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 مقدمه

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

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

      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 

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

 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 

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

    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  هستم.گو 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
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 من هرگز خسته نمی شوم؛

 به هر تعداد که الزم باشد قدم بر می دارم.
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 مزارعهمبحث نخست: 

  به معنی همکاری در کشت و زرع است. طرفین در این عقد: مالک ]مزارع[ و عامل؛مزارعه در لغت 

 مزارعه در قانون مدنی؛ 

 را آن کـه  دهد می دیگر طرفه ب معینی مدت برای را زمینی طرفین احد آن موجبه ب که است عقدی مزارعه: 815ماده

 .کند تقسیم را حاصل و کرده زراعت

 .سهم طرفین از محصول به صورپ مشاع بوده و تعهد و التزام هر یک به آوردن سایر موارد زرع به تراضی مشخص می شود 

 :نکات مهم در تعریف مزارعه

  مزارعه معامله ]عقد[ است 

   عدتر کوتتاهی دارنتد مگتل گاتدم،      مزارعه از زرع گرفته شده و زرع به معای زراعت گیاهانی است کته

 ، خیار و... برنج

  مزارع می تواند مالک عین یا ماافع زمین باشد 

  در مزارعه مدپ باید ذکر شود 

  حصه مشاع طرفین باید به تراضی مشخص شود 

  آوردن سایر موارد و عوامل زرع به تراضی مشخص می شود.التزام هر یک به 

 خصوصیات و شرایط مزارعه

 مزارعه عقد است:

  1.ق.م.[ را داشته باشد 190باابراین باید شرایط اساسی صحت معامالپ ]ماده 

 مزارعه معامله است:

  خصوص مطلتق دارنتد،   معامله به معای اخص عقدی است که موضوع آن مال است. معامله با عقد رابطه عدوم و

 د نکاح که عقد است و معامله نیست.مگل عق .یعای هر معامله ای عقد است ولی هر عقدی معامله نیست

                                                           
 کته  معتین  . موضتوع 3طترفین    . اهلیتت 2آن هتا    رضای و طرفین . قصد1:است اساسی ذیل شرایط معامله هر صحت برای ق.م:191ماده - 1

 معامله. جهت . مشروعیت4باشد   معامله مورد
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 مزارعه از عقود معوض است:

   ول تتتتتتتت ، حتق انتاتاع زمتین را در برابتر ستهدی از محص     ]متزارع[  عوضین در این عقد عبارپ استت از: مالتک

ز محصول احتدالی زرع قترار  بالً عامل مااعت عدل خویش را در برابر سهدی ااحتدالی زرع قرار می دهد. و متقا

 می دهد.

 مزارعه از عقود الزم است:

 ندى شود، مگر در صورتى که یکى  ماحل، الزم االجرا است و با فسخ یک طرفبراى هر دو طرف  یعای

 خیار داشته باشد از دو طرف حق 

 قترار داد مزارعته    اابراین با مرگ صاحب زمین یتا زراع به فوپ و جاون طرفین عقد فسخ ندی شود. ب ,

 که به ورثه ماتقل مى شود لندى شود، ب ماحل

  ها مى رسد  وس اگر صاحب زمین بدیرد به ورثه  او ماتقل مى شود و سهم حاصل به آن 

   از محتل  کته   اگر زارع بدیرد و وررثه ترکه را قبول کرده باشد مؤظف به انجام تعهد می باشاد، یا ایتن

 که کسى را اجیرکااد که زراعت کاد تر

 یک از این اقداماپ میسر نبود، مالک می تواند با توجه به قاعده الضرر، عقد مزارعه را بر هم  اگر هیچ

  بزند زیرا در ایاجا قاعده الضرر الزام عقد را بر می دارد.

 زراعت است: ،مزارعه موضوع

   باابراین زمین برای درختکاری و ... مزارعه نیست. زراعت به کشاورزی اطالق می شود که در آن بتذر

  گیاهان طی یک دوره کوتاه کاشته و برداشت می شود مگل گادم و جو و برنج خیار و ... 

 د و البته در گیاهانی که طی چاد دوره برداشت می شوند نیز زراعت است، مگل یونجه که چاد دوره رش

 :سهم طرفین از محصول به صورت مشاع و به تراضی طرفین است چیده می شود.

 سک بین عامل و مالک تقسیم می شود در مزارعه طرفین در محصول شریک بوده و بدین طریق ری 

 گردد معین ،غیره و نصف یا ثلث یا ربع قبیل از ،اشاعه نحو به باید عامل و مزارع از یك هر حصه مزارعه عقد در: 819ماده

 .شد نخواهد جاری مزارعه احکام باشد دیگر نحو به اگر و
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   بنابراین

 این عقد مزارعته نیستت و دلتیلش را گاتته انتد ختالف        .بقیه مال توو  ،اگر بگوید محصول شدال زمین مال من

  مقتضای ذاپ عقد مزارعه است

  کاد و در قسدت مالک کدتر.کار می این است که در این صورپ عامل در قسدت خودش بهتر فلساه اش 

 ضمن عقد مزارعهشروط 

 شرط افزوده بر حصه:

  در مزارعه اگر طرفین توافق کنند که عالوه بر سهم مشاع مالی نیز خارج از قرارداد اصلی و ضمن آن به

 طرف دیگر داده شود، این شرط صحیح است؛

  ًیک میلیون بهه   عالوه بر آن باشد و بگوید این زمین را بکار و محصول نصفمزارع ]مالک[ به عامل مثال

 من بده.

 مقابل طرفه ب نیز دیگری مال ،حاصل از ای حصه بر عالوه ،طرف دو از یکی که شود شرط است زجای مزارعه در: 821ماده

 1.بدهد

 شرط تعلق تمام ثمره به یکی از دو طرف:

 است. باطل عقد ،باشد تنها عامل یا مزارع مال ثمره تمام که شود شرط اگر ،مزارعه عقد در: 832ماده

 لزوم داشتن حق تصرف در زمین

ـ  یا باشد بوده منافع مالك که است الزم ولی ،باشد هم آن مالك زمین متصرف که نیست الزم مزارعه عقد در: 822ماده ه ب

 .باشد داشته را آن در تصرف حق ،غیره و والیت قبیل از ،عناوین از عنوانی

 

 

                                                           
 چاتد  یتا  یتک  برای این که مگر می باشد، سهیم ضرر و ناع در خود سهم نسبت ]ماناد شرکت نسبی[ به شرکا  از یک هر ق.م: 878ماده - 1

 .باشد شده ماظور زیادتری سهم عدلی ]مدیر موظف[ مقابل در آن ها از نار
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 توضیح: 

  رابطه مالک با زمین را بیان ندوده استت. )مالتک عتین و مالتک      پفقط دو مورد از حاال ق.م. 822ماده

 مااعت  و گاته عااویای از قبیل والیت... که این غلط است 

  زیرا والیت و وکالت نیابتی هستاد و آثار عقد به مولّی علیه و موکل بر می گردد نه به ولی و وکیل 

 امر دیگر استاباط می شود، عاریه، حق  چهار« حق تصرف»که از این  ،در آخر ماده نیز گاته حق تصرف

 حق تحجیر و عامل در عقد مزارعه  ،انتااع

  در عاریه اذن تصرف است و نه حق تصرف. در ادامه خواهیم دید کهالبته 

 حاالت رابطه مالك با زمین

 ،باشد و مالک چاد حالت مدکن است در رابطه با زمین زمین باید از طرف مزارع داده شود:  

 حالت اول:

 .شخص مالک زمین است که تبعاً مالک ماافع نیز می باشد 

 حالت دوم:

        شخص مالک مااعت زمین است، یعای زمین را اجاره کرده استت. در ایتن صتورپ نیتز عقتد مزارعته

 اشکالی ندارد.

 حالت سوم:

 :است  لک عین و نه مالک مااعت زمینیعای نه ما شخص مالک حق انتااع می باشد 

 ل در مزارعته مالتک ماتافع    را عامتتتتتتتتبدهد. زی نتااع می تواند زمین را به مزارعدر ایاجا نیز مالک حق ا

 ندی شود 

 فقط از ماافع بهره برداری می کاد و دارنده حق انتااع )مزارع  نیز حق امتیاز استااده از ماتافع را   عامل

 مزارعه به عامل واگذار می نداید  طبق عقد

  زیترا اجتاره تدلیتک مااعتت بته        ندی تواند مورد انتااع را به دیگری اجاره دهد ،ولی مالک حق انتااع

   عوض و مدپ معین است.
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 وت مالك حق انتفاع و مالك منفعت:تفا

  دیگری یا مالی که مالک خاص ندارد حق انتااع حقی است برای شخص در ملک 

 رو  تواند از آن بهره بردارى کاد. از ایتن  لحظه به لحظه مىشود، بلکه  صاحب حق انتااع مالک ماافع ندى

چه  چه بهره برده، نابود شده است و از آن دهد، زیرا از آن ماافع مال بخشى از دارایى او را تشکیل ندى

شى بخ ،بهره نبرده است، ملک مالک است، نه ملک دارنده حق انتااع  در حالى که ماافع براى مالک آن

 دهد  ا تشکیل مىاز دارایى وى ر

 صاحب حتق انتاتاع    مالک ماافع حق دارد آن را به دیگرى اجاره دهد، هر چاد که مالک عین نباشد، اما

 این حق را ندارد 

 شود رسد، اما با مرگ صاحب حق انتااع، حق انتااع قطع مى با مرگ مالک ماافع، ماافع به ورثه او مى. 

 حالت چهارم:

 یگری عقد مزارعه دوم ماعقد است. در این حالت عامل می تواند با د شخص به عاوان عامل مزارعه اول

 نداید. البته به اندازه سهم خودش 

 این سهم صحیح است   عقد مزارعه دوم به میزان ،یعای اگر عامل سهم مشاع دو سوم داشته باشد 

 ر تسلیم زمین اذن مالک الزم است.الزم به ذکر است که د 

ـ  زمـین  تسـلیم  یا معامله انتقال برای ولی ،شود شریك دیگری با یا بگیرد اجیر زراعت برای تواند می عامل: 841ماده ه ب

 .است الزم مزارع رضای دیگری

 حالت پنجم:

 ( کسی که زمین را عاریه گرفته است  شخص مستعیر است 

 در این که آیا مستعیر می تواند زمین را به مزارعه بدهد، نظراپ مختلای بیان شده است  

  ای معتقدند که اشکالی ندارد، چون در مزارعه ماافع را که به دیگری واگذار ندی کاتد بلکته فقتط    عده

  بهره برداری را به دیگری می دهد حق

 :اما به این نظریه چند ایراد وارد است 
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  تصرف ایجاد می شود نه حق انتااع. اذناوالً، در عاریه برای مستعیر 

  در حالی که عاریه عقد جایز است، در ایاجا عقد الزمی را بر وایه سستی ثانیاًً، مزارعه از عقود الزم است

 بایان می شود و هر لحظه امکان ماحل شدن آن و رجوع مالک به مورد عاریه وجود دارد.

  مستعیرندی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیردهد ...»ق.م. می گوید  748ثالگاً، ماده ». 

 :عاریهتفاوت حق انتفاع و 

 احه تصرف و حق انتااع یک حق عیای است یعای ماتاع بر مال سلطه دارد، اما در عاریه برای مستعیر اب

 نه حق انتااع یعای اجازه انتااع انتااع ایجاد می شود 

 کته حتق    نتدارد مگتر ایتن    1یعای مالک حق رجوعااع اعم از سکای و رقبی الزم است  حق انت چاین هم

 ورپ برای مالک حق رجوع وجود دارد باشد که در این ص انتااع به صورپ مطلق

 ،زیرا عاریه اذن در انتااع است نه حتق   اما عاریه جایز است و معیر )مالک  حق فسخ عقد و رجوع دارد

 انتااع.

 حالت ششم:

 مین تحجیر شده را به مزارعه بدهد شخص دارای حق تحجیر باشد. در این حالت نیز می تواند ز 

  است. 2زمین را آباد کرد، این آباد کردن برای صاحب حق تحجیروقتی عامل 

 خصوصیات زمین

 حدود زمین باید مشخص باشد:

 غیر این صتورپ، مزارعته    ، حدود و مقدار باید معلوم و معین باشد. درزمین مورد مزارعه، از نظر مکان

 باطل است 

  نباشد.زمین معین باشد یعای مردد نباشد و معلوم باشد یعای مبهم   

                                                           
 حکم است و قابل ارث و انتقال نیست و بعد از مرگ ماتقل ندی شود.رجوع با فسخ فرق دارد، فسخ حق است و ماتقل می شود ولی رجوع  - 1

ن بته آب،  مقدماپ آباد کردن را تحجیر می گویاد. حق تحجیر حقی عیای است. مگالً در زمیای چاه بکاد ولی هاوز به آب نرسیده باشد. تا قبل از رستید  - 2

 حق تحجیر دارد که نوعی حق الویت است.
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 :زمین باید قابل کشت باشد

 مگتر ایتن کته مشتکل آن بته روشتى       یلى قابلیت کشت ندارد، صحیح نیستمزارعه بر زمیاى که به دل ،

 شدنى باشد  معقول حل

    .گاهی زمین استعداد کشت دارد، اما نیاز به برخی عدلیاپ و فعالیت مقدماتی دارد تا قابل کشتت شتود

 ل به این امر باشد حق فسخ دارد.صورپ اگر عامل جاه این که در

 و باشـد   آب تحصیل یا اصالح به محتاج چه اگر باشد، قابل مقصود زرع برای باید است مزارعه مورد که : زمینی823ماده

 فسـ   حق باشد، بوده به آن جاهل عقد حین در و عامل غیره( و چاه یا نهر حفر قبیل )از باشد به عملیاتی محتاج زرع اگر

 .داشت خواهد را معامله

 :نکته

 مدکن است زمین ماروز باشد یا مشاع، اگر زمین مشاع باشد و یکی از شرکا  زمین را به مزارعه بدهد ،

 ی است ولی نسبت به خودش نافذ است نافذ است و فضولعقد مزارعه نسبت به شرکا  غیر

  شترکا  باطتل استت و    اگر شرکا  عقد را اذن ندادند عقد نسبت به سهم مزارع صحیح و نسبت به سهم

 عامل حق فسخ دارد، مباای فسخ خیار تبعض صاقه است.

 یکی از شرکا  زمین مشاعی را نستبت بته ستهم ختودش بته مزارعته بدهتد، قتانون متدنی در ایتن            اگر

در خصوص اجاره، وحدپ مالک می گیریم. کته در ایاجتا    1ق.م. 488خصوص ساکت است، اما از ماده 

که یکی از آثار مزارعه تسلیم زمین به عامل است  ندارد، ولی با توجه به اینعقد درست است و اشکالی 

ق.م. نیاز به اذن سایر شرکا  دارد. و اگر شرکا اذن به تسلیم ندهاد عامل  488و این تسلیم طبق ماده 

     به استااد خیار تعذّر تسلیم حق فسخ دارد.

 

 

 

                                                           
 .شریک اذن به است موقوف مستاجره عین تسلیم لیکن است جایز مشاع مال اجاره ق.م: 478ماده - 1
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 مشخص بودن هزینه ها در مزارعه

  سایل کشت به عهده چه کسی می باشد م. باید مشخص شود که تهیه بذر و وق. 821طبق ماده 

  باشتد، بایتد در   اگر مخارج کشت از قبیل کود، بذر، شخم زدن و چیزهاى دیگر در عرف محل معلتوم ن

 قرارداد تعیین شود 

 .عوامل زرع می تواند برعهده هریک از عامل و یا مزارع و یا شخص ثالث قرار گیرد   

 هـر  مشاع حصه نیز صورت این در ،عامل یا باشد مزارع مال عوامل و بذر از یك هر است ممکن مزارعه عقد در: 821ماده

 .بود خواهد بلد عرف یا داد قرار طبق بر طرفین از یك

 مالکیت عامل پس از ظهور ثمره

 ،عامل مالک سهم خود از آن می شود  بعد از ظهور ثدره زرع 

  ظهور ثدره زرع، مالک سهم خود شود اطالق عقد مزارعه بر این اقتضا  می کاد که عامل بعد از یعای 

 .شود می آن از خود حصه مالك عامل ،زرع ثمره ظهور از بعد: 831ماده

 :بنابراین 

  ِاگر فقط برگ و ساقه به وجود آمده باشد و هاوز ثدره زرع ظاهر نشود، با توجه به مالکیت تبعی از آن

پ عقد مزارعه شت. ولی شرط خالف آن با مقتضای ذامالک زمین است و عامل از آن سهدی نخواهد دا

 ماافاتی ندارد.

 مسـتحق  دیگـر  طرف و است بذر مالك مال حاصل شود، فس  ثمره ظهور از قبل مدت اثنای در مزارعه هرگاه: 835ماده

 1.بود خواهد اجرت المثل

 

 
                                                           

 ایتن کته   مگر مالک، عدلیاپ واسطه به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و نِدا  ق.م: 33ماده - 1

 صتاحب  رضتای  بتدون  چته  اگتر  بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صورپ، این در که باشد، شده حاصل غیر حبة یا اصله از حاصل نِدا  یا

 .باشد شده کاشته زمین
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 معین بودن مدت مزارعه

 1از ارکان عقد مزارعه است. تعیین مدپ
 

 .زمان آغتاز زراعتت و متدتش     مدپ مزارعه باید به قدرى باشد که در آن مدپ حاصل زمین به دست آید

راى به دست آمتدن محصتول کدتتر    باید به وسیله ماه یا سال تعیین شود. این مدپ نباید از زمان معدول ب

 باشد 

  باشد و مااصل بودن مدپ از عقتد موجتب بطتالن    مدپ عقد مدکن است متصل به عقد یا مااصل از آن

    آن ندی شود.

 و انقضای مدت تاخیر عامل 

 تغییر آب و هوا محصول دیر برسد  مدکن است عامل در شروع به کار تأخیر کاد و به علت 

 ده کاد که این امر موجب غرر است در نتیجه مالک نتواند از زمین خود به موقع استاا 

 .است المثل اجرت مستحق مزارع شود منقضی مدت و نکند زراعت عامل اگر: 838ماده

 .در این ماده مباای استحقاق اجرپ الدگل، از باب مسئولیت قهری )قاعده تسبیب  است 

آن  یـا  کند ازاله را زراعت که دارد حق مزارع باشد، نرسیده زرع اتفاقاً و شود منقضی مزارعه مدت هرگاه: 841ماده

 .نماید ابقاء المثلاجرت  اخذ به را

 مشخص بودن نوع زرع

 ر هاگام قرارداد، باید معلوم شود نوع زراعت و بذ 

 چه نامش را نیز نبرند، همان زراعت معیّن مى شود ، چنانآن محل یك نوع زراعت مرسوم باشد البته اگر در. 

 زراعـت  مطلـق  برای عقد یا و معلوم بلد عرف حسب بر که این مگر ،باشد معین مزارعه عقد در باید زرع نوع: 824ماده

 .بود خواهد مختار زراعت نوع اختیار در عامل ،اخیر صورت در  باشد بوده

 
                                                           

 را حاصتل  و کترده  زراعتت  آن را که دهد می دیگر به طرف معیای مدپ برای را زمیای طرفین احد آن به موجب که است عقدی مزارعه ق.م: 815ماده - 1

 .کاد تقسیم
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 صورت شرط است و گاهی به صورت قید:تعیین نوع زرع گاهی به 

  رز مجترب عقتد   مگالً گاهی شخص هدفش وخش زرع اصالح شده است و برای این ماظور با یک کشتاو

 مزارعه ماعقد می کاد 

          یعای مالک زمین هم هدفش زراعت است و هتم زرع نتوع ختاص و یعاتی اراده مالتک زمتین بته یتک

موضوع که شامل زراعت و زرع نوع خاصی است تعلق گرفته است و اراده شامل یک قید است. کته در  

 عدم انجام آن معامله باطل می شود صورپ 

 را به مزارعه به تو می دهم به شرط ایتن صورپ شرط، مگالً می گوید زمین ه در حالت تعیین نوع زرع ب 

که در آن گادم بکاری. در ایاجا دو مقصود برای مالک است، یکتی زراعتت کتردن و دیگتری زراعتت      

گادم. در این حالت عامل نیز دو تعهد دارد و اگر زراعت گادم نکاد مزارع بته استتااد خیتار تخلتف از     

 شرط حق فسخ دارد.

 :ق.م 425ماده  در «بر حسب عرف بلد»منظور از 

 ،نتوع زرع از بتاب    استاباط شود کته تعیتین   ماظور این است که اگر از مجدوع مذاکراپ عامل و مزارع

 تدگیل بوده است 

 .در این صورپ و عامل می تواند زرعی دیگری که در عرف محل رایج است را زراعت کاد 

 اگر زراعت به صورت مطلق باشد:

 زرعی را انتخاب نداید  ند هر نوعدر این صورپ عامل می توا 

 مین بیشتر از سایر زرع ها البته در ایاجا نیز باید طبق عرف محل، زرعی را انتخاب کاد که ضررش به ز

 نباشد 

 استااده کاد و برای بطالن معامله زرعتی را انتختاب کاتد کته     ز این امر سو  چاین عامل ندی تواند ا هم

 زمین قابلیت کشت آن را ندارد.
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 :اختیار تام به عامل بدهدمالك  هرگاه

  هم که هر چه بختواهی  می د مگالً بگوید زمیام را به تو :)به وسیله اداپ و صحبت هایی با هم ندوده اند

 در آن بکاری 

 .در این حالت برخی می گویاد عامل حتی می تواند زرعی بکارد که ضررش بیشتر از سایر زرع هاست 

 حقوق و تکالیف طرفین عقد مزارعه

 :و تکالیف مزارعحقوق 

 تسلیم زمین مورد مزارعه به عامل:

         اگر مزارع از تسلیم زمین امتااع کاد، عامل می توانتد اجبتار او را از دادگتاه بخواهتد و اگتر اجبتار وی

 مدکن نباشد، عامل حق دارد عقد را فسخ نداید.

 :1پرسش           

  مزارعه را فسخ کاد و یا مدپ آن ماقضی شود، آیا اگر به علت امتااع مزارع از تسلیم زمین، عامل عقد

 عامل می تواند خساراپ وارده را از مالک مطالبه نداید؟

 پاس :          

  الک به عامتل  ق.م.م. استااد می کااد، باید م 1ق.م. و ماده  235و  227طبق نظر حقوقدانان که به مواد

 خسارپ وارده را بدهد 

  باشد هدین وجه التزام کافی است.البته اگر وجه التزامی بوده 

 :2پرسش             

 ید به عاوان خسارپ مطالبه نداید؟عامل چه چیز را با 

 پاس :         

  اگر بر حسب مسئولیت قراردادی باشد، با توجه به عوضین چاانچه مالک زمین را در اختیار عامل قرار

 و به عاوان خسارپ به او می دهاد  اسبهمی داد، مااعتی که از طریق آن به عامل می رسید را مح
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      یعای با توجه به متن قرارداد آن سهم از محصول احتدالی را محاسبه و به عامل متی دهاتد. اگتر باتابر

 مسئولیت قهری باشد از باب تسبیب عامل می تواند به مالک مراجعه نداید.

 انتقال ملك مورد مزارعه:

  و این انتقال لطده ای به عقد مزارعه وارد ندتی کاتد و    ماتقل کاد،مزارع حق دارد ملک مورد مزارعه را

ملک مسلوب الدااعه در مدپ معین به دیگری ماتقل شده است. باابراین اگتر ماتقتل الیته نستبت بته      

 1.ق.م. 83مزارعه جاهل باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. )مالک ماده 

 مالیات و عوارض زمین:

 که در ایتن صتورپ    صوالً بر عهده مالک است مگر خالف آن شرط شده باشد،عوارض و مالیاپ زمین ا

 .شرط معتبر و الزم االجرا  است ولی مالیاپ محصول بر عهده مالکین محصول خواهد بود

           هزیاه های مربوط به ملک که تأثیر مستتقیم در زراعتت نداشتته باشتد علتی االصتول بته عهتده مالتک

 یا عرف محل بر خالف آن باشد. که خالف آن شرط شود مگر آن است،

 تعیـین  برحسـب  زمـین  مخارج سایر باشد، شده شرط آن خالف این که مگر است، مالك عهده به زمین : خراج842ماده

 است. متعارف یا طرفین

 حقوق و تکالیف عامل

 ،اینباابراین مسئول تلف یا نقص و عیب آن نخواهد بود مگر  ید عامل بر زمین و لوازم آن امانی است 

  .3ق.م 493و 2 45)مستابط از مواد که تعدی و تاریط کرده باشد  

 ،البته وظایف قبل از  عامل باید هر عدلی را که برای کشت زرع ضروری است در موعد خود انجام دهد

قرارداد بر این  که در مگر این  کاشت یعای شیارکشی و تسطیح زمین و ... اصوالً بر عهده عامل نیست

 ردد امر تصریح گ
                                                           

 استت  بته دیگتری   متعلق انتااع حق که باشد جاهل الیه ماتقل اگر ولی ندی شود، انتااع حق بطالن موجب به غیر مالک طرف از عین انتقال ق.م: 83ماده - 1

 داشت. خواهد را معامله فسخ اختیار

 ناداید. تاریط یا تعدی آن حااظت در و نکرده استااده سو  است انتااع حق موضوع که مالی از باید ماتاع ق.م: 45ماده - 2

 مسئول شود، بعضاً تلف یا کالً او تعدی یا تاریط بدون مستاجره عین اگر که معای این به نیست  ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر ق.م: 493ماده  - 3

 .باشد نشده حاصل تعدی یا تاریط نتیجه در نقص چه اگر است ضامن نداید، تعدی یا تاریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد
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  برداشت است، از قبیل کاشتن زرع، آبیاری و... حال اگتر عامتل از انجتام     تاوظیاه عامل از زمان کاشت

عدل آن را ترک ندود، مزارع می تواند الزام او را بخواهد و اگر الزام  یاین امور امتااع کرد و یا در اثاا

می شود تا اعدال مربوطه را انجام دهتد  از ناحیه اموال عامل کسی اجیر   وی مدکن نبود، با حکم دادگاه

   و اگر عامل مالی نداشت یا کسی حاضر نبود آن کار را انجام دهد، عامل حق دارد عقد را فسخ نداید.

       چاانچه مزارع عقد مزارعه را فسخ نکرد، می تواند از باب تسبیب اجترپ الدگتل زمتین و اجترپ ستایر

یرد. در این صورپ حق مطالبه سهم محصول یتا خستارپ را   عواملی را که در اختیار عامل گذاشته را بگ

ندارد. اگر عامل در اثاای عدل آن را ترک کاد و این اقدام باعث نقصان محصول گردد مزارع حق دارد 

    تااوپ قیدت را به عاوان خسارپ دریافت دارد.

 پرسش:

    شتود، آیتا متزارع متی توانتد      اگر مزارع عقد مزارعه را فسخ کرد و یا صبر ندود تا متدپ آن ماقضتی

 خساراپ وارده را از عامل مطالبه نداید؟

 پاس :

  گونه استااده می شود که قبل از انقضای مدپ اگر فسخ کاد ظتاهراً چیتزی بته     ق.م. این 838از ماده

ندی گیرد، اما باالخره مدتی افادپ مااعت صتورپ گرفتته استت و عامتل بایتد خستارپ         مالک تعلق

 1مباای استحقاق اجرپ الدگل، از باب مسئولیت قهری )قاعده تسبیب  است. بدهد.در این ماده

 مواظبت و نگهداری متعارف:

 ،اگتر ایتن کتار را انجتام ندهتد و از ایتن حیتث         عامل باید از زراعت مواظبت و نگهداری متعارف نداید

کدبود محصول و یعای زارع گردد، ضامن تااوپ خواهد بود  محصول کم شود و یا ضرر دیگر متوجه م

 ق.م.   837وارده را بدهد. )ماده  خساراپ دیگر

    الزم به توضیح است که هزیاه کاشت و برداشت )مگل آبیاری، کادن علاهای هرز و...  به عهتده عامتل

 که خالف آن شرط شود و یا عرف محل خالف آن را ایجاب کاد. است مگر این

                                                           
 .است الدگل اجرپ مستحق مزارع شود ماقضی مدپ و نکاد زراعت عامل ق.م: اگر 838ماده - 1
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 مزارع متوجه دیگر ضرر یا شود کم حاصل حیث این از و ننماید زراعت در مواظبت متعارف طوره ب عامل گاه هر: 835ماده

 .بود خواهد تفاوت ضامن عامل ،گردد

 تکلیف به کاشت زرع تعیین شده:

 که تعیتین کشتت متذکور در عقتد از بتاب بیتان        مگر این ،مکلف به کاشت زرع تعیین شده است عامل

عامتل حتق دارد    1ق.م. در باب اجاره،491ماده ساخیت کشت باشد که در این صورپ باابر مستابط از 

زرع دیگری که از حیث ضرر به مزارع کدتر یا مساوی باشد،کشت کاد. و اگر عامل زرع تعیین شده را 

نکارد باید خسارپ را بدهد و مالک نیز بته استتااد تخلتف از شترط حتق فستخ دارد. اگتر تعیتین زرع         

 له باطل است و عامل مسئول خساراپ وارده است.بصورپ قید باشد، در صورپ عدم انجام آن معام

 مـاده  طبق بر و باطل مزارعه نماید، زرع آن را غیر عامل و باشد شده قید معینی زرع مزارعه عقد در گاه : هر837ماده

 2.شود می رفتار 833

 گرفتن اجیر:

 ،معامله یتا تستلیم    ولی برای انتقال عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد و یا با دیگری شریک شود

 4و3ق.م   848و  841زمین به دیگری اذن مزارع الزم است. )مواد 

     ،اصوالً گرفتن اجیر برای کشت و داشت و برداشت و مواظبت از زراعت از طرف عامتل اشتکالی نتدارد

که مباشرپ عامل در مزارعه قید و یا در ضدن عقد شرط شده باشد. بدیهی است مزد اجیتر و   مگر این

  که خالف آن شرط شود. برای امور مربوط به زراعت با عامل است مگر این کارگر

 ورداخت مالیاپ محصول نسبت به سهم عامل به عهده عامل است. :نکته 

                                                           
 مستاوی  ضترر  حیث از که کاد مااعتی استااده تواند می مستاجر نبوده ماظور خصوصیت آن به است شده تعیین اجاره در که مااعتی ق.م: اگر 491ماده - 1

 .باشد معیاه مااعت از کدتر یا

 بته  استت  بوده عدل صاحب یا آب یا زمین مالک که دیگر طرف و است بذر صاحب مال حاصل تدام شود، باطل علتی به مزارعه عقد اگر ق.م: 833ماده - 2

 هتا آن  بتین  بتذر  نسبت به نیز الدگل اجرپ و حاصل باشد عامل و مزارع بین مشترک بذر اگر. بود خواهد الدگل اجرپ مستحق بوده مالک که آن چه نسبت

 .شود می تقسیم

 است  الزم مزارع رضای به دیگری زمین تسلیم یا معامله انتقال برای ولی شود، شریک دیگری با یا بگیرد اجیر زراعت برای می تواند عامل ق.م: 841ماده - 3

 تواند ندی عامل این که مگر بود، خواهد مرعی نیز مساقاپ عقد مورد در است شده ذکر قبل مبحث در که مزارعه به راجعه مقرراپ ق.م: 848ماده  - 4

 .نداید شرکت دیگری با یا واگذار به دیگری را معامله مالک اجازه بدون
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 عقد مزارعهانحالل 

 انفساخ عقد مزارعه:

 ارعه به سببی از اسباب مااسخ شود گاهی مدکن است عقد مز 

 با قید مباشرپ عامل باشد، با فوپ عامل و اگر دادن زمین به  برای مگال اگر انجام معامله و عدل زراعت

  قید مباشرپ مزارع )مگالً عقد به مدپ عدر مزارع باشد  با فوپ مزارع عقد مااسخ می شود.

  اگر به سبب خشکسالی و نبود آب و یا به سبب سیل و آب گرفتگی و یا جاگ زمین قابلیتت  هم چاین

 می شود از دست بدهد، عقد مااسخ کشت را 

 ،نباشد ممکن مانع رفع و شود خارج انتفاع قابلیت از قبیل این از دیگر علل یا آب فقدان واسطه به زمین گاه هر: 827ماده

 .شود می منفس  مزارعه عقد

این  در  باشد شده شرط عامل مباشرت این که مگر نمی شود، باطل ها آن احد یا متعاملین به فوت مزارعه : عقد829ماده

 1.شود می منفس  او به فوت صورت

 او فـوت  بـه  مزارعه عقد باشد، داده به مزارعه آن را و بوده زمینی منافع مالك خود عمر مدت به کسی :هرگاه831ماده

 .شود می منفس 

    بمه بطمالن داده   در مورد این ماده نیز احتمال بطالن عقد نسبت به آینده داده می شود، چنان که  در مورد مشابه )اجاره( قانونگذار حکم

 2.است

 :فسخ عقد مزارعه

 کاتد، مگتر    یک از طرفین ندی تواناد به دلخواه آن را فسخ عقد مزارعه عقدی الزم است، باابراین هیچ

 با وجود خیاراپ قانونی 

 

                                                           
 ختود  عدتر  متدپ  بترای  فقتط  متوجر  اگر ولیکن ندی شود]چون الزم است[، باطل مستاجر یا موجر فوپ به واسطه اجاره عقد ق.م: 497ماده - 1

 باشتد  شده مستاجر مباشرپ]ماظور قید مباشرپ است[ شرط اگر می شود و، باطل موجر به فوپ اجاره است، بوده مستاجره عین ماافع مالک

 .گردد می باطل مستاجر به فوپ

 فراموش نشود. «در نظم کنونیقانون مدنی »در ضمن حاشیه های دکتر کاتوزیان در  ق.م. 498رک. ماده  - 2



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛7حقوق مدنی

 

21 
 

 .الزم است عقدی مزارعه : عقد828ماده

  بیتع   خیتاراپ مختتص  ق.م. جدیع خیاراپ در هده عقتود الزم وجتود دارد، بته استتگاای      487طبق ماده

  )تأخیر ثدن، مجلس و حیوان 

  که بتا   خیار غبن تصریح شده و چاد خیار نیز بدون آن ق.م. 827در قانون مدنی برای مزارعه در ماده

 ها نام برده شود، بیان شده است  ناسم خاصی از آ

  فسخ کاد و یا علیته  خیار تعذر تسلیم که عامل یا می تواند ق.م.  825ماده  1خیار عیب ق.م.  823ماده

غاصب اقامه دعوی کاد زیرا حق عیای بر زمین دارد. البته اگر زمین بعد از تسلیم غصتب شتود، عامتل    

حق فسخ ندارد زیرا در این صورپ تکلیای بر مالک نیست و او در این غصب کته موجتب ضترر عامتل     

     اقامه دعوی نداید. شده مسئولیتی ندارد و عامل فقط می تواند به غاصب مراجعه و بر علیه او

      با توجه به ایاکه عقد مزارعه شبیه عقد اجاره است می توان از نظر وحدپ متالک حکتم متوارد تلتف و

  مدپ مزارعه را از مواد مربوط به اجاره استاباط کرد. یمعیوب شدن قبل از قبض یا در اثاا

 حاکم ،دهد انجام را عمل او جایه ب که نباشد کسی و کند ترك را آن عمل یابتدا در یا اثناء در عامل گاه هر: 834ماده 

 مزارع امکان عدم صورت در و دهد می ادامه عامل خرجه ب را عمل یا و کند می انجام به اجبار را عامل مزارع تقاضای به

 .دارد فس  حق

  مبحث خیاراپ.« 7»مدنی جزوه  و  ق.م. 239تا  233: مواد 3. جزوه مدنی رک   

 .کند فس  را معامله غبن صورت در می تواند زارع و مالك از یك : هر825ماده

 بـر  مختـار  عامل کند، غصب آن را شود عامل تسلیم هــــمزارع مورد زمین این که از قبل ثالثی شخص : اگر825ماده

 2.ندارد فس  حق شود واقع تسلیم از بعد غصب اگر ولی شود  می فس 

 اثر فسخ عقد مزارعه:

 لوازم آن به مزارع مسترد می گردد.چه عقد مزارعه فسخ شود، عقد از زمان فسخ ماحل شده و زمین و  چاان 

                                                           
بته   محتتاج  زرع اگتر  و باشتد   آب تحصتیل  یتا  اصتالح  بته  محتتاج  چته  اگر باشد، قابل مقصود زرع برای باید است مزارعه مورد که زمیای ق.م: 823ماده - 1

 .داشت خواهد را معامله فسخ حق باشد، بوده به آن جاهل عقد حین در و عامل غیره  و چاه یا نهر حار قبیل )از باشد عدلیاتی

 قبتل  کته  صورتی در گردد ]یعای غصب کاد[، مستاجر مزاحم آن ماافع یا مستاجره عین ]غاصب[ در حقی ادعای بدون ثالگی شخص اگر ق.م: 455ماده - 2

 متزاحم  خود به الدگل اجرپ مطالبه و مزاحدت رفع برای می تواند ]یعای دو حق دارد[ نادود فسخ اگر و دارد فسخ ]تعذر تسلیم[ حق مستاجر باشد، قبض از

 .کاد رجوع به مزاحم می تواند فقط ]یک حق دارد[ و ندارد فسخ حق شود، واقع قبض از بعد مزاحدت اگر و کاد، رجوع
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 عقد مزارعه ممکن است در یکی از حاالت زیر فس  شود:

 در این صورپ زمین و لوازم آن بته مالتک مستترد متی گتردد. در ایتن        :فس  قبل از عمل زراعت و کشت

انجام داده اند مستحق چیزی نیستاد. ولی اگر عامل کاری انجتام   حالت چون نه مالک و نه عامل کاری

ق.م. می تواند خسارپ را مطالبته   337داده که موجب مرغوبیت زمین شده است از باب استیاا  ماده 

 نداید.

