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 به نام خدا

 
    ٣حقوق مدنی 

  

  

 ها قواعد عمومي قرارداد-٣حقوق مدني : عنوان درس

  

  :٣اهميت درس حقوق مدني 

  .دروس حقوق مدنی استسلسله این درس از مهمترین 

  

  :مواد قانوني مورد مطالعه 

 قانون مدني است ولي ساير مواد ٣٠٠ تا ماده ١٨٣محور اصلي مباحث پيرامون ماده 

  .شود  با موضوع هم مطالعه ميقانوني مرتبط

  
  :منابع درس

  دآتر ناصر آاتوزيان           ) جلدي٥دوره ( قواعد عمومي قراردادها-١

  دآتر ناصر آاتوزيان             اعمال حقوقي-٢

  دآتر سيد حسن امامي             حقوق مدني-٣

  مهدی شهيدیدآتر             ٣ حقوق مدني-٤

  ي شهيديدآتر مهد         تشكيل قراردادها و تعهدات-٥

  دآتر مهدي شهيدي             سقوط تعهدات-٦

  .....و 

  
  :)قواعد عمومي قراردادها  ( ٣شيوه مطالعه درس حقوق مدني 

این درس بيش از آن که حفظی باشد جنبه فهمی و استداللی دارد لذا مطالعه آن همراه با 

  .موضوعات استنباطی است

  
   معامالت و الزامات ودر عقود

  الزامات؟    معامالت؟    عقود؟

  
  :عقود

  .عقود جمع عقد و در لغت به معني گره زدن و بستن است

  براي ايجاد رابطه حقوقي يا اثرعقد در اصطالح حقوقي عبارت است از توافق اراده دو طرف

  .حقوقي

  .شود ولي هر توافقي عقد نيست هر عقدي با توافق حاصل مي
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  :تفاوت عقود و ايقاعات

دو اراده نقش آفرين  آورد ولي در عقود وقي را به وجود ميدر ايقاعات يك اراده اثر حق

  .هستند

  

  معني مصدري                                        

  :عقد دارای دو معنی است

  معني اسم مصدري                                       

  

  

  )معين( با نام              

  اند عقود به دو دسته

  قرارداد) = عيننام(نام  بي             

  

شود آه در مقررات داراي عنوان و احكام خاص هستند بر  عقود معين به عقودي اطالق مي

  .آنند خالف عقود نامعين آه از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي

در قواعد عمومي قراردادها به عقد خاصي نخواهيم پرداخت بلكه قواعد آلي مطالعه 

ست بر تمام عقود، اعم از معين و نامعين، هر چند عقود قواعد عمومي حاآم ا .خواهد شد

  .هاي مختص به خود هم دارند آه بايد در مقررات مربوط به آنها مطالعه شود معين ويژگي

  

  :معامالت

  .معامالت جمع معامله است

مثًال .  مورد معامالت اموال استبوده و لذامعامالت عقودي هستند آه داراي ُبعد اقتصادي 

  .سام معامالت است ولي نكاح معامله نيستقبيع از ا

  عام              

  معني معامله

  خاص             

  

  :الزامات

  .الزامات جمع الزام و به معني وادار آردن و مجبور آردن است

  

  قراردادي              

  اقسام الزامات

  غير قراردادي              



           ٣مدنی حقوق 
---------------------  

 ٣

 در واژه التزام مفهوم پذيرش تكليف .شود خوانده مي هم  ناشي از قرارداد، التزامالزام

  .قراردادي نهفته است

  .در قانون مدني الزام به مسؤوليتهاي خارج از قرارداد اطالق شده است

  

  :تعهدات

در اصطالح يعني شخصي به مار داشتن و تازه آردن پيمان است و در لغت به معني تيتعهد 

تعهد گاه به  .نجام امري را عهده دار شودموجب قرارداد يا قانون، انجام امر يا خودداري از ا

چون تعهد يكي از آثار عقد است لذا در  .شود معني آن چيزي است آه به ذمه گرفته مي

  .پردازيم قواعد عمومي قراردادها به آن مي

  

  فعل مثبت                   

  موضوع تعهد                    

  فعل منفي                  

  متعهد  رف تعهدط        ارآان تعهد

  متعهد له                  

  رابطه حقوقي                   

  . جنبه مثبت تعهد جزء دارايي متعهدله و جنبه منفي آن از جمله بدهي هاي متعهد است

 يك يا چند نفر مقابلعقد عبارت است از اين آه يك يا چند نفر در :  قانون مدني١٨٣ماده 

  . قبول آنها باشدري نمايند و مورد ام تعهد برديگر

  

