسران یک میلیون تومان به ودر بدهکار بتوده استت، بعتد از فتوپ      :1مثال

ودر، طلب ودر از وسر نیز نرف می شود چون اموال ودر بین دو وسر تقسیم می شود  حال وستری کته   

 مدیون بوده، باید نرف باقی مانده را به برادرش بپردازد.

 مثال قرارداد:

 بدهکار قرارداد ماعقد می کاد که طلبش را به او ماتقل کاد: این ندونه را، هبه طلب به مدیون طلبکار با 

 می گویاد 

 [ هبه می کنممثالً من از دوستم یک چک دارم  این چک را به مااسبت تولدش به او هدیه می دهم.] 

 ،خود مدیون باشد ثرِّوَمُکه اگر کسی به  مثل این .شود اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می: 355ماده

 3.سهم االرث ساقط می شود به نسبت دین او ،ثرِّوَمُفوت  پس از

 توجه

در این جزوه و سایر جزواتی که بنده تایپ کرده ام، برای سهولت طراحی شده است؛ هر گونه  تمامی جداول

سوووال در مووورد نوواموهوم بووودق یووا اننهوواد و استوونهاد در راسوونای تآاموو   نهووا را بووه  در         

Pandpnu@yahoo.com .بورسنسد.                  سپاسگذارم  

 4935 پاییز     -نهایی ویرایش         -   داود بلدی               -      9ایان مدنی پ
                                                           

1
 .ندارد رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه ق.م: 836ماده - 
 ق.م. 182ذیل ماده  ،«ابرا »مبحث سوم هدین فرل: رک. « هبه طلب به مدیون»با « ابرا »وپ برای دیدن تفا - 1

 .دارد عاه مضدون به رجوع حق ،باشد او وارث ضامن و شود فوپ له مضدون هرگاه ق.م: 311ماده - 1

http://www.baladi.ir/