  چه از برگ و ساقه روئیده مال صاحب بتذر   در این حالت آن :از عمل زراعت و قبل از ظهور ثمرهفس  پس

دیگر مستحق اجرپ الدگل می باشد. اگر صاحب بذر عامل باشد مزارع مستتحق اجترپ   است و طرف 

چه صاحب بذر مزارع باشد، عامل مستحق دریافت اجرپ الدگل کار بتر روی   الدگل زمین است و چاان

ت. و اگر صاحب بذر شخص ثالث باشد، باید اجترپ الدگتل زمتین را بته متزارع و اجترپ       تتتتتزمین اس

 یده است را تصاحب نداید.ا به عامل بپردازد و بعد آن چه رویت رالدگل عدل زراع

 پرسش:

 ( ؟!  ن ببرکَبه صاحب بذر بگوید بِآیا مزارع در صورپ فسخ می تواند ازاله محصول نارس را درخواست کاد 

 پاس :

  ت که مالتک  تتتچاین مقرر کرده اس ق.م. 840قانون مدنی در این خصوص ساکت است و تاها در ماده

 1تواند زراعت را ازاله کاد یا اجرپ الدگل بگیرد و اجازه دهد که محصول باقی بداند. می

 :از عمل زراعت و بعد از ظهور ثمرهفسخ پس 

  یتک   چتتتتتتتتت ق.م. طرفین در محصول شریک بوده و مالکیت مشاع دارند. باتابراین هی  839و2 831طبق مواد

تواند درخواست ازاله نداید و از زمان فسخ تتا زمتان رستیدن و    ندی تواناد به این حق تعرض کااد و مالک ندی 

 ک باید به دیگری اجرپ الدگل بدهد برداشت محصول هر ی

                                                           
 ابقتا   اجترپ الدگتل   اختذ  بته  آن را یا کاد ازاله را زراعت که دارد حق مزارع باشد، نرسیده زرع اتااقاً و شود ماقضی مزارعه مدپ ق.م: هرگاه 840ماده - 1

 .نداید
 .شود می آن از خود حصه مالک عامل زرع، ثدره ظهور از ق.م: بعد 831ماده - 2
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       مگالً اگر سهم عامل یک سوم است باید یک سوم اجرپ الدگل محصول را به مالک بدهتد و مالتک نیتز بایتد بته

 نسبت دو سوم اجرپ الدگل عدل عامل را به او بدهد.

 ر و احکام اقاله هداناد آثار و احکام فسخ است و از این حیث تااوتی بین فسخ و اقاله نیست.آثا :نکته 

 شـریك  بوده مقرر ها آن بین که نسبتی به عامل و مزارع از یك هر ،شود فس  ثمره ظهور از بعد مزارعه هرگاه: 839ماده

 خود االمالك مصالح سایر و عمل و زمین المثل اجرت اخذ به یك هر حاصل برداشت تا فس  تاری  از لیکن ،هستند ثمره در

 .بود خواهد مستحق گیرد می تعلق دیگر طرف به مقرر حصه به که

 :بطالن عقد مزارعه

  نداشتن زمین از موارد بطالن است مواردی مگل عدم اهلیت، عدم قابلیت کشت زمین و 

  دیگر بته صاحبانشتان   در هر مرحله ای بطالن کشف شد، اگر در زمین کشت نشده بود، زمین و عوامل

 مسترد می شود 

  قانون مدنی، تدام محصول مال صتاحب بتذر استت و     833اما اگر در زمین کشت شده باشد، طبق ماده

 ای دیگر مستحق اجرپ الدگل هستاد طرف ه

 ها تقسیم و اجرپ الدگل هریک به طرف  رع باشد محصول بین آنچه بذر مشترکاً مال عامل و مزا چاان

مل و ت می شود. اگر بذر مال ثالث باشد تدام محصول مال وی بوده و او اجرپ الدگل عاتتتدیگر ورداخ

 مزارع را باید ورداخت نداید 

  و حق دارد مزارع با بطالن عقد می تواند هر وقت بخواهد صاحب بذر را اجبار کاد که کشت را قلع کاد

 با اخذ اجرپ اجازه دهد که کشت تا برداشت محصول در زمین بداند.

 یـا  آب یـا  زمین مالك که دیگر طرف و است بذر صاحب مال حاصل تمام ،شود باطل علتی به مزارعه عقد اگر: 833ماده

 عامل و مزارع بین مشترك بذر اگر. بود خواهد المثل اجرت مستحق بوده مالك که چه آن نسبت به است بوده عمل صاحب

 1.شود می تقسیم ها آن بین بذر نسبت به نیز المثل اجرت و حاصل باشد

 

                                                           
 ایتن کته   مگر مالک، عدلیاپ واسطه به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و نِدا  ق.م: 33ماده - 1

 صتاحب  رضتای  بتدون  چته  اگتر  بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صورپ، این در که باشد، شده حاصل غیر حبة یا اصله از حاصل نِدا  یا

 .باشد شده کاشته زمین



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛7حقوق مدنی

 

23 
 

 :مدت عقد مزارعه یانقضا

 بوطه به صاحبان آن مسترد می گردد زمین و عوامل مر ،بعد از وایان مدپ معیاه 

 کاد و کدتر از آن نباشد.د کاایت اصوالً مدتی که تعیین می کااد باید برای کشت و برداشت نوع زرع بای 

 :ش بیایدپی «مدت»مورد ممکن است چند حالت در 

 قدر زیاد است که چادین بار می توان کشت و برداشتت کترد )متگالً     مدتی که تعیین می شود آن گاهی

 مدپ عقد نیز ماحل می شود  یانقضا واج سال  و محصول را بین طرفین تقسیم کرد. در ایاجا با

 حصتول زمتین را بته مالتک     مدپ تا وایان رسیدن محصول است که عامتل بایتد بعتد از رستیدن م     گاهی

 برگرداند 

 ول در نه ماه تتتتتل است و محصمدپ عقد کدی بیشتر از رسیدن محصول است، مگالً مدپ یک سا گاهی

 می رسد.

 پرسش:

 وجود دارد: ی کاد؟ دو نظراردر ایاجا سؤال این است که آیا عامل می تواند از برگرداندن زمین خودد 

عده ای معتقدند چون هتدف از تعیتین متدپ در مزارعته کاشتت زرع و رستیدن محصتول استت،          .1

ند هرچاد مدتی از عقتد مانتده   باابراین بعد از رسیدن محصول عامل باید زمین را به مالک برگردا

 باشد 

جتز  ارکتان عقتد     برخی دیگر می گویاد باید صبر کرد تا مدپ معیاه ماقضی شود، زیرا مدپ .2

      است.

 مگالً بته  مدپ وایان می وذیرد در حالی که محصول هاوز نرسیده استت  مدپ معین می شود ولی گاهی(.

پ الدگتل آن  ، در این صورپ مزارع حق دارد زراعت را ازاله کاد و یا با اخذ اجردلیل تغییر آب و هوا 

 1را ابقا  کاد تا برسد 

                                                           
اجترپ   اختذ  بته  آن را یا کاد ازاله را زراعت که دارد حق مزارع باشد، نرسیده زرع اتااقاً و شود ماقضی مزارعه مدپ هرگاه ق.م: 841ماده - 1

 .نداید ابقا  الدگل
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 توجه:

 840ق.م. مغایر است یعای بر اساس ظاهر ماده  839حق دارد ازاله کاد با ماده  گاته می شودکه  این 

مالک حتی اگر بعد از ظهور ثدره هم باشد و مدپ ماقضی شود می تواند تقاضای ازالته کاتد. در ایاجتا    

برای قبل از ظهور ثدره است. اما برداشت دیگر این است که قانونگتذار   840باید گات که حکم ماده 

را اجرا کرده است. ولی این برداشت نیز صحیح نیست،  833یاجا عقد را باطل دانسته و حکم ماده در ا

و  839از کلده اتااقاً استااده شده است که اگر بعد از ظهور ثدره باشد حکتم متاده    839زیرا در ماده 

    را در نظر می گیریم. 840اگر قبل از ظهور ثدره باشد ماده 

 پرسش؟

 ماند تکلیف چیست؟ کادند و ریشه های آن در زمین باقی اگر محصول را 

 پاس :

 .در این صورپ ریشه ها مال صاحب بذر است و او باید اجرپ الدگل را به صاحب زمین بدهد 

 مســــاقاتمبحث دوم: 

 تعریف:

      مساقاپ از کلده سقی )آبیاری کردن  گرفته شده است و مساقاپ یعای بتا هدکتاری یکتدیگر آبیتاری

 کردن 

   در اصطالح حقوقی، مساقاپ عقدی است میان مالک درخت و باغدار، برای درختان مگدر، مبای بر ایتن

و ستهم هریتک از طترفین از محصتول بته       که باغدار در مدّتى معیّن درختان را آبیارى و مراقبتت کاتد  

 صورپ مشاع مشخص می شود.

 ثمـره  از معین مشاع حصه مقابل در عامل یا آن امثال و درخت صاحب بین که تــــسا ای معامله مساقات: 843ماده

 .آن غیره و گل وبرگ میوه از است اعم ثمره و شود می واقع

 .عقد مساقاپ، عقدی الزم است 
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 نوع درختان در عقد مساقات:

 دهد صحیح نیست  مساقاپ در درختهایى که مگل بید و چاار میوه ندى عقد 

 کااد یا درختى که از گتل آن استتااده    حاا یا چای که از برگ آن استااده مى در درختانی مگل درخت اما

 کااد، صحیح است  مى

  البته باید اعدالی برای نگهداری باشد و اگر فقط چیدن برگ یا ثدره باشد، عقد مساقاپ صحیح نیست 

  ق.م. می باشد. 10مشدول ماده زیرا چیدن جز  اعدال نگهداری محسوب ندی شود و این قرارداد 

 مدت در عقد مساقات:

  مدپ مساقاپ باید معلوم بوده و برای رسیدن محصول کافی باشد و اگر مدپ کدی در نظر بگیرند عقد

 مساقاپ صحیح نیست 

 آید صحیح است. اگر اول آن را معین کااد و آخر آن را موقعى قرار دهاد که میوه آن سال به دست مى 

 عقد مساقات:زمان انعقاد 

  از آشکار شدن آن صحیح نیست   مساقاپ ویش از آشکار شدن محصول صحیح است و وس 

  از آشکار شدن و ویش از رسیدن محصول، درصورتى که درختان نیتاز بته آبیتارى یتا کارهتایى        اما وس

 دیگر داشته باشاد و کار باعث فزونى یا رشد و مرغوبیت گردد، صحیح است.

 نکته:

 سهدیه اى متاتاوپ از  میوه باشد، مى توان براى هر نوع بوستان مشتدل بر انواع درختان درصورتى که ،

و بتراى درختتان انتار،     3بته 1و براى درختان انگور،  2به1نوع دیگر قرار داد  مگالً براى درختان خرما، 

 مقرّر کرد. 4به1

 



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛7حقوق مدنی

 

26 
 

 آن چه مورد نیاز بوستان و درختان و آبیارى است بر دو نوع است:

 )هَترَس و بتارور کتردن    کارهایى که هر سال تکرار مى شود  ماناد الیروبى نهرها، اصتالح راه آب  الف ،

 درختان 

 )نهر آب، دیوار کشى و نصب تلدبه کارهایى که غالباً تکرار ندى شود  ماناد احداث ب. 

  مالک باغ، و به ظاهر، درصورتى که این کارها در قرارداد شرط نشده باشاد، کارهاى دسته دوم برعهده

 کارهاى دسته اوّل، تابع عرف و عادپ است و باید طبق آن عدل شود.

 مباشرت باغدار:

        ،در مساقاپ، مباشرپ باغدار شرط نیست، بلکه باغدار مى تواند بتراى کارهتایى کته بایتد انجتام گیترد

 کارگر استخدام کاد و به وى دستدزد دهد یا کسى به طور مجانى به او کدک کاد.

 مغارسه

         مغارسه، این است که کسى زمین خود را براى درختکارى بته کستى دیگتر بدهتد و قترار بگتذارد کته

 قسیم شود.درخت هاى کاشته شده، میان آنان ت

  بطالن مغارسه:

 اسالم ، باطل است و اگر کسى دست به مغارسه بزند، حکم آن به قرار زیر است: مغارسه در 

 اید اُجرپ الدگل زمین را بپردازد اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آنِ خود اوست و ب 

   د اجترپ درختکتارى   اگر اصل درختان از آنِ صاحب زمین است ، درختان نیز ملک او خواهد بتود و بایت

 بپردازد غارس را 

 ى اگر تراضى نکردند مالک زمین تتتتتاگر هر دو بر ابقاى غرس تراضى داشته باشاد که مانعى ندارد، ول

چه نقصى وارد شد ارش آن را به غتارس بپتردازد. چاتان کته      مى تواند غارس را امر به قلع کاد و چاان

ایجتاد شتده را وتر کاتد.      حاره هایى که بته ختاطر کاشتتن درختتان     خود غارس هم مى تواند قلع کاد و

 صاحب زمین نیز ندى تواند او را به ابقاى درختان مجبور کاد حتى بدون دریافت اجرپ زمین.

 

http://www.tooba-ir.org/_Book/BookFehrest.asp?BookID=11&ParentID=43569
http://www.tooba-ir.org/_Book/BookFehrest.asp?BookID=11&ParentID=43569
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 :نکته

     مساقاپ آبیاری و نگهداری درختان است ولی مغارسه، غرس کردن درختان استت. مستاقاپ از عقتود

 معین است ولی مغارسه از عقود معین نیست.

 و مضاربه:مساقات و مزارعه  مقایسه

      در مساقاپ آثار فسخ و بطالن یکی است، یعای اگر عقد در هر مرحله ای فسخ شود یتا کشتف شتود کته

 1 ق.م  842ت و عامل مستحق اجرپ الدگل خواهد بود )مادهباطل بوده تدام ثدره مال صاحب درخت اس

 می شود  چاین در مساقاپ وقتی میوه ها چیده شدند، عامل مالک سهم خودش هم 

   در مساقاپ عامل ندی تواند درختانی که به مساقاپ گرفته را به دیگری به مساقاپ دهد چون مالتک

 به دیگری مزارعه دهد  عه می تواندق.م  ولی در مزار 848ماافع نیست )ماده 

 ود در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود و در مساقاپ ندی تواند شریک ش 

 .در مساقاپ و مزارعه مدپ از ارکان عقد است ولی در مضاربه مدپ از ارکان عقد نیست 

 عقد مساقات: در اثر بطالن

 به عامل اجرپ الدگتل کتارش را    در صورپ باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او

 مى وردازد.

 خواهد المثل اجرت مستحق عامل و است مالك مال ثمره تمام ،شود فس  یا باشد باطل مساقات که مورد هر در: 844ماده

 .بود

 این مگر ،بود خواهد رعیمُ نیز مساقات عقد مورد در است شده ذکر قبل مبحث در که مزارعه به راجعه مقررات: 848ماده

 .نماید شرکت دیگری با یا واگذار دیگریه ب را معامله مالك اجازه بدون تواند نمی عامل که

 
                                                           

 است. متعارف یا طرفین تعیین برحسب زمین مخارج سایر باشد، شده شرط آن خالف این که مگر است، مالک عهده به زمین ق.م: خراج 842ماده - 1

http://www.tooba-ir.org/_Book/BookFehrest.asp?BookID=11&ParentID=43569
http://www.tooba-ir.org/_Book/BookFehrest.asp?BookID=11&ParentID=43569
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 :دوم فصل

 ضاربهمـ
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 تعریف

 تجـارت  آن بـا  دیگر طرف که این قید با دهد می سرمایه متعاملین احد آن موجبه ب که است عقدی مضاربه :845ماده

 .شود می نامیده مضارب ،عامل و  مالك ،سرمایه صاحب .باشند شریك آن سود در و کرده

 .عقد مضاربه از جدله عقودی است که تعیین مدپ در آن شرط ندی باشد 

 سرمایه در مضاربه

  د مضاربه حتداً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شو ،«رأس الدال»سرمایه و به اصطالح فقهی 

 .بدین ترتیب مضاربه به مااعت یا دین صحیح ندی باشد 

 .باشد نقد وجه باید [در عقد مضاربه] سرمایه: 847ماده

 لزوم تعیین حصه به نحو اشاعه

 .باشد ،غیره و ثلث یا ربع قبیل از ،کل از مشاع جزء باید منافع در مضارب و مالك از یك هر حصه: 845ماده

 لزوم تعیین حصه وحکومت عرف

 سکوت و بوده منجزاً معلوم عرف در این که مگر شود، معین مضاربه عقد در باید فوق ماده در مزبوره های : حصه849ماده

 . گردد به آن منصرف عقد در

 ندایتد  متی  ملزم است شده تصریح آن در که چیزی اجرای به را متعاملین فقط نه ق.م: عقود 220ماده 

 شود می حاصل عقد از قانون موجب به یا عادپ و عرف موجب به که هم نتایجی کلیه به متعاملین بلکه

 .باشاد می ملزم

 مضاربهجواز عقد 

  مگتر ایتن    است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند جایزمضاربه از جدله عقود 

  که در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد

    در معامالپ بانکی معدول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تاظیم ندایاد که عامل با امضتای

 .قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد
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 .جایز است عقدی مضاربه: 881ماده

 تایید  را  نفوذ آن  1ق.م. 973ی گیرد اختالف است و مالک مادۀ مممممممدربارۀ نفوذ شرطی که حق بر ه  زدن عقد را از دو طرف م

 می کند.

 هانفساخ عقد مضارب

 ق.م. می باشد؛ 159است، مشمول حکم ماده  ]اذنی[ جایی که عقد مضاربه جایز از آن 

 .است معتبر رشد که مواردی در سَفَه به هم چنین و شود، می منفس  طرفین احد به موت [اذنیجایزه] عقود : کلیه984ماده

 :در  -هده عقود اذنی جایز هستاد، اما هده عقود جایز، اذنی ندی باشاد ]عدوم و خصتوص مطلتق[    نکته[

عقد اذنی وجود دارد: مضاربه، شرکت، ودیعه، عاریه و وکالت[، که با اراده طرف و فتوپ   8قانون مدنی 

لبتته هبته ]جتایز    و حجر از بین می روند  اما عقود جایز غیراذنی با فوپ احد طرفین از بین ندی رونتد  ا 

 غیراذنی[ استگاا است. 

  :شود می منفس  ذیل علل از یکیه ب مضاربه عقد: 881ماده

 طرفین  احد سفه یا جنون یا موت درصورت .1

 [ نه مضاربمالك ] شدن مُفَلَّس صورت در .2

 ربح  و سرمایه تمام شدن تلف صورت در .3

 .بوده طرفین منظور که تجارتی امکان عدم صورت در .4

 مضاربه مدت در عقد

   الزم  ،مدپ هر قرارداد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تستویه حستاب

دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کاالی مورد معامله امکاناپ و توان عامل شرایط تحویل و حدتل  

رف آن معامله مورد نظر قابل انجام کاال مدنظر قرار گرفته و مدپ قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظ

  و قرارداد ماعقده قابلیت تسویه داشته باشد

                                                           
 .باشد شده شرط الزمی عقد ضدن در عزل عدم یا وکیل و وکالت این که مگر کاد، عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواند می ق.م: موکل 789ماده - 1
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 تعیین مدتاثر 

 از پـس  لـیکن  ،نمی شـود  عقد لزوم موجب مدت تعیین ،باشد شده معین مدت تجارت برای مضاربه در : هرگاه882ماده

 .مالك جدید اجازه با مگر بکند معامله نمی تواند مضارب مدت انقضای

 عقد نسبت به نوع تجارتاطالق 

 را تجـارتی  قسم هر تواند می عامل (باشد نشده شرط خاصی تجارت یعنی) باشد مطلق مضاربه که صورتی در: 883ماده

 .کند رعایت را متعارف باید تجارت طرز در ولی ،بنماید بداند صالح که

 .اطالق عقد نسبت به نوع تجارپ: اختیار با عامل است با رعایت عرف 

 مضاربه و سرمایهانتقال 

 اجـازه  بـا  مگر ،نماید واگذار غیره ب را آن یا کند مضاربه دیگری با سرمایه مانه به نسبت تواند نمی مضارب: 884ماده

 .مالك

 ی الزم برای تجارتاعمال عرف

 را اعمالی اگر ولی ،آورد جاه ب است زمان و بلد معمول و متعارف تجارت نوع برای که را اعمالی باید مضارب: 888ماده

 .بود نخواهد آن اجرت مستحق دهد انجام شخصاً خود کند رجوع اجیر به بایستی عرف طبق بر که

 و ضمان مضاربامانت 

 .تعدی یا تفریط صورت در مگر شود نمی مضاربه مال ضامن و است امین حکم در مضارب: 885ماده

 تاریط  یا تعدی صورپ در مگر باشد، ندی است شده سپرده او به که مالی نقصان یا تلف ضامن امین ق.م: 514ماده 

 را او قتانون  ایتن  مقترراپ  و باشتد  متصترف  مستتودع  از غیتر  عاتوانی  به را غیر مال کسی گاه هر ق.م: 531ماده 

 یتا  قتیم  مستتاجره،  عتین  به نسبت مستاجر باابراین، است: مستودع مگل باشد، داده قرار امین مال آن به نسبت

 در و تعتدی   یتا  تاتریط  صتورپ  در مگتر  باشتد،  ندی ضامن آن ها امگال و علیه مولی یا صغیر مالبه  نسبت ولی

 هتر  و تلتف  مسئول متصرف رد، امکان با متصرف امتااع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صورپ

 .نباشد او فعل به مستاد چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص
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 به مالكتعلق تمام منافع شرط 

 مضـاربه  معامله این صورت در باشد، مالك مال منافع تمام که گذارد قرار و بدهد تجارت برای مالی کسی : اگر887ماده

 .است داده انجام تبرعاً را عمل عامل که شود معلوم این که مگر بود، خواهد المثل اجرت مستحق عامل و نمی شود محسوب

 عدتل  آن عرفتاً بترای   کته  ندایتد  به عدلتی  اقدام دیگری امر]درخواست[ حسب بر کسی هرگاه ق.م: 335ماده 

 خواهتد  ختود  عدتل  اجرپ ]اجرپ الدگل[ مستحق عامل باشد  عدل آن مهیای عادتاً  آن شخص یا و بوده اجرتی

 است. داشته تبرع قصد شود معلوم این که مگر بود،

ه و عرفاً برای آن کار اجترپ الدگتل باشتد، بته     تبصره: چاان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبود

دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابتت شتود، دادگتاه اجترپ الدگتل کارهتای       

 انجام گرفته را محاسبه و به ورداخت آن حکم می نداید 

 و نصتف  یتا  ثلث یا ربع قبیل از اشاعه، نحو به باید عامل و مزارع از یک هر حصه مزارعه عقد در ق.م: 819ماده 

 .شد نخواهد جاری مزارعه احکام باشد دیگر نحو به اگر و گردد معین غیره،

 ضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارتشرط ضمان م

 عقد شد نخواهد مالك متوجه تجارت از حاصله خسارات یا و بود خواهد سرمایه ضامن مضارب که شود شرط اگر: 885ماده

 تلـف  یـا  خسارت مقداره ب خود مال از مضارب که باشد شده شرط [درضمن عقد الزم] لزوم طوره ب که این مگر ،است باطل

 .کند تملیك به مالك مجاناً

 [، اندراج شرط ضتدان در مضتاربه نیتز جتایز استت و مشتکلی       مستنبط از حاشیه شماره یک این ماده] طبق نظر دکتر کاتوزیان

 ندارد 

  در عقد مضاربه، اگر شرط ضدان وجود داشته باشد، مبطل و باطل است. ،[همین ماده] مدنیاما طبق قانون 

 جاری و به مدتحساب 

 و جـاری  مضاربه احکام قبل، ماده اخیر قسمت شرط رعایت با است، ممکن مدت، به حساب یا جاری حساب در :889ماده

 [.9تا  9بدون ربا، مواد رک قانون عملیات بانکی ] .بگیرد تعلق به آن المضاربه حق

 تراضی در عقد مضاربهحکومت 

 .است مقرر طرفین بین عقد به موجب که است مقرراتی و شرایط تابع مضاربه شد مذکور فوقاً که آن از غیره ب: 851ماده
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 :سوم فصل

 ـعالهج
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 تعریف

 معـین  طـرف  این که از اعم عملی، مقابل در معلوم اجرت ادای به شخصی [تعههد التزام ] از است عبارت جعاله :851ماده

 2.غیرمعین یا 1باشد

 در جعالهاصطالحات 

 .گویند می[ حق الجعاله] علجُ را اجرت و عامل را طرف و جاعل را ملتزم جعاله در: 852ماده

 : اصطالحات462ماده 
 

 اصطالحاپ

 در جعاله:

 جاعل  ملتزم )متعهد :

 عامل  طرف:

 جُعل ]حق الجعاله[. اجرپ:

 اقسام جعاله 

 جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

 جعالۀ خاص؛

        در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یتا چاتد ناتر ختاص هستتاد مگتل

 که ودر به فرزند خود بگوید، اگر فالن مسأله را حل کای هزار تومان به تو خواهم داد. این

 جعالۀ عام؛

  جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقتی نتدارد کته توستط چته کستی       در

 دهم. قدر واداش می گوید، هر کس فالن کار را انجام دهد، این انجام وذیرد، مگالً می

 

 

                                                           
 عام. برخالف جعاله، در اجاره اشخاص، اجیر هدیشه معین است طرف معین نباشد: جعاله  -طرف معین باشد: جعاله خاص  - 1
 شود. دهم، به این عدل جعاله گاته می گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را ویدا کرد، صدهزار تومان به او اجرپ می برای مگال شخصی می - 2
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 ماهیت حقوقی جعاله 

 شود؟ بین  جاعل ماعقد می که جعاله عقد است یا ایقاع، یعای آیا نیاز به دو توافق دارد یا با ارادۀ در این

حقوقدانان اختالف است، ولی در مورد عقد بودن جعالة خاص، کدتر تردید وجود دارد. بته نظتر دکتتر    

کاتوزیان، جعاله )چه خاص و چه عام  عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن بته مقصتود استت فرقتی     

 کاد که نیل به آن قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. ندی

 د جعالهانعقا 

 باشد. ایجاب یا به صورپ عام است یا خاص  در جعاله، ایجاب از طرف جاعل می 

       در ایجاب عام، هدواره این امر ماروض است که التزام به ورداخت عتوض یتا اجترپ، در مقابتل اولتین

 کسی است که عدل را انجام داده است 

  ،طور که در جعالة عام چاین است. ن هداقبول در جعاله مدکن است صریح باشد و مدکن است ضدای باشد 

 اق اجرتلزوم تسلیم نتیجه در استحق

 .باشد داده انجام یا کرده تسلیم را جعاله [موضوع] مُتَعَلَق که می گردد جعل مستحق وقتی عامل :857ماده

 جواز عقد جعاله 

  تواناتد   یک از طرفین متی طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و مادامی که عدل به اتدام نرسیده باشد هر

رجوع ندایاد، ولی اگر جاعل، در اثاای عدل عامل از جعاله رجوع نداید بایتد اجترپ الدگتل عدتل عامتل را      

 بدهد.

 تواننـد  مـی  طـرفین  از یك هر ،است نرسیده اتمام به عمل که مادامی و جایز است [عقد عهدی] تعهدی جعاله: 858ماده

 .بدهد را عامل عمل المثل اجرت باید نماید رجوع [قبل از انجام] عمل اثنای در جاعل اگر ولی  کنند رجوع
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 علم اجمالی به موضوع

       توانتد   جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تاصتیلی کتار الزم نیستت و موضتوع التتزام متی

هدتین مطلتب    که در مورد اجرپ هتم طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چاان مجهول باشد، هدان

 ثابت است.

 1.باشد نامعلوم آن کیفیات و مردد هم عمل است ممکن ،عامل تعیین لزوم عدم از گذشته ،جعاله در: 854ماده

  مورد جعاله.در جعاله، کیایت عدل مردد است. نه 

 کس هر که شود ملتزم کسی اگر بنابراین .نیست الزم [تفصهیلی ] الجهات جمیع من اجرت بودن معلوم جعاله در :853ماده

 .است صحیح جعاله ،بود خواهد او مال آن از معینی مشاع حصه کند پیدا را او شده گم

 انجام دادن عمل به شرکت عامالن

 مسـتحق  خـود  عمل مقدار نسبت به كـــی هر ،دهند انجام را عمل هم [با هم] 2شرکت به متعدد عاملین اگر :855ماده

 .گردد می علجُ

 امانت عامل

 او دسـت  در کنـد  رد جاعل به تا رسد می عامل دسته ب که وقتی از ،است شده واقع آن برای جعاله که مالی :859ماده

 .است امانت

 آثار جعاله 

 که عقد جایزی است ولی بدین معای نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه التزام جاعتل،    جعاله با این

 شود: میاثری دارد که در صورپ فسخ جعاله، بر آن مترتب 

باشد در این صورپ انجام مقدماپ کتار، بتدون   کار تجزیه وذیر نیست و انجام کل کار ماظور جاعل می .1

رسیدن به نتیجه، بدون اجرپ خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجرپ است که کار مورد نظر را انجام و 

 تحویل و تسلیم به جاعل نداید 

                                                           
 .لی به آن کافی استمورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجدا ق.م: 217ماده - 1
 ندارد. «عقد شرکت»جا ربطی به در ایا« شرکت»واژه   - 2
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ماظور جاعتل بتوده و وتاداش دارد، در      هر کدام مستقالً کار مورد درخواست، مرکب از اجزایی بوده که .2

عامتل بته نستبت عدلتی کته انجتام داده        1این صورپ اگر وس از انجام قسدتی از کار، جعاله فسخ شود،

 است، مستحق اجرپ خواهد بود.

 و باشـد  بوده جاعل باالصاله مقصود اجزاء از یك هر و بوده [مرکبمتعدد ] اجزای دارای عمل جعاله در : هرگاه855ماده

 طـرف  از فس  این که از اعم بود، مستحق خواهد است کرده که عملی نسبت به المسمی اجرت از عامل گردد، فس  جعاله

 .عامل خود طرف از یا باشد جاعل

 پرسش:

در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مگالً برای ویدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شتخص قبتل از   

 اطالع از این جعاله، ماشین را ویدا کرده است، آیا مستحق اجرپ است یا نه؟

 پاسخ:

 توان گات که مستحق خواهد بود. در این مورد اگر توافق صریح یا ضدای، بین دو طرف نباشد، ندی

 جعاله بر عمل نامشروع و غیرعقالیی

 اشد شود، باید مشروع و عقالیی ب کاری که به موجب جعاله، درخواست می 

       اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخالف اخالق حساه، ملتزم بته دادن اجترپ شتود، جعالته باطتل

 است.

 2.است باطل یعقالی غیر عمل بر یا و نامشروع عمل بر جعاله :871ماده

 

 

                                                           
 در این فرض  از طرف هرکدام که فسخ بشود فرقی ندارد. - 1
 .ق.م: مورد معامله باید مالیت داشته و متضدن مااعت عقالیی مشروع باشد 218ماده - 2
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 قایسهـم

 اشتراك اجاره اشخاص و جعاله

 هر دو عقد می باشاد  .1

 هر دو عقد عهدی می باشاد  .2

 معوض می باشاد هر دو عقد  .3

 در هر دو یک نار کار می کاد و دیگری اجرپ می دهد. .4

 افتراق اجاره اشخاص و جعاله

در اجاره، اجیر هدیشه مشخص است، اما در جعاله،  عامل در مواقعی مشخص است ]جعاله خاص[ و در  .1

 مواقعی عامل مشخص نیست ]جعاله عام[ 

 جعاله وس از انجام عدل الزم می شود در اجاره اشخاص، عقد از ابتدا الزم است، اما  .2

در اجاره برای دو طرف به محض عقد تعهد ایجاد می شود ]+ حق حبس[ امتا در جعالته وتس از انجتام      .3

 عدل تعهد ایجاد می شود 

 اجاره مبتای بر مغاباه است اما جعاله مبتای بر مسامحه. .4
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 :فصل چهارم

 رکتشـ
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 دو اصطالح

 اشاعه و عقد شرکت به کار رفته است با دو معاا ،در قانون مدنی «شرکت» واژه : 

 اشاعه

  اشاعه یعای جدع شدن چاد حق در یک جا 

 امکان به وجود آمدن اشاعه وجود دارد؛وق، اشاعه فقط در مالکیت نیست؛ در تمام حق 

 . ... مانند: اشاعه در حق انتفاع، اشاعه در حق ارتفاق، اشاعه در حق تحجیر و 

 شرکت:

 که بین شرکای مال بسته می شود و آن ها برای اداره مال و تقسیم سود و زیان به  شرکت عقدی است

 هددیگر اذن می دهاد 

 .بنابراین برای انعقاد عقد شرکت، ابتدا باید مال مشاعی وجود داشته باشد 

 1تفاوت شرکت تجارتی با شرکت مدنی

  ،]هدیشه اختیاری است تشکیل شرکت تجارتی برخالف شرکت مدنی ]که مدکن است قهری باشد 

  در شرکت تجاری قصد هدکاری و هدف، جلب مااعت اقتصادی است. اما در شرکت مدنی الزاماً چاین نیست 

  در شرکت تجارتی به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصدیداپ راجع به شرکت عدداً با اکگریت آرا  اتخاذ می شود، ولی

 قوقی راجع به مال مشاع اتااق نظر و رای کلیه شرکا الزامی است در شرکت مدنی برای انجام دادن هر عدل مادی یا ح

  در شرکت تجارتی ورود و خروج شرکا تابع مقرراپ مخصوص و در برخی از موارد ماوط به رضایت سایر شرکا است در

 حالی که در شرکت مدنی هر یک از مالکین مشاع اختیار فروش و واگذاری سهم مشاعی خود را دارد 

 جارتی اصل اختصاص دارایی وجود دارد  یعای آن که دارایی شرکت و شرکا از یکدیگر مجزا استت ولتی در   در شرکت ت

 شرکت مدنی چاین اصلی وجود ندارد 

  شرکت تجارتی مشدول مقرراپ ورشکستگی است ولی شرکت مدنی چاین ندی باشد 

 .در صورتی که در شرکت مدنی از آنجا کته   شرکت های تجارتی بر طبق مقرراپ قانون تجارپ انحالل و تصایه می یاباد

 شخصیت شخصیت جداگانه ای از شرکا ندارد، اصوال موضوع انحالل و تصایه در بین نیست.

 

                                                           
 قانون تجارت. 21ذیل ماده  –کتاب ساده ساز حقوق تجارت   –دکتر فرشید فرحناکیان  - 1
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 تعریف اشاعه

 .اشاعه به نحو واحد شیئی در متعدد 2[صاحبان حق] مالکین حقوق اجتماع از است عبارت 1[اشاعه] شرکت :871ماده

 اسباب اشاعه

 . قهری یا است اختیاری [اشاعه] شرکت :872ماده

 .ماظور این ماده: اسباب اشاعه است: اسباب در تقدیر است 

 اشاعه اسباب اختیاری

  جا، عقد، ماحصر به عقد شرکت نیست است  در ایا عقدسبب اختیاری اشاعه، اولین 

  ،صتلح، هبته،   اجتاره، قترض، مزارعته،    3زیرا اکگر عقود در قانون مدنی می تواناد باعث اشاعه بشوند  ماناد بیتع 

 مساقاپ و ... 

 یعای مخلوط کردن: عدلی اختیاری است: ماناد این که دو نار بتا  « مزج»است   مزج ،اری اشاعهیسبب اخت دومین

 خود را با هم در آمیزند. گادم هایهم و به اختیار 

 به چاد تا کتارگر در ازای عدتل آن هتا،    است  ماناد این که  قبول مال در ازای عمل، اری اشاعهیسبب اخت سومین

  یک فرش بدهیم.