  :انتقادات

  .گيرند  اين ماده فقط شامل عقود عهدي است و ساير عقود مشمول اين تعريف قرار نمي-١

  .شود شود بلكه گاهي موجب سقوط تعهد مي  عقد هميشه باعث ايجاد تعهد نمي-٢

  .شود  عقد گاهي موجب انتقال تعهد مي-٣

  .است فقط شامل عقود با تعهد يك طرفي ١٨٣ ماده -٤

  . اين تعريف شامل مواردي است آه تعهد مجاني است-٥

 .شود  تعريف شامل عقود منعقده توسط اشخاص حقوقي نمي-٦

  عقد             
  انواع اعمال حقوقي

  ايقاع             
 

 اوًال با اراده انجام مي گيرند ثانيًا براي رسيدن به اثر حقوقي :ويژگيهاي عمل حقوقي

  .آند بار ميانجامی  قانونگذار آثار مورد نظر را بر عمل گيرند ثالثًامی انجام 
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  تواند موجب تعهد شود؟ آيا ايقاع مي: سؤال

. تواند ايجاد تعهد آند مگر در مواردي آه قانونگذار پذيرفته باشد اصوًال ايقاع نمي: پاسخ

  .البته موضوع ميان حقوقدانها اختالفي است

  

  :اقسام عقود

  . آنند آه برخي از آنها در قانون آمده است لف تقسيم ميعقود را به اعتبارات مخت

  .ها را آورده است  قانون مدني برخي از تقسيم بندي١٨٤ماده 

  :بينيم آه در آنار هم آمده است   قانون مدني ما دو تقسيم بندي را مي١٨٤در ماده 

        

  ُمَنجَّز                      الزم                  

  و تقسيم عقد از حيث آيفيت انشاء          امتقسيم عقد از حيث دو

  معلق                    جايز                  

  

عقد الزم آن است آه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را  : قانون مدني ١٨٥ماده 

  .نداشته باشد مگر در موارد معينه

قتي بخواهد عقد جايز آن است آه هر يك از طرفين بتواند هر و:  قانون مدني ١٨٦ماده 

  .آن را فسخ آند

  .فسخ يعني بهم زدن عقد توسط يكي از دو طرف عقد يا شخص ثالث

  

  .تواند آن را بهم بزند هر يك از طرفين هر زمان مي          

   هاي عقود جايز ويژگي

  .رود مياز طرفين از بين  هر يك حجربا فوت يا               

  

  .عقد وآالت از جمله عقود جايز است

  .تواند آنرا بهم بزند يك از طرفين به راحتي نمي الزم عقدي با دوام است آه هرعقد

  

  :شيوه تشخيص عقود جايز و الزم

  .جایز یا الزم بودن عقد را قانونگذار تعيين می کند

  

   عقود نامعين جزء عقود الزمند يا جايز؟ اصل بر لزوم است يا جواز ؟:سؤال

عين م نانون مدني اصل لزوم را پذيرفته است پس عقود قا٢١٩قانونگذار ما در ماده : پاسخ

  .ستنديا قراردادها جزء عقود الزم ه
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    اختيارات قانونيداشتن                 

  راه آارهاي بهم زدن عقد الزم

  اقاله يا تفاسخ                 

  

  .نيستبهم لزوم و جواز از احكام عقد است و قابل تبديل 

  :توان آنرا غير قابل فسخ آرد نيست ولي ميتبديل عقد جايز به الزم ممكن 

شود آن نتيجه را غير قابل   شرط آردن نتيجه عقد جايز در ضمن عقد الزم موجب مي-١

  .فسخ آنيم

 تعيين مدت در ضمن عقد الزم براي عقد جايز آنرا در طي مدت مزبور غير قابل فسخ -٢

  .آند مي

توانند عقد را يك  آنرا فسخ نكند نمي اگر در ضمن عقد شرط شود آه هيچ يك از طرفين -٣

  .طرفه بهم بزنند

آند و با فوت   دوم عقود جايز را منتفي نمي شرط آردن عقد جايز در ضمن عقد الزم ويژگي

هم چنين است تعيين مدت يا التزام به عدم . خورد  هر يك از طرفين آن نتيجه بهم مييا حجر

  .فسخ

  .ندعقود الزم عقودي با دوام و پايدار هست

عقد الزم را مي توان با تفاسخ يا اقاله بهم زد و يا با اجازه قانونگذار هر يك از طرفين 

  .دند آنرا فسخ آننتوان مي

توان در ضمن عقد الزم شرط خيار براي مدت  ولي ميتبديل عقد الزم به جايز ممكن نيست 

  .معين نمود

 برای ) قانون مدني١٨٧ماده . ( برخي عقود از يك طرف الزم و از طرف ديگر جايز هستند

 . قانون مدني عقد رهن را از يك طرف الزم و از طرف ديگر جايز شمرده است٧٨٧ماده مثال 

  .باشند  و عقودي مثل رهن انگشت شمار ميند يا جايزمعموًال عقود يا الزم

  

  :عقود خياري

  .عقد خياري عبارت است از عقدي الزم آه در آن شرط خيار شده است

عقد خياری آن است که برای طرفين یا یکی از آنها یا برای ثالثی :  قانون مدنی١٨٨ماده 

  .اختيار فسخ باشد

  

  :عقود منجز و معلق

  .این تقسيم براساس کيفيت انشای عقد است

عقد منجز آن است آه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر  : قانون مدني١٨٩ماده 

  .ديگري نباشد واّلا معلق خواهد بود
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 تعليق . و اتفاقي در آينده شود عقد معلق خواهد بودتأثير عقد مشروط به وقوع حادثهاگر 