 نحتو  »ق.م به ایقاع اشاره ای نکرده است، اما ماظتور از   883است  در ماده  ایقاعسبب اختیاری اشاعه،  چهارمین

 ایقاع است: ماناد حیازپ مباحاپ: مگال دو نار با هم یک ماهی را از دریا می گیرند.« این ها

 اسباب قهری اشاعه

  :ارثو  4امتزاجاسباب قهری اشاعه دو مورد است  

 :د و در یکجا جدتع  : ماناد این که یک دزد از دو نار گادم می دزدمالکین بدون اراده شدنیعای مخلوط  امتزاج

 جا مالکان در مخلوط شدن گادم ها اراده ای نداشته اند، اما با هم شریک شدند می کاد  در ایا

 :ث او می رسد.اموالش به طور مشاع به ورابدیرد،  که هر کسی ارث 

                                                           
 است.« اشاعه»به معاای « شرکت»ق.م. واژه  884تا ماده  881از ماده  - 1
 زیرا اشاعه فقط در مالکیت نیست: بلکه در تدام حقوق، امکان به وجود آمدن اشاعه وجود دارد. - 2
 فروشم: این دو نار در مبیع شریک می شوند.برای مگال: من یک مال را به دو نار می  - 3
 امتزاج قهری است. اما ،مزج اختیاری دقت شود: - 4
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مـزج   قبیل از شرکا، عمل نتیجه در یا می شود حاصل [هر عقهدی عقود ] از عقدی نتیجه در یا اختیاری [اشاعهشرکت ] :873ماده

 .این ها نحو و 1نفر چند عمل ازای در مشاعاً مالی قبول یا اختیاری [مخلوط کردن]

  است.نحو این ها: ماناد ایقاع جدعی 

 .شود می حاصل ارث یا [مخلوط شدن] امتزاج نتیجه در که است مالکین حقوق اجتماع قهری [اشاعه] شرکت :874ماده

 .یعای اشاعه ای که سبب آن قهری است 

 عقد شرکت

 جا به بعد عقد شرکت شروع می شود:از ایا 

 2.بود خواهد شرکاء بین مقرره شرایط تابع مشترك اموال کردن اداره طرز :875ماده

  است.« عقد شرکت»جا ماظور در ایا«: شرکا  بین مقرره شرایط»ماظور از 

 اذنی بودن عقد شرکت

 که را عملی هر می تواند است شده ماذون مشترك اموال کردن اداره به [عقد شرکتعقد ] ضمن در که شریکی :877ماده

 تفریط صورت در مگر بود نخواهد، خود اعمال از حاصله خسارات مسئول به هیچ وجه و دهد انجام است کردن اداره الزمه

  3تعدی. یا

 .رابطۀ حقوقی شریکی که مأذون در ادارۀ مال مشاع می شود با دیگر شریکان تابع احکام رابطۀ وکیل و موکل است 

  3جزوه حقوق مدنی رک.  4است.اذنی عقدی  ،شرکت ،یعای در ماده فوق« است شده ماذون»منظور از عبارت  

                                                           
 .می گردد جُعل مستحق خود عدل مقدار نسبت به یک هر دهاد، انجام را عدل هم شرکت ]با هم[ به متعدد عاملین اگر ق.م: 855ماده - 1
 .است نافذ قانون نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 11ماده - 2

 مواد مرتبط: - 3

 تاریط  یا تعدی صورپ در مگر باشد، ندی است شده سپرده او به که مالی نقصان یا تلف ضامن امین ق.م: 514ماده *
 باشتد،  داده قرار امین مال آن به نسبت را او قانون این مقرراپ و باشد متصرف مستودع از غیر عاوانی به را غیر مال کسی هرگاه :ق.م 531ماده *

 مگتر  باشتد،  ندتی  ضامن آن ها امگال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر باابراین، است: مستودع مگل
 هتر  و تلتف  مستئول  متصرف رد، امکان با متصرف امتااع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صورپ در و تعدی  یا تاریط صورپ در

 نباشد  او فعل به مستاد چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص

 .بود خواهد مسئول گردد، می محسوب آن مُسبب وکیل عرفاً که شود متوجه موکل به خسارتی وکیل تقصیر از هرگاه ق.م: 555ماده *
هستاد و با فوپ یا حجر هر کتدام از  جایز عقد اذنی وجود دارد: مضاربه، شرکت، ودیعه، عاریه و وکالت: هده این عقود  8در قانون مدنی  - 4

 طرفین، مااسخ می شوند.

http://www.baladi.ir/
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 رجوع از اذن

  شرکت عقدی است جایز، مگر این که ضدن عقد الزم شرط شتده باشتد و    ق.م. به زبان ساده: 875مفاده ماده

 خ ندی باشد اگر ضدن عقد الزم شرط بشود، تا موقعی که مال مشاع است، شرکت قابل فس

 عقـد  ضمن در اذن این که مگر ، [یعنی شرکت عقدی است جمایز ] کنند رجوع خود اذن از می توانند وقت همه شرکاء :875ماده

 1.ندارند رجوع حق است، باقی [اشاعهشرکت ] که مادام این صورت، در که باشد شده داده الزم

 سه قاعده در عقد شرکت

 قاعده نخست:

  نیازی به اذن شرکا  ندارد بکاد و  تصرف حقوقی در سهم خود،هر شریک می تواند 

 تصهرف ] منتقـل  ثالثی شخصه ب کالً یا جزئاً را خود سهم دیگر شرکای رضایت بدون تواند می شرکاء از یك هر :853ماده

 .کند  [حقوقی

 قاعده دوم:

  نافذ است بدون اذن آن ها فضولی و غیر در سهم دیگران،تصرف حقوقی شریک 

 فضولی ،باشد اذن حدود از خارج یا اذن بدون که صورتی در شرکاء از یك هر [سایرینحقوقی در سهم ] تصرفات :851ماده

 2.بود خواهد فضولی معامالت مقررات تابع و بوده

 قاعده سوم:

  بکاد  مادیتصرف  ،شریک ندی تواند بدون اذن سایر شرکا 

 3.است ضامن نماید شرکت اموال در[ مادی] تصرف اذن حدود از خارج در یا اذن بدون که شریکی :852ماده

                                                           
 عقتد  ضدن در استعاا[عزل ]یا عدم  عدم یا وکیل و وکالت این که مگر کاد، عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواند می ق.م: موکل 789ماده - 1

 .باشد شده شرط الزمی

 ق.م. 728به بعد ق.م. و ماده  248مقرراپ معامالپ فضولی: مواد  - 3جزوه حقوق مدنی رک.  - 2

 عتین  تستلیم ]تصترف متادی[    لتیکن  استت،  جایز مشاع مال ق.م: اجاره ]تصرف حقوقی[ 488ماده مرتبط با سه قاعده فوق در اجاره: ماده  - 3

 .شریک اذن به است موقوف مستاجره

http://www.baladi.ir/
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 امانت و ضمان شریك ماذون

 صـورت  در مگـر  ،شـود  نمی آن نقص و تلف ضامن و است امین حکم در اوست ید در الشرکه مال که شریکی :854ماده

 .دیتعّ یا تفریط

 :ق.م 485مرتبط با ماده  مواد

 .تفریط یا تعدی صورت در مگر ،باشد نمی است شده سپرده او به که مالی نقصان یا تلف ضامن امین :514ماده

 امین مال آن به نسبت را او قانون این مقررات و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی هرگاه :531ماده

 و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر ،بنابراین است: مستودع مثل باشد، داده قرار

 و او مطالبه تاری  از به استرداد، مالك استحقاق صورت در و تعدی  یا تفریط صورت در مگر باشد، نمی ضامن آن ها امثال

 1.نباشد او فعل به مستند چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول متصرف رد، امکان با متصرف امتناع

 ضمان شریك غیرماذون در برابر طرف معامله

 او بـه  رجوع حق فقط طلبکاران و بوده مسئول کرده معامله ها آن با که اشخاصی مقابل در غیرماذون شریك :858ماده

 .دارند

                                                           
 مواد مرتبط:  - 1

 تتاریخ  از گردد]یتا امتاتاع کاتد[،    ماکتر  اوستت  دست در آن ها امگال و ودیعه به یا عاریه به مالی که کسی]امین[ اگر ق.م: 310ماده *

 است  غاصب ]شبه غصب[ حکم در انکار]یا امتااع[

 یتا  کتالً  او تعتدی  یتا  تاتریط  بدون مستاجره عین اگر که معای این به نیست  ضامن مستاجره عین به نسبت ق.م: مستاجر 493ماده *

 تعتدی  یتا  تاتریط  نتیجته  در نقص چه اگر است ضامن نداید، تعدی یا تاریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، بعضاً تلف

 باشد  نشده حاصل

 تعدی  یا تاریط صورپ در مگر شود ندی مضاربه مال ضامن و است امین حکم در ق.م: مضارب 887ماده *

 تعدی  یا تاریط صورپ در مگر باشد، ندی عاریه مال نقصان یا تلف ضامن مستعیر ق.م: 740ماده *

 در مگتر  بتود،  نخواهتد  آن شتدن  ناقص یا تلف مسئوول مرتهن باابراین و است، محسوب امانت مرتهن در ید رهن ق.م: 859ماده *

 تقصیر  صورپ

 برائتت  موجتب  دارد تستلیم  حین که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معیای عین تعهد]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 285ماده *

 نشتده  ناشتی  متعهتد  تاتریط  یتا  تعدی از نقصان و کسر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که اگر می شود، متعهد]امین[

 بتا  متعهد اگر ولی، [742و شرط ضدان ماده  744است.] عاریه طال و نقر ماده  شده تصریح قانون این در که مواردی در مگر باشد،

بتود]از زمتان    خواهتد  نقصتان]حتی فتورس متاژور[    و هرکسر مسئول باشد، ندوده تسلیم در خیر تا [310مطالبه،]ماده  و اجل انقضا 

 .نباشد متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان و کسر چه اگر انکار[
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 1عمومی دو قاعده

 قاعده نخست:

     هرگاه در یک عقد جایر، مدپ گاجانده بشود، عقد جایز در آن مدپ الزم ندی شود و عقتد جتایز هتم

 چاان جایز است 

 2.مدپ[ این است که اگر مدپ تدام بشود، عقد به هم می خورد تاها فایده این کار ]گذاشتن 

 قاعده دوم:

  د جتایز در آن متدپ   تتتتتتتتت اگر مدپ عقد جایز ]نه خود عقد[ را در ضدن عقد الزم گاجانده شتود، عق

 الزم می شود 

 :الزم[  من به شدا بدون مدپ وکالت ]عقد جایز[ می دهم  روز بعد ما با هم یک عقد بیع ]عقد برای مثال

ماعقد می کایم و ضدن بیع مدپ وکالت ماعقد شده را تعیین متی کاتیم  اگتر چاتین بشتود وکالتت در       

 3مدپ تعیین شده به هم ندی خورد: یعای در مدپ تعیین شده الزم می شود.

  این قاعده را بیان می کاد ق.م.  857ماهوم مخالف ماده 

 بخواهد وقت هر شرکاء از یك هر باشد، نشده معین دتـــم زمیال عقد ضمن در [عقد شرکتشرکت ] برای اگر :855ماده

 4.کند رجوع تواند می

 اگر برای عقد شرکت در ضدن عقد الزمی مدپ معین شده باشد، عقد شرکت قابتل   :مفهوم مخالف ماده

 رجوع نیست.

 

                                                           
 این دو قاعده مختص شرکت ندی باشاد. - 1

 متدپ  انقضای از وس لیکن ندی شود، عقد لزوم موجب مدپ تعیین باشد، شده معین مدپ تجارپ برای مضاربه در ق.م: هرگاه 882ماده - 2

 .مالک جدید اجازه با مگر بکاد معامله ندی تواند مضارب

 صورپ فوپ و حجر به هم می خورند و تعیین مدپ در آن ها، بر فوپ و حجر بی تاثیر است.عقود جایز اذنی ]ماناد وکالت[، در  دقت شود: - 3
 الزم عقتد  ضتدن  در اذن این که مگر کااد، رجوع خود اذن از می تواناد ]یعای شرکت عقدی است جایز[ وقت هده شرکا  ق.م: 885ماده - 4

 .ندارند رجوع حق است، باقی شرکت ]اشاعه[ که مادام این صورپ، در که باشد شده داده
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 :گیری نتیجه

 ( 1نتیجه :)آن مدپ الزم ندتی شتود،    اگر مدپ عقد جایز، در هدان عقد ]عقد جایز[ معین باشد، عقد در

 اما اگر مدپ عقد جایز ضدن عقد الزم تعیین بشود، عقد جایز در مدپ تعیین شده الزم است.
 

 ( 2نتیجه:)   دادن اذن یا شرط مدپ ضدن عقد الزم معین تاها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست  شتایع

عقد متی تواناتد در رابطتة ختود      ق.م. چاین بر می آید که دو طرف 10ست. از مااد مادۀ اترین راه ها 

 1ویدان ادارۀ مال مشاع را برای مدپ معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند.

 اشاعهانحالل 

 :می شود مرتفع ذیل طرق از به یکی [اشاعهشرکت ] :857ماده

 تقسیم  صورت در .1

 .شرکت مال تمام شدن تلف صورت در .2

 ،اشاعه بر ه  نمی خورد و آن چه تلف می شود از حق همۀ آنان است. در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود 

 نکات این ماده:

 اشاعه هم از بین می رود  عای اشاعه  هرگاه مال تقسیم بشود،شرکت در این ماده ی 

  ،هم باشد  «عقد شرکت»می تواند به معای  «شرکت»در این ماده 

 د، سپس عقد شرکت را یعای تقسیم و یا تلف ابتدا اشاعه را از بین می برن 

  موضوع می شود. برود، عقد شرکت، سالبه به انتاا  اشاعه که از بینزیرا 

 انحالل شرکت

 2:باشند نمی مشترکه اموال تصرف در ماذون ،شرکاء ذیل موارد در :855ماده

 رجوع  امکان صورت در آن از رجوع یا ماذونیت مدت انقضای صورت در  .1

 .شرکاء از یکی شدن محجور یا فوت صورت در .2

                                                           
 ق.م. دکتر کاتوزیان. 857حاشیه شداره یک ذیل ماده  - 1

 یعای در موارد ذیل عقد شرکت ماحل می شود. - 2
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 :ق.م 488 نکات ماده

 و مدپ آن تدام شده باشد  اگر عقد مدپ داشته: ماظور این است که ماذونیت مدت انقضای صورت در 

 ماظور این است که مدکن است در ضتدن عقتد الزمتی باشتد و نتتوان از آن رجتوع        رجوع: امکان صورت در

 کرد 

 وپ و حجتر از بتین   تتتتتتتشرکت عقدی اذنی است، و با فچون شرکاء:  از یکی شدن محجور یا فوت صورت در

 می رود.

 شرکت در نفع و ضرر

  سهم خود در سود و زیان سهیم هستاد   [شرکت نسبیق.م. هر یکی از شرکا  به نسبت ]ماناد  888طبق ماده 

  بشود مگر این که برای یک یا چاد نار از آن ها، در مقابل عدل یا اعدالی سود زیادتری قرار داده 

 :ق.م.توجه شود. 888به زیر نویس ماده  1 البته اشکالی ندارد که سهم زیادتر در مقابل عدل باشد 

 یـا  یك برای که این مگر ،باشد می سهیم ضرر و نفع در خود سهم[ مانند شرکت نسبی] نسبت به شرکاء از یك هر :878ماده

 .باشد شده منظور زیادتری سهم [مدیر موظف] عملی مقابل در ها آن از نفر چند

 ،بدون این که در برابرعملی باشد، اختالف وجود دارد و   در نفوذ شرطی که سه  زیادتری از سود را برای یکی از شریکان مقرر می دارد

 2ق.م. ترجیح دارد. 41نفوذ آن بر مبنای مادۀ 

 ق.م. 851و  879شرح مواد 

 ،باشد اقدام در ماذون استقالل طوره ب یك هر که نحویه ب ،باشد متعدد شرکای عهدهه ب شرکت کردن اداره اگر :879ماده

 3.کند اقدام است الزم کردن اداره برای که اعمالی به منفردا تواند می ها آن از یك هر

                                                           
 .بدهد مقابل به طرف نیز دیگری مال حاصل، از حصه ای بر عالوه طرف، دو از یکی که شود شرط است جایز مزارعه ق.م: در 820ماده - 1

 .است نافذ قانون نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 10ماده - 2

 مواد مرتبط: - 3

 یتا  دیگتری  بتدون  توانتد  ندتی  آن هتا  از هتیچ یتک   باشد، شده معین وکیل نار چاد یا دو امر انجام یک برای هرگاه ق.م: 779ماده *

 آن بته تاهتایی   تواند می کدام هر این صورپ در باشد  داشته وکالت مستقالً یک هر این که مگر باداید، امر آن در دخالت دیگران

 آورد  بجا را امر

 در مگتر  کااتد،  وصتیت  بته  عدتل  مجتدعاً باید اوصیا  تعدد، صورپ نداید. در معین وصی نار چاد یا یک تواند می موصی :584ماده *

 یک  هر استقالل به تصریح صورپ

کترد ]+ فتروض مختلتف     فوپ اولی اگر که طریق این به کاد: معین وصی ترتیب نحو به را نار چاد می تواند موصی ق.م: 588ماده *

 .هکذا و باشد سومی کرد فوپ دومی اگر و باشد وصی دومی مگال غیبت[
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ـ  که مدیری ،کند اقدام دیگری بدون تواند نمی مدیران از یکی که باشد شده مقرر شرکاء بین اگر: 851ماده  تنهـایی ه ب

 دیگـر  مـاذونین  بـرای  چه اگر ،بود خواهد ضامن شرکاء مقابل در دیگر یشرکا امضای عدم صورت در ،باشد کرده اقدام

 1. باشد نبوده موجود کردن اداره امر در مداخله برای فعلی امکان

  قاعده ای که در این دو ماده آمده است، مختص شرکت نیست و در موارد بسیاری کاربرد دارد 

  نار می خواهاد کاری را انجام بدهاد  مگال چاد وکیل، چاد وصی، چاد متولی و ... بحث این است که چاد 

  است  اجتداع، استقالل، ترتیب و اطالق  مورد چهارحاالتی که می تواناد کار مربوطه را انجام دهاد 

 اجتماع:

    د، عدتل متابقی   اجتداع یعای افراد باید با هم عدل مورد نظر را انجام بدهاد و اگر یکتی از آن هتا نباشت

 غیرنافذ است 

 برای فروش خانه، اگر سه وکیل به طور اجتداع داشته باشیم و دو تتا از آن هتا خانته را باروشتاد،      مثال

 است  تاایذ موکل  یاو ماوط به تاایذ وکیل سوم معامله غیرنافذ 

 اعالم کند!.اند عدم موافقت خود را الزم به ذکر است که وکیل سوم نمی تواند رد کند، فقط می تو 

 سه نکته در مورد اجتماع:

 وپ کاد، وکالت بقیه هم ماحل تتتتتتتتتتاگر چاد وکیل در حالت اجتداع، داشته باشیم و یکی از آن ها ف

 2می شود 

     اگر چاد متولی در حالت اجتداع داشته باشیم و یکی از آن ها بدیرد، تولیت متابقی از بتین ندتی رود، و

 3حاکم ضم امین می کاد 

 ت تتتتتتتتتت اگر چاد وصی در حالت اجتداع داشته باشیم و یکی از آن ها بدیرد، در این مورد قانون ساک

 4ق.م. را در این مورد نیز  الزم می داناد. 88است. اما حقوق دانان اجرای حکم ماده 

                                                           
 ق.م. در هدین جزوه. 851و ماده  ، 3مرتبط با معامالپ فضولی: رک. فصل واجم جزوه حقوق مدنی - 1

 .می شود ]مااسخ می شود[ باطل دیگری وکالت آن ها از یکی موپ به باشاد وکیل اجتداع نحو به نار دو که صورتی در ق.م: 780ماده - 2

 دیگتران  یتا  دیگتری  کاد فوپ آن ها از یک هر باشد، داده قرار تولیت استقالل به طور بیش تر یا نار دو برای واقف هرگاه ق.م: 88ماده - 3

 یکتی  فوپ از بعد و نیست نافذ دیگران یا دیگری تصویب بدون یک هر تصرف باشد، داده قرار اجتداع نحو به اگر و می کااد تصرف مستقالً

 .کااد تصرف مجتدعاً که می نداید است، باقی مانتتتتده آن که ضدیده را شخصی حاکم آنها از

رده است[ و می تواند وکیل جدید بگیرد  اما در وصایت، وصی دیگر وجود نتدارد کته   در وکالت، موکل هست ]ندُچون  استدالل حقوق دانان: - 4

 تصدیم بگیرد.
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 استقالل:

  یعای هر کدام از افراد به تاهایی می تواناد آن کار را انجام بدهاد 

 1تر انجام داد، عدل انجام شده است و عدل بعدی ها درست نیست.پ که هر کدام  زودبه این صور 

 ًبرای فروش خانه، اگر سه وکیل به طور استقالل داشته باشیم و یکی از آن ها خانه را باروشاد، کار  مثال

 نافذ است.باروشد، معامله دوم فضولی و غیر تدام است و اگر وکیل دوم، خانه را

 :یک خانم سه وکیل به طور استقالل دارد که او را به عقد یک نار در بیاورند: حال اگر یکی از  مثال دوم

 وکال خانم را به عقد یک نار دربیاورد، عدل وکیل دوم باطل است!.

 سه نکته در مورد استقالل:

 دهاد، عدل اگر چاد نار که به استقالل مامور انجام امری هستاد، هده هدزمان عدل مورد نظر را انجام ب

 2هده آن ها باطل است 

 خ تتتتتاگر چاد نار که به استقالل مامور انجام امری هستاد، هدگی عدل مورد نظر را انجام بدهاد و تاری

 عدل هده آن ها مشخص نباشد، باز هم عدل هده آن ها باطل است 

  نجام بدهاد و تتاریخ یکتی   که به استقالل مامور انجام امری هستاد، هر دو امر مورد نظر را ا دو ناراگر

 4طبق اصل تاخر حادث. 3معلوم و دیگری مجهول باشد، معامله معلوم درست است.

 ترتیب:

  یعای چاد نار به ترتیب سِدَت ویدا می کااد 

 :سه وکیل برای فروش خانه داریم که قرار را بر این می گذاریم که وکیتل اول خانته را باروشتد و     مثال

 دوم باروشد و به هدین ترتیب وکیل سوم. مگال اگر غایب بود وکیل

                                                           
 نافذ است.، باطل و یا غیرحسب مورد - 1
 .«الدلیالن اذا تعارضا تساقطا» - 2

 مجهول تاخر و تقدم حیث از دیگری و معلوم آن ها از یکی فوپ تاریخ و بدیرند باشد توارث آن ها بین اشخاصی که اگر ق.م: 574ماده - 3

 .می برد ارث دیگری آن از است مجهول فوتش تاریخ آن که فقط باشد،
 : اگر دو حادثه داشته باشیم که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، آن که مجهول است را باید بعد از معلوم فرض کرد.«اصل تاخر حادث»طبق  - 4
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    در ایاجا اگر وکیل نخست حضور داشته باشد، دو وکیل دیگر در فروش خانه سدت ندارنتد و عدتل آن

 ها فضولی است.

 کرد  فوپ اولی اگر که طریق این به کاد: معین وصی ترتیب نحو به را نار چاد می تواند موصی ق.م: 588ماده

 .هکذا و باشد سومی کرد فوپ دومی اگر و باشد وصی دومی غیبت[]+ فروض مختلف مگال 

 اطالق:

  اطالق یعای سکوپ  یعای به استقالل یا اجتداع و یا ترتیب اشاره ای نشده باشد 

 ،و عدل آن ها فقتط در صتورپ بتا     [ق.م. 584ماده ] به علت اصل عدم زیاده، اطالق به اجتداع بر می گردد

  ق.م.[ 779ماده هم بودن نافذ است ]

 :هدان سه وکیل برای فروش خانه  برای این که عدل آن ها نافذ باشد باید به اجتداع انجام داده بدهاد. برای مثال 

 به عدل مجتدعاً باید اوصیا  تعدد، صورپ در نداید. معین وصی نار چاد یا یک تواند می موصی ق.م: 584ماده 

 یک. هر استقالل به تصریح صورپ در مگر کااد، وصیت

 توانتد  ندتی  آن هتا  از هیچ یک باشد، شده معین وکیل نار چاد یا دو امر انجام یک برای هرگاه ق.م: 559ماده 

ایتن   در باشتد   داشتته  وکالتت  مستتقالً  یتک  هتر  این که مگر باداید، امر آن در دخالت دیگران یا دیگری بدون

 .آورد بجا را امر آن به تاهایی تواند می کدام هر صورپ

 شرکت اموال تقسیم

 معنای تقسیم:

  تقسیم یعای تبدیل شدن مال مشاع به مال ماروز 

 [در واقع تدییتز حتق استت   ]که تقسیم ، حق دارد، اما بعد از در مال مشاع، هر شریک در هده جای مال  

 مشخص می شود در مال حق هر شریک 

 نیز صورپ می گیرد  مبادله حق مشاع با حق ماروز  «مبادله»عالوه بر تدییز حق، در آن  ،تقسیم 

         یعای هر شریک، مال مشاع را از دست می دهد و به جتای آن متال ماتروز را بته دستت متی آورد: ایتن را

 تقسیم می گویاد 

 .وس به تقسیم هم مبادله می گویاد و هم تدییز حق: اما تدییز حق بیشتر در مورد آن به کار می رود 
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 انواع تقسیم:

  تقسیم به اجبار.تقسیم به تراضی و 

 تقسیم به تراضی

 شرکا  با هم توافق می کااد که مال مشاع را تقسیم کااد  ،در این نوع تقسیم 

  آید می عمل به نمایند تراضی شرکاء که نحویه ب تقسیم ،باشند راضی مشترك مال تقسیمه ب شرکاء تمام هرگاه :891ماده

 این در که نباشد ضرر بر مشتمل تقسیم که این بر مشروط ،کند می تقسیم به اجبار حاکم شرکاء بین توافق عدم صورت در و

  .باشد به تراضی باید تقسیم و نیست زجای اجبار صورت

 متضرر طرف از تقاضا صورتی که در باشد، ضرر بی دیگر بعض برای و مضر  شرکاء از بعضی برای تقسیم هرگاه : 892ماده

 تقسیم بر اجبار متضرر شریك بشود، غیرمتضرر طرف از تقاضا عکس، بر اگر و شود  می اجبار دیگر طرف [،قاعده اقدامباشد ]

 [.قاعده الضررنمی شود. ]

 :موارد ممنوع تقسیم به تراضی

 در دو مورد تقسیم به تراضی ممنوع است؛ 

 مورد  نخست:

  در جایی که مال در صورپ تقسیم از مالیت بیاتد 

 ندی توان تقسیم کرد، حتی به تراضی. برای مگال یک فرش را 

 است ممنوع تقسیم باشد، مالیت از شرکاء از نفر چند یا یك حصه یا مشترك مال تمام افتادن متضمن تقسیم هرگاه :898ماده

 .نمایند تراضی شرکاء چه اگر

 مورد دوم:

  در جایی که بین شرکا ، محجور و یا غایب باشد 

 :غایب و محجور ندی توان تراضی کرد  بلکه باید در دادگاه و بتا حضتور ندایاتده    حتی با ندایاده های  دقت شود

 غایب  یا محجور صورپ بگیرد.
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 امکان تقاضای تقسیم

 در بنمایـد، مگـر   را مشـترك  مـال   [تقسیم به اجبارتقسیم ] تقاضای بخواهد وقت هر تواند می المال شریك هر :859ماده

 ملتزم [ضمن عقهد الزم ملزمی ] به وجه شرکاء یا ممنوع [: مال از مالیت بیفتد515ماده ]قانون  این به موجب تقسیم که مواردی

 .باشند شده تقسیم عدم بر

 تقسیم نسبت به سهم بعضی از شریکان:

   اگر شرکا  بیش از دو نار باشاد، دادگاه می تواند سهم بعضی ها را جدا کاد و سهم بقیه را مشاع بتاقی

 بگذارد 

 شرکا  ده نار باشاد و یکی از آن ها با بقیه دعتوا داشتته باشتد، دادگتاه فقتط ستهم او را       اگر  برای مثال

 مشخص می کاد 

 عمله ب ها آن از نفر چند یا یك سهم نسبت به فقط تقسیم است ممکن ،باشند نفر دو از بیش شرکاء که صورتی در :891ماده

 .بماند باقی اشاعهه ب دیگران سهام و آید

 نکته:

  1می خواهد تقاضای تقسیم بکاد، باید دعوای تقسیم را به طرفیت تدام شرکا  اقامه کاد شریکی که 

 منع تقسیم ضرری:

    شریکی که تقاضای تقسیم می کاد، مدکن است خودش از تقسیم ضرر کاد، اما دیگران متحدتل ضترر

 نشوند 

 د چاین شخصی اگر متقاضی تقسیم بشود، دادگاه دیگران را به تقسیم اجبار می کا 

  متضرر را اجبار به تقسیم ندی کاد.اما اگر غیرمتضرر متقاضی تقسیم باشد، دادگاه دیگران را 

                                                           
بیشتر در مورد وراث ویش می آید: وراث معدوال دو دسته می شتتتتتتتتتتوند و یک گروه  علیته گتروه دیگتر کته مختالف هتم        این مشکل - 1

 هستاد دادخواست می دهاد: اما این کار اشتباه است و  باید علیه هده وراث دادخواست داد.
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باشـد   متضرر طرف از تقاضا صورتی که در باشد، ضرر بی دیگر بعض برای و مضر شرکاء از بعضی برای تقسیم هرگاه : 892ماده

نمی شود  تقسیم بر اجبار متضرر شریك بشود، غیرمتضرر طرف از تقاضا عکس، بر اگر و شود  می اجبار دیگر طرف [،قاعده اقتدام ]

 .[قاعده الضرر]

 ضرر مانع از تقسیم:

  ضرر این است که اگر مال تقسیم بشود، سهم یکی یا بعضی از شرکا  افت قیدت ویدا می کاد 

 .نباشد مسامحه قابل عادتاً که مقداری به قیمت فاحش نقصان از است عبارت شود می تقسیم از مانع که ضرری: 893ماده

 بعض از اموال مشترک: امکان تقسیم

  اگر امول مشترک زیاد باشاد، مدکن است فقط برخی از آنان به اجبار تقسیم بشود 

  مگال وراث باغ، زمین و ماشین دارند، حال یکی از آن ها فقط متقاضی تقسیم زمین است  در این صورپ

 م تقسیم کاد دادگاه ندی تواند باغ و ماشین را ه

 اموال باقی تقسیم با مالزم آن ها از بعضی در [ اجباریتقسیم] قسمت باشد، متعدد مشترك اموال که صورتی در :895ماده

 .نیست

 .دادگاه به دادخواست توجه می کاد و به آن چه طرفین قصد افراز دارند 

 تقسیم ملك از وقف:

  وذیر نیست  انکموقوفه بین موقوف علیهم اماما تقسیم  مال  تقسیم ملك از وقف اشکالی ندارد 

 :بکااد.تقسیم  مال موقوفه را زیرا موقوف علیهم حق انتااع دارند و مالک نیستاد که بخواهاد علت 

 جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. [حبس] از وقف [طِلق، آزاد] تقسیم ملك: 897ماده 

 تقسیم به اجبار

  در طول یکدیگرندنوع  4نوع است، که این  4تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورپ می گیرد و  

 .یعنی دادگاه ابتدا باید سراغ راه اول برود، اگر ممکن نبود راه دوم را انتخاب کند و همین طور تا راه آخر 
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 نخست: افراز

  در جایی صورپ می گیرد که مال مشاع تجزیه وذیر باشد 

  کیلو برنج باشد  خیلی راحت می توان آن ها را  بین شرکا  تقسیم کرد. 100مال مشاع مگال: اگر 

 دوم: تعدیل

  در جایی صورپ می گیرد که مال تجزیه وذیر نباشد: و نتوان آن را افراز کرد  در این صورپ ابتدا مال

 را قیدت می کااد، سپس تقسیم  یعای بر حسب قیدت تقسیم می شود 

 :مشاع عبارپ باشاد از: یک ماشین، یک فرش و یک یخچال  در این صورپ ابتتدا امتوال توستط    اگر امول  مثال

کارشااس قیدت می شود، مگال ماشین ده میلیون، یخچال شتش میلیتون و فترش هتم چهتار میلیتون: حتال اگتر         

 شرکا  دو نار باشاد، یکی از آن ها ماشین را بر می دارد و دیگری فرش و یخچال را.

 :وق اگر هر دو شریک ماشین را بخواهاد، یا هر دو شریک یخچال و  فرش را بخواهاد، بین تتتتتتال فدر مگ نکته

 می اندازند.ه ــقرعآن ها 

 ردسوم: 

  تقسیم به رد در جایی صورپ می گیرد که تعدیل امکان ندارد 

  یعای: اول افراز، اگر افراز مدکن نشد، تعدیل و اگر تعدیل هم امکانپذیر نبود، رد 

  در تقسیم به رد: یکی از شرکا اموال بیشتری می برد و دیگری اموال کدتر 

 جا کسی که مال بیشتری می برد، مابه التااوپ را به شریک دیگر می وردازد در ایا 

 :میلیون  4ماشین ده میلیون و فرش مگال قیدت اگر امول مشاع عبارپ باشاد از: یک ماشین و یک فرش   مثال 

  مال این دو ارزش آنجایی که مال تجزیه وذیر نیست، افراز هم مدکن نیست و از آن جایی کهاز در این صورپ 

 هم امکان وذیر ندی باشد تعدیل  برابر ندی باشدبا هم 

 معدا یکی از شرکا  ماشین را بر می دارد و مابه التااوپ قیدت را بته شتریک دیگتر کته فترش را       این برای حل

 می گویاد.« رد»ین روش تقسیم به به ا برداشته است می وردازد.

 جا هم اگر شرکا  با هم توافق نکااد، از قرعه استااده می شود در ایا 

  رضایت ندهند. «رد»و یا « تعدیل»و  «افراز»قرعه در جایی است که طرفین به 
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 چهارم: فروش مال

  تقسیم می کااد در جایی که تقسیم به رد امکان وذیر نباشد، مال را می فروشاد و وول آن را 

 :میلیون  4ماشین ده میلیون و فرش مگال قیدت   باشاد ماشین و فرشهدان اگر امول مشاع  برای مگال 

 برابتر  بتا هتم    مال این دو ارزش هدانطور که گاته شد: چون مال تجزیه وذیر نیست، افراز مدکن نیست و چون

 هم امکان وذیر ندی باشد تعدیل  ندی باشد

 رد هم امکان وذیر نباشد: مگالً هیچ کدام از شترکا  تتوان ورداختت مابته التاتاوپ را نداشتته        حال اگر تقسیم به

 اموال مشاع را به فروش می رساناد و بین شرکا  تقسیم می کااد. باشاد 

قیمتـی   اگر و، شود می افراز شرکاء سهام نسبت به باشد [تجزیه پمذیر مثلی ] مشترك مال اگر که، آن است تقسیم ترتیب :895ماده

 شـرکا،  بـین  تراضـی  عدم صورت در تعدیل، یا افراز از بعد و شود  می تعدیل [توسط کارشناسقیمت ] حسب بر باشد، [تجزیه ناپذیر]

 .می گردد معین به قرعه آن ها [جمع حصهحِصَص ]

 افراز و تعدیل  دو نوع از تقسیم به اجبار را بیان کرده است: قانون مدنی فقط 

  318و  317قانون امور حسبی مطرح شده است: مواد رد و فروش در. 

 قانون امور حسبی: 317و  315مواد 

ای معین شود و اگر بعضی از اموال  حصه آید که برای هر یك از ورثه از هر نوع اموال تقسیم طوری به عمل می: 315ماده 

و برابر بهای آن از سـایر امـوال در سـهم    سهم بعضی از ورثه قرارداد  نباشد ممکن است آن را در بدون زیان قابل قسمت

 .شود اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به دیگران منظور نمود

ممکن است فروخته شـده بهـای آن    در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد :317ماده  

 .تقسیم شود

 .مزایده درخواست کند آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق به ترتیب عادی به عمل میفروش اموال  
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 1مهایات

 تعریف:

  2  خواه شرکا  مالک عین باشاد و خواه نباشاد تقسیم ماافع بین شرکا مهایاپ یعای 

  مالک مااعت باشاد و یا حق انتااع داشته باشاد. کافی استفقط 

 انواع مهایات:

 .مهایاپ بر حسب زمان و مهایاپ بر حسب مکان 

 مهایات بر حسب زمان:

  مال مشاعی یک ماشین است  هر هاته در دست یکی از شرکا باشد، یا هر متاه در دستت   مثالتوضیح در قالب :

 3یکی از شرکا  باشد.

 4:مکانمهایات بر حسب 

  نار مالک این ساختدان باشاد، متی تواناتد    2اتاقه است  اگر  4مال مشاعی یک ساختدان مثال: توضیح در قالب

 .به هم توافق کااد که هر شریک از ماافع دو اتاق آن استااده کاد

 به دو دلیل مهایات عقدی الزم است:

 باید گات مهایاپ عقدی الزم است  5و این توافق یک عقد است و طبق اصل لزوم، 8مهایاپ توافق است 

                                                           
 شی.  –هیاپ یعای صورپ  مهایاپ از ریشه هیاپ. - 1
 مالک عین باشاد و نخواهاد که عین را تقسیم کااد: فقط می خواهاد ماافع را تقسیم کااد.شرکا ، یعای مدکن است  - 2
3 - Time sharing. 
 . نام دیگر این نوع مهایاپ: مهایاپ بر حسب اجزا - 4

 .است نافذ قانون نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 10ماده - 8

االتباع است مگر این که بته رضتای طترفین     ق.م: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها الزم  219ماده - 7

 .اقاله یا به علت قانونی فسخ شود
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 ق.م. هتر تقستیدی الزم استت. وتس مهایتاپ نیتز الزم        899 مهایاپ یک نوع تقسیم است، و طبق ماده

 است.

 رجوع آن از دیگران رضای بدون تواند نمی ازشرکاء یك هیچ و است الزم شد واقع صحیحاً که آن از بعد تقسیم :899ماده

 .کند

 و تعمیر قنات مشتركتنقیه 

 و شود تعمیر یا [تعمیر قناتتنقیه ] به محتاج و کرده پیدا خرابی [هر مال مشاعیآن ] امثال یا مشترك قنات هرگاه :894ماده

 می توانند متضرر شرکای یا شریك نمایند، امتناع تعمیر یا تنقیه در شرکت از دیگر شرکای ضرر بر شرکاء از نفر چند یا یك

 برای تواند، می حاکم [،اگر قابل تقسیم باشد، افراز می کنندنباشد ] تقسیم قابل ملك اگر این صورت در نمایند  رجوع به حاکم

 بیع سـهم  یا اجاره یا تعمیر یا تنقیه در شرکت به موقع به اقتضای را ممتنع [، شریكقاعده الضرر] ضرر دفع و نزاع ماده قلع

 1.کند [اجبار به فروش مال سایر شرکا] اجبار خود

 اثر عیب در تقسیم

 شـرکای  یا شریك ،نبوده آن به عالم تقسیم حین در که شود ظاهر عیبی شرکاء از نفر چند یا یك حصه در هرگاه :511ماده

 .بزنند همه ب را تقسیم دارند حق مزبور

 بطالن تقسیم غلط

 2.شود می باطل تقسیم ،است شده واقع غلط به قسمت که شود معلوم تقسیم از بعد هرگاه: 511ماده

 وجود مال غیر در تقسیم

 غیر مال که صورتی در ،است بوده غیر مال شده تقسیم اموال از نیمعیّ مقدار که شود معلوم تقسیم از بعد هرگاه :512ماده

 .است باطل واال صحیح تقسیم باشد تساویه ب مفروزاً حصص تمام در

                                                           
 دیگتر  نحتو  بته  ضترر،  دفتع  این که مگر نداید، مشترک دیوار تعدیر و باا بر اجبار را دیگری تواند ندی شرکا  از ق.م: هیچ یک 114ماده - 1

 .نباشد مدکن

 موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است. وکالی متداعیین باید دارای شرایطی باشاد که بهق.آ.د.م:   33ماده   - 2
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 ممر و مجراهای قسمت ها

 .شود می قسمت همان مخصوص تقسیم از بعد ستا آن قاتلَعَتَمُ از که قسمتی هر مجرای و ممر :513ماده

 آن  از کتدام  هتر  شرکا  تقسیم شتود،  مابین ملک آن و باشاد ماافعی و حقوق دارای ملکی شرکای هرگاه ق.م: 113ماده

 ملتک  آن و بتوده  غیر ملک در عبور حق دارای ملکی اگر ایاکه مگل بود: خواهد ماافع و حقوق آن مالک حصه، قدر به ها

 خواهتد  است داشته حق سابقاً که محلی هدان از عبور حق ها آن از یک هر شود، تقسیم نار چاد بین است حق دارای که

 داشت.

 حق ارتفاق در تقسیم بقای

 مزبور حق تقسیم از بعد ولی بشود ملك آن تقسیم از مانع تواند نمی دارد ارتفاق حق دیگری ملك در که کسی :514ماده

 .می ماند باقی خود به حال

 ساقط عبور یا مجری حق تقسیم از بعد باشد، دیگر شریك حصه عبور محل یا آب مجرای شرکاء از بعضی حصه هرگاه :518ماده

  .ارتفاقی حقوق سایر است هم چنین و باشد شده شرط آن سقوط این که مگر شود، نمی

 دیگتر  جتز   در یا دیگر ملک در ارتااقی حق ملک آن برای و شود ماتقل کسی به اًیجز یا کالً ملکی هرگاه ق.م:112ماده 

 .باشد شده تصریح آن خالف ایاکه مگر ماند، می باقی خود حال به حق آن باشد، موجود ملک هدان

 آن هتا  از کدام هر شرکا  تقسیم شود، مابین ملک آن و باشاد ماافعی و حقوق دارای ملکی شرکا  هرگاه ق.م: 113ماده 

 کته  ملتک  آن و بوده غیر ملک در عبور حق دارای ملکی اگر ایاکه مگل بود: خواهد ماافع و حقوق آن مالک حصه، قدر به

 خواهتد  استت  داشتته  حتق  ستابقاً  که محلی هدان از عبور حق ها آن از یک هر شود، تقسیم نار چاد بین است حق دارای

 .داشت

 تقسیم ترکه قبل از ادای دیون

 به هر باید طلبکار است، بوده دینی میت بر که شود معلوم تقسیم از بعد یا و شود تقسیم دیون ادای از قبل میت ترکه هرگاه :515ماده

 معسـرین  یا معسر سهم برای تواند می طلبکار باشد شده معسر وراث از نفر چند یا یك اگر و کند  رجوع او سهم نسبت به وراث از یك

 .نماید رجوع دیگر وراث به نیز
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 :فصل پنجم

 و عـاریه ـعهودی
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 عام صورتامانت به 

 امانت دو نوع تقسیم بندی دارد 

 امانت: نخستتقسیم 

 امانت مالکانه یا امانت قراردادی:

  در این نوع، امانت با اراده مالک صورپ می گیرد: ماناد ودیعه، عاریه، اجاره و در تدام عقودی که امانی

 هستاد، امانت مالکانه است 

 یگری امین است؛در این نوع امانت، تصریح قانون الزم نیست و هر زمان که مالك مالش را به دیگری بدهد، د 

 .در امانت مالکانه، مالک باید سراغ امین برود و مال را از او بگیرد 

 امانت قانونی یا امانت شرعی:

 گذار کسی کته متال در یتد او استت را امتین قترار داده       نت اراده مالک وجود ندارد: قانوندر این نوع اما

 کسی که مالی را ویدا می کاد  قیم واست: ماناد امین، 

  امانت قانونی، عکس امانت مالکانه است و امین باید مال را به مالک برگرداند.در 

 تقسیم دوم امانت:

 :[اوالً و بالذاپامانت اولی ]

  ق.م  708امین مال را می گیرد و فقط نگه می دارد: یعای هدف فقط نگهداری مال است. عقد ودیعه: ماده 

 :[ثانیاً و بالعرضامانت ثانوی ]

  را به ماظور استااده می گیرد و عالوه بر استااده باید از آن هم نگهداری کاد. عقد عاریه:یک نار مالی 

 ق.م. 738ماده 
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 نکته:

  اری از آن به امانت سپرده شتده  یعای مال بیشتر برای نگهد حاظ مال در درجه اول قرار داشت هرگاه

 ، امانت اوالً و بالذاپ است باشد

       و هرگاه حاظ در درجه دوم قرار داشت، یعای مال بیشتر برای استتااده از آن بته امانتت ستپرده شتده

 ، امانت ثانیاً و بالعرض است.باشد

 .بجز ودیعه که امانت بالذاپ است، در سایر عقود امانی، امانت ثانیاً و بالعرض می باشد 

 مسئولیت امین

 امین مسئول نیست، مگر این که تقصیر کاد  تعهد امین، تعهد به وسیله است و برای هدین 

 از این دو حالت خارج نیست و ق.م.[  983ماده ] 2یا تاریط 1تقصیر اعم است تعدی 

 و اگر ترک فعل باشد تاریط می گویاد. ،اگر تقصیر فعل باشد، تعدی 

 حاالت بعد از تقصیر

 حالت نخست:

  خسارپ، رابطه علیت یا سببیت وجود دارد تقصیر امین موجب خسارپ شده است  یعای بین تقصیر و 

 3جا امین مسئول است، چون خسارپ معلول تقصیر امین است.در ایا 

 حالت دوم:

 توسط قوه قاهره  در مدپ تقصیر وی، ، بلکهباعث خسارپ ندی شود امین تقصیر می کاد، اما این تقصیر

 می آید خسارتی به مال مورد امانت وارد 

  مسئول است  چون در دوران تقصیر، ید امین از امانی به ضدانی تبدیل می شود در ایاجا باز هم امین 

  ماناد غاصب است ،در دوران تقصیرید امین یعای. 

                                                           
 .دیگری حق یا به مال نسبت است متعارف یا اذن حدود از ندودن تجاوز تعدی، ق.م: 981ماده - 1

 است. الزم غیر مال حاظ برای متعارف یا قرارداد به موجب که عدلی ترک از است عبارپ تاریط ق.م: 982ماده - 2

 دقت شود: تقصیر، لزوماً باعث خسارپ ندی شود. - 3
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 وم:سحالت 

 دست از تقصیر بتر  مین ا برای مال ندی افتد  حال امین تقصیر می کاد، در دوران تقصیر هم هیچ اتااقی

بعتد از آن]یعاتی در دورانتی کته امتین      در این صورپ اگتر  می دارد و دوباره ماناد امین رفتار می کاد، 

 ، مال توسط قوه قاهره خسارپ ببیاد، امین مسئول ندی باشد.تقصیر ندی کاد[

 ضتدانی  د و بعد از این که امین دست از تقصیر بر می دارد، دوباره یدش به امتانی تبتدیل متی شتو     زیرا

 ندارد.

 شرط ضمان در امانت

  می توان بر امین شرط ضدان کرد  یعای می توان شرط کرد که امین حتی بدون تقصیر هم ضامن باشد 

  1ق.م. شرط ضدان را وذیرفته است. 742قانون مدنی در عاریه در ماده 

  ضدان شده باشد ق.م. را عاریه مضدونه می گویاد  یعای عاریه ای که در آن شرط  742ماده 

  در تدام عقود امانی شرط ضدان گاجاند.این حکم مختص عاریه نیست  یعای می توان البته 

 ضمان عاریه طال و نقره

  عاریه ای که بدون شرط ضدان، باز هم ید مستعیر ضدانی است  عاریه مضدونه بدون شرط 

  :قانون تکدیلی است و می توان خالف آن شرط کرد. ق.م.[ 744] این مادهالبته 

 هـم  تعدی یا تفریط و نشده ضمان شرط چند هر است ضامن مستعیر مسکوك، غیر و مسکوك از اعم نقره، و طال عاریه در :544ماده

 باشد. نکرده

 استثنای شرط ضمان:

 در عقد مضاربه مورد، شرط ضدان را نپذیرفته است قانون مدنی در یک : 

                                                           
 نباشد. او عدل به مربوط چه اگر بود، خواهد نقصانی و کسر هر مسئول باشد، شده ضدان شرط مستعیر بر اگر :ق.م 742ماده - 1
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 عقد شد نخواهد مالك متوجه تجارت از حاصله خسارات یا و بود خواهد سرمایه ضامن مضارب که شود شرط اگر: 885ماده

 تلـف  یـا  خسارت مقداره ب خود مال از مضارب که باشد شده شرط [درضمن عقد الزم] لزوم طوره ب که این مگر ،است باطل

 ؟کند تملیك به مالك مجاناً

 نکته در مورد این ماده:

 [ اندراج شرط ضدان در مضاربه نیز جایز است و مستنبط از حاشیه شماره یک این مادهطبق نظر دکتر کاتوزیان ،]

 مشکلی ندارد 

 [ در عقد مضاربه، اگر شرط ضدان وجود داشته باشد، مبطل و باطل است.همین مادهاما طبق قانون مدنی ،] 

 شرط عدم ضمان

  صورتی که ید امین به ضدانی تغییر کرد، وی مسئولیتی نداشته باشد در عقود امانی می توان شرط کرد، در 

 :تقصیر عددی، خساراپ بدنی و لطده به حیگیت و شرافت را استگاا  کرد. البته در این مورد باید 

 مقایسه ودیعه با عاریه

  ،اذن برای انتفاع است؛هر دو عقد اذنی می باشند؛ با این تفاوت که در ودیعه اذن برای نگهداری، اما در عاریه 

  هر دو عقد امانی هستاد  با این تااوپ که ودیعه امانت اولی، اما عاریه، امانت ثانوی است 

  دو عقد جایز هستاد هر 

   هر دو با فوپ و حجر مااسخ می شوند 

   اهلیـت کامـل   هر چاد که هر دو عقد نسبت به یک طرف مجانی هستاد، اما در هر دو عقد، هر دو طرف بایتد

 اشته باشاد د

 هر دو عقد رضایی هستاد  یعای با ایجاب و قبول واقع می شوند و برای وقوع نیازی به قبض ندارند  

    در ودیعه نوع مال مهم نیست: خواه مصرف شدنی، خواه مصرف نشدنی  اما در عاریه، مال باید مصترف نشتدنی

 1باشد.

                                                           
 که است مااعتی است عاریه از مقصود که مااعتی. گردد عاریه عقد موضوع می تواند شد، ماتاع آن از اصلش بقای با بتوان که چیزی هر ق.م: 537ماده - 1

 .باشد عقالیی و مشروع
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 اخذ بالسوم

 تعریف:

  معایاه کاد  به این ماظور که اگر مورد وساد واقع  را می گیرد تااست که یک نار مالی اخذ بالسوم این

 شد، آن را بخرد و اگر مورد وساد نبود، آن را برگرداند 

 ید در آخذ بالسوم:

  اختالف است  ، موردامانی است یا ضدانی «آخذ بالسوم»در این که ید 

 :1بلکه تعهد به نتیجه است ید آخذ بالسوم نه امانی است و نه ضدانی   نظر دکتر کاتوزیان 

  این نظر ]نظر دکتر کاتوزیان[، با ید امانی و ضدانی خیلی تااوپ دارد 

  زیرا اگر ید را امانی بدانیم: تعهد طرف، تعهد به وسیله است 

 .و اگر ید وی را ضدانی بدانیم، ثابت کردن قوه قاهره تاثیری بر ضدان وی ندارد 

 نتیجه:

  ،خسارپ ببیاد، وی مسئول است، مگر این که قوه قاهره را ثابت نداید.اگر مال در ید آخذ بالسوم 

  متال را وتس   طرف یا باید مال را بخرد و یا آن را وس بدهد  حال اگر قبل از این که یعای آخذ بالسوم

 و ... . قوه قاهره را ثابت کاد اما می تواندمسئول است، بالسوم خسارتی وارد آید، آخذ آن بدهد به 

 

 

 

 
                                                           

 کاد. مسئول است، مگر این که قوه قاهره را ثابت در تعهد به نتیجه، متعهد - 1
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 1]امانت[ ودیعه مواد

 تعریف:

 نگـاه  مجانـاً  را آن کـه  آن برای سپارد می دیگری به را خود مال نفر یك آن موجب به که است عقدی ودیعه :517ماده

 .دارد

 2.گویند می امین یا مستودع را گیر ودیعه و مودع گذار ودیعه 

 لزوم قبول:

 3.باشد فعل به چه اگر است الزم امین قبول ودیعه در :515ماده

 مالکیت مودع:

 ضـمناً  یـا  صراحتاً مالك طرف از یا و باشد مالك مقام قائم یا مالك که گذارد ودیعه به را مالی تواند می کسی :519ماده

 .باشد مجاز

 اهلیت دو طرف:

 اهلیـت  معامله برای که دیگر کسی از را مالی کسی اگر  باشند داشته معامله برای اهلیت باید طرفین ودیعه در :511ماده

 4است. ضامن شود تلف یا ناقص او درید اگر و نماید رد او ولی به را آن باید ،کند قبول ودیعه عنوان به ندارد

 جواز ودیعه:

 .جایز است عقدی ودیعه :511ماده

 تعهد به حفاظت و شیوه آن:

 طوری به را آن باشد نشده تعیین ترتیبی اگر ،و کند حفظ نموده مقرر مالك که طوری به را ودیعه مال باید امین :512ماده

 .است ضامن واال ،کند حفظ است متعارف مال آن به نسبت که

                                                           
 امانت اوال و بالذاپ. - 1
 این ماده، امانت اوالً و بالذاپ را بیان می کاد. - 2
 که باشاد می مسئول وقتی واردین البسه یا اسباب اشیا  به نسبت آن ها امگال و حدامی و مهدانخانه صاحب و کاروانسرادار ق.م: 732ماده - 3

 .باشد ایداع حکم در بلد عرف طبق بر این که یا و باشد شده ایداع آن ها نزد البسه یا اسباب و اشیا 

 مواد مرتبط: - 4

 و عتین  ضتامن  شتود  نتاقص  یا تلف اگر و کاد  رد صاحبش به آن را باید کاد، قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه ق.م: 377ماده *
 بود  خواهد آن ماافع

 ختود  استحقاق به عدم این که از اعم آن است ماافع و عین ضامن است، کرده دریافت حق غیر من را مالی که کسی ق.م: 303ماده *
 .جاهل یا باشد عالم
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 تغییر ترتیب مالك:

 را ترتیب آن تغییر مال حفظ برای از نـــامی و باشد نموده مقرر ترتیبی ودیعه مال حفاظت برای مالك هرگاه :513ماده

 1.است ضامن صورت این در که باشد کرده تغییر از نهی صریحاً مالك که این مگر ،دهد تغییر تواند می ،بداند الزم

 ضمان امین:

 .تفریط یا تعدی صورت در مگر ،باشد نمی است شده سپرده او به که مالی نقصان یا تلف ضامن امین :514ماده

 قوه قاهره:

 .است خارج او اقتدار از آن دفع که باشد نمی وقایعی مسئول حفظ، مقام در امین :518ماده

 اگر متعهد ]تعهد به نتیجه[ به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطته اقتتدار اوستت نتوانتد      ق.م: 229ماده

 .ازعهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارپ نخواهد بود

 اثر امتناع از رد مال ودیعه:

 و نشده مترتب او به امین احکام امتناع تاری  از ،کند امتناع آن ردّ از امین و شود مطالبه ودیعه مال ردّ هرگاه :515ماده

 2.نباشد او فعل به هستند نقص یا عیب آن چه اگر ،شود حادث ودیعه مال در که است عیبی یا نقص هر و تلف ضامن

  3ق.م. 139برای دیدن حک  مشابه در اجاره. رک ماده 

                                                           
 .است ضامن واال کاد باز آن را ندارد حق باشد، شده سپرده امین به مختوم واکت یا بسته سر جعبه در ودیعه مال اگر ق.م: 715ماده - 1

 مرتبط: دموا  - 2

 برائتت  موجتب  دارد تستلیم  حین که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معیای عین تعهد ]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 285ماده *

 نشتده  ناشتی  متعهتد  تاتریط  یا تعدی از نقصان و کسر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که اگر می شود، متعهد ]امین[

 با متعهد اگر ولی، [742و شرط ضدان ماده  744است. ]عاریه طال و نقره ماده  شده تصریح قانون این در که مواردی در مگر باشد،

بتود ]از زمتان    خواهتد  نقصان]حتی فورس متاژور[  و هرکسر مسئول باشد، ندوده تسلیم در خیر تا [310مطالبه، ]ماده  و اجل انقضای

 نباشد  متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان و کسر چه اگر انکار[

انکار  تاریخ از گردد ]یا امتااع کاد[، ماکر اوست دست در آنها امگال و ودیعه به یا عاریه به مالی که کسی ]امین[ اگر ق.م: 310ماده *

 است  غاصب ]شبه غصب[ حکم در ]یا امتااع[

 امتین  متال  آن بته  نسبت را او قانون این مقرراپ و باشد متصرف مستودع از غیر عاوانی به را غیر مال کسی گاه هر ق.م: 731ماده *

 امگتال  و علیته  مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر باابراین است: مستودع مگل باشد، داده قرار

 امتاتاع  و او مطالبته  تتاریخ  از بته استترداد،   مالتک  استتحقاق  صتورپ  در و تعتدی   یتا  تاریط صورپ در مگر باشد، ندی ضامن آن ها

 .نباشد او فعل به مستاد چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول متصرف رد، امکان با متصرف

ق.م: مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست  به این معای که اگر عین مستاجره بدون تاریط یا تعدی او کالً یا بعضاً تلتف   493ماده -3

 در نتیجه تاریط یا تعدی حاصل نشده باشد.شود، مسئول نخواهد بود. ولی، اگر مستاجر تاریط یا تعدی نداید، ضامن است اگر چه نقص 
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 منع امین از تصرف و انتفاع:

 اجازه با مگر ،گردد منتفع آن از انحاء از نحوی به یا کند ودیعه در تصرفی حفاظت جهت از غیر تواند نمی امین :517ماده

 .است ضامن واال ،گذار امانت ضمنی یا صریح

 بازکردن و پاکت سربسته:

 ضـامن  واال کند باز را آن ندارد حق ،باشد شده سپرده امین به مختوم پاکت یا بسته سر جعبه در ودیعه مال اگر :515ماده

 .است

 تعهد رد عین:

 .نماید رد است کرده دریافت که را مالی عین باید امین :519ماده

 تکلیف رد عین با حالت موجود:

 آن در که نواقصی به نسبت و دارد مسترد است موجود دادن پس موقع که حال همانه ب را ودیعه مال باید امین :521ماده

 .نیست ضامن نباشد امین عمل به مربوط و شده حاصل

 دارد تستلیم  حتین  کته  وضتعیتی  در صتاحبش  بته  آن تستلیم  باشد، معیای عین تعهد]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 275ماده 

 یتا  تعتدی  از نقصتان  و کستر  چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این کته  اگر می شود، ]امین[ متعهد برائت موجب

و شرط  744ماده  هعاریه طال و نقراست. ] شده تصریح قانون این در که مواردی در مگر باشد، نشده ناشی متعهد تاریط

 و هرکستر  مستئول  باشتد،  ندتوده  تستلیم  در خیر تا [310]ماده  مطالبه، و اجل انقضا  با متعهد اگر ولی، [742ضدان ماده 

 .نباشد متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان و کسر چه اگر ]از زمان انکار[ بود خواهد ]حتی فورس ماژور[ نقصان

 تعهد به رد عوض مال:

 چه آن باید ،باشد کرده اخذ آن جایه ب دیگری چیز یا متقی مشارالیه و شود گرفته امین از قهراً ودیعه مال اگر :521ماده

 قـاهر  بـه  مستقیماً دارد حق و نبوده آن قبوله ب مجبور گذار امانت ولی ،بدهد گذار امانت به است گرفته عوض در که را

 .کند رجوع

 : تعهد به رد عوض مالق.م 126ماده 

 و شهود  گرفتهه  امهین  از قههراً  ودیعه مال اگر

 آن بهه جهای   دیگهری  چیز یا قیمت مشارالیه

 باشد: کرده اخذ

 بدهد؛ گذار امانت به است گرفته عوض در که را آن چه باید

 قهاهر  بهه  مسهتقیماً  دارد حهق  و نبوده آن به قبول مجبور گذار امانت ولی

 .کند رجوع
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 تلف مال به وسیله وارث امین:

 مـال  بودن ودیعه به عالم چه اگر ،برآید آن قیمت یا مثل عهده از باید ،کند تلف را ودیعه مال امین وارث اگر :522ماده

 .باشد نبوده

 : تلف مال به وسیله وارث امینق.م 122ماده 
 

 کند: تلف را ودیعه مال امین وارث اگر
 برآید؛ آن قیمت یا مثل عهده از باید

 .باشد نبوده مال بودن ودیعه به عالم چه اگر

 تعلق منافع به مالك:

 .است مالك مال ودیعه از حاصله منافع :523ماده

 لزوم رد عین به مودع و قائم مقام او:

 مـاذون  که کسی به یا او قانونی مقام قائم یا است کرده دریافت او از آن را که کسی به فقط را ودیعه مال باید امین :524ماده

 باشد نداشته دسترس دارد اخذ حق که کسی به و کند رد آن را بخواهد ضرورتی واسطه به اگر و دارد مسترد باشد می اخذ در

 1.نماید رد حاکم به باید

 لزوم رد مال به مالك واقعی:

 معلـوم  مالك اگر و کند رد حقیقی مالك به را آن امین باید ،گردد محقق ودیعه مال بودن للغیر مستحق هرگاه :528ماده

 2.است المالك مجهول موالا احکام تابع نباشد

 انحالل ودیعه به فوت امانتگذار:

 مگـر  کند رد تواند نمی را ودیعه امین و باطل گذار امانت فوت به ودیعه گذارد ودیعه به را خود مال کسی اگر :525ماده

 3.او وراث به

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 حق قبض را دارد  ق.م: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً 281ماده *

 .ق.م: تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود 282ماده *
 .رسد می فقرا به مصارف او قِبَل از مأذون یا حاکم اذن با الدالک مجهول اموال ق.م: 25ماده - 2
 ق.م. 725است  رک. ماده  معتبر رشد که مواردی در سَاَه به هم چاین و شود، می مااسخ طرفین احد به موپ جایزه]اذنی[ عقود ق.م: کلیه 984ماده - 3
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 رد ودیعه در صورت تعدد وارث مودع:

 .شود رد حاکم به باید ودیعه مال ها آن بین توافق عدم و وراث تعدد صورت در :527ماده

  وارثان مالکان مشاع مال مورد امانت هستند و قبل از تقسی  ترکه، تا زمانی که حق مالکیت آنان بر آن مال به نحو اشاعه است، هیچ یک

 1 تحویل بگیرد.حق ندارد بدون اجازۀ دیگران در مال تصرف کند یا آن را 

 حجر امانتگذار:

 ودیعه و منفس  ودیعه عقد شود، محجور گذار امانت اگر مثالً گردد، حاصل تغییری گذار امانت شخص احوال در اگر :525ماده

 2.دارد را محجور اموال کردن اداره حق که کسی به مگر نمود، مسترد توان نمی را

 ودیعه مال محجور:

 .شود مسترد مالك به حجر رفع از پس باید مال آن ،باشد شده گذارده ودیعه به محجوری مال اگر :529ماده

 رد ودیعه به قیم یا ولی:

 رد آن مالك به مزبور سمت رفع از پس باید مال آن ،گذارد ودیعه والیت یا قیمومت سمت به را مالی کسی اگر :531ماده

 .گردد می مسترد بعدی ولی یا قیم به صورت این در که باشد نشده حجر رفع مالك از که این مگر ،شود

 ق.م.: رد ودیعه به قیم یا ولی 636ماده 

 سهمت  بهه  را مهالی  کسهی  اگر

 گذارد: ودیعه والیت یا قیمومت

 شود؛ رد آن مالک به مزبور سمت رفع از پس باید مال آن

 .گردد می مسترد بعدی ولی یا قیم به صورت این در که باشد نشده حجر رفع مالک از این که مگر

 

 

 

 

                                                           
 و بتوده  فضتولی  باشد، اذن حدود از خارج یا اذن بدون که صورتی در شرکا  از یک هر سهم سایرین[تصرفاپ ]حقوقی در  ق.م: 851ماده - 1

 .بود خواهد فضولی معامالپ مقرراپ تابع
 .اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود ق.م: 284ماده - 2
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 ضمان امین:

 امین مال آن به نسبت را او قانون این مقررات و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی هرگاه :531ماده

 و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر ،بنابراین است: مستودع مثل باشد، داده قرار

 و او مطالبه تاری  از استرداد،به  مالك استحقاق صورت در و تعدی  یا تفریط صورت در مگر باشد، نمی ضامن آن ها امثال

 1.نباشد او فعل به مستند چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول متصرف رد، امکان با متصرف امتناع

 مسئولیت کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه:

 مسئول وقتی واردین البسه یا اسبابو  اشیاء به نسبت ها آن امثال و حمامی و مهمانخانه صاحب و کاروانسرادار :532ماده

 .باشد ایداع حکم در بلد عرف طبق بر که این یا و باشد شده ایداع ها آن نزد البسه یا اسباب و اشیاء که باشند می

 هزینه حفاظت:

 .بدهد او به است کرده ودیعه مال حفظ برای دار امانت که را مخارجی باید گذار امانت :533ماده

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 تتاریخ  از گردد]یتا امتاتاع کاتد[،    ماکتر  اوستت  دست در آن ها امگال و ودیعه به یا عاریه به مالی که کسی]امین[ اگر ق.م: 310ماده *

 است  غاصب ]شبه غصب[ حکم در انکار]یا امتااع[

 یتا  کتالً  او تعتدی  یتا  تاتریط  بدون مستاجره عین اگر که معای این به نیست  ضامن مستاجره عین به نسبت ق.م: مستاجر 493ماده *

 تعتدی  یتا  تاتریط  نتیجته  در نقص چه اگر است ضامن نداید، تعدی یا تاریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، بعضاً تلف

 باشد  نشده حاصل

 تعدی  یا تاریط صورپ در مگر شود ندی مضاربه مال ضامن و است امین حکم در ق.م: مضارب 887ماده *

 تعدی  یا تاریط صورپ در مگر باشد، ندی عاریه مال نقصان یا تلف ضامن مستعیر ق.م: 740ماده *

 در مگتر  بتود،  نخواهتد  آن شتدن  ناقص یا تلف مسئوول مرتهن باابراین و است، محسوب امانت مرتهن در ید رهن ق.م: 859ماده *

 تقصیر  صورپ

 برائتت  موجتب  دارد تستلیم  حین که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معیای عین تعهد ]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 285ماده *

 نشتده  ناشتی  متعهتد  تاتریط  یا تعدی از نقصان و کسر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که اگر می شود، متعهد ]امین[

 با متعهد اگر ولی، [742و شرط ضدان ماده  744است. ]عاریه طال و نقره ماده  شده تصریح قانون این در که مواردی در مگر باشد،

بتود ]از زمتان    خواهتد  نقصان ]حتی فورس ماژور[ و هرکسر مسئول باشد، ندوده تسلیم در خیر تا [310البه، ]ماده مط و اجل انقضای

 .نباشد متعهد شخص تقصیر به مربوط نقصان و کسر چه اگر انکار[
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 هزینه رد مال:

 .است گذار امانت عهده بر باشد مخارجی مستلزم مال رد هرگاه :534ماده

 1مواد عاریه

 تعریف:

 مجانـاً  او مـال  عین از که دهد می [اذن] اجازه دیگر طرف به طرفین احد آن موجب به که است عقدی عاریه :538ماده

 .شود منتفع

 .گویند مستعیر را گیرنده عاریه و معیر را دهنده عاریه 

 اهلیت و مالکیت معیر:

 .نباشد عین مالك چه اگر ،دهد می عاریه که باشد مالی منفعت مالك باید اهلیت بر عالوه دهنده عاریه :535ماده

 موضوع عاریه:

 2.گردد عاریه عقد موضوع می تواند شد، منتفع آن از اصلش بقای با بتوان که چیزی : هر537ماده

 3.باشد عقالیی و مشروع که است منفعتی است عاریه از مقصود که منفعتی 

 انفساخ عاریه به فوت:

 1.شود می منفس  طرفین از یك هر موت به و زجای است عقدی عاریه :535ماده

                                                           
 امانت ثانیاً و بالعرض. - 1

 مواد مرتبط: - 2

 یتا  باشتد  مشتاع  غیرماقتول،  یتا  باشتد  ماقول این که از اعم شد، ماتاع آن از بتوان عین بقای با که است جایز مالی وقف فقط ق.م: 85ماده *

 ماروز 

 مزبتور  مال این که از باشد، اعم مدکن عین بقای با آن از استااده که شود برقرار به مالی نسبت فقط است مدکن انتااع حق ق.م: 45ماده  *

 ماروز. یا باشد مشاع و غیرماقول یا باشد ماقول

 مرتبط:مواد  - 3

 مورد معامله باید مالیت داشته و متضدن مااعت عقالیی مشروع باشد  ق.م: 218ماده *

 .مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجدالی به آن کافی است ق.م: 215ماده *
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 زیان ناشی از عیب مال:

 نخواهـد  وارده خسارت مسئول معیر ،کند خسارتی تولید مستعیر برای که باشد عیوبی دارای عاریه مال هرگاه :539ماده

 .شود می جاری نیز ها آن امثال و موجر و مودع مورد در حکم همین . شود محسوب مسبب عرفاً که این مگر ،بود

 ضمان مستعیر:

 .تعدی یا تفریط صورت در مگر باشد، نمی عاریه مال نقصان یا تلف ضامن مستعیر :541ماده

 ناشی از استعمال: نقص

 و باشد نموده استعمال اذن مورد غیر در که این مگر ،نیست عاریه مال استعمال از ناشی منقصت لومسئو مستعیر :541ماده

 .باشد کرده استفاده متعارف خالف بر و بوده مطلق عاریه اگر

 [:عاریه مضمونهشرط ضمان بر مستعیر ]

 .نباشد او عمل به مربوط چه اگر ،بود خواهد نقصانی و کسر هر مسئول ،باشد شده ضمان شرط مستعیر بر اگر :542ماده

 شرط ضمان نقص ناشی از استعمال:

 .بود خواهد منقصت این ضامن ،باشد شده نیز استعمال صرف از ناشی منقصت ضمان شرط مستعیر بر اگر :543ماده

 ضمان عاریه طال و نقره:

 یـا  تفریط و نشده ضمان شرط چند هر است ضامن مستعیر مسکوك، غیر و مسکوك از اعم نقره، و طال عاریه در :544ماده

 باشد. نکرده هم تعدی

 رد مال مورد عاریه:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 است. معتبر رشد که مواردی در سَاَه به هم چاین و شود، می مااسخ طرفین احد به موپ جایزه]اذنی[ عقود کلیه ق.م: 984ماده - 1
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 . شود رعایت 531تا 525 و 524 مواد مفاد باید عاریه رد در :548ماده

 که کسی به یا او قانونی مقام قائم یا است کرده دریافت او از آن را که کسی به فقط را ودیعه مال باید امین ق.م: 524ماده 

 دسترس دارد اخذ حق که کسی به و کاد رد آن را بخواهد ضرورتی واسطه به اگر و دارد مسترد باشد می اخذ در ماذون

 .نداید رد حاکم به باید باشد نداشته

 کاتد  رد ندی توانتد  را ودیعه امین و باطل گذار امانت فوپ به ودیعه گذارد ودیعه به را خود مال کسی اگر ق.م: 525ماده 

 .او وراث به مگر

 شود رد حاکم به باید ودیعه مال آن ها بین توافق عدم و وراث تعدد صورپ در ق.م: 527ماده. 

 ودیعته  عقتد  شتود،  محجتور  گتذار  امانتت  اگر مگالً گردد، حاصل تغییری گذار امانت شخص احوال در اگر ق.م: 525ماده 

 .دارد را محجور اموال کردن اداره حق که کسی به مگر ندود، مسترد توان ندی را ودیعه و مااسخ

 شود مسترد مالک به حجر رفع از وس باید مال آن باشد، شده گذارده ودیعه به محجوری مال اگر ق.م: 529ماده. 

 مالتک  بته  مزبور سدت رفع از وس باید مال آن گذارد، ودیعه والیت یا قیدومت سدت به را مالی کسی اگر ق.م: 531ماده 

 .گردد می مسترد بعدی ولی یا قیم به صورپ این در که باشد نشده حجر رفع مالک از این که مگر شود، رد آن

 مخارج انتفاع و نگهداری:

 ،اسـت  عادت و عرف تابع آن نگاهداری مخارج و است مستعیر عهده بر عاریه مال از انتفاع برای الزمه مخارج : 545ماده

 1. باشد شده خاصی شرط که این مگر

 : مخارج انتفاع و نگهداریق.م 141ماده 

 است. مستعیر عهده بر عاریه: مال از انتفاع برای الزمه مخارج
 

 عاریه: مال نگاهداری از مخارج
 است؛ عادت و عرف تابع

 .باشد شده خاصی شرط این که مگر

 تسلیط غیر بر مال عاریه:

 .معیر اذن به مگر ،دهد غیر تصرف به نحوی هیچ به را عاریه مال تواند نمی مستعیر :547ماده

 

                                                           
 .باشد شده شرط آن خالف این که مگر نیست، ماتاع عهده بر است انتااع موضوع که مالی نگاهداری برای الزمه ق.م: مخارج 49ماده - 1
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 :فصل ششم

 ـرضقــ
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 تعریف

 کند می تملیك دیگر طرف به را خود [مثلی] مال از معینی مقدار طرفین احد آن موجب به که است عقدی قرض :545ماده

 .بدهد را الرد یوم قیمت ،مثل ردِ تعذرِ صورتِ در و ،نماید رد وصف جنس و مقدار حیث از را آن مثل مزبور طرف که

 خصوصیات عقد قرض

 قرض:عقد تملیکی بودن 

  قرض عقدی تدلیکی است  و مهدترین تااوپ قرض با عاریه نیز در هدین است 

    در این که در قرض، مقترض مالک می شود، اما در عاریه مستعیر مالک ندی شود  چون عاریته عقتدی

 اذنی است 

  وس می دهد، اما در قرض، مقترض مگل مال را وس می دهد در عاریه، مستعیر عین مال را 

       یعنی در قرض، مقترض مالک می شود و بعداً مثل آن را بر میی گردانیدا امیا در عارییه مسیتعیر

 .همان عین را بر می گرداند

 قرض:عقد مثلی بودن مال موضوع 

  در زمتان   ،مگلی بودن مال باشد، عقد قرض است  و« مگلی»تاها عقدی که در قانون موضوع آن باید مال

 عقد معتبر است 

 دت آن را بگیرد، این عقد قرض تتتتتتیعای اگر کسی یک مال قیدی را به دیگری تدلیک کاد که بعداً قی

 نیست و می تواند بیع باشد 

    اگر هاگام عقد قرض، مال مگلی باشد، اما موقع وس دادن قیدی بشود ]یعای مگل آن ویدا نشتود[، طبتق

 ق.م. درست ماناد غصب. 745را بپردازد. ماده  «قیمت زمان ادا»مقترض باید  قانون

 1 ترض باید آخرین قیدت را بپردازد.اگر مال قرض مگلی بوده، و بعدا مگل آن مالیت نداشته باشد، مق 

                                                           
 موجتود  مگتل  اگتر  و بدهتد  را االدا  ]یوم الترد[  حین قیدت باید غاصب نشود، ویدا آن مگل و بوده مغصوب مگلی مال ق.م: هرگاه 312ماده - 1

 .بدهد آن را قیدت آخرین باید باشد افتاده مالیت از و بوده
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 یك تفاوت

  در قرض مال باید مگلی باشد  اعم از مصرف شدنی و یا مصرف نشدنی 

 ید مصرف نشدنی باشد  خواه مگلی باشد، خواه قیدی اما در عاریه مال حتدا با 

 .باشد کرده تنزل یا ترقی قیمتاً چه اگر کند، رد است کرده قرض که را مالی مثل باید : مقترض581ماده

 :قیدتت »رد، تعهد تبدیل بته  تتتتتتتتکرا می توان ادا  «مگل مال»در هده جا تا زمانی که  یك قاعده حقوقی »

 ندی شود.