  .عقد بر امر قطعی الحصول موجب معلق گشتن عقد نمی شود

  

  عقد معلق صحيح است يا خير ؟: سؤال

 تصريح به بطالن انونگذاراز نظر قانون مدني عقود معلق صحيح هستند مگر اين آه ق: پاسخ

  .شدنموده با

  

  اگر معلق عليه حاصل شود عقد از چه زماني موثر خواهد شد؟: سؤال

از زماني آه شرط حاصل برخي از حقوقدانها معتقدند . قانون مدني ساآت است :پاسخ

  .شود هر چند نظر مخالف هم وجود دارد ثر ميگردد عقد مو

  

  )دو طرفه ( یدو تعهد         

  عقود

  )يك طرفه ( يك تعهدي          

  

  .شود قسيم بندي فوق در حقوق مدني فرانسه ديده ميت

  

  معوض يا معاوضي         

  عقود

  مجاني يا رايگان         

  

چند عقود دو  هر.در عقود معوض مورد معامله داراي ما به ازاء است بر خالف عقود رايگان

 يك تعهدي و معوض داراي وجوه مشترك هستند ولي آامًال يكسان نيستند به همچنين عقود

  .نيستند هر چند مشترآاتي دارندتعهدي و رايگان يكي 

  .بس وجود داردي و معوض آن است آه در هر دو حق حاز وجوه مشترك عقود دو تعهد

  .گردد چنين عقدي معوض نمي. ممكن است عقد غير معوض با شرط عوض منعقد شود

 .در عقد غير معوض با شرط عوض حق حبس وجود ندارد

  

  لقمط             

  عقد

  مشروط           

 

  .عقد مشروط متفاوت از عقد معلق است
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   تجاري         

  عقود

  غير تجاري          

  

  . قانون تجارت نامبرده شده اند٢معامالت تجاري در ماده 

  

  رضايي            

  عقود

  تشريفاتي           

  

 عقود تشريفاتي آه شود بر خالف راده و توافق طرفين منعقد ميعقد رضايي به صرف ا

د مثل انتقال سهم الشرآه در باش عالوه بر اراده طرفين نيازمند رعايت تشريفات ديگري نيز مي

  . با مسؤوليت محدودشرآت

  

  :شرايط اساسي صحت معامله

  .سازد  اساسي هستند آه عدم رعايت آنها معامله را از حال صحت خارج ميیشرايط

  

  صحيح              

  باطل        لهحكم وضعي معام

  غير نافذ             

  

در معني عام عدم نفوذ به معني بي اثر است و در معني : عدم نفوذ داراي دو معني است 

  .خاص وضعيت معامله ناقص و معيوب با قابليت رفع عيب و نقص است

  .معامله غير نافذ متفاوت از معامله قابل فسخ است

  .رد بر خالف فسخ داراي اثر قهقرايي است

  .معامله اي آه رد شده باشد قابل احيا نيست

  :براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:  قانون مدني١٩٠ماده 

  .قصد طرفين و رضاي آنها -١

 .اهليت طرفين -٢

 .موضوع معين آه مورد معامله باشد -٣

 .مشروعيت جهت معامله -٤

  .در چهار مبحث مقررات مربوط به هر يك از بندها در قانون مدني آمده است
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  قصد طرفين و رضاي آنها  –مبحث اول 

  

  اراده= رضا  + قصد

  تصور                     

  سنجش       مراحل مختلف رواني معامله آننده تا تشكيل معامله

  تصميم                     

  اجراي تصميم                     

  .شود با اجراي تصميم از سوي طرفين عقد تشكيل مي

  .درضايت در مرحله تصميم حاصل مي شو

  .آيد قصد انشاء در مرحله اجراي تصميم به وجود مي

ممكن است شخص تصميم خود را اعالم  .اجراي تصميم و اعالم تصميم متفاوت از يكديگرند

  .آند و سپس از اجراي آن صرف نظر آند

 آتابت يا فعل آن وسيله ممكن است لفظ، اشاره،. اي اجرا شود تصميم بايد به وسيله

  .باشد

شود اراده ظاهري است در مقابل اراده باطني آه   با آن تصميم اجرا ميوسيله اي آه

  .همان قصد و رضا است

شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به  عقد محقق مي : قانون مدني١٩١ماده 

  .آند آن چيزي آه داللت بر 

د در مواردي آه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباش : قانون مدني١٩٢ماده 

  .اشاره آه مبين قصد و رضا باشد آافي خواهد بود

  آيا اراده هاي ظاهري بر يكديگر تقدم و تأخر دارند يا خير؟: سؤال

انشاء معامله ممكن " طبق اين ماده . دهد  قانون مدني پاسخ سؤال ما را مي١٩٣ماده 

 در است به وسيله عملي آه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر

  ."مواردي آه قانون استثناء آرده باشد

 اراده مقدم ر عقد نكاح لفظ بر ساير وسايل ابراز قانون مدني د١٠٦٢ طبق ماده : استثناء

  .است

. آند هر چند قصد و رضا موضوعيت دارند صرف اراده باطني براي انعقاد معامله آفايت نمي