 قرض معوض است؟آیا عقد 

          در قرض، مقترض مگل مال را وس می دهد، یعای مال را متی گیترد و بعتدًا مگتل آن را وتس متی دهتد

 باابراین قرض مجانی نیست 

  مبادله ای که در بیع وجود دارد، در قرض وجود ندارد، وس قرض معوض نیست 

   در واقع قرض شبه معوض ]معوض ناقص[ است 

 :باشد. 1موجل نیست  هم می تواند موجل باشد و هم می تواند حالالزاماً تعهد مقترض  نکته 

 آیا عقد قرض رضایی است؟

         ق.م.  749عقد قرض را برخی رضایی و برخی عیای می داناد  هتر دو گتروه هتم بته ماهتوم مختالف متاده

 استااد می کااد 

 ای است و اگتر  ماظور دو گروه این است که: اگر ضدان معاوضی را در قرض نپذیریم، قرض عقدی عی

 پذیریم، عقد قرض رضایی است ضدان معاوضی را در آن ب

  :رضتایی بتودن عقتد    مشهور تدلیک موضوع قرض را به قبض آن می داند. بتا وجتود ایتن،    دکتر کاتوزیان

و دلیلی بر این که قبض شرط صحت آن باشد در قوانین وجود ندارد  حاشیه شداره  قرض ترجیح دارد

 ق.م. 745یک، ذیل ماده 

                                                           
 البته معدوال حال است: یعای هر وقت مقرض مطالبه کرد، مقترض باید قرض خود را برگرداند. مگر این که موجل ماعقد شده باشد. - 1
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 است. مقترض مال از شود ناقص یا تلف تسلیم از بعد است قرض موضوع که مالی اگر :549ماده

 358اده است )مادۀ از ماهوم مخالف این ماده چاین بر می آید که تلف مال قرض ویش از تسلیم از آن وام ده 

و بعضی از آن استااده کترده انتد کته وتیش از تستلیم هاتوز وام دهاتده مالتک استت و تدلیتک صتورپ             1ق.م 

 ق.م. 745نپذیرفته. رک.مادۀ 

 :ی با تسلیم انتقال ویدا کرده است.ضدان معاوض  ضمان معاوضی در قرض 

 آیا عقد قرض الزم است؟

  جایز می داناد « تواند هر وقت که بخواهد مگل را طلب کادمقرض می »برخی قرض را به این دلیل که 

  2اما در واقع با درخواست مقرض مبای بر رد مگل، عقد اجرا می شود نه این که فسخ بشود 

 :است و مطالبته مگتل و دادن آن، بته مازلته      الزمعقد قرض نسبت به مقرض و مقترض ]هر دو[  بنابراین

 فسخ ندی باشد.

 نکته:

  ماناد مضاربه، ودیعه و ...[، برای این کته الزم بشتوند، قتانون گتذار بتا ایتن بیتان آن هتا را         عقود جایز[

 مستحکم می کاد 

 «ماظور این است که عقود جایز وقتی ضدن عقد الزم ماعقد بشوند، الزم می شوند «شرط به وجه ملزم  

  ق.م. اضتافه و   781در متاده  « وجته ملتزم  »الزم است، استتااده از   ،خود ،از آن جایی که عقد قرضحال

 اشتباه است.

 را خود طلب مدت انقضای از قبل تواند نمی مقرض ،باشد شده معین اجلی ملزمی وجه به قرض ادای برای اگر :581ماده

 .کند مطالبه

 مهلت عادله و اقساط

 3.دهد می قرار اقساطی یا مهلت مقترض برای احوال و اوضاع مطابق حاکم ،مطالبه موقع در :582ماده

 حذف شد(. 14/5/1371)به موحب قانون اصالحی  :583ماده 

                                                           
 مگر گردد، مسترد مشتری به باید ثدن و مااسخ بیع شود، بایع تلف طرف از اهدال و تقصیر بدون تسلیم از قبل مبیع ق.م: اگر 358ماده - 1

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

 یعای این استدالل رد می شود. - 2

ق.م: متعهد ندی تواند متعدله را مجبور به قبول قسدتی از موضوع تعهد نداید ولی حاکم می تواند ]بدون رضایت متعهد له[ نظتر   288ماده - 3

 به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قراردهد.
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 :فصل هفتم

 قــمار
 و

 گروبندی
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 بطالن قمار و گروبندی و تعهد های نامشروع

 از کـه  تعهـداتی  کلیه مورد در حکم همین. بود نخواهد مسموع آن به راجعه دعاوی و باطل گروبندی و قمار :584ماده

 . جاریست باشد شده تولید  [روابط حقوقی نامشروع] نامشروع معامالت

  و، نه تاها دعتوای مطالبتة آن مستدوع    « استااده بدون جهت است»قدار و گروبادی از مصداق های بارز

، قابل استرداد است: یعای دعوای استترداد متالی کته از ایتن بابتت      شده باشد نیست، اگر مالی ورداخته

 ورداخته شده است مسدوع است 

        بخت آزمایی از مصداق های قدار است، خواه در مقام بازی انجام شتود یتا فتروش مالی)ماناتد ایتن کته

 فروشادۀ کاالیی بلیت بخت آزمایی سازد و آن را به قید قرعه به یکی از خریداران تدلیک کاد  

    بترای تشتویق وتس انتداز کااتدگان یتا        اعطای جایزه به قید قرعه، ماناد این که بانتک یتا فروشتگاهی

 مشتریان جایزه ای به قید قرعه بدهد، قدار یا گروبادی نیست 

     هرگاه بازنده ای برای تأدیة مبلغ باخته یا براتی صادر کاد، وس از اثباپ جهتت نامشتروع آن، دادگتاه

ده باید وجته آن  حکم بطالن آن را می دهد ولی، اگر ورقه به شخص ثالگی واگذار شده باشد، صادر کاا

را به دارندۀ کاونی بپردازد، ماتها می تواند برنتده را بته دادرستی جلتب کاتد و از دادگتاه بخواهتد کته         

 مجلوب را به بازگرداندن ناعی که ناروا بدست آورده است محکوم سازد.

  با حسن نیت[ ایراد ارتباط چک و ساته و براپ به قدار در برابر دارنده ای که از آن آگاه نبوده ]دارنده

 مسدوع نیست 

       اگر مدیر قدارخانه به یکی از بازیکاان مبلغی وام دهد تا او بتواند به بازی ادامته دهتد، عقتد قترض بته

  دلیل جهت نامشروع باطل است.

 :یعای به ماظور ترتیب اثر دادن به قدار مسدوع ندی باشاد. منظور از دعاوی ناشی از قمار 
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 و تیراندازی و شمشیرزنیگروبندی در مسابقه سواری 

 در قبل ماده مفاد و جایز گروبندی شمشیرزنی و تیراندازی در هم چنین و سواری حیوانات دوانیدن در:588ماده

 .نمی شود رعایت آن ها مورد

       در این که آیا گروبادی در ورزش های ماید اجتداعی دیگر، ماناد شاا و اتومبیتل رانتی، نیتز مشتروع

اختصاص به تیراندازی و شدشیر زنی و دوانیدن حیواناپ سواری دارد، اختالف استت.  است یا این ماده 

ولی به نظر می رسد اجرای این ماده تاها در ورزش های مشابه  )ماناتد شتاا و اعدتال هتوابرد و نشتانه      

گیری با موشک و ضد هوایی  قابل اعدال است، ولتی در تاتیس و فوتبتال نتتوان گروباتدی را مشتروع       

 دانست 

      این ماده اختصاص به گروبادی میان شرکت کاادگان در مسابقه دارد و شتامل گروباتدی اشتخاص بتا

 تداشا کاادگان یا قداربازان نیست 

  ق.م. باید بررسی کرد و بعضتی آن را نتوعی جعالته و     10شرایط و آثار عقد مسابقه را با توجه به مادۀ

 جایز دانسته اند 

 ان ندارد، ولی در صورتی که عوضی بته گترو داده شتده باشتد تتا بته       الزام شخص به اجرای مسابقه امک

 برنده داده شود باید به طرف مقابل مدتاع داد، چون خودداری از شرکت در حکم باخت است.

     به نظر می رسد که باید این ماده را ویژه فاون رزمی کاونی و ورزش های وابسته بتدان، ماناتد گتذر از

 ا، ساخت موانع و اعدال هوابرد و شا

    مباح بودن گروبادی و شدشیر بازی و تیراندازی برای شرکت کاادگان است نه ستوداگران حرفته ای

 1 که بر سر تیم با قهرمان یا اسب خاصی به گرو بادی می وردازند.

 

                                                           
 نوشته های با ستاره های آبی، حاشیه های دکتر کاتوزیان هستند.  - 4
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 :فصل هشتم

 ـالتوکـ
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 1تعریف وکالت

  نایب خود می کاد  امریوکالت عقدی است که یک طرف، طرف دیگر را برای انجام 

  باشد، چرا که عدل مادی ندی تواند موضوع وکالت قرار بگیرد  عمل حقوقیقطعاً باید  امراین 

  اگتر معتوض    وکالت نیست بخواهد که برای او، یک امر مادی انجام بدهد، این  دیگری ازهرگاه کسی

ق.م.  10ت موضوع متاده  مدکن اس اگر مجانی باشدمدکن است اجاره اشخاص و یا جعاله باشد و  باشد

 2باشد.

 .نماید می خود نایب  3امری انجام برای را دیگر طرف طرفین از یکی آن موجب به که است عقدی وکالت :585ماده

 تعریف حقوق دانان از وکالت

   وکالت استاابه در تصرف است: یعای موضوع وکالت اعطای نیابت است: اقدام وکیل به نام و به حستاب

 موکل است 

 :یعای اقدام وکیل به مازله اقدام موکل است. یعای اراده وکیل، اراده موکل است. وس هر اقتدامی   نیابت

 دهد به حساب موکل گذاشته می شود. که وکیل انجام می

 اعمال غیرقابل توکیل

  باید خودش وصیت کاد، چون وصیت قائم به شخص است  یکسهر وصیت 

  چتون عدتل متادی در     اماحقوقی هستاد  ، عدلچاد این دو عدل هر حیازت مباحات و احیای اراضی موات

 آن ها بیشتر ندود ویدا می کاد، قابل توکیل ندی باشاد 

 :اموری قابل توکیل است که انجام آن ها مقید به مباشرپ خود شخص نباشد. و قاعده ایتن   به طور کلی

رند. اما امور معدودی هستتاد کته   است که امور حقوقی مقید به مباشرپ نیست، لذا قابلیت وکالت را دا

  لعان، وصیت، اقرار، شهادت و سوگند مقید به مباشرپ هستاد و قابل توکیل ندی باشاد: ماناد

 :شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود. توجه 

                                                           
 مضاربه، ودیعه، شرکت و عاریه، عقدی اذنی می باشد، و با فوپ و حجر از بین می رود.وکالت ماناد عقود  - 1

 .است نافذ قانون ]امری[ نباشد صریح مخالف که صورتی در اند ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 10ماده - 2

 عدل حقوقی اعم از عقد و ایقاع.امر:  - 3
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 لزوم قبول

  دارد  قبولوکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و 

 .است وکیل قبوله ب منوط وکالت تحقق :587ماده

      اگر وکیل بدون اعالم قبولی وکالت مااد آن را اجرا کاد، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بتر ایتن کته از وکالتت

 1آگاه باشد.]قبول ضدای[.

 بیان ایجاب و قبول

 .شود می واقع کند آن بر داللت که فعلی یا لفظ ره هب  قبوالً و ایجاباً وکالت :585ماده

 اجرت وکیل

 اجرت. با یا باشد مجانی است ممکن وکالت :589ماده

  :ماناتد:   عقود بالعوضماناد: بیع، اجاره، معاوضته و.. ،   عقود معوضعقود از لحاظ عوض داشتن به سه دسته ماقسم می شوند

 ماناد: وکالت و صلح ، و هم بالعوضماعقد بشوند وقف، حق انتااع و .. و عقودی که که هم می تواند معوض 

 .باشد اجرت با که است این بر محمول ،باشد نشده تصریح آن بودن اجرت با یا مجانی وکالت در اگر :577ماده

 .با استااد به اصل عدم تبرع: اصل بر با اجرپ بودن وکالت است 

 مقدار یا الوکاله حق به نسبت اگر و  بود خواهد طرفین بین [اجرت المسمی] قرارداد تابع وکیل [اجرت] الوکاله حق :575ماده

 3.است المثل اجرت مستحق وکیل نباشد مسلمی عادت اگر 2[اجرت المسمی] است عادت و عرف تابع نباشد داد قرار آن

 

 

                                                           
 باشد. فعل به چه اگر است الزم امین قبول ودیعه در ق.م: 705ماده - 1

ق.م: متعارف بودن امری در عرف و عادپ، به طوری که عقد بدون تصریح هم ماصرف بته آن باشتد، بته مازلته ذکتر در عقتد        228ماده - 2

 .است

 اجرپ مستحق متولی باشد نشده معین التولیه حق اگر و دهد قرار متولی عدل برای سهدی موقوفه ماافع از واقف است ق.م: جایز 54ماده - 3

 .است عدل الدگل
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 وکالت اقسام

  :وکالت مطلق و مقید» و «وکالت عام و خاص»وکالت دو نوع تقسیم بادی دارد.» 

 بندی نخست:تقسیم 

 خاصوکالت عام و  وکالت 

  اموال موکل باشند، وکالت عام است؛هرگاه موضوع وکالت همه 

 .اگر موضوع وکالت اموال بخصوصی باشند، وکالت خاص است 

 ت است و نه حدود و اختیاراپ وکیل.عام و خاص بودن وکالت مربوط به موضوع وکال 

 تقسیم بندی دوم:

 مقید وکالت مطلق و وکالت

  درباره یک مال باشد و چهه دربهاره   اگر اختیارات وکیل بدون قید و شرط باشد، وکالت مطلق است: چه

 چند مال؛

 .اگر اختیارات وکیل حدودی داشته باشد، وکالت مقید است 

 مطلق و مقید بودن وکالت مربوط به حدود و اختیارات وکیل است و ربطی به موضوع وکالت ندارد؛ 

 اداره مال موکل اقتضا خواهد بود، یعنی آن چه که  اداره اموالالت مطلق باشد، صرفاً مربوط به ههاگر وک

 می کند.

 خاصی. امور یا امر برای و مقید یا باشد موکل امور تمام برای و مطلق طوره ب است ممکن وکالت: 551ماده

 .بود خواهد موکل اموال کردن اداره به مربوط فقط باشد مطلق وکالت که صورتی در :551ماده

 1.دارد ترجیحکه اراده وکیل در شرایط عقد اثر ندارد و بهای کاال معین است، ناوذ معامله وکیل با خود  در موردی 

                                                           
التجاره یا اسااد تجارتی و یا سایر اوراق بهتاداری باشتد کته مظاته      کار مأمور به خرید یا فروش مال العدل اگر حق قانون تجارت: 373ماده - 1

شخصاً به عاوان فروشاده تسلیم بکاد و یا چیتزی را کته متأمور بته     تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود  می،  بورسی یا بازاری دارد

 که آمر دستور مخالای داده باشد. خریدار نگاه دارد مگر این  فروش آن بوده شخصاً به عاوان
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 اهلیت در وکالت

 قاعده:

 :ه شخصاً و مباشرتاً برای خود انجتام  تتتتتتتهر کس هر امری را ک اهلیت وکیل و موکل تابع یك قاعده است

 عدل می تواند موکل باشد، یعای وکیل بگیرد می دهد و عدل وی صحیح توصیف بشود، در آن 

  هد، غیرنافذ توصیف بشود، در آن عدل اگر وکیل راساً عدلی را که برای خود انجام می دو هر کس اگر

 یا موکل باشد، وکالت غیرنافذ است 

 اهلیت در وکالت، تابع موضوع وکالت است یعای  

 [ را داشته باشد، عدل حقوقیهر کس اهلیت هر کاری ]        در هدان کتار متی توانتد وکالتت بدهتد و یتا وکالتت

 بگیرد 

 و اگر در آن امر، اهلیت نداشته باشد، نه می تواند وکالت بدهد و نه وکالت بگیرد. 

 مجنون و صغیر غیرممیز:

  نه می تواناد وکالت بدهاد و نه وکالت بگیرند  چون خودشان اهلیت انجام هیچ کتاری را   هیچ کاریاین دو، در

 ندارند.

 صغیر ممیز: 

  متی توانتد تدلتک بالعتوض      وکالت بدهد و یا وکالت بگیرد  چون او قانونتاً  تملکات بالعوضمی تواند در  فقطوی

 بکاد.

 سفیه:  

 می تواند وکالت بدهد و یا وکالت بگیرد. تملکات بالعوضو در  امور غیرمالیدر  فقط سایه 

 ورشکسته:

  مالی[ را برای خود انجام دهد، طبیعتاً ندی تواند در آن عدل ورشکسته چون ندی تواند عدلی ]اعدال مداوعه

 هم وکالت بدهد. اما وکیل قرار گرفتن ورشکسته تابع این قاعده نیست و وی می تواند وکیل قرار بگیرد 
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  دِماغی نیست و به مااسبت حاظ حقوق طلبکاران است  ،ماناد مابقی محجوران ورشکسته،زیرا حجر 

 :که می خواهد وکالت بدهد، باید هم اهلیت داشته باشد و هم اختیار اموالش  موکل به عبارپ دیگر 

  یعای اموالش توقیف نشده باشد و ورشکسته هم نباشد 

  شدن، داشتن اهلیت کافی است و نیازی به اختیار در اموال نتدارد  چتون قترار نیستت در      وکیلاما برای

 اموال خودش تصرف کاد.

 ورشکسته: مورد اهلیت چند نکته در

       ورشکسته از آن جایی که اهلیت دارد، در تدام امور می تواند وکیل بشتود  زیترا ورشکستته اختیتار تصترف در

 اموال خود را ندارد و برای وکیل شدن، نیازی به چاین اختیاری نیست 

  ل هتم نیتاز   خود ندی تواند وکالت بدهد  چون موک مالیورشکسته از آن جایی که اختیار تصرف ندارد، در امور

 به اهلیت دارد و هم اختیار تصرف 

 نیتازی بته چاتین اختیتاری نتداریم،       غیرمالیجا یعای جواز تصرف در مال  از آن جایی که در امتور  اختیار در ایا

 ورشکسته نیز می تواند در این امور، وکالت بدهد.

    بشتود، موکتل در   در جایی که ورشکسته می تواند وکیل شود: اگر وی باعث متضرر شدن موکتل ختود

 غرما داخل ندی شود.

 باشد کسی باید هم وکیل .آورد جاه ب را آن[ اهلیت و اختیمار ] بتواند موکل خود که شود داده امری در باید وکالت :552ماده

 .باشد داشته اهلیت امر آن انجام برای که

 اهلیت در وکالت
 

 افراد
 امور غیرمالی امور مالی

 موکل بشود وکیل بشود موکل بشود وکیل بشود

 ندی تواند ندی تواند ندی تواند ندی تواند مجنون و صغیر غیرممیز

 ندی تواند ندی تواند در تدلکاپ بالعوض فقط در تدلکاپ بالعوض فقط صغیر ممیز

 می تواند می تواند در تدلکاپ بالعوض فقط در تدلکاپ بالعوض فقط سفیه

 می تواند تواندمی  ندی تواند می تواند ورشکسته
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 رعایت مصلحت موکل

        وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کاد و از حدود وکالت ختارج نشتود  اگتر رعایتت نکاتد، عدتل وی

 1فضولی است 

  به عبارپ دیگر: رعایت مصلحت موکل، شرط ضدای عقد وکالت است 

 .دهد انجام است خارج او وکالت حدود از که را عملی [غیرنافذ] تواند نمی وکیل :553ماده

 .2ضمانت اجرای تجاوز از حدود وکالت، فضولی بودن اقدام وکیل و عدم نفوذ معامله ای است که کرده 

ـ  موکـل  که آنچه از و نماید مراعات را موکل مصلحت خود اقدامات و تصرفات در باید وکیل :557ماده  او بـه  هراحِبالصِ

 3.نکند تجاوز اوست اختیار داخل عادت و عرف و نقرای حسب بر یا داده اختیار

 .دهد انجام است، کرده خود وکالت حدود در وکیل که را تعهداتی تمام باید موکل :574ماده

 اعمال که این مگر .داشت نخواهد تعهد گونه هیچ موکل است شده داده انجام وکالت حدود از خارج در که آنچه مورد در 

 .کند اجازه ضمناً یا صراحتاً را وکیل فضولی

 وکالت برای محاکمه و قبض و اخذ حق

 وکیل چنین هم و نماید آن بر داللت نقرای که این مگر .نیست [بهمحکوم ] حق قبض در وکیل ،محاکمه در وکیل :554ماده

 .بود خواهدن مرافعه در وکیل ،حق اخذِ در

  عدلیاپ آن و اخذ محکوم بته  وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب  آ.د.م: 35ماده

 نامه تصریح شده باشد. خواهد داشت که در وکالت  نام موکل را  و وجوه ایداعی به

                                                           
 وکیل در حدود وکالت، وکیل و خارج از آن، فضول است. - 1
ق.م: معامله به مال غیر ]فضولی[ جز به عاوان والیت ]اذن شارع[ یا وصایت یا وکالت ]اذن مالک[ + ]قیدومت[ نافذ نیست ولو ایتن کته    248ماده - 2

 راضی باشد  ولی اگر مالک یا قائم مقام او وس از وقوع معامله آن را اجاره ندود، در این صورپ معامله صحیح و نافذ می شود. صاحب مال باطااً

 مواد مرتبط: - 3

 متوقتف  عقد صحت کاد تخلف کرده معین دیگر خصوصیاپ یا مهر یا به شخص راجع موکل که آنچه از وکیل اگر ق.م: 1083ماده *

 بود  خواهد موکل تاایذ بر

 نکترده  را موکتل  مصتلحت  مراعتاپ  وکیتل  و بتوده  قید بدون وکالت که است جاری نیز موردی در فوق ماده حکم ق.م: 1084ماده *

 .باشد
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 لوازم و مقدمات وکالت

 عـدم ه ب تصریح این که مگر هست، نیز [ آنقبل از عمهل ] مقدمات [ وبعد از عمل] لوازم در وکالت مستلزم امر هر در وکالت :571ماده

 . باشد وکالت

  قبل، و لوازم بعد از عدل است. ،مقدماپ شود:دقت 

 وکالت در بیع و قبض ثمن

  ق.م. است؛ 676ق.م. استثنای ماده  664ماده 

 .کند آن بر داللت قطعی قرینه این که مگر نیست، ثمن قبض در وکالت بیع در : وکالت558ماده

 بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله  ق.م: در 270ماده

 1و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کاد، دیگر حق رجوع به طرف دیگر ]اصیل[ نخواهد داشت.

 امین بودن وکیل

 خواهد مسئول ،گردد می محسوب آن سببمُ وکیل عرفاً که شود متوجه موکل به خسارتی وکیل تقصیر از هرگاه :555ماده

 2.بود

  ق.م. امین بودن وکیل را بیان می کاد  52آخر ماده 

 اگتر  کاتد  و  رفتتار  ترتیتب  هدتان  بته  باید متولی باشد، کرده معین خاصی ترتیب موقوفه کردن اداره برای واقف هرگاه: 52ماده

 مثـل  غیره و موقوفه حفظ و مستحقین بر آن تقسیم و منافع جمع آوری و اجاره و تعمیر به راجع باید متولی باشد، نداده قرار ترتیبی

 .نماید عمل امینی وکیل

 وظایف متقابل وکیل و موکل

 رد او بـه  اسـت  کـرده  دریافت او جایه ب که را آنچه و بدهد موکل به را خود وکالت مدت حساب باید وکیل :555ماده

 3.کند

                                                           
 ق.م. 270مگر در صورپ اجازه قبض مطابق ماده  وکیل محسوب می شود، اما ندی تواند ثدن را بگیرد. ،در معامله فضولی، با تاایذ مالک، فضول - 1

 از بایتد  باشتد  شتده  آن عیتب  یتا  نقص سبب اگر و بدهد  آن را قیدت ]روز ادا [ یا مگل باید بشود مالی تلف سبب کس هر ق.م: 331ماده - 2

 .برآید قیدت نقص عهده
 قترار  امتین  متال  آن بته  نستبت  را او قانون این مقرراپ و باشد متصرف مستودع از غیر عاوانی به را غیر مال کسی گاه هر ق.م: 731ماده - 3

 ضتامن  آن هتا  امگتال  و علیته  مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر باابراین، است: مستودع مگل باشد، داده
 متصترف  رد، امکتان  با متصرف امتااع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صورپ در و تعدی  یا تاریط صورپ در مگر باشد، ندی

 .نباشد او فعل به مستاد چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول
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 ،بدهـد  را وکیـل  1اجرت چنین هم و است نموده خود وکالت انجام برای وکیل که را مخارجی تمام باید موکل :578ماده

 .باشد شده مقرر دیگر طور وکالت عقد در که این مگر

 استقالل و اجتماع وکیالن

 دیگران یا دیگری بدون تواند نمی آن ها از هیچ یك باشد، شده معین وکیل نفر چند یا دو امر انجام یك برای گاه هر :559ماده

 را امر آن به تنهایی تواند می کدام هر این صورت در باشد  داشته وکالت مستقالً یك هر این که مگر بنماید، امر آن در دخالت

 .آورد بجا

 نوع وکالت، در زمانِ تعدد وکیل
 

 اجتماعی:
نافذ است و موکل متی توانتد   جداگانه غیر عدل باید به اتااق نظر یکدیگر صورپ بگیرد، عدل

 ابطال آن را از دادگاه بخواهد 

 نقطه مقابل اجتداعی: یعای هر وکیل به تاهایی می تواند عدل مورد نظر را انجام بدهد  استقاللی:

 هرگاه تصریح نشود، اصل بر اجتداعی بودن است و صحت عدل انارادی نیاز به تصریح دارد  عدم تصریح:
 

 نکته:
آنتان،  وقتی که وکال متعدد هستاد، و تصریح به عدل استقاللی نشتده استت، بتا فتوپ یتک از      

 سدت وکالت از مابقی هم زایل می شود. اما اگر استقاللی باشاد، وکالت مابقی وابرجا است.

 

 فسخمممممم منمی شود ] باطل دیگری وکالت آن ها از یکی موت به باشند وکیل اجتماع نحو به نفر دو که صورتی در :571ماده

 2.[می شود

 

 

                                                           
 :«اجرت»مواد مرتبط با  - 1

 اجرپ  با یا باشد مجانی است مدکن وکالت ق.م: 789ماده *
 باشد  اجرپ با که است این بر محدول باشد، نشده تصریح آن بودن اجرپ با یا مجانی وکالت در اگر ق.م: 788ماده *
 قترار  آن مقدار یا الوکاله حق به نسبت اگر و بود  خواهد طرفین بین قرارداد ]اجرپ الدسدی[ تابع وکیل الوکاله حق ق.م: 787ماده *

 .است الدگل اجرپ مستحق وکیل نباشد مسلدی عادپ اگر است ]اجرپ الدسدی[ عادپ و عرف تابع نباشد داد
 دیگتران  یتا  دیگتری  کاد فوپ آن ها از یک هر باشد، داده قرار تولیت استقالل به طور بیش تر یا نار دو برای واقف هرگاه ق.م: 88ماده - 2

 یکتی  فوپ از بعد و نیست نافذ دیگران یا دیگری تصویب بدون یک هر تصرف باشد، داده قرار اجتداع نحو به اگر و می کااد تصرف مستقالً
 .کااد تصرف مجتدعاً که می نداید است، باقی مانده آن که ضدیده را شخصی حاکم آن ها از
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 اصطالح چند

 توکیل

 1 وکیل می شوند یا چاد می گیرد  یعای با خودش دو یدیگر یا وکالی در توکیل، وکیل یک وکیل 

  اصل این است که وکیل، حق توکیل ندارد، مگر این که این حق به او داده شده باشد 

        به عبارپ دیگر: وکیل اذن توکیل به غیر را ندارد، زیرا وکالتت از عقتودی استت کته شخصتیت وکیتل

 موضوعیت دارد.

 در وکیـل  قراین داللت به یا صریحا که این مگر ،دهد وکالت دیگری به امر آن برای تواند نمی امری در وکیل :572ماده

 باشد. توکیل

 تفویض

  دیگر سِدَتی ندارد  ،و خود واگذار می کاددر تاویض، وکیل اول، تدام اختیاراپ خود را به وکیل دوم 

  2حق به او داده شده باشد.به طریق اولی، وکیل، حق تاویض نیز ندارد مگر این که این 

 انتقال قرارداد

  انتقال قرارداد در عقودی که مستدر هستاد ]ماناد: اجاره، مزارعه، مساقاپ و مضاربه[، امکان دارد 

 اگر یک ستال باشتد، طترفین تتا      اجاره یعای عقودی که طرفین تا مدتی در مقابل هم وظایای دارند: مگال

 در مقابل هم دارند یک سال وظایای 

  این کار او مشابه توکیل است و اگتر قترارداد را    3ق.م. مال را اجاره بدهد، 484اگر مستاجر، طبق ماده

 به دیگری انتقال دهد، کار او ]انتقال قرارداد[ ماناد تاویض است 

                                                           
 نکته: وکیل دوم، هم وکیلِ وکیلِ اول و هم وکیلِ موکل است. –دقت شود: وکیل دوم را وکیل اول گرفته است و نه موکل.  - 1
 ضتدن  در اگتر  ولتی  باشد  داده اذن او به وقف ضدن در واقف آن که مگر کاد، تاویض دیگری به را تولیت ندی تواند متولی ق.م: 53ماده - 2

 .بگیرد وکیل می تواند باشد نشده مباشرپ شرط وقف

 43رک. ماده  .باشد شده شرط آن خالف اجاره عقد در این که مگر بدهد، اجاره به دیگری را مستاجره عین تواندمی  ق.م: مستاجر 484ماده - 3

 .4979ق.ر.م.م. مصوب 
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  2ق.م.[، 848ماده با رعایت ] مساقاتدر  1،[ق.م. 841]با رعایت شرایط ماده  مزارعه ماناد:در عقود دیگر 

 امکان توکیل و هم چاین انتقال قرارداد وجود دارد. 3ق.م.[ 884مادهبا رعایت ] مضاربه و در

 توکیل فضولی

  هرگاه وکیل با این که حق توکیل ندارد، وکیل دیگری بگیرد، توکیل فضولی می گویاد 

  ،]هستاد، هر  به طور تضامای در مقابل موکل مسئولدر این صورپ هم وکیل و شخص ثالث ]وکیل دوم

 ق.م. به تضامن آن ها اشاره ای نکرده است. 783چاد ماده 

 هـر  کنـد،  واگذار ثالثی شخص به دارد وکالت آن در که را امری انجام نداشته توکیل در وکالت که وکیل اگر :573ماده

 خواهد مسئول [تضامنی به صورت] شود می محسوب مسبب که خساراتی به نسبت موکل مقابل در ثالث شخص و وکیل از یك

 .بود

 نکته:

  تدام اقداماپ هر وکیل مقید به حاظ مصلحت موکل است، حتی اگر تصریح نشده باشد 

   :اقدام خارج از مصلحت، غیرنافذ و قابل ابطال است.یعای 

 اختیار عزل وکیل

 در [و یما عمدم اسمتعفا   ] عزل عدم یا وکیل و وکالت این که مگر کند، 4عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواند می : موکل579ماده

 .باشد شده شرط الزمی عقد ضمن

 

                                                           
 رضای به دیگری زمین تسلیم یا معامله انتقال برای ولی شود، شریک دیگری با یا بگیرد اجیر زراعت برای می تواند ق.م: عامل 841ماده - 1

 .است الزم مزارع

 عامل این که مگر بود، خواهد مُرعی نیز مساقاپ عقد مورد در است شده ذکر قبل مبحث در که مزارعه به راجعه ق.م: مقرراپ 848ماده - 2

 .نداید شرکت دیگری با یا واگذار به دیگری را معامله مالک اجازه بدون تواند ندی

 .مالک اجازه با مگر نداید، واگذار به غیر را آن یا کاد مضاربه دیگری با سرمایه به هدان نسبت ندی تواند ق.م: مضارب 884ماده - 3

 
 وکیل هم می تواند هر وقت بخواهد استعاا دهد. - 4
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 وکیل بالعزل
 

ــت در دو  وکالـ

فرض بالعزل می 

 شود:

 وکالت ضدن عقد الزم شرط شود 

 عدم عزل ضدن عقد الزم به صورپ شرط نتیجه شرط شود 

اگر وکیل یتا  اما در هدین وکالت  -در این موارد صرفاً حق عزل وکیل از موکل گرفته می شود

 موکل بدیرد یا مجاون شود و یا سایه  شود ]در امور مالی[، وکالت مااسخ می شود.

اگر وکالت بالعزل باشد، برای رهایی از دست وکیل، موکل می تواند خودش مورد وکالت را  انجام دهتد یتا عدلتی    

شتود. ]البتته اگتر ایتن حقتوق در       انجام دهد که ماافی با هدف وکالت باشد: که در این صورپ وکالت مااستخ متی   

 ق.م. 753ضدن عقد از وی سلب نشده باشد[. رک. جدول ذیل ماده 

 طرق انحالل وکالت

 عزل از سوی موکل

      785عزل هدان فسخ است  وکالت عقدی اذنی است و به راحتی می توان از اذن ختود رجتوع کترد. متاده 

 ق.م.

 استعفای وکیل

   785نتام دارد. متاده    استتعاا  استعاای وکیل، هدان فسخ است  در قانون، فسخ موکل، عزل و فسخ وکیتل 

 ق.م.

 فوت یا جنون وکیل یا موکل

  وکالت عقدی اذنی است و عقود اذنی با فوپ و حجر از بین می روند 

  [ هر کدام در امور مالی البته سفه فقطاگر در ضدن عقد الزمی هم ماعقد شود، با فوپ و یا حجر ] حتیوکالت

 ق.م. 752و   785از طرفین مرتاع می شود. مواد 
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 سفه 

 ًبا ساه از بین می رود  مگر در دو مورد: وکالت اصوال 

 1ق.م. 752ماده  مالی و وکالت در تدلکاپ بالعوض.وکالت در امور غیر 

 از بین رفتن موضوع وکالت

  :بین برود، وکالت مااسخ می شود: ماناد تلف ماشیای هرگاه مال موضوع وکالت از از بین رفتن مادی

 که قرار بود وکیل آن را باروشد.

 بین رفتن حقوقی موضوع وکالت، سه حالت دارد:از : از بین رفتن حقوقی 

 :وکیل موضوع وکالت را انجام بدهد  الف 

 :موردی سلب اهلیت از ختود موکتل   اعطای وکالت در هیچ چون  از وکیل موضوع وکالت را انجام بدهد  زودترموکل،  ب

 ندی کاد 

 این کته ایتن حتق از او ستلب      مگراین است که موکل می تواند قبل از وکیل خودش موضوع وکالت را انجام بدهد،  قاعده

 شده باشد که اگر سلب شده باشد، عدل موکل باطل است.

 :ماناتد هبته    که با موضوع وکالت ماافاپ دارد موکل، قبل از این که وکیل موضوع وکالت را انجام بدهد، کاری می کاد  ج

   کردن ماشیای که قرار بود وکیل آن را باروشد 

 این که ایتن حتق از او    مگراین است که موکل می تواند عدلی انجام بدهد که با موضوع وکالت ماافاپ داشته باشد،  قاعده

 .ق.م 753سلب شده باشد که اگر سلب شده باشد، عدل وی باطل است. ماده 

 انقضای مدت:

 .2وایان یافتن مدپ وکالت را نیز باید بر سایر موارد انحالل آن افزود 

 : شود می مرتفع ذیل قطر به وکالت :575ماده

 .موکل یا وکیل جنون به یا موت به. 3  ل یوک استعفای به. 2موکل    عزل به .1

                                                           
 ق.م. 772، ذیل ماده «اهلیت در وکالت»رک. جدول  - 1
 ق.م. 753ماده  ذیل - حاشیه شداره دو -قانون مدنی در نظم کاونی  –دکتر کاتوزیان  - 2
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 [غیرمالی + تملکات بالعوضاموری ] در مگر شود، می وکالت [منفسخبطالن ] موجب موکل [در اینجا یعنی سَفَه] محجوریت :552ماده

غیرممالی + تملکمات   اموری ] در مگر وکیل [سَمفَه ] محجوریت است هم چنین و باشد  نمی آن ها در توکیل از مانع [سَمفَه حجر ] که

 .نباشد آن در اقدام از مانع  [سَفَهحجر ] که [بالعوض

 انجـام  خود است وکالت مورد که را عملی موکل یا [مادی یا حقوقیبرود ] بین از وکالت [موضوعمُتَعَلَق ] هرگاه :553ماده

 داده وکالت آن فروش برای که را مالی این که مثل آورد، جا به باشد وکیل وکالت با منافی که عملی کلی به طور یا دهد

  .شود می منفس  وکالت بفروشد، خود بود

ــین  از ب

ــتن  رفـ

موضوع 

 وکالت:

 وکالت منفسخ می شود. مانند تلف ماشینی که قرار بود وکیل بفروشد؛   مادی:

 منفسخ می شود؛ انجام بدهد: موضوع وکالت را وکیل حقوقی:

 1منفسخ می شود؛ موکل قبل از وکیل، موضوع وکالت را انجام بدهد:

 :موکل کاری انجام بدهد که بها موضهوع وکالهت منافهات دارد مهثالً     

 را هبه کند. مال آنموکل باشد و  «مالفروش »موضوع 

 وکالت ظاهری

  ،وکیتل خبر ندارنتد  ثالث که از وضعیت به وجود آمده صحاظ حقوق اشخا به دلیلدر وکالت ظاهری ، ،

 2ظاهراً وکیل است.

 انواع وکالت ظاهری

  و به وظایف خود ادامه می دهد  گاهی موکل، وکیل را عزل می کاد، اما وکیل خبر ندارد 

 موکل فوپ می کاد، اما وکیل از فوپ موکل خبر ندارد و به وظایف خود ادامه می دهد  گاهی 

 .گاهی موکل محجور می شود  اما وکیل از حجر موکل خبر ندارد و به وظایف خود ادامه می دهد 

 ود در چاین مواردی تا وقتی که خبر عزل یا فوپ یا حجر، به وکیل نرسیده است، کارهای وکیل در حد

 در حق موکل نافذ است. وکالت

                                                           
 صریحاً این حق از او سلب شده باشد. ،اختیار انجام موضوع وکالت را دارد، مگر این که در عقد وکالت اصوالًموکل  - 1

 ، وکالت ظاهری را  بیان کرده است، اما می توان حجر و فوپ موکل را نیز بر آن افزود.«عزل وکیل توسط موکل»ق.م. فقط در مورد  750ماده  - 2
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 موکـل  به نسبت بنماید خود وکالت حدود در او به [فوت یا حجمر  یا ] عزل خبر رسیدن از قبل وکیل که اموری تمام :551ماده

 .است نافذ

 کالت ظاهری در مقابل وکالت واقعیو

 ق.م. 750وکیل را عزل کرده، اما هاوز خبر عزل به وکیل نرسیده است: ماده  موکل

 ق.م. 751استعاا داده ولی موکل به اذن خود باقی است. وکیل دوباره می تواند وکالت کاد: ماده  وکیل

 وکالـت  آنچـه  در توانـد  می است، باقی خود اذن به موکل است معلوم که مادامی داد، استعفا وکیل این که از بعد :551ماده

 .کند اقدام داشته

 است: یعای تا زمانی که وکیل خبردار نشده است. باقی خود اذن به موکل است معلوم که مادامی 
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 :فصل نهم

 مانــض
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 1انعقاد ضمان

 بدهکار دخالتی در آن ندارداراده  ود عقد ضدان بین ضامن و طلبکار بسته می ش. 

 2.نیست شرط اصلی مدیون [اراده] رضای ضمان در :558ماده

 انواع ضمان

  و ضمان ضم ضمه؛دو نوع ضمان وجود دارد: ضمان نقل ذمه 

 ضمان نقل ذمه:

 :انتقال می یابدبا انعقاد عقد، مدیون بری می شود و دین وی بر ذمه ضامن  در ضمان نقل. 

 ضمان ضم ذمه:

 :مدیون اصلی هم چاان مدیون باقی می ماند و ضامن به او اضافه می شود: بدهکار اصتلی +   در ضمان ضم

 ضامن 

  عرضی و طولی  دو نوع است:ضدان ضم بر 

   :]این است که طلبکار و بدهکار در عرض همدیگر هستند و در رجوع طلبکار بهه آن  ضمان عرضی ]تضامنی

 ها تقدم و تاخری وجود ندارد؛

 :]در این نوع ضمان ]عرف و بازار[، طلبکار ابتدا به مدیون اصلی رجوع مهی کنهد و    ضمان طولی ]وثیقه ای

 رجوع می کند.ل کند، به ضامن واگر نتوانست طلب خود را وص

 

                                                           
 ماناد عقود رهن، کاالت و حواله، عقدی تبعی است.ضدان هم عقد  - 1

 د مرتبط:موا  - 2

ایاای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجتازه نداشتته باشتد  ولتیکن کستی کته دیتن         ق.م: 257ماده *

 واال حق رجوع ندارد دیگری را ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید او می شود و[ حق مراجعه به او دارد 

 .است صحیح میت و محجور از شدن ضامن ق.م: 557ماده *



 داود بلدی              ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛7حقوق مدنی

 

98 
 

 نکته:

 ،بر مباای ضدان طولی قرار دارد  را وذیرفته است، اما عرف و بازار نقل ذمهصریحاً ضدان  قانون مدنی 

 [، ضتدانت،  یعنی در صورت اطمالق ضدانتِ ضَم ذِمه نیاز به تصریح دارد، و در صورپ عدم تصریح ]: در نتیجه

 نقل است.

 .بگیرد عهده به است دیگری ذمه بر که را [دین] مالی شخصی که این از است عبارت ضمان عقد :554ماده

 .گویند می اصلی مدیون یا [طرف قرارداد نیست که] عنه مضمون را ثالث شخص و ،له مضمون را دیگر طرف ضامن را متعهد 

 1.شود می مشغول له مضمون به ضامن ذمه و بری عنه مضمون ذمه شد، واقع صحیح به طور ضمان این که از بعد :595ماده

 عهدی است یعقد ،ضمان

 :و از این لحاظ تفاوتی نمی نماید که نقل باشد یا ضم؛  ضمان عقدی عهدی است 

 :چون اثر ضمان تعهد است، یعنی ضامن متعهد می شود... . علت عهدی بودن ضمان 

 آیا ضمان معوض است؟

 .ضدان نقل ذمه عقدی معوض است، اما ضدان ضم ذمه، مجانی است 

 ضماناهلیت در 

 :[ آن کسی کته در عقتد ماتاتع متی شتود، متی توانتد        نه هدیشهدر عقود مجانی اصوالً ] قاعده این است که

 اهلیت کامل نداشته باشد 

  ضدان نقل ذمه معوض است، طرفین باید اهلیت کامل داشته باشاد  اما در ضتدان ضتم    از آن جایی که

ذمه، چون مجانی و به سود طلبکار است، فقط ضامن باید اهلیت داشته باشتد و اهلیتت طلبکتار اهدیتتی     

 ندارد 

     ان در ضدان نقل به این علت که مدیون اصلی به طور کامل بری می شود، باید در انعقتاد ایتن نتوع ضتد

 حساسیت بیشتری به خرج داد و اهلیت طرفین بسیار اهدیت دارد.
                                                           

 .شود می مشغول علیه محال ذمه و بری داده  حواله که دیای از محیل ذمه حواله تحقق از وس ق.م: 731ماده - 1
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 .باشد داشته اهلیت معامله برای باید ضامن :555ماده

  نیست شرط اصلی رضای ]اراده[ مدیون ضدان در ق.م: 758ماده. 

 .است صحیح [ق.م. 134ماده ] میت و [ق.م. 986ماده ] محجور از شدن ضامن :557ماده

 ابرا  ذمه میت ازدین صحیح است  ق.م: 291ماده 

 :وی می تواند  محجور باشد وس چون اراده مدیون در عقد ضدان دخالتی ندارد،  علت صحت ضمانت از محجور 

 :دکتر کاتوزیان»چون ترکه شخصیت حقوقی دارد. علت صحت ضمانت از میت.» 

 .کرد ضمانت ضامن از است ممکن :555ماده

 دو اصطالح

 ضمان نقل ذمه می باشند:: مختص ترامی و دور 

 ترامی و دور

 ترامی:

 «رگباری»

شبیه به تسلسل است: من به حسن بدهکارم، حسین ضامن من می شود و من بری می شتوم، ستپس، علتی    

 ق.م. 755ضامن حسین می شود و حسین بری می شود و این روند هدین طور ادامه می یابد... . ماده 

ضامن من می شود و من بری می شوم، سپس، من ضامن حسین متی شتوم و   من به حسن بدهکارم، حسین  دور:

 ق.م. 822حسین بری می شود! ماده 

 ، خود مدیون دوباره ضامنِ ضامن و مدیون می شود.«دور»یک نار دیگر ضامن می شود، اما در « ترامی»در  تفاوت:

 طریـق  به همین و کند رجوع خود عنه مضمون به باید و ندارد اصلی مدیون به رجوع حق [ترامی]ضامنِ ضامن  :722ماده

 .برسد اصلی مدیون به تا کند می رجوع خود عنه مضمون به ضامنی هر

 ق.م. 559شرح ماده 

 .است صحیح کند قبول له مضمون که کدام هر ضمانت [،حاضر به ضمانت بشوند] شوند شخصی ضامن نفر چند هرگاه :559ماده
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 یك فرض دیگر  بعالوه .ق.م 559فرض ماده 
 

 فرض نخست:
، که طلبکار یکی از آن ها را قبول متی کاتد    فته و حاضر به عقد ضدان می شوندچاد نار به سراغ طلبکار ر

جتا  قد با او ماعقد شتده استت و در ایا  ماناد این که چاد ایجاب آمده و طلبکار یکی را قبول کرده است و ع

 ندارد تااوتی بین ضدان نقل و ضدان ضم هم وجود 

 فرض دوم: 

 

چاد نار به سراغ طلبکتار  

م تتتتتت رفته و هدگتی بتا ه  

می خواهاد عقد ضتدان را  

با طلبکار ماعقتد ندایاتد و   

ه را تتتتتتت طلبکار هتم، هد 

می وذیرد  در این فترض  

 دو حالت وجود دارد:

نقـــل 

 ذمه:

جا دین از مدیون ماتقل و به هدته ضتاماین و بتین آن هتا بته      در ایا

جتا طلبکتار بته هتر     در ایا 1متااوپ تسهیم می شود. یا نحو مساوی

 ق.م. 821ضامن به نسبت سهم او به وی مراجعه می نداید  ماده 

ضـــم  

 ضمه:

امای ]ضتم ذمته[   تتتتتتتتدر این حالت چاد نار حاضر به ضدانت تض

می شوند، حال اگر طلبکار آن ها را بپذیرد، بدهکار بری ندی شود 

او  مستئول ورداختت تدتام دیتن    نیتز   ضتاماین  عالوه بر وی، هدهو 

 .[شباهت  زیادی به تعاقب ایادی در غصب دارد]هستاد.  ]بدهکار[

 هـر ه ب له مضمون ،باشند کرده ضمانت تسهیم نحو به [دین] قرض یك برای و شخص یك از متعدد اشخاص هرگاه :721ماده

ـ  نماید تادیه را [دیهن ] قرض تمام ضامنین از یکی اگر و  دارد رجوع حق او سهم قدر به فقط ها آن از یك  از یـك  هـر ه ب

 .کند رجوع او سهم قدر به تواند می 2باشد داده تادیه اذن که دیگر ضامنین

 اعسار ضامن

 تمکـن  عدمه ب ضمان وقت در له مضمون اگر ،لیکن  باشد [مالئت -مَلّی ] مالدار ضامن که نیست شرط ضمان در :591ماده

 لـه  مضـمون  شود ]مُعسِر[ یلّمَ غیر عقد از بعد ضامن اگر ،ولی .کند فس  را ضمان عقد تواند می ،باشد بوده جاهل ضامن

 3.داشت نخواهد خیاری

 .اگر ضامن ابتدا به ساکن مالدار باشد، اما بعد از عقد، ندار شود، مضدون له خیار فسخ ندارد 

                                                           
 می گویاد. «ضدان به طور تسهیم»به این نوع ضدان،  - 1
ق.م: ایاای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  ولیکن کسی که دین دیگتری را   278ماده - 2

 ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید او می شود و[ حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد.

 مواد مرتبط: - 3

 .نیست شرط علیه لمحا مالئت حواله صحت در ق.م: 825ماده *

 به و فسخ را حواله تواند می محتال باشد، او اعسار به جاهل محتال و بوده معسر علیه محال حواله وقت در هرگاه ق.م: 829ماده *

 .کاد رجوع محیل
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 ق.م. 591شرح ماده 

  موضوع عقد ضدان، دین است 

  د و سپس خود دین مرحله به وجود می آیاد: یعای ابتدا سبب آن  به وجود می آیبعضی از دیون در دو

 به وجود می آید 

  ق.م. ضدانت از دیای که فقط سبب آن به وجود آمده است درست است، حتی اگر خود  791طبق ماده

 دین هاوز به وجود نیامده باشد 

 :صرف عقد نکاح به وجود ندی آید، اما چون  دین مربوط به ناقه، وس از تدکین ایجاد می شود و به مثال

[، به موجب این ماده متی تتوان   سبب ایجاد شده استسبب آن نکاح است و این عقد صورپ گرفته است ]

 1از آن ضدانت کرد 

 :سبب تعهد است و انجام عدل شرط به وجود آمدن دین. حال متی تتوان قبتل از انجتام      جعاله مثال دوم

 2عدل، از جاعل ضدانت کرد.

 است. باطل است، نشده ایجاد آن سبب هنوز که دینی ضمان :591ماده

 دو نکته مهم:

  باشد، و نیز قائم به شخص نباشد « کلی»فقط از دیای می توان ضدان کرد که موضوع آن 

 تعهد »یقت نوعی است، ضدان محسوب ندی شود و در حق «عین»مضدونه، چون موضوع  اعیان ضدانت از

 است.« به فعل ثالث

 شش ماده مرتبط، که بهتر است با هم مطالعه شوند:

 تعهـد  موجـل  دیـن  در توانـد  می هم چنین و کند معین اجلی آن تادیه برای ضامن است ممکن حال دین در :592ماده

 .بنماید آن را فوری پرداخت

                                                           
 در ایاجا، تدکین، شرط ایجاد دین و عقد نکاح، سبب دین است. - 1

انجتام    -]جعالته: ستبب    .باشتد  داده انجتام  یا کرده تسلیم را جعاله مُتَعَلَق ]موضوع[ که می گردد جعل مستحق وقتی عامل ق.م: 878ماده - 2

 کار: شرط مدیون شدن[.
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 [.ضمان با وثیقه عینی] .نباشد رهنی اصلی دین چه اگر کند، [وثیقهرهن ] مطالبه ضامن از ضمان عقد در تواند می له مضمون :593ماده

 کنـد،  ضامن از را خود طلب مطالبه مدت انقضای از قبل تواند نمی له مضمون باشد، داشته مدت ضمان هرگاه :712ماده

 .باشد حال دین چه اگر

 .باشد موجل دین چه اگر دارد، را خود طلب مطالبه حق له مضمون حال، ضمان در :713ماده

 مالک است نه دین.« عقد ضدان»در ایاجا  ق.م. رابطه طلبکار و ضامن را بیان می کااد. 802 این ماده  و ماده 

مـدیون   از تواند نمی است نشده حال دین که مادام بدهد، آن را موعد از قبل ضامن و داشته مدت دین هرگاه :718ماده

 .کند مطالبه [مضمون عنه]

 مدت ضمان چند هر نماید، عنه مضمون به رجوع تواند می کند ادا ضامن وقت هر باشد، حال دین که صورتی در :715ماده

 .باشد داده موجل ضمان به اذن عنه مضمون آن که مگر باشد، نرسیده آن موعد و داشته

  مالک است و نه ضدان. «دین»را بیان می کااد: در ایاجا  ابطه ضامن و بدهکار ]مدیون اصلی[ق.م. ر 818این ماده و ماده 

 :مالک است نه عقتد   «دین»مالک است نه دین. و در رابطه ضامن و بدهکار،  «عقد ضدان»در رابطه طلبکار و ضامن،  نتیجه

 ضدان.

 خالصه مواد فوق

  دین است « وجود»ضدان عقدی است تبعی که تابع 

  درست است که ضدان تابع وجود دین است، اما تابع شرایط و اوصاف دین ندی باشد 

 حال باشد، ضدان می تواند موجل و یا حال ماعقد شتود  و اگتر دیتن وثیقته داشتته       برای مگال: اگر دین

  باشد، ضدان می تواند وثیقه داشته و یا نداشته باشد 

 :ضدان می تواند خصوصیاپ خود را داشته باشد و الزاماً تابع شرایط و اوصاف دین ندی باشد. به عبارت دیگر 
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 1دین[اصل حال بودن ضمان ]اصل حال بودن 

 2.است بوده موجل که شود معلوم قراین به آن که مگر است، حال به محمول مطلق ضمانِ :714ماده

 حال شدن ضمان به فوت ضامن

 3می شود. حال ضامن فوت به موجل ضمان :718ماده 

  می شود.از آن جایی که عقد ضدان، عقدی تبعی است، اگر در این عقد، دین از بین برود، عقد خود به خود مااسخ 

 شد. حذف( 5/11/51) : به موجب قانون اصالحی آزمایشی715ماده

 ق.م. 598و  594شرح مواد 

   این مواد مسامحه ای بودن ضدان را بیان می کااد و علم اجدالی را برای انعقاد آن کافی می داناد 

 ضامن کسی اگر ،بنابراین ،نیست شرط نماید می را آن ضمانت که دینی شرایط و اوصاف و مقدار به ضامن علم :594ماده

 نحـو  بـه  دین چند از یکی ضمانت لیکن  است صحیح ضمان ،است مقدار چه دین آن بداند که این بدون شود شخص دین

 4.است باطل تردید

 .تاها عقدی که مردد بودن آن، صحیح است، جعاله است 

 . نیست الزم عنه مضمون یا له مضمون شخص به ضامن تفصیلی [شناختمعرفت ] :598ماده

 ضمان از دین متزلزل

 ،و آن عقد قابل فسخ استت، یعاتی مدکتن استت عقتد       8دین متزلزل، دیای است که ناشی از یک عقد باشد

 ضدانت نیز از بین می رود. 5فسخ بشود و دین از بین برود. در این حالت، اگر دین از بین برود، به تبع آن،

                                                           
 نگشتته  معتین  موعتدی ]اجتل[   قیدتت  تادیه یا مبیع تسلیم برای یا نشده ]یعای عقد مطلق بوده[ ذکر شرطی بیع عقد در اگر ق.م: 344ماده - 1

 تجتارتی  معتامالپ  در تجارپ عادپ و عرف یا محل عادپ و عرف حسب بر این که مگر است، محسوب حال ثدن ]و مبیع[ و قطعی بیع باشد،
 باشد. نشده ذکر بیع قرارداد در چه اگر باشد، معهود ]معدول[ موعدی یا شرطی وجود

 عتدم  صتورپ  در و کاتد  تادیته  استت  مقترر  طرفین بین که مواعدی در را ثالگاً: مال االجاره ثانیاً: ... .  اوالً: ... .  : باید مستاجر ق.م: 491ماده - 2
 .بپردازد باید نقداً ]حال[ موعد تعیین

 .شود دیون مؤجل متوفی بعد از فوپ حال می ق.ا.ح: 231ماده   - 3

 .مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجدالی به آن کافی است ق.م: 215ماده - 4

 ناشی از عقد نباشاد.دیون می تواناد  - 8

 چون ضدانت عقد تبعی است. - 7
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 1.باشد موجود آن [سبب] در فسخی [حق فسخ] شرط چه اگر نمود، ضمانت است ممکن را دینی هر :595ماده

 انت کرد خیاری را می توان ضدیعای هم دین خیاری و هم دین غیر 

 در تقدیر است.« سبب» واژه جاسبب عقد را فسخ می کااد، در ایا از آن جایی که دین را فسخ ندی کااد، بلکه 

 ضمان عهده

 ،دان عهتده تتتتتتتتتتتت ض»طرفین بایتد عوضتین را وتس بدهاتد،      از آنجایی که هرگاه عقدی باطل باشد »

 ماعقد می شود 

  :در یک عقد، یکی از طرفین از طرف دیگر ضامن می خواهتد کته اگتر روزی معلتوم بشتود عقتد        مثال

ضتدان  »مذکور باطل بوده، بتواند عوضی را که به او داده است از ضتامن بگیترد، بته ایتن نتوع ضتدانت،       

 می گویاد « عهده

  ق.م. آمده و به ظاهر مختص معامالپ فضولی است: اما حقیقت این است که  798ضدان عهده در ماده

گات در هر جایی و به هر دلیلی که  باید خیلی وسیع تر از معامالپ فضولی است. و «ضدان عهده»دایره 

 اطل است، می توان ضدان عهده گرفت.عقد ب

  ،[ را در بتر  بر فرض مگال: اقالهفقط شامل بطالن می شود و انحالل ]اگر ضدان عهده به طور اطالق ماعقد شود

 ندی گیرد 

 نیتز بشتود، بایتد در عقتد تصتریح       [فسخ، انفسما  و تفاسمخ  ] اگر بخواهیم که ضدان عهده شامل انحالل یعای

 بشود.

 2است. جایز آن آمدن در للغیر مستحق صورت در ثمن یا مبیع كِرَدَ به نسبت بایع یا مشتری از عهده ضمان :597ماده

 3.می شود بری ضمان از خیار یا اقاله سبب به بیع فس  صورت در است مبیع [عهدهدرك ] ضامن که کسی :715ماده

                                                           
 .باشد فسخ قابل است ذمه اشتغال موجب که عقدی ولو شود، داده رهن است مدکن باشد ]دین[ ذمه در که مالی هر برای ق.م: 778ماده - 1

 مواد مرتبط: - 2

 را مشتتری  و مبیتع  درک ضتامن  را بتایع  بیتع  عقد .2. ... .  1 :است ذیل قرار از باشد شده واقع صحیحاً که بیعی ق.م: آثار 372ماده *

 می دهد  قرار ثدن درک ضامن

 و عتین  ضتامن  شتود  نتاقص  یا تلف اگر و کاد  رد صاحبش به آن را باید کاد، قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه ق.م: 377ماده *

 .بود خواهد آن ماافع
 کستی  از را ثدتن  بتایع  کته  باشد داده حواله مشتری یا بدهد شخصی به را ثدن مشتری که باشد داده حواله بایع بیع در اگر ق.م: 833ماده - 3

 واسطه به بیع اگر ولی، دارد. مسترد باید باشد کرده اخذ را ثدن محتال اگر و شود ]است[ می باطل حواله گردد، معلوم بیع بطالن بعد و بگیرد

 مشتتری  یا بایع ]یعای حواله تدام شده است[ و بری علیه محال ]ولی مااسخ می شود[ لیکن نبوده باطل حواله شود مااسخ ]ماحل[ اقاله یا فسخ

 .بود خواهد جاری نیز تعهداپ ]هده عقود[ سایر مورد در ماده این مااد. کاد رجوع به یکدیگر تواند می
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 تعلیق در ضمان

  تعلیق در ضدان بر دو قسم است: تعلیق در ضدان نقل ذمه و تعلیق در ضدان ضم ذمه 

 تعلیق در ضمان نقل ذمه: 

  :انتقال دین است؛ و این انتقال باید منجز باشد نه معلق؛اثر حقوقی ضمان نقل ذمه 

  ق.م. این نوع تعلیق باطل است  799طبق باد یک ماده 

 ممکـن  تادیـه  به التزام ولی است  باطل ضامنم، من نداد مدیون اگر که کند قید ضامن این که مثل [،نقل] ضمان در تعلیق :599ماده

 .باشد معلق است

 ق.م: 666شرح بند دوم ماده 

  ق.م: باید گات که، در حقیقت عقد ضدان ماعقد می شود و ضامن کامالً مدیون  799در مورد باد دوم ماده

مدیون اصلی کمه  می شود. اما وی از مضدون له درخواست می کاد که در زمان اخذ دین، ابتدا به مضدون عاه ]

د ضدان در هدین جا تدام می شتود،  [ رجوع کاد و اگر وی دین مضدونه را ورداخت کرد که عقبری شده است

 واقتع ایتن  مکلف است آن را ورداختت کاتد. در   دین مضدونه را ورداخت نکاد، ضامن  ،اما اگر مضدون عاه

 1یک نوع ارفاق در حق ضامن است. روش،

 آن بطالن موجب ضامنم، من باشد. مدیون عنه مضمون اگر که کند قید ضامن این که مثل آن، صحت شرایط به ضمان تعلیق :711ماده

 .نمی شود

 جا عقد معلق نشده و ضدان صتحیح استت و   خارج از ارکان عقد باشد، در ایاباید  از آنجایی که در عقود معلق، معلق علیه

 بطالن ضدان معلق مشدول این فرض ندی شود.

  اختراج حکدتی   ، بلکه این ماده تخصص ]خروج موضوعی نیست[ را تخصیص نزده است 799از نظر علم اصول: این ماده[

 است[ است.

  که در حقیقت تعلیق نیست[ صحیح است و اشکالی ندارد. به شرایط صحت آندر عقد نکاح هم ماناد ضدان، تعلیق عقد[ 

                                                           
اد. و دلیل رجوع ابتدایی طلبکار به مضدون عاه نیز در نهایت، وس از ورداخت دین از طرف ضامن، وی می تواند به مضدون عاه رجوع ک - 1

 هدین موضوع است.
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 تعلیق در ضمان ضم ذمه:

 جا باید بین ضدان عرضی و طولی تااوپ گذاشت در ایا 

 ان ضم ذمه طولی است ضد درشه یضدان عرضی هدیشه ماجز است، و تعلیق در ضدان ضم ذمه، هد 

  اثر حقوقی ضدان ضم ذمه، انتقال دین ندی باشد، بلکه اثر آن التزام ضامن است 

  می تواند به مضدون له بگوید که ابتدا به مضدون عاه رجتوع   ضامندر ضدان طولی ضدان معلق است و

 کاد، و اگر وی دین خود را نپرداخت، من ملتزم هستم 

  1ضدان ضم ذمه طولی را بیان می کاد ق.م، تعلیق در  823ماده 

 ،صـورت  این در [.ض  ذمه] شود ملتزم دیگری دین تادیه به [شرط ضمن عقد] الزمی عقد ضمن در کسی است ممکن :723ماده

 [ممدیون ] او تادیـه  عـدم ه ب معلق مدیون دین تادیه به را خود[ ض  ذمه] التزام کسی که این مثل :نیست مبطل التزام به تعلیق

 2. نماید

 لزوم عقد ضمان ]نقل ذمه[

  البته این ماده سه استثناء به شرح زیر دارد: –ق.م. ضمان نقل ذمه، عقدی است الزم   766طبق ماده 

 ق.م. ]غیر مَلّی بودن ضامن و جاهل بودن طلبکار بر این امر[  790در ماده  :اعسار ضامن .1

 هدان دین متزلزل که اگر از بین برود، ضدان نیز به تبع آن زایل می شود  :وجود حق فس  نسبت به سبب دین .2

 خیار تخلف از شرط. .3

 بـه  ضـامن  اعسار صورت در مگر کنند، فس  را آن توانند نمی له مضمون یا ضامن و الزم است عقدی [نقل ذممه ضمان ] :711ماده

 از تخلف صورت در یا و به مضمون [ دینسبببه ] نسبت [متزلزلدین فس  ] حق بودن صورت در یا است، مقرر 591ماده در که طوری

 .عقد [شروطمقررات ]

 ضمان نقل ذمه، قابل اقاله نیست:

       به این علت که در ضدان نقل، مدیون اصلی بری شده و در حقیقت ثالث تلقی متی شتود و بتا توجته بته

 قرار داد اصل نسبی بودن قراردادها ندی توان بدون اذن ثالث بر عهده وی دین 

  متدیونِ اصتلیِ بتری شتده    »و ماوط به تاایتذ   غیرنافذالبته اقاله کردن ضدان نقل ذمه باطل نیست، بلکه »

 است.

                                                           
 در حقیقت، تعلیق در ضدان ضم ذمه، هدان ضدان طولی است. - 1

 تاها ماده ای که ضدان ضم ذمه را وذیرفته است، هدین ماده است  چون هدانطور که گاته شد، در قانون مدنی، اصل بر ضدان نقل است. - 2
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 ندارد: راهشرط فاسخ در ضمان نقل خیار شرط و 

  خیار شرط هم به خاطر این که ماناد اقاله به ضرر مدیون اصلی است در ضدان نقل راه ندارد 

  مضر بودن برای مدیون اصلی، قابل اندراج در عقد ندی باشد.شرط فاسخ نیز، به علت 

 ذمه[ جواز عقد ضمان ]ضم

  ضدان ضم ذمه در قانون مدنی صراحتاً وجود ندارد: یعای اصل بر ضدان نقل است 

   ق.م. از  158ضم ذمه هداناد عقود رهن و کاالت، و با توجته بته متاده    بر خالف ضدان نقل ذمه، ضدان

 طرف دیگر جایز هستاد: البته در سایر احکام تابع عقود الزم هستاد  یک طرف الزم و از

  آن را اقالته کترد و یتا در آن خیتار      می توانضدان ضم ذمه، به این علت که مدیون اصلی بری نشده است

 شرط گذارد 

 .گذاشتن خیار شرط و شرط فاسخ در ضدان ضم ذمه اشکالی ندارد و صحیح است 

 ابرای مضمون عنه

 دیـن  اصـل  از ابـرای  ،مقصـود  این که مگر نمی شود، بری ضامن کند بری را عنه مضمون ذمه له مضمون اگر :717ماده

 1باشد. [ضامن]

  ضدان در این ماده ماناد سایر مواد عقد ضدان، ضدان نقل ذمه می باشد 

  تلقتی   ثـــثال اکاوندر حقیقت این ماده تحصیل حاصل است: چون مدیون اصلی ]مضدون عاه[ از قبل بری شده است و

 می شود 

 ندارد  ضدان نقل ذمه، چاین امکانی معاادر  یعای 

  متورد  ضتدان    زیرا اگر مااد آن را در –هر چاد مدکن است این طور برداشت شود که ماظور این ماده ضدان نقل نباشد

ق.م.: ابترا  ضتامن[ کتالً     815تا حدودی صحیح می شود  اما دکتر شهبازی این ماده را ]طبتق متاده    ضم ذمه اعدال کایم،

را نپذیرفته است،  و اگر حتی بخواهیم در مورد « ضدان ضم ذمه»اشتباه و  غلط می داند، چرا که  قانون مدنی به طور قطع 

 ت داشته باشد.ضدان ضم هم این ماده را اعدال کایم،  این ماده ندی تواند صح

 

                                                           
 .اگر بعد از ضدان مضدون له به مضدون عاه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد ق.م: 297ماده - 1
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 ابرای ضامن

 .شوند می بری دو هر عنه مضمون و ضامن ،کند ابراء دین از را ضامن له مضمون هرگاه :715ماده

 .چون ضامن در مقابل مضدون له بری شده و چیزی هم نپرداخته است، عدالً مضدونه عاه هم در مقابل او ابرا  می شود 

 رجوع ضامن به مدیون پس از ادای دین

  وجود داشته باشاد: تواماًزیر  سه شرطضامن وقتی می تواند به مدیون رجوع نداید که 

 ق.م. 809دین را ورداخت کرده باشد  ماده   اوال: .1

 1ق.م. 278اذن در  ضدانت و ورداخت داشته باشد  هداناد ثالث در ماده  دوماً: .2

 ق.م. 820قصد تبرع نداشته باشد  ماده  سوماً: .3

 

 ملتـزم  عنه مضمون که صورتی در تواندمی  ولی دین، ادای از بعد مگر ندارد عنه مضمون به رجوع حق ضامن :719ماده

 2.کند رجوع باشد، شده منقضی هم مزبور مدت و نماید تحصیل را او بَرائت معینی مدت در که باشد شده

 دیاتی کته بته گتردن ضتامن افتتاده استت را         ،اتی یمضدون عاه متعهد شده است تتا زمتان مع  زمانی است که  بند دوم ماده

ورداخت کاد و از این طریق مدیونیت ضامن را قبل از سررسید دین زایل کاد، اما اگر مضدون عاه در مدپ معلوم شتده  

]ضامن[ دین را ورداختت  فی مابین نتواند و یا نخواهد دین را ورداخت کاد، ضامن حق رجوع را به او دارد، حتی اگر هاوز 

 اشد.نکرده ب

 .ندارد عنه مضمون به رجوع حق [ولو با اذن] باشد کرده ضمانت تبّرع قصد به که ضامنی :721ماده

 

 

 

                                                           
ایاای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  و لیکن کسی که دیتن دیگتری را    ق.م: 257ماده - 1

 و[ حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد. ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید او می شود
 بته  رجتوع  استت  ورداخته که مقداری به هدان می تواند حواله وجه ادای از بعد نبوده، محیل مدیون علیه محال که صورتی در ق.م: 731ماده - 2

 نداید. محیل
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 :است در حکم پرداخت ی کهموارد

 ،ضامن می تواند به مضدون عاه رجوع کاد:  در سه مورد زیر، با این که دین ورداخت نشده است

 هستاد:در حکم ورداخت  چون این موارد،

 ق.م. 810یا طلبکار دین و طلب خود را حواله کااد  ماده  ضامن حواله: .1

 اگر ضامن از طلبکار، طلبکار بشود دیاش با دین طلبکار تهاتر می شود   تهاتر: .2

در صورتی که  ضامن وارث طلبکار باشد و طلبکار بدیرد و یا طلبکار، طلب ختود را بته    مالکیت مافی الذمه: .3

 ق.م. 812رخ می دهد. ماده بدهکار ماتقل کاد مالکیت فی الذمه 

 کـه  ستا آن مثل ،نماید قبول شخص آن و بدهد را دین که کسی به کند حواله له مضمون رضایت با ضامن اگر :711ماده

 .ضامن عهده به له مضمون حواله است چنین هم و دارد عنه مضمون به رجوع حق و است کرده ءادا را دین

  را می گیرد.در این ماده عدل حقوقی جای عدل مادی 

 .دارد عنه مضمون به رجوع حق باشد او وارث ضامن و شود فوت له مضمون هرگاه :712ماده

 .1ق.م. 300ماده  وقتی طلب مضدون له به به ضامن برسد، یعای ضامن ورداخت کرده است 

 تکرار پرداخت به وسیله مضمون عنه

 نخواهد له مضمون به رجوع حق ضامن [،ایفای ناروا] بپردازد ثانیاً را آن عنه مضمون و کند تادیه را دین ضامن اگر :711ماده

 اسـت  گرفتـه  که را آن چه له مضمون [ ازاز باب ایفای نارواتواند ] می عنه مضمون و کند مراجعه عنه مضمون به باید و داشت

 .دارد مسترد

 پرداخت کمتر از دین

 مطالبـه  [مضممون عنمه  ] مدیون از تواند نمی داده آنچه بر زیاده باشد، داده دین از کمتر له مضمون به ضامن اگر :713ماده

 2.باشد کرده کمتر به صلح را دین چه اگر کند،

  یکی از احتداالپ این است که مدکن است داین، دین را به قیدت کدتر صلح کاد 

  نیست.  درآمدعلت حکم این ماده این است که: ضدان مبتای بر مسامحه است و این عقد برای کسب 

 

                                                           
یتن  ق.م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مگل این که اگر کسی به مُوَرِّث خود مدیون باشد، وس ازفوپ مُوَرِّث د 300ماده - 1

 او به نسبت سهم االرث ساقط می شود.
 مترتهن  باشد، کدتر فروش حاصل عکس بر اگر و است  آن مالک مال مازاد شود، فروخته مرتهن طلب از بیش قیدتی به مرهون مال اگر :ق.م 851ماده - 2

 .کاد رجوع به راهن نقیصه برای باید
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 پرداخت زیادتر از دین

        اگر ضامن بیشتر از دین ورداخت کاد، حق رجوع به مضدون عاه نتدارد، مگتر ایتن کته مضتدون عاته اذن داده

 باشد 

 داده عنه مضمون اذن به که صورتی در مگر ندارد زیاده به رجوع حق بدهد، به داین دین از زیادتر ضامن اگر :714ماده

 .باشد

 مضمون عنهپرداخت از سوی 

  ق.م. است و دقیقاً با این ماده کاربرد دارد  278ق.م. درحقیقت تکرار ماده  818ماده 

 لیکن  دین از جانب غیر مدیون ]ثالث[ هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  و ایاای ق.م: 257ماده

او می شود و[ حق مراجعته بته او دارد واال حتق رجتوع     کسی که دین دیگری را ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید 

 ندارد.

 ءادا در اذن عنـه  مضمون به ضامن چند هر ،شود می بری ضامن کند ادا را [دین ضامن] دین عنه مضمون هرگاه :717ماده

 1.باشد نداده

 ابرای ضامن

  اگر طلبکار ضامن را ابرا  کاد، هم ضامن و هم مضدون عاه بری می شوند 

  یابل ضامن برتتتتوقتی طلبکار ضامن را ابرا  می کاد ضامن در مقابل طلبکار و مضدون عاه در مقیعای 

 چون دیگر ضامن حق رجوع ندارد.  –می شوند 

 .شوند می بری دو هر عنه مضمون و ضامن ،کند ابراء دین از را ضامن له مضمون هرگاه :715ماده

  هم نپرداخته است، عدالً مضدونه عاه هم در مقابل او ابرا  می شود.چون ضامن در مقابل مضدون له بری شده و چیزی 

 پرداخت ثالث مُتبرّع

  اگر ضامن چیزی ورداخت نکاد، بالتبع حق رجوع ندارد، اما بالعکس در صورپ ورداخت حق رجوع دارد 

 .ندارد عنه مضمون به رجوع حق ضامن ،بدهد را دین مجاناً دیگری یا ابراء را ضامن له مضمون هرگاه :719ماده

  مالک رجوع ضامن به مضدون عاه تحدل غرامت است نه تحصیل برائت 

 نیست. ست و این عقد برای کسب سودعلت حکم این ماده نیز این است که: ضدان مبتای بر مسامحه ا 

                                                           
 .شود حاضر شخصاً مقرر موقع در مکاول که صورتی در .2 ... . . 1:می شود بری کایل ذیل موارد در ق.م: 745ماده - 1
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 :فصل دهم

 والهحــ
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 تعریف حواله

 .گردد می منتقل ثالثی شخص ذمه به مدیون ذمه از شخصی1 [دین] طلب آن موجب به که است عقدی حواله :724ماده

 مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

 خصوصیات حواله

 حواله همانند عقود ضمان، رهن و کفالت، عقدی تبعی است؛ 

      اراده حواله بسیار شبیه ضدان است، با این تااوپ که در حواله اراده متدیون نیتز دخالتت دارد و بتدون

 وی انعقاد حواله مدکن نیست، اما در ضدان، اراده مدیون به هیچ وجه در آن عقد موثر ندی باشد 

  شرط فاسخ»و « خیار شرط»آن و هم چنین برای درج « اقاله»و « انعقاد»حواله تنها عقدی است که برای »

 نیازمندیم: سه ارادهدر آن، به وجود 

 مدیون اصلی[  –مدیون اول ]محیل  .1

 شخص ثالث[  –مدیون دوم ]محال علیه  .2

 طلبکار ]محتال یا محال له[. .3

 [.و ایجاب محیل] .علیه محال قبول و محتال رضای با مگر شود نمی محقق حواله :728ماده

 .در انعقاد عقد حواله، ابتکار عدل با مدیون اول ]محیل[ است  در واقع اوست که دین خود را حواله می کاد 

 محتالرابطه محیل و 

 ،محیل حتداً به محتال بدهکار باشد. در غیتر ایتن صتورپ عقتد حوالته صتورپ        باید برای صحت حواله

نگرفته است، اما این نوع رابطه باطل ندی باشد و طبق نظر دکتر کاتوزیان مدکن است قرض، یا هبته و  

 یا اعطای نیابت برای وصول باشد 

 .بود نخواهد جاری آن در حواله احکام نباشد محتال مدیون محیل حواله مورد در اگر :725ماده

 

                                                           
 در حواله، دین ماتقل می شود نه طلب.اشتباه در قانون:  - 1
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 رابطه محیل و محال علیه

 :در رابطه این دو، دو حالت وجود دارد 

یتا  « حواله کامل»محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد: به این نوع حواله،  .1

 می گویاد « حواله بر مدیون»

 می گویاد.« بری -حواله بر »این گونه حواله دادن، گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد: به  .2

  در هر دو حالت فوق، محال علیه می تواند قبول نکاد و مانع انعقاد عقد حواله بشود 

  محال علیه در حکم ضامن است و تاها زمانی که دین را ورداخت کاد، حق رجتوع  «بری -حواله بر»در ،

 به محیل را دارد.

 حکم در قبولی از پس علیه محال این صورت، در باشد. محیل به مدیون علیه محال که نیست الزم حواله صحت برای :727ماده

 .است ضامن

 

 .نیست شرط علیه محال مالئت حواله صحت در :725ماده

 و فس  را حواله تواند می محتال باشد، او اعسار به جاهل محتال و بوده معسر علیه محال حواله وقت در هرگاه :729ماده

 .کند رجوع محیل به

 محیل رجوع محال علیه بری به

 رجـوع  است پرداخته که یمقدار همانبه  می تواند حواله وجهِ یادا از بعد نبوده، محیل مدیون علیه محال که صورتی در :731ماده

 .نماید محیل به

  عاته  مضتدون  کته  صتورتی  در می تواند ولی دین، ادای از بعد مگر ندارد عاه مضدون به رجوع حق ضامن ق.م: 719ماده 

 کاد  رجوع باشد، شده ماقضی هم مزبور مدپ و نداید تحصیل را او بَرائت معیای مدپ در که باشد شده ملتزم

 متدیون ]مضتدون عاته[    از تواند ندی داده آنچه بر زیاده باشد، داده دین از کدتر له مضدون به ضامن اگر ق.م: 713ماده 

 باشد  کرده کدتر به صلح را دین چه اگر کاد، مطالبه

 عاه مضدون اذن به که صورتی در مگر ندارد زیاده به رجوع حق بدهد، به داین دین از زیادتر ضامن اگر ق.م: 714ماده 

 باشد  داده

 از توانتد  ندتی  استت  نشتده  حال دین که مادام بدهد، آن را موعد از قبل ضامن و داشته مدپ دین هرگاه ق.م: 718ماده 

 کاد  مطالبه ]مضدون عاه[ مدیون

 چاتد  هتر  ندایتد،  عاته  مضتدون  بته  رجتوع  تواند می کاد ادا ضامن وقت هر باشد، حال دین که صورتی در ق.م: 715ماده 

 .باشد داده موجل ضدان به اذن عاه مضدون آن که مگر باشد، نرسیده آن موعد و داشته مدپ ضدان
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 اثر حواله

   ،قانون اثر حواله ماناد ضدان، انتقال دین است و در آن دین به محال علیه ماتقل می شود: اما این حکتم

است و می توان خالف آن را در عقد شرط کرد: یعای شرط شود که عالوه بر محال علیه، محیل  تکمیلی

 نیز هم چاان مدیون باقی بداند 

 .شود می مشغول علیه محال ذمه و بری داده  حواله که دینی از محیل ذمه حواله قتحق از پس :731ماده

 لته  مضتدون  بته  ضتامن  ذمه و بری عاه مضدون ذمه شد، واقع صحیح به طور ضدان این که از بعد ق.م: 595ماده 

 .شود می مشغول

 حوالهلزوم عقد 

  البته این ماده سه استثناء به شرح زیر دارد: –عقدی است الزم   حوالهق.م.  732طبق ماده 

 بر این امر[  محتالو جاهل بودن  محال علیهق.م. ]غیر مَلّی بودن  829در ماده  :محال علیهاعسار  .4

نیز به تبع آن زایتل   والهتتتتتتتتحهدان دین متزلزل که اگر از بین برود،  :وجود حق فس  نسبت به سبب دین .8

 می شود 

 خیار تخلف از شرط. .5

 ،کند فس  را آن تواند نمی علیه محال و محتال و محیل از یك هیچ و [طرف آن نسبت به سه] الزم است عقدی حواله :732ماده

 .باشد شده شرط [خیار شرطفس  ] خیار که صورتی در یا و 729 ماده مورد در مگر

 ر انحالل بیع منشاء دین در حوالهاث

 [ قابل محیل، محتال و محال علیمه حواله عقدی است الزم و تاها با اراده طرفین آن ] اقاله می باشد. خیار شرط

 [ میسر است همان سه نفرو درج شرط فاسخ نیز در عقد حواله با ارداه طرفین آن ]

   دی تبعتی استت و تتابع    عقد حواله هدان طور که در ابتدا شرح داده شد، هداناد ضدان، کاالت، و رهتن عقت

 وجود دین است.
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 را ثمن بایع که باشد داده حواله مشتری یا بدهد شخصی به را ثمن مشتری که باشد داده حواله بایع بیع در اگر :733ماده

 مسـترد  باید باشد کرده اخذ را ثمن محتال اگر و [اسمت ] شود می باطل حواله ،گردد معلوم بیع بطالن بعد و بگیرد کسی از

 بـری  علیه محال لیکن[ ممی شمود  ولی منفسخ ] نبوده باطل حواله شود [منحل] منفس  اقاله یا فس  واسطه به بیع اگر ،ولی .دارد

 نیز [همه عقمود ] تعهدات سایر مورد در ماده این مفاد. کند رجوع یکدیگره ب تواند می مشتری یا بایع و[ یعنی حواله تمام شده است]

 1.بود خواهد جاری

  ق.م. آمده است؛ 733از تبعی بودن این عقود، دو نتیجه گرفته می شود که این نتایج در ماده 

 نخست:نتیجه 

   اگر بعد از انعقاد این عقود، معلوم بشود اصالً دیای وجود نداشته است، عقد باطل است: زیرا این عقتود

 تابع دین هستاد و اگر دیای وجود نداشته باشد، بالتبع وقوع این عقود بی اساس و باطل است 

 نتیجه دوم:

  سخ می شوند.تبعی[ ماااگر دین موجود بوده و بعداً از بین برود، این عقود ]عقود 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 می شود  بری ضدان از خیار یا اقاله سبب به بیع فسخ صورپ در است مبیع درک ]عهده[ ضامن که کسی ق.م: 715ماده *

 .است صحیح معامله بطالن از ناشی دعوی صلح ولی است باطل باطله معامله بر مبتای دعوی صلح ق.م: 758ماده *
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 زدهم:فصل یا

 فالتــک
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 تعریف کفالت

 باشد می گرفتن عهده به معاای به و کال از مشتق لغت در کاالت  

 شتخص  احضتار  دیگتری  مقابتل  در طرفین از یکی آن موجب به که است عقدی نیز حقوقی اصطالح در 

 گاتته  مکاتول  ثالتث  شتخص  بته  و  لته مکاول له متعهد به و کایل متعهد شخص به. کاد می تعهد را ثالگی

 .شود می

 .کند می تعهد را ثالثی شخص احضار دیگر طرف مقابل در طرفین احد آن موجب به که است عقدی کفالت :734ماده

 .گویند می له مکفول را دیگر طرف و مکفول را ثالث شخص کفیل، را متعهد 

 نکته:

  ،عقدی تبعی است.کاالت هم ماناد عقود ضدان، رهن و حواله 

  تفاوت کفالت با ضمان

  حضتور  بتر  تعهتد  کاالتت،  در ولتی  استت  دین بر تعهد ضدان در که است این در ضدان با کاالت فرق 

 عاتاوین  کاالتت  به دلیل هدین به. است دین ورداخت به ملزم کایل او تخلف صورپ در و است مکاول

 .است شده گاته نیز ناس کاالت و تن کاالت مگل دیگری

 وقوع عقد کفالت

             عقد کاالت، برخالف حواله ]کته بتا سته اراده ماعقتد متی شتود[، بتا دو اراده تشتکیل متی شتود و اراده

 مکاتتتتتتتول در انعقاد بی تاثیر است 

 .می شود واقع له مکفول و کفیل رضای به کفالت :738ماده
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 کفایت دعوی حق بر مکفول له

 علم کایل به تعهداپ مکاول شرط نیست بلکته هدتین کته بدانتد از چته کستی کاالتت         کاالت، عقد در

  باشد اد برای عقد کاالت کافی میک می

 توان از دیوانه نیز کاالت کرد. در مورد مکاول نیز اهلیت شرط نیست و می 

 کافی له مکفول طرف از حق دعوی بلکه ،نیست شرط مکفول عهده بر حقی ثبوت به کفیل علم کفالت صحت در :735ماده

 .باشد آن منکر مکفول چه اگر ،است

 انواع کفالت

 .باشد معلوم آن مدت باید بودن موقت صورت در و موقت یا باشد مطلق است ممکن کفالت :737ماده

 تقاضای احضار در کفالت مطلق و موقت

 از قبل موقت کفالت در ولی کند، تقاضا را مکفول احضار تواند می بخواهد وقت هر له مکفول مطلق کفالت در :739ماده

 .ندارد مطالبه حق موعد رسیدن

 وظایف کفیل

 عهـده  بـر  کـه  حقی عهده از باید واال نماید حاضر است کرده تعهد که مکانی و زمان در را مکفول باید کفیل :741ماده

 .آید بر شود ثابت مکفول

 مکفول بر آن قبول کند، تسلیم اند کرده که شرایطی برخالف یا مقرر مکان و زمان غیر در را مکفول کفیل اگر :744ماده

 تسلیم تقاضای طرفین بین مقرر خالف بر له مکفول اگر هم چنین، و می شود  بری کفیل کرد قبول اگر لیکن نیست، الزم له

 .نیست به قبول ملزم کفیل نماید،

 غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول ندایتد اگتر   متعهد له را ندی توان مجبور ندود که چیز دیگری به  ق.م: 278ماده

 .]اصل ایاای تعهد به طور یکپارچه[ .معادل یا بیشتر ازموضوع تعهد باشد چه آن شی قیدتاً
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  نکته:

 لته را هتر روز    کاد. مگالً بگوید: بایتد مکاتول   ند کایل را ملزم اتوشده، ندی توافق موارد از غیر له مکاول

 .عقد کاالت چاین توافقی نکرده باشادبیاوری  در حالی که در 

 امتناع مکفول له از تَسَلّم

 کاد امتااع آن قبول از له مکاول ولی نداید حاضر قرارداد طبق را  مکاول کایل، که صورتی در: 

 کته   له را نزد حاکم ثابت ندایتد و یتا ایتن    و امتااع مکاول  تواند با شهادپ معتبر، احضار مکاول کایل می

  نزد حاکم احضار نداید، و تبرئه شودمکاول را 

 مـی  کفیـل  ،نماید امتناع آن قبول از له مکفول و کند حاضر مقرره شرایط مطابق را خود مکفول کفیل هرگاه :747ماده

 1.نماید اثبات حاکم نزد احضار یا و حاکم نزد معتبر شهادت با را له مکفول امتناع و مکفول احضار تواند

 وجه التزام

 عمل است شده ملتزم که نحوی به باید بدهد، مکفول احضار عدم صورت در مالی که باشد شده ملتزم کفیل اگر :741ماده

 2.کند

 محل تسلیم مکفول

 عقـد  ایـن کـه   مگر کند، تسلیم عقد محل در را مکفول باید کفیل باشد، نشده معین تسلیم محل کفالت در اگر :742ماده

 3.باشد دیگر محل به منصرف

                                                           
وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اگر صاحب حق از قبول آن امتااع کاد متعهد به  ق.م: 273ماده - 1

 .اقدام مسئول خسارتی که مدکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود

 وان خسارپ تادیه نداید، حاکم]دادگتاه[ تتتتتاگر در ضدن معامله شرط شده باشد که، در صورپ تخلف متخلف، مبلغی به عا ق.م: 231ماده - 2

 [.برخالف حقوق انگلیس] .ندی تواند او را به بیشتر یا کدتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کاد

 مواد مرتبط: - 3
انجام تعهد باید درمحلی که عقد واقع شده به عدل آید مگراین که بین متعاملین قرارداد مخصوصتی باشتد یتا عترف      ق.م: 251ماده *

 ]قانون تکدیلی[  وعادپ ترتیب دیگری اقتضا  نداید.
 در تستلیم  مقتضتیِ  عتادپ،  و عرف این که مگر است، شده واقع آن جا در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع :ق.م 378ماده *

 .باشد شده معین تسلیم برای مخصوصی محل بیع ضدن در یا و باشد دیگر محل
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 به کفیل دادن مهلت

 .شود می داده باشد کافی مکفول کردن حاضر برای که مهلتی کفیل به ،باشد غایب مکفول اگر :743ماده

 متعهد ندی تواند متعدله را مجبور به قبول قسدتی از موضتوع تعهتد ندایتد ولتی حتاکم متی توانتد ]بتدون          ق.م: 288ماده

 اقساط قراردهد. رضایت متعهد له[ نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار

 دهد می قرار اقساطی یا مهلت مقترض برای احوال و اوضاع مطابق حاکم مطالبه، موقع در ق.م: 782ماده. 

 کفیل قهری و حکمی

 بایـد  و است کفیل حکم در کند خارج او رضای بدون او مقام قائم یا حق ذی اقتدار تحت از را شخصی کس هر :748ماده

 .برآید شود ثابت او بر که حقی عهده از باید الواِ کند حاضر را شخص آن

 کفالت در برابر چند بدهکار

 .نمی شود بری دیگران مقابل در هاآن از به یکی او تسلیم به نماید، کفالت شخصی از نفر چند مقابل در یك نفر هرگاه :749ماده

 کفالت از کفیل

 .شود کفیل کفیلِ دیگری شخص است ممکن :735ماده

 کند  حاضر را خود مکفول باید کفیل هر هکذا، و او کفیل دیگری و باشد کفیل کفیلِ شخصی که ورتیـــص در :781ماده

 در مزبوره جهات از به یکی که کدام هر و می شوند  بری سایرین و او کرد حاضر را اصلی مکفول که آن ها از کدام هر و

 .می شوند بری هم او بعد ما های کفیل شد، بری 745 ماده
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  موارد برائت کفیل

 ؛[.ق.م 719مفاد ماده ]در موارد ذیل کفیل بری می شود

 :چه )اگر( در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید. چنان معرفی به موقع کفیل 

 شود. می یاگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز بر :مکفول موقع به حضور 

 :شود. می یشود. کفیل نیز بر  یکه موجب کفالت شده به نحوی براگر ذمه مکفول  برائت ذمه مکفول 

 شود. می یله تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بربه هر دلیلی اگر مکفول  :کفیل تعهد از له مکفول انصراف 

 له به دیگری منتقل شود، مثالً کسی دیهن مهدیون را ضهمانت    اگر دین و طلب مکفول :له مکفول حق انتقال

 ماند. ی برای کفالت باقی نمییجه دین منتقل شود، جاکند، و در نتی

 کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعههد بهاقی    :مکفول فوت

 له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد. چه دین مکفول ماند. و چنان نمی

  :می شود بری [تضمین استکفیل،یک نوع ] کفیل ذیل موارد در :745ماده

 است  شده متعهد که نحوی به مکفول کردن حاضر صورت در .1

 شود  حاضر شخصاً مقرر موقع در مکفول که صورتی در .2

 شود  بری دارد او بر له مکفول که حقی از انحاء از نحوی به مکفول ذمه که صورتی در .3

 نماید  بری را کفیل له مکفول که صورتی در .4

 1شود  منتقل دیگری به انحاء از نحوی به له مکفول [طلبحق ] که صورتی در .8

 مکفول. فوت صورت در .5
 

 فوت مکفول له

 .شود نمی کفیل برائت موجب له مکفول فوت :745ماده

 

                                                           
. وقتی که متعهد له متافی الذمته متعهتد رابته کستی دیگتر ماتقتل        3. ... . 2. ... . 1 :تبدیل تعهد درموارد ذیل حاصل می شود ق.م: 292ماده - 1

 چون در انتقال طلب، تضدیااپ آن هم از بین می روند. علت:نداید. ]انتقال طلب[  
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 رجوع کفیل به مکفول

 مکاتول   هتواند، به جای احضار مکاول، حقی را کته بتر عهتد    کایل می ،مباشرپ مکاول اگر شرط نباشد

 شود. یاست ادا نداید و خود از احضار مکاول بر

  ،چته ورداختته،    تواند به او مراجعته ندایتد و آن   اگر کاالت به اذن مکاول باشد، کایل میدر این صورپ

 مطالبه کاد.

 به یا و نماید ءادا است او عهده به که را حقی ،احضار از تمکن عدم با ،کفیل و بوده مکفول اذن به کفالت هرگاه :781ماده

 حق نباشد مکفول اذن به یك هیچ اگر و کند اخذ داده که را چه آن کرده رجوع مکفول به تواند می ،کند حق ادای او اذن

 1.داشت نخواهد رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ی که دیتن  ایاای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  و لیکن کس ق.م: 257ماده - 1

 دیگری را ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید او می شود و [ حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد.
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 :فصل دوازدهم

 ـلحصـ
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 1صلح

 .صلح در مورد دعوا و  صلح در مورد معامالت 

 صلح در مورد دعوا

 به آیین دادرسی مدنی است. و خود به دو نوع تقسیم می شود  این نوع صلح بیشتر مربوط 

 ؛دهندگاهی، دعوای به وجود آمده را، به صلح ختم می  .9

 جلوگیری می کنند. احتمالی، گاهی با عقد صلح، از دعوای .2

 واقع آن غیر و معامله مورد در احتمالی تنازع از جلوگیری یا و موجود تنازع رفع مورد در یا است ممکن صلح :782ماده

 .شود

 کلیه باشند، داده خاتمه صلح به را خود [احتمهالی ] فرضیه و[ موجود] واقعیه دعاوی تمام کلی به طور طرفین اگر :755ماده

 قـراین  حسـب  بـه  صلح این که مگر نباشد، معلوم صلح حین در دعوی منشاء چه اگر است محسوب صلح در داخل دعاوی،

 .نگردد آن شامل

 عقدی است معوض:صلح در مورد دعوا 

 ی خود ]حق اقامه دعوای[ می گذرندزیرا طرفین از ادعاها. 

 صلح در مورد دعوا، توسط منکر هم امکان پذیر است:

 ن تقاضا اقترار محستوب   تتتتتتتتتتاد نیز می تواند تقاضای صلح کاد  اییعای کسی که دعوا را انکار می ک

 .ندی شود

 .شود نمی محسوب اقرار صلح درخواست بنابراین است، [مُجازجایز ] نیز دعوی انکار با صلح :788ماده

 . شود واقع صلح مورد است ممکن شود می تولید جرم از که خصوصی حقوق :785ماده

  در این جا جرم رخ داده است و زیان هم وارد شده است، زیان دیده صلح می کاد 

 .خود جرم جابه عدومی دارد و جابه عدومی آن قابل صلح ندی باشد 

                                                           
 طرفین صلح: مصالح و متصالح. - 1
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 طرفین صلح باید اهلیت و اختیار داشته باشند:

 1.باشند داشته صلح مورد در تصرف و معامله اهلیت باید طرفین صلح صحت برای :783ماده

 ال صلح بر امر غیر مشروع:هر صلحی صحیح است، اِ

 2.باشد غیرمشروع که امری بر صلح جز است نافذ صلح هر :784ماده

 صلح در مورد معامالت

  دیگر این نوع صلح: صلح در مقام معامله یا صلح بدوی یا ابتدایی است نام های 

     صلح در مورد معامله، عقدی است که به جای بعضی از اعدال حقوقی می آید و اثر آن هدتان اثتر عدتل

 حقوقی مورد نظر را دارد، اما احکام خاصه آن را ندارد 

 ًاثر بیع تملیک است، که بیع یک سری احکام خاص دارد. اما می توان با صلح مهالی را بهه دیگهری     مثال

 احکام خاصه بیع.تملیک کرد بدون 

 احکـام  و شرایط لیکن دهد می است شده واقع آن جایبه  که را معامله نتیجه چند هر معامالت مقام در صلح :785ماده

 بدون بود، خواهد بیع نتیجه همان آن نتیجه عوض، مقابل در باشد عین صلح مورد اگر بنابراین ندارد  را معامله آن خاصه

 3.شود جریمُ آن در بیع خاصه احکام و شرایط که این

 

 

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 باشد  داشته نیز را ثدن یا مبیع در تصرف برای اهلیت معامله برای قانونی اهلیت بر عالوه باید، مشتری و بایع از یک هر ق.م: 348ماده *

 باشد  داشته اهلیت خود مال در تصرف و ]اختیار[ معامله]اهلیت[ برای باید واهب ق.م: 795ماده *

 متعاملین باید برای معامله اهلیت ]استیاا[ داشته باشاد. ق.م: 211ماده *

 .است نافذ نباشد، قانون ]امری[ صریح مخالف که صورتی در اند، ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 11ماده - 2

 شخص به بیــــع قصد به را خود حصه شریک دو از یکی و باشد مشترک نار دو بین تقسیدی قابل ماقول غیر مال هرگاه ق.م: 515ماده - 3

 و شتاعه  حتق  را حتق  ایتن   - .کاتد  تدلتک  را مبیعه حصه و بدهد او به است داده مشتری که را قیدتی دارد حق دیگر شریک کاد، ماتقل ثالث

 .گویاد می شایع را آن صاحب
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 .باشد بیع مقام در چند هر نیست صلح در شفعه حق :789ماده

  ترتیبتی کته واقتع شتده در     هرگتاه ستازش در دادگتاه واقتع شتود، موضتوع ستازش و شترایط آن بته            آ.د.م: 152ماده

   رسد. یا دادرسان و طرفین می  مجلس ماعکس و به امضای دادرس و صورپ

نامه تاظیدی توسط قاضی مجری قرار در حکتم ستازش بته     چاانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش :تبصره

  عدل آمده در دادگاه است

   نامه غیر رسدی باشد طرفین بایتد در دادگتاه حاضتر     شده و سازش هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع آ.د.م: 153ماده

مجلتس نوشتته شتده و بته امضتای دادرس دادگتاه و طترفین         طترفین در صتورپ    شده و به صحت آن اقرار ندایاد. اقرار

 نامه دادرسی را توجه به مادرجاپ سازش رسد در صورپ عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون می

 ادامه خواهد داد.

 ع صلح، از نظر معوض یا مجانی بودنانوا

  صلح در مورد معامله مدکن است معوض باشد یا مجانی  اما صلح در مورد دعوا هدیشه معوض است 

 اسهت و   صلح در معامالت بستگی به نوع عقد دارد: اگر صلح به جای عقود معوض منعقد بشود، معوض

 اگه به جای عقود مجانی منعقد بشود، مجانی است.

 است. [مُجاز] جایز نیز بالعوض صلح :787ماده

 1عقدی الزم است صلح،

  موارد فسخ صلح عبارتاد از: خیاراپ + یا اقاله 

 خیار به فس  موارد در مگر خورد نمی هم بر و باشد شده واقع جایزه عقود مقام در چه اگر استالزم  عقد صلح :751ماده

 .اقاله یا

 .صلح در دعوا در دو مورد به هم می خورد: خیار شرط و خیار تخلف از شرط 

 فسـ   آن را نمی تواند هیچ یك و است طرفین بین [الزمقاطع ] باشد تسامح به مبنی یا تنازع مورد در که صلحی :751ماده

 [.خیار شرط]  خیار اشتراط یا شرط تخلف صورت در مگر باشد غبن ادعای به چه اگر کند

                                                           
ق.م، جواز عقد نیست، بلکه ماظور مباح بودن صلح  888اعم از معوض و بالعوض، عقدی الزم است و ماظور از جایز در ماده صلح  - 1

 بالعوض است  حکم تکلیای.
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 صلح:

 علم اجدالی در آن کاایت می کاد  این نوع صلح هدیشه معوض است: در دعاوی:
 

 در معامالپ:
صلح در معامالپ بستگی به معامله مورد نظر دارد: اگتر مغاباته ای باشتد، علتم      بالعوض:

 معوض: .کافی است مساحده ای باشد علم اجدالی و اگرتاصیلی در آن مورد نیاز است 

 اشتباه در صلح

  از آن جایی که صلح از عقودی است که در آن شخصیت طرف، مهم و علت عدده عقد است، اشتباه در

 آن، باعث بطالن صلح است 

  1است   3اشتباه در سایر موارد ]از جدله مورد معامله و ...[ نیز تابع حقوق مدنی 

 .است باطل صلح باشد شده واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مصالحه طرف در اگر :752ماده

 اکراه در صلح

  مراجعه شود. 3به مبحث اکراه در جزوه حقوق مدنی 

 نیست. نافذ اکراه به صلح :753ماده

  است  معاویماظور از اکراه در این ماده، اکراه 

 اکراه ]معاوی[ موجب عدم ناوذ معامله است اگر چته از طترف شتخص ختارجی غیتر از       ق.م: 203ماده

 .متعاملین واقع شود

 تدلیس در صلح

 .است فس  خیار موجب صلح در تدلیس :754ماده

 شود معامله طرف فریب موجب که عدلیاتی از است عبارپ تدلیس ق.م.: 435ماده. 

 

 

                                                           
  .3رک. فصل دوم جزوه حقوق مدنی  - 1

http://www.baladi.ir/
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 ق.م. 758ماده شرح 

 معاملـه  بطالن از ناشی دعوی صلح ولی [،سالبه به انتفاء موضهوع ] است باطل باطله معامله بر مبتنی دعوی صلح :758ماده

 .است صحیح

 ق.م. 758شرح ماده 

 بند

 اول:

طرفین تصور می کااد که معاملته صتحیح    اما ،معامله ای باطل است مثال:است:  باطل ،باطله معامله بر مبتای دعوی صلح

است و در حال انجام تعهداپ خود هستاد که در این هاگام بین آن ها دعوا رخ می دهد  حال اگر چاین دعتوایی را بته   

 ق.م. است. 878از مصادیق ماده  .ق.م 878باطل بوده است. باد اول ماده  ،صلح ختم کااد، باطل است: زیرا معامله مباا

 بند

 دوم:

معامله ای باطل است و طرفین هم بر این بطتالن آگتاهی دارنتد و     مثال:است:  صحیح ،معامله بطالن از ناشی دعوی صلح

می داناد که باید عوضین را وس بدهاد، حال در حین وس دادن عوضین اگر دعوایی رخ بدهد و این دعوا را در نهایتت  

 به صلح ختم کااد، این صلح صحیح است.

 

 1.است باطل صلح است بوده منتفی صلح موضوع که گردد معلوم صلح از بعد اگر :757ماده

 استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها

 همـه  [پولمعینی ] نفقه که شود متعهد گیرد می که الصلحی مال عوض در طرفین احد است ممکن صلح عقد در :755ماده

 واقـع  ثالث اشخاص یا شخص نفع به یا مصالحه طرف نفع به است ممکن تعهد این کند تادیه معین مدت تا ماهه همه یا ساله

 2.شود

 منتفـع  فـوت  از بعد که نمود شرط است ممکن باشد شده واقع که کس هر نفع به قبل ماده در مذکوره تعهد در :759ماده

 . شود داده او وراث به نفقه

                                                           
 .است باطل بیع نداشته وجود مبیع که شود معلوم معین ]و کلی در معین[ عین بیع در اگر ق.م: 351ماده - 1

 مواد مرتبط:    - 2

 197متاده  معامالپ و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است، مگر درمورد ]باتد دوم[  ق.م: 231ماده *

 ]تعهد به ناع ثالث[ 

 آن را ختالف  عقتد  موقتع  در ایتن کته   مگتر  استت،  محستوب  شخص آن خود برای معامله آن کاد می معامله که کسی :ق.م 195ماده *

 ناتع  بته  هتم  تعهتدی  کاد می خود برای شخص که معامله ضدن در است مدکن مع ذالک .شود ثابت آن خالف بعد یا نداید تصریح

 .باداید ثالگی شخص
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  رسد. مگر این کهه خهالف آن شهرط    چون تعهد به نفع ثالث قائم به شخص است و به ارث ]ثالث[ نمی

 شده باشد.

 :اگر ثالث تعهد مزبور را رد کاد،] یا فوپ کاد، یا ثالث موجود نباشد و ...[ و یا به هر دلیلتی تعهتد    یعنی

به ناع ثالث اجرا نشود، این تعهد از بین ندی رود و باید به ناع طرف دیگر معامله ]طرفی کته بته ستود    

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

 معامله، نه وارث ثالث[ اجرا می گردد 

       تعهد به ناع ثالث یک استگاا  است و استگاا  باید تاسیر مضیق بشود. یعای ندتی تتوان آن را بته متوارد مشتابه

ثالث. وس تدلیک بته ناتع ثالتث  نیتاز بته      سرایت داد  هر چیزی به ناع ثالث قبول می خواهد، بجر تعهد به ناع 

 1قبول ثالث دارد.

 ایـن کـه   مگر شود نمی فس  نفقه متعهد افالس یا ورشکستگی به شود می واقع فوق ماده دو طبق بر که صلحی :771ماده

 .باشد شده شرط

 پایانینکته 

  و فقها به صلح ]سید العقود[ استااد  2ق.م. 10در بیشتر جاهایی که عقدی نامعین باشد، حقوق دانان به ماده

 کااد.می 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3، رک. فصل دوم جزوه حقوق مدنی برای دیدن توضیحاپ بیشتر - 1
 .است نافذ نباشد، قانون ]امری[ صریح مخالف که صورتی در اند، ندوده ماعقد آن را که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای ق.م: 11ماده - 2

http://www.baladi.ir/
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 :فصل سیزدهم

 ـنرهــ
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 1تعریف رهن

 .دهد می داینه ب وثیقه برای را مالی ،مدیون آن موجب به که است عقدی رهن :771ماده

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

  2سبب )مقتضی( دین ایجاد شده باشد.وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما ممکن نیست و دست ک  باید 

 وثیقه

 وثیقه یعنی تضمین، یعنی چیزی که طلب شخص را تضمین می کند؛ 

 وثیقه بر دو نوع است: شخصی و عینی؛ 

  در وثیقه شخصی، یک شخص، طلب داین را تضدین می کاد 

   د.وثیقه شخصی ایجاد می کنن« ضمان، حواله و کفالت»سه عقد 

  اما در وثیقه عیای، یک مال، طلب داین را تضدین می کاد  وثیقه عیای، هدان حق عیای تبعی است 

 وثیقه عینی بر سه نوع است: قراردادی، قضایی و قانونی؛ 

  ،است. وثیقه عیای قراردادیعقد رهن 

 رهن عقد عینی است

 ،عقدی است که قبض)تسلیم  در آن ها شرط صحت عقد است و اگر مال تسلیم نشتود عقتد    عقد عیای

 صورپ نگرفته است 

  یعای عقود عیای سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض، در نتیجه وقوع عقد عیای زمانی است که قبض واقع

 3می شود 

  و قبض واقع شده تلقی می شود اگر عقد رهن با ساد رسدی ماعقد بشود، ساد رسدی قائم مقام قبض است 

                                                           
 ماناد عقود ضدان، کاالت و حواله، عقدی تبعی است. نیزرهن  - 1

 است. باطل است، نشده ایجاد آن سبب هاوز که دیای ضدان ق.م: 591ماده - 2
 عقود عیای: عقد موجد حق انتااع، وقف، بیع صَرف، رهن و هبه. - 3
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 قبض استمرار ولی شود، داده می گردد معین طرفین بین که کسی تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون مال :772ماده

 .نیست معامله صحت شرط

  تفاوتیك 

    تااوپ رهن با سایر عقود عیای این است که اگر مال تسلیم بشود و دوباره به دست راهن بیاتتد، عقتد

هدچاان وابرجاست و الزم نیست که عین مرهونه در ید مرتهن استدرار یابد: یعای امکان دارد که متال  

 باشد.در ید راهن، اما در وثیقه مرتهن 

 شرایط مال مرهون

 د، باید قابل نقل و انتقال باشد  زیرا هدف واقعی از رهن ایتن استت کته اگتر     مالی که رهن داده می شو

راهن دین خود را ورداخت نکاد، مرتهن بتواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را بردارد  یعای 

مال مرهونه باید قابلیت تدلک و فروش را داشته باشد  در نتیجته ندتی تتوان متال موقوفته را بته رهتن        

 را که فروش مال موقوفه با هدف وقف ماافاپ دارد گذاشت  چ

 1.شود واقع رهن مورد تواند نمی نیست قانونی انتقال و نقل قابل که مالی هر :773ماده

 رهن دین و منفعت

 .است باطل [و کلی] منفعت و دین رهن و باشد [و کلی در معین] معین عین باید مرهون مال :774ماده

 را نمی توان رهن گذاشت « منفعت»و « دین»و « کلی»مال 

 قابل قبض نیست.« کلی»باطل است  چون « کلی»رهن  «کلی»

 رهن برای وقوع به قبض نیاز دارد و از آنجایی که دین قابل قبض نیست، رهن آن نیز مدکن نیست. دین:

 بلکه در طول زمان از بین می رود. عت ماناد عین نیست که باقی بداند چون ماا منفعت:

 

                                                           
 قتدرپ  بتایع  که چیزی ندارد یا عقالیی مااعت یا و مالیت که چیزی یا و است مداوع قانوناً آن فروش و خرید که چیزی بیع ق.م: 345ماده - 1

 .باشد تسلّم بر قادر خود مشتری این که مگر است، باطل ندارد آن تسلیم بر
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 شرایط دین

    خیاری بودن دین ماافاتی با رهن گذاشتن برای آن ندارد  اگر عقد مباا فسخ بشود، رهن هم ختود بته

 خود مرتاع می شود.

 قابـل  است ذمه اشتغال موجب که عقدی ولو شود، داده رهن است ممکن [دیمن باشد ] ذمه در که مالی هر برای :778ماده

 1.باشد فس 

 تعداد راهن و مرتهن

  اشاره بته اشتاعه در    887اشاعه فقط در مالکیت نیست، بلکه در تدام حقوق متصور است: باد اول ماده

حق عیای تبعی دارد  مگال ماده این است که: چاد نار از یک نار طلب دارند و آن یک نار یک متال را  

ور بته طتور مشتاع    به هده طلبکار ها به عاوان وثیقه می دهد، در این صورپ طلبکاران بر روی مال مذک

 رند.حق عیای تبعی دا

 ایـن صـورت   در بدهـد،  رهن دارد نفر چند یا به دو که 2دین چند یا دو مقابل در را مالی یك نفر است ممکن :775ماده

 یك نفر به را 3مال یك نفر دو است ممکن هم چنین و باشد  کسی چه تصرف در رهن که کنند معین تراضی به باید مرتهنین

 4.بدهند رهن دارد آن ها از که طلبی مقابل در

 «رهن مازاد»و « رهن مکرر»

 رهن مکرر را بیان کرده که با رهن مازاد تااوپ دارد: رهن مازاد مبتای بر  [،ق.م. 779] باد اول این ماده

ترتیب در استیاای طلب است: یعای ابتدا مرتهن نخست طلب خود را از ثدن مال مرهونه بر متی دارد،  

 و اگر چیزی باقی ماند به مرتهن دوم می رسد و به هدین ترتیب... .

 

                                                           
 .باشد موجود آن در ]حق فسخ[ فسخی شرط چه اگر ندود، ضدانت است مدکن را دیای هر ق.م: 595ماده - 1
 چه با رقم یکسان و چه با رقم متااوپ. - 2
 که مدکن است مشاع باشد و یا مال یکی از آن ها. - 3
 .اشاعه به نحو واحد شیئی در متعدد مالکین ]صاحبان حق[ حقوق اجتداع از است عبارپ شرکت ]اشاعه[ ق.م: 871ماده - 4
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 قبض مال در فرض تعدد مرتهنین

 تعدد مرتهاین از آن جایی که مال به هر کدام که داده شود، ترجیح بالمرحج است، باید هده  در فرض

بر این تراضی کااد که مال در ید یکی از آنان باشد و یا این که توافق کااد که مال به شخص ثالگی داده 

 شود 

 ه آن جایی کته اراد  هر کسی که مرتهاین برای نگهداری مال معین کااد، وکیل آنان در قبض است و از

گاه مال به وکیل داده شود، مگل این است کته متال را هدته مترتهاین     وکیل و اراده موکل یکی است، هر

 قبض کرده اند.

 توکیل برای فروش مال مرهون

    رویه از این قرار است که در عقد رهن، اگر راهن دین خود را نپردازد، مرتهن باید به دادگتاه مراجعته

 ق.م.[  889وش مال مرهونه را از مرجع فوق باداید ]ماده کرده و تقاضای فر

 رتهن خود مال را تتتتتتاما راهن می تواند به مرتهن وکالت بدهد که اگر دین خود را به وی نپرداخت، م

 و طلب خود را از این فروش بردارد.بی واسطه و بدون رجوع به دادگاه باروشد 

 :در این نوع وکالت استثناییشرط 

     وکالت عقدی اذنی است، و با فوپ هر یک از طرفین به هم می خورد. اما استگاائاً در وکتالتی کته بترای

 1 با فوپ، وکالت به هم نخوردکرد که  شرطفروش مال مرهونه داده می شود می توان 

 حال در این نوع وکالت اگر چاین شرطی گاجانده شود، بعد از فوپ مرتهن، ورثه وی حق دارند که مال 

وپ وی زایتل  تتت ورثه مرتهن می رسد و با ف یعای وکالت در فروش مال مرهونه بهمرهونه را باروشاد: 

ندی شود  و اگر راهن بدیرد، مرتهن یا ورثه او حسب االمر می تواناد مال مرهونه را باروشتاد و طلتب   

 ود را از این راه به دست بیاورند.خ

 

                                                           
 البته اگر شرط نشود، تابع قواعد عدومی وکالت است و با فوپ زایل می شود. - 1
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 نکته:چند 

 مرتهن داده می شود، می توان شترط کترد کته ایتن وکالتت بته ورثته او         در وکالتی که برای فروش مال به

 ]مرتهن[ نرسد 

    این نوع وکالت الزم نیست که حتداً در ضدن عقد رهن داده شود، بلکه می توان آن را جدای از عقتد رهتن

 ماعقد کرد 

       عتین   هرگاه مرتهن که وکیل در فروش مال بوده، مال را بته ختودش باروشتد، متی گتوییم مترتهن از

 مرهونه حق خود را استیاا کرده است و نه از قیدت آن 

   وکالتی که برای فروش مال به مرتهن داده می شود، معلق است بر عدم ایاای دین از جانب راهتن  در

 نتیجه هرگاه راهن دین خود را بپردازد، وکالت داده شده، خود به خود مااسخ می شود.

وکالــــت در 

ــال  ــروش م ف

 مرهونه:

 مال به خود به جای طلب: مرتهن از عین مرهونه طلب خود را بر می دارد در فروش 

 در فروش مال به دیگری و دریافت طلب: مرتهن از ثدن مرهونه طلب خود را اخذ می کاد.

 وکالت در فروش مال مرهونه با شرط نتیجه، به صرف اشتراط حاصل می شود: یعای با عقد به وجود می آید.

 اگر [ که،شرط نتیجه] کند وکیل را مرتهن راهن است ممکن [جداگانهعلی حده ] عقد موجب به یا رهن عقد ضمن در :777ماده

 نیـز  و کنـد   اسـتیفاء  را خود طلب آن قیمت یا مرهونه عین از مرتهن ننمود، اداء را خود [دینقرض ] راهن مقرر موعد در

از وکالـت ]  که است ممکن باالخره و باشد  او ورثه با مرتهن فوت از بعد مزبور وکالت [شرط ضمن عقمد دهد ] قرار است ممکن

 1.شود داده ثالث شخص به [همان ابتدا و یا معلق بر فوت

 اجبار راهن به فروش

  وکالت در فروش مال مرهونه ابتدا به ساکن ]به طور طبیعی[ وجود ندارد  یعای اگر وکالت در فروش داده

 ق.م.[ عدل بشود  889رتهن وجود ندارد و باید طبق رویه ]ماده نشود ]شرط نشود[، چاین حقی برای م

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 ]مگتل یتا قیدتت[ را    آن بتدل  کااتده  تلف باید شود، تلف دیگری شخص یا راهن خود عدل واسطه به مرهونه عین اگر ق.م: 791ماده *

 بود  خواهد ]خود به خود[ رهن مزبور بدل و بدهد

 .بود نخواهد فوق ماده در مزبور بدل شامل 888 ماده در مذکور وکالت ق.م: 792ماده *
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 حاضـر  دیـن  اَدای و آن فـروش  برای هم راهن و باشد نداشته وکالت مرهونه عین فروش برای مرتهن هرگاه :779ماده

  .کند دیگر نحو به دین دایاَ یا بیع به اجبار تا می نماید رجوع حاکم به مرتهن نگردد

 مجمل و البته اختالفی!ای مهم، : ماده ق.م 775ماده 

 شرطی که در این ماده آمده، شرط خالف مقتضای ذات   «:پیرو نظرات دکتر شهیدی و امامی» دکتر برادران

عقد و باطل و مبطل است؛ چرا که هدف غایی وثیقه بودن مال این است که مرتهن بتواند از فروش مهال  

 x مرهونه طلب خود را به دست بیاورد؛

 1است. صحیح عقدباطل، اما « به دلیل نامشروع بودن»شرط  : «پیرو نظرات دکتر کاتوزیان»دکتر شهبازی 

 .است باطل[ ؟شرطعقد یا ] ندارد را مرهونه عین 2فروش [تقاضای] حق مرتهن که باشد شده شرط اگر :775ماده

  فروش شرطی که در این ماده آمده است، ناظر بر وکالت در فروش مال نمی باشد، بلکه منظور حق تقاضای

 مال است.

 طلبکارانتقدم مرتهن بر سایر 

  ،]و طلبکاری که چاین حقی را نداشته باشد، « طلبکار با وثیقه»طلبکاری که حق عیای تبعی دارد ]مرتهن

 نامیده می شود « طلبکار عادی»

  طلبکار با وثیقه فقط تا حد وثیقه بر سایر غرما مقدم است و هرگاه مال مرهونه کااف طلب او را ندهد و

وی نتواند دین خود را تدام و کدال از این راه به دست بیاورد، نسبت با مابقی طلب خود، طلبکار عتادی  

 محسوب می شود 

  طلبکاری کته حقتوق مدتتازه دارد مقتدم نیستت:      البته الزم به ذکر است که طلبکار با وثیقه ]مرتهن[ بر

 3یعای ابتدا ناقه ورداخت می شود و سپس حقوق مرتهن 

                                                           
 قضاوپ است.این نظر مالک آزمون های وکالت و  - 1
 تبلور عیای بودن وثیقه در امکان فروش مستتر است که از آن طریق مرتهن به حق خود برسد. - 2
 و بتوده  مدتتاز  طلب مزبور ناقه بابت از او طلب و نداید دعوی اقامه خود گذشته زمان ناقه برای می تواند حال هر در زوجه ق.م: 1215ماده - 3

 ناقته  مطالبته  متی تواناتد   آتیته  به نسبت فقط اقارب ولی بود، خواهد غرما ]اعم از مرتهن[ بر مقدم زن شوهر ورشکستگی یا افالس صورپ در
 .ندایاد
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 1.داشت خواهد رجحان دیگری طلبکار هر بر مرتهن رهن، قیمت از خود طلب استیفای برای :751ماده

 اولویت در پرداخت دیون

 :سایر طلبکاران ]عادی[. سوم:      وثیقه؛طلبکار دارای حق  دوم:طلبکار دارای حقوق ممتازه؛    ابتدا 

 فزونی و نقص قیمت مال مرهون

 حاصـل  ،عکس بر اگر و است  آن مالك مال مازاد شود، فروخته مرتهن طلب از بیش قیمتی به مرهون مال اگر :751ماده

 .کند رجوع به راهن نقیصه برای باید مرتهن باشد، کمتر فروش

 اعسار و ورشکستگی راهن

 .شود می شریك غرماء با مرتهن باشد، شده سلَّفَمُ راهن اگر قبل ماده اخیر قسمت مورد در :752ماده

 پرداخت بخشی از دین

 ول کاتد، وی  تتتتتترهن تجزیه ناوذیر است  یعای اگر راهن بخشی از دین خود را بدهد و مرتهن هم قب

باداید، مگر این کته مترتهن بته    ندی تواند با این ورداخت، تقاضای آزاد کردن بخشی از مال مرهونه را 

 این کار رضایت بدهد.

 و نمایـد  مطالبـه  را نـــره از مقداری ندارد حق 2[،و مرتهن نیز قبول کند] کند دااَ را دین از مقداری راهن اگر :753ماده

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب مرتهن و راهن بین که این مگر ،دارد نگاه دین کامل تادیه تا را آن تمام تواند می مرتهن

                                                           
 مواد مرتبط:  - 1

سایر بستتانکاران مقتدم استت و اگتر      اگر چیزی از ترکه در مقابل دیای رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ق.ا.ح: 227ماده   *

شود و اگر کدتر باشد مرتهن نسبت به باقیدانده  مابین بستانکاران تقسیم می مرتهن زاید باشد مقدار زاید  بهای مال مرهون از طلب

  ماناد سایر بستانکاران خواهد بود طلب خود

در هر مورد که اجراییه متعدد به قسدت اجرا  رسیده باشد، دادورز)مأموراجرا  باید حق تقدم هریتک از محکتوم    ق.ا.ا.م: 145ماده  *

. اگر مال ماقول یا غیر ماقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شترطی  1لهم را به ترتیب زیر رعایت نداید: 

وامگال آن یا در توقیف تأمیای یا اجرایی باشد محکوم له نسبت  به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکتوم لهتم حتق تقتدم     

 . ... .4. ... . 3 . ... .2خواهد داشت. 

متعهد ندی تواند متعدله را مجبور به قبول قسدتی از موضوع تعهد نداید ولی حاکم می تواند ]بدون رضایت متعهد لته[ نظتر    ق.م: 277ماده - 2

 به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قراردهد.
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 :علت حکم ماده فوق

    ،چون هر جزیی از عین مرهونه وثیقه تدام دین است  باابراین اگر مدیون بخشی از دین را اَدا کاد ]هتر مقتدار
 ولو بیشترین درصد آن را[، هیچ جزیی از مال مرهونه آزاد ندی شود 

  مرهونه برای آن بخش از طلب که بتاقی مانتده   اگر راهن از بخشی از دین ابرا  بشود، باز هم هدچاان تدام مال
 است، رهن باقی می ماند 

      اگر راهن فوپ کاد و ورثه مقداری از دین را اَدا  کااد و مقداری از آن باقی مانده باشتد، در ایتن صتورپ نیتز
 هدچاان تدام مال مرهونه برای مقدار باقی مانده دین، رهن باقی می ماند.

 تبدیل مال رهن

  اراده ها اقتضا می کاد که طرفین بتواناد مال مرهونه را عوض کااد و یا این که بخشی از اصل حاکدیت

 آن را آزاد کااد و ... 

 .است جایز طرفین تراضی به دیگر به مال [عین مرهونه] رهن تبدیل :754ماده

 گاه کسی عین مرهونه را تلف کاد، عوض ]بدل[ آن خود به خود رهن قرار می گیرد.هر 

 متعلقات رهن توابع و

 داخـل  نیـز  رهن در شود می محسوب مبیع جزء متعلقات، عنوان به صریح قید بدون بیع عقد در که چیزی هر :758ماده

 1.بود خواهد

 .اگر چیزی صریحاً از مال مرهونه استگاا شده باشد، جز  رهن محسوب ندی شود 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 وقتف  در داخل می شود محسوب موقوفه عین مُتَعَلَقاپ و توابع از یا جز  عادپ و عرف حسب بر یا طبعاً که چیزی هر ق.م: 55ماده *

 است  مذکور بیع فصل در که نحوی به کاد، استگاا  آن را واقف این که مگر است،

 بتر  داللتت  قتراین  یتا  شتود  شتدرده  مبیع توابع یا از جز  عادپ ]عرف و عادپ محل[ و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 385ماده *

 جاهتل  متعتاملین  چته  اگر و باشد نشده ذکر صریحاً عقد در چه است، اگر مشتری به متعلق و بیع در داخل نداید مبیع در آن دخول

 باشاد  عرف بر

 در صتریحاً  این کته  مگر ندی شود، بیع در داخل نشود شدرده مبیع تابع یا جز  عادپ و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 387ماده *

 ]اصل عدم انتقال ملک[  .باشد شده ذکر عقد

نتتوان   بته طتوری کته    باشد، باا به ملصق چه هر و مجری و مَدَر خانه بیع در و اشجار باغ، بیع در فوق، مادۀ دو به نظر ق.م: 385ماده  *

 درختت  بیع در میوه و زمین بیع در زراعت عکس، بر و می شود  به مشتری متعلِق ندود، نقل خرابی بدون آن را ]ماناد در و واجره[

 شود  شدرده توابع از عرف حسب بر یا باشد شده تصریح این که مگر ندی شود، به مشتری متعلِق حیوان بیع در حدل و

 باشد  شده تصریح آن که مگر بود، نخواهد بیع در داخل شیی آن باشد، عرفاً مشکوک مبیع در شیئی دخول هرگاه ق.م: 389ماده *

 .است جایز نیز مبیع از آن استگاا  است، جایز مستقالً آن فروش که چیزی هر ق.م: 351ماده *
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 ثمره و زیادتی حاصل در رهن

 در و بـود  خواهد رهن جزء باشد متصل که صورتی در شود، حاصل آن در است ممکن که زیادتی و رهن ثمره :755ماده

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب طرفین بین عقد ضمن این که مگر 1است، به راهن متعلق باشد منفصل که صورتی

 جز  رهن محسوب می شود: زیرا از عین قابل تاکیک ندی باشد. منافع متصل:

 و متعلق به راهن است، مگر این که شرط خالف شده باشد. جز  رهن نیست: منافع منفصل:

 رهن تصرف

    رهای است که در آن راهن به مرتهن اذن می دهد که از ماافع مال استااده نداید  زیرا اگر قترار استت

 این است که مال در تصرف او باشد. ماافع به مرتهن برسد، الزمه اش

 رهن مستعار یا رهن مال غیر

  مالی برای رهن گذاردن ندارد، و به هدین دلیل مالی را از دیگری عاریه می گیترد و بته   جایی که راهن

 اذن مُعیر به رهن می گذارد.

 لزوم و جواز رهن

   مرتهن ماناد هر صاحب حقی، می تواند از حق خود بگذرد  اما گذشتن از حق خود به مازله این نیستت

حق مرهونه خود گذشته و طلب او به طلب عادی  که از طلب خود گذشته است، بلکه وی فقط از داشتن

 و بدون وثیقه تبدیل شده است.

 را آن بخواهـد  وقت هر تواند می مرتهن بنابراین، و است الزم راهنه ب نسبت و جایز مرتهن به نسبت رهن عقد :757ماده

 رهـن  شود بری آن از قانونی انحای از نحوی به یا و نماید ادا را خود دین این که از قبل تواند، نمی راهن ولی زند هم بر

 .دارد مسترد را

  اگر رهن از ناحیه راهن فسخ بشود، نقض غرض است و قانون امکان چاین چیزی را ندی دهد 

 3نسبت به راهن الزم و نسبت به مرتهن جایز است  2:رهن عقدی دو وجهی است 

  طرف الزم و نسبت به طرف دیگر جایزند.عقود کاالت و ضدان ضم ذمه نیز دو وجهی می باشاد و نسبت به یک 

                                                           
 یعای جزو رهن نیست. - 1

 جایز. دیگر طرف به نسبت و باشد الزم یک طرف به است مدکن عقد ق.م: 157ماده - 2

 عقود دو وجهی از حیث احکام لزوم و جواز مشدول قواعد عقد الزم است. نکته: - 3
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 وت راهن و مرتهنف

  حاظ اهلیت راهن، تا این که مال به  قبض مرتهن برسد خیلی مهم است 

  اگر راهن قبل از تسلیم مال به مرتهن، بدیرد رهن باطل است 

 .و اگر راهن قبل از تسلیم مال به مرتهن، محجور شود، عقد رهن ماعقد ندی شود 

به منظور صدمه تواند ] می راهن مرتهن، فوت صورت در ولی 1نمی شود منفس  رهن مرتهن یا راهن [یا حجرموت ] به :755ماده

 در. شـود  داده می شـود  معین ورثه و او تراضی به که [وکیمل در قمب   ثالثی ] شخص تصرف به رهن که نماید تقاضا [ندیدن مال

 .می شود معین حاکم طرف از مزبور شخص تراضی، عدم صورت

 علت حکم این ماده:

 شرایط امین بودن را نداشته مدکن است وراث او  ن مرهونه در ید مرتهن امانت است،جایی که عیاز آن

 یعای خود مرتهن مورد قبول راهن بوده، اما وراث وی مورد قبول راهن نیست. باشاد 

 مسئولیت و امانت مرتهن

 در مگـر  بود، نخواهد آن شدن ناقص یا تلف مسئوول مرتهن بنابراین و است، محسوب امانت مرتهن در ید رهن :759ماده

 2.تقصیر صورت

       این نوع امانت، امانت مالکانه است  یعای امانت با اراده مالک صورپ می گیترد، ماناتد عاریته، ودیعته، اجتاره و

انت قتراردادی نیتز   تتتتتتت تدام عقودی که در آن ها به این صورپ مال امانت داده می شود: به این نوع امانت، ام

 می گویاد 

     بر خالف امانت قانونی، در امانت مالکانه، برای استرداد مال، مالک باید به سراغ امین برود و متال ختود را وتس

 بگیرد 

         امانت مالکانه نیاز به تصریح قانون گذار ندارد و در هر جایی که کستی متال ختود را بته دیگتری بدهتد، امانتت

 صورپ می گیرد.

                                                           
اما به تدلیکی یتا عهتدی بتون رهتن، هتیچ       –آنچه مسلم است: رهن عقدی اذنی ندی باشد  چون با فوپ راهن یا مرتهن به هم ندی خورد.  - 1

 کس واسخ نداده است.

 داده قترار  امتین  مال آن به نسبت را او قانون این مقرراپ و باشد متصرف مستودع از غیر عاوانی به را غیر مال کسی هرگاه ق.م: 531ماده - 2

 ضتامن  آن ها امگال و علیه مولی یا صغیر التتتتتتتتبه م نسبت یتول یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر باابراین، است: مستودع مگل باشد،

 متصترف  رد، امکتان  با متصرف امتااع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صورپ در و تعدی  یا تاریط صورپ در مگر باشد، ندی

 .نباشد او فعل به مستاد چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تلف مسئول
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 بقای امانت پس از انحالل رهن

 ،ننمایـد  رد را آن مطالبـه  وجود با اگر لیکن، است، [ودیعمه ] امانت مرتهن یددر  رهن مدیون، ذمه بَرائت از بعد :791ماده

 .باشد نکرده تقصیر چه اگر بود خواهد آن ضامن

  این ماده از بین رفتن رابطه مباای رهن را بیان می کاد 

  است  امانت مالکانهچون در ایاجا است   در حکم ضامناگر با وجود مطالبه راهن، مرتهن مال را رد ناداید، وی 

           وس از این که ید امین به ضدانی تبدیل شد، وی مستئول هتر عیتب و نقصتی خواهتد بتود، حتتی اگتر تقصتیری

 .ماژور نیز مسدوع ندی باشدمرتکب نشده باشد  یعای احراز تقصیر وی الزم نیست و استااد به فورس 

 رهن قهری بدل عین

 [ رامثمل یما قیممت   ] آن بدل کننده تلف باید شود، تلف دیگری شخص یا راهن خود عمل واسطه به مرهونه عین اگر :791ماده

 .بود خواهد رهن [خود به خود] مزبور بدل و بدهد

 عدم شمول وکالت در فروش بر بدل

 .بود نخواهد فوق ماده در مزبور بدل شامل 777 ماده در مذکور وکالت :792ماده

 .دلیل صدور حکم این ماده: چون اصل، عدم توسعه اختیاراپ وکیل است 

 تصرف منافی حق مرتهن

  مال مرهونه متعلق به راهن است، اما چون مرتهن روی مال حق عیای دارد، راهن از یک سری تصرفاپ

 مداوع شده است 

 . مرتهن اذن به مگر باشد مرتهن حق منافی که کند تصرفی رهن در [غیرنافذتواند ] نمی راهن :793ماده

 نکته:

  منظور دکتر کاتوزیان در حاشیه شماره سه این است که: فروش مال مرهونه منافی با حق مرتهن نیست و

 1مال در هر کجا و در ملکیت هر کسی که باشد، حق مرتهن محفوظ و بر حق مالک آن رجحان دارد.

 

                                                           
 است. 720یعای حق بر روی مال است، نه شخص!  البته مالک آزمون ها رای وحدپ رویه  شداره  - 1
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 فروش مال مرهونه نتیجه

    از نظر تحلیلی فروش مال مرهونه ماافاتی با حق مرتهن ندارد  زیرا حق مرتهن حق عیاتی استت

و می دانیم که حق عیای با دست به دست شدن مال از بین ندی رود: اما رای وحدپ رویه شتداره  

نتد و  متی دا  غیرنافذفروش عین مرهونه بدون کسب نظر مرتهن را  20/05/1387مورخه  720

 را از دادگاه بخواهد. دادخواست ابطال معاملهمرتهن باید 

 اختیار راهن در تصرف

 هـم  مرتهن حقوق منافی و باشد نافع رهن برای که دیگری تصرفات یا بدهد تغییراتی رهن در تواند می راهن :794ماده

 بـا  اجـازه  منع صورت در ،[لحاظ شده اسهت  زیرا نفع هر دو] کند منع را او بتواند مرتهن این که بدون آورد، عمل به نباشد

 .است حاکم

 نکات تکمیلی رهن

  ماشا  دین در عقد رهن اهدیتی ندارد 

   گرو گذاشتن یک عین  برای رد یک عین دیگر، رهن محسوب ندی شود، زیرا مباای وثیقه دین استت

 و نه عین 

  گذارد، امتا چتون بتر طبتق متاده      اصوالً راهن به مرتهن بدهکار است و بابت دین خود مالی را رهن می

ایاای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است، شخص ثالث نیز می تواند برای دین مدیون  1ق.م. 278

 رهن بدهد 

      حال یا موجل بودن دین، از باب رهن گذاشتن فرقی ندارد و برای هر دیای ]حال یتا موجتل[ متی تتوان

 مالی را رهن گذارد 

 د رسدی داشته باشد، نیازی به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست و صدور گاه مال مورد وثیقه ساهر

اد حکم ندارد، و هدان ساد رسدی در اداره ثبت در دایره اجراییه به اجرا گذاشتته متی شتود: یعاتی ست     

 رسدی به مازله حکم دادگاه است.

 

 

                                                           
باشد  ولیکن کسی که دین دیگری را ایاای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته  ق.م: 257ماده - 1

 ادا  می کاد، اگر با اذن باشد ]داین جدید او می شود و[ حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد.
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 :فصل چهاردهم

 ـبههـ
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 تعریف عقد هبه

 .کند می تملیك دیگری کس به مجاناً را مالی یك نفر آن موجب به که است عقدی هبه :798ماده

 .گویند می موهوبه عین است هبه مورد که را مالی متهب، را دیگر طرف ،واهب کننده تملیك

 چه اموالی را که می توان هبه کرد؟

 را می توان هبه کرد: ماناد هبه کردن خانه، ماشین و ...  عین 

 را می توان هبه کرد: هبه مااعت حتداً باید مدپ داشته باشد. ماناد: هبه کردن ماافع یتک ستال    منفعت

 یک خانه 

  ندی تواناد موضوع عقد هبه باشاد: حق انتااع و حق ارتاتاق و حتق تحجیتر    « مالکیت به جز»حقوق عیای

قتانون   10یق صلح یا متاده  که از حقوق عیای می باشاد قابل هبه نیستاد و انتقال آن ها می تواند از طر

 مدنی صورپ بگیرد 

 :طلب را می توان هم ابرا  کرد و هم هبه  طلبکار می تواند طلبش را به مدیون ببخشد، در این  هبه طلب

 1رخ می دهد. مالکیت مافی الذمه[ وس از قبول متهب یا هدان بدهکارصورپ ]

 .ندارد رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه :515ماده

 یك تفاوت

  :ع است و ایقا ،عقد است و نیاز به قبول بدهکار دارد، اما ابراء طلب، هبهتااوپ هبه طلب با ابرا  مدیون

 و با یک اراده ]اراده داین[ دین ساقط می شود. نیازی به قبول مدیون ندارد

 اهلیت واهب

 واهب باید برای معامله اهلیت و برای تصرف اختیار داشته باشد؛ 

 

                                                           
اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مگل این که اگتر کستی بته ُمتوَرِّث ختود متدیون باشتد، وتس          ق.م: 311ماده - 1

 .رِّث دین او به نسبت سهم االرث ساقط می شودازفوپ مُوَ
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 1باشد. داشته اهلیت خود مال در تصرف [اختیارو ] [اهلیتمعامله] برای باید واهب :795ماده

 لزوم مالکیت واهب

 .کند می هبه که باشد مالی مالك باید واهب :797ماده

 اثر قبض در هبه

  متههب  برای انعقاد عقد هبه اراده متهب نیز الزم است؛ یعنی عالوه بر قبض، ایجاب واهب نیز باید توسط

 ق.م. اراده متهب مفروض است؛ 817قبول بشود؛ در ماده 

 قـبض  و او  وکیـل  یا باشد متهب خود قبض مباشر که این از اعم متهب، قبض و قبول با مگر شود نمی واقع هبه :795ماده

 .ندارد اثری [و اراده متهب]واهب  اذن بدون

 عقود عینی

  عقد است  یعای اگر مال تسلیم نشود عقد صورپ نگرفته است عقد عیای: عقدی که قبض)تسلیم  در آن شرط صحت 

  ق.م. هبه عقدی عیای است  زیرا قبض یکی از ارکان آن است  895طبق ماده 

  عقود عیای سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض 

  وقوع عقد عیای زمانی است که قبض واقع می شود 

  اراده به اقباض و اراده به قبض اراده وجود دارد: ایجاب، قبول،  4در عقود عیای 

 و هبه  8، رهن،4،  بیع صَرف3،  وقف2در قانون مدنی واج عقد عیای وجود دارد: عقد موجد حق انتااع 

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

                                                           
 :مواد مرتبط - 1

 باشاد  داشته صلح مورد در تصرف و معامله اهلیت باید طرفین صلح صحت برای ق.م: 783ماده *

 را ثدتن  یتا  مبیتع  در تصرف برای اهلیت معامله برای قانونی اهلیت بر عالوه باید، مشتری و بایع از یک هر ق.م: 348ماده *

 باشد. داشته نیز

2
 .است صحت شرط قبض غیره ]رقبی و سکای[ و عدری از اعم حبس ]عقد موجد حق انتااع [، در ق.م: 47ماده - 
3
 .می کاد ویدا تحقق وقف داد قبض به وقت هر و شود ندی محقق وقف ندهد، وقف تصرف به را موقوفه عین واقف اگرق.م:  89ماده - 

 بیتع  )مگتل  استت  صتحت  شرط قبض که بیعی در و خیار انقضای تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری، بیع در ق.م: 354ماده  - 4

 .بیع ]ایجاب و قبول[ وقوع حین از نه است شرط]قبض[ حصول حین از انتقال صرف ،
8
 شترط  قتبض  استتدرار  ولتی  شود، داده می گردد معین طرفین بین که کسی تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون مالق.م:  772ماده  - 

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

  که در هبه  تفاوتبا این  1در عقود عیای اگر یکی از طرفین محجور یا فوپ شود، ایجاب و قبول از بین می رود 

هبه 

قبل 

از 

 قبض:

 می شود  باطلبا فوپ هر یک از طرفین ]واهب یا متهب[، هبه  فوپ:
 

 حجر:

 

 واهب:
عقد و موکول به اذن واهب متی باشتد، لتذا     قبض داخل در ماهوم

 حجر واهب مانع انعقاد هبه می شود 

 [ اثری ندارد و قبض با ولیّ اوست.سفاهتحجر متهب ] متهب:

 .شود می باطل [ایجاب و قبول] هبه کند فوت متهب یا واهب قبض از قبل اگر :512ماده

 واهب را بر فوت او افزود، زیرا اگر قب  داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب باشد، بر حسب قاعده،  2]سفه[ باید حجر

برعکس حجر متهب اثری در وقوع هبه ندارد و قب  مال موهوب یا ولی او است.  ، مانع انعقاد هبه شودحجر واهب نیز باید 

 ق.م.( 733)ماده 

 به محجور هبه

 مجانی است  صغیر مدیز و سایه می تواناد هبه را قبول کااتد، امتا ندتی تواناتد قتبض       از آن جایی که هبه عقدی

 کااد و قبض با ندایاده آن ها است 

 .است معتبر[ نماینده] ولیّ قبض سفیه یا مجنون یا صغیر به هبه در :799ماده

 هبه به محجورین

 ها.با نماینده آن  قبض با خودشان؛ قبول هبه به صغیر ممیز و سفیه:

 هم قبول و هم قبض با نماینده آن ها است.  هبه به صغیر غیر ممیز و مجنون:

 

                                                           
 و هدچاین این ایجاب و قبول قابل رجوع هم می باشد. - 1

امتوری ]غیتر متالی + تدلکتاپ      در مگتر  شتود،  متی  وکالتت  بطالن ]مااستخ[  موجب موکل ]در ایاجا یعای سَاَه[ محجوریت ق.م: 552ماده - 2

  اموری ]غیر مالی + تدلکاپ بالعتوض[  در مگر وکیل محجوریت است هم چاین و باشد  ندی آن ها در توکیل از مانع حجر ]سَاَه[ که بالعوض[

 .نباشد آن در اقدام از مانع حجر ]سَاَه[ که
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 قبض پیش از هبه

 1.نیست قبض به محتاج[ و واهب ه  بداند] باشد متهب ید در موهوبه عین که صورتی در :511ماده

 قبض پیش از هبه
 

شخصی مال  وا ر      

هبه کادر    مال  ر    

 رست متهب  ست:

می داند که مال  مورد نظتر   واهب

 در دست متهب است:

به طور ضدای اراده اقباض آن را هم داده است و عقد 

 ق.م. 500با ایجاب و قبول واقع می شود. ماده 

که مال مورد نظتر   ندی داند واهب

 در دست متهب است:

هبه با ایجاب و قبول واقع ندی شود و نیتاز بته اقبتاض    

 جدید دارد.

 هبهشرط عوض در 

 ورپ عقد مجانی، معتوض  تتتتتتتتدر عقود مجانی ]بجز وقف[ می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این ص

ندی شود چون شرط، جابه فرعی دارد و به آن عقد مجانی با شرط عوض گاته می شتود. یعاتی: شترط    

 فرع بر عقد است 

  گیرنتده هتم متالی را بته     هبه یک عقد مجانی است، شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که

واهب ببخشد. ماناد کتاب در برابر خودکار: کتاب عین موهوبه و خودکار عین مورد شرط است، به این 

 عقد، عقد مجانی با شرط عوض می گویاد نه عقد معوض 

 عمـل  یـا  4کند هبه او به را مالی متهب که کند 3شرط تواند می واهب بنابراین و باشد 2معوض است ممکن هبه :511ماده

 .آورد بجا 8مجاناً را مشروعی

 

                                                           
 ثدن. در است هم چاین و نیست جدید قبض به محتاج باشد بوده مشتری تصرف در قبالً مبیع اگر ق.م: 373ماده - 1

 باشد. هبه هدیشه مجانی است و به هیچ وجه امکان ندارد که معوض باشد. معوض باشد: ماظور شرط عوض داشته - 2
 می توان فهدید که ماظور قانونگذار شرط عوض بوده و نه معوض بودن هبه.« شرط»از لاظ  - 3
هبته  ماشیات را به متن  . مگال: خانه ام را به تو هبه می کام به شرطی که معوضباشد یا  مجانیمی تواند  شرط عوضهبه کاد و یا باروشد:  - 4

 باروشی.یا  – کای
م را مجاناً و یا با اجرپ  شرط غالباً مجانی است، اما گاهی مدکن است با اجرپ باشد. مگال: ماشیام را به تو هبه می کام به شرطی که خانه ا - 8

 با اجرپ یا بی اجرپ.  –نقاشی کای 
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 لزوم و جواز عقد هبه

  ،که  مورد زیر 8جز در عقد هبه، پس از قبض اصــــــوالً نسبت به واهب جایز اسـت

 هبه الزم است و واهب نمی تواند از آن رجوع کند؛

 ق.م.[  503]صدر ماده در صورتی که مال در دست متهب تلف شده باشد. یعای عین موهوبه از بین رفته باشد  .1

1ق.م[  503ماده  1باشد. ]باد  واهب اوالد یا مادر یا ودر متهب که صورتی در .2
 

 ق.م.[  503ماده  2باشد ]باد  شده اجرا هم شرط و با شرط عوض بوده هبه که صورتی در .3

 قهراً خواه شود، واقع غیر حق مُتَعَلقِ یا [بفروشدشده ] خارج متهب ملکیت از موهوبه عین که صورتی در .4

شود  داده رهن به موهوبه عین این که مگل اختیاراً خواه شود محجور فَلس واسطه به متهب این که مگل

 ق.م.[  503ماده  3]باد 

 ق.م.[  503ماده  4درصورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود ]باد  .8

 ق.م.[  508نیست ]ماده  مدکن رجوع متهب یا واهب [و نه حجرفوپ ] در صورپ .5

ق.م.[. زیرا با این کار، مالکیت  507ندارد: ]ماده  رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه .7

 [ این مورد با مورد نخست تقریباً برابر استمافی الذمه رخ می دهد و طلب از بین می رود ]

 [.ق.م. 508ندارد ]ماده  رجوع حق بدهد دیگری به صدقه عاوان به را مالی کسی اگر .5

 

 

 

 

                                                           
 قابل رجوع است.« برادربین خواهر و »و هبه « بین زن و شوهر»هبه  نکته: - 1
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 :ذیل موارد در مگر ،کند رجوع هبه از موهوبه عین بقای با می تواند واهب نیز قبض از بعد :513ماده

  باشد  واهب اوالد یا مادر یا پدر متهب که صورتی در .1

 باشد  شده داده هم عوض و بوده معوض هبه که صورتی در .2

 بـه  متهب کهاین  مثل قهراً خواه ،شود واقع غیر حق لقِعَتَمُ یا شده خارج متعب ملکیت از موهوبه عین که صورتی در .3

 شود  داده رهن به موهوبه عین که این مثل اختیاراً خواه شود جورمح لسفَ واسطه

 درصورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. .4

 .نیست ممکن رجوع متهب یا واهب فوت از بعد :518ماده

 

 یر فوت و حجر بر رجوعـــــــــــــتاث

 ق.م. فوپ هر کدام از طرفین عقد هبه، مانع رجوع می شود  508طبق ماده  فوت:
 

 حجر:
هرگاه واهب محجور شود، حق رجوع وی از بین ندی رود: اما تا زمانی که از حجر خارج نشتده   حجر واهب:

 است حق رجوع ندارد و ندایاده وی هم حق رجوع ندارد  زیرا رجوع قائم به شخص است 

 حجر متهب مانع رجوع نیست و متهب می تواند از آن رجوع کاد. متهب:حجر 

 

 .ندارد رجوع حق ببخشد مدیون به را خود طلب داین هرگاه :515ماده

 صدقه

 .ندارد رجوع حق ،بدهد دیگری به صدقه عنوان به را مالی کسی اگر :517ماده

  توجیه مختلف:صدقه یک نوع هبه است، اما نسبت به واهب الزم است با دو 

 توجیه فقها:
می داناد  به عقیده آنان با دادن صتدقه، عتوض آن را هدتان    « هبه با شرط عوض»فقها صدقه را 

 موقع خداوند می دهد و از این رو آن را قابل رجوع ندی داناد.

 توجیه حقوق دانان:
ای تعهتد  وتس از ایات   1ق.م. 277متی داناتد و طبتق متاده     « تعهتد طبیعتی  »حقوق دانان صدقه را 

 طبیعی، به میل و اختیار ورداخت کااده، دعوای استرداد آن مسدوع ندی باشد.

 
                                                           

درمورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه ندی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایاا  ندایتد دعتوای    ق.م: 255ماده  - 1
 استرداد او مسدوع نخواهد بود.
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 تملك نِمائات متصل و منفصل

  وقتی واهب از هبه رجوع کاد، ماافع متصل به او بر می گردد، اما ماافع مااصل مال متهب است 

 خواهـد  متهـب  مال باشد منفصل اگر و واهب، مال باشد متصل اگر موهوبه عین نِماآت واهب، رجوع صورت در :514ماده

 1.بود
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 4931 زمستان   نهایی:ویرایش    -داود بلدی           -«     (7مدنی )پایان »

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

درمورد معامله حادث می شود مال کسی است کته بته   نِداآپ و ماافع مااصله که از زمان عقد تا زمان اقاله  ق.م: 257ماده  *

 واسطه عقد مالک شده است ]خریدار[ ولی نِداآپ متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله ]فروشاده[ مالک می شود 

 بته  بتایع  اگتر  باتابراین،  بتایع   بترای  خیتار  قیتد  بتا  می شتود  مشتری ملک مبیع عقد مجرد به شرط، بیع در ق.م: 489ماده  *

 مبیع قطعی مالک مشتری و شده قطعی بیع ناداید، عدل است شده مقرر مبیع استرداد برای مشتری و او بین که شرایطی

 شد خواهد بایع مال مبیع فسخ حین از کاد، استرداد را مبیع و ناداید عدل مزبوره به شرایط بایع بالعکس اگر و گردد می

  است مشتری مال فسخ حین تا عقد حین از حاصله ماافع و نداآپ ولی

 در و مشتتری  متال  باشتد  مااصتل  کته  صتورتی  در می شتود،  حاصل مبیع در شاعه به اخذ از قبل که نِداآتی ق.م: 519ماده  *

 .کاد قلع کاشته که را درختی یا کرده که را باایی می تواند مشتری ولی است شایع مال باشد متصل که صورتی
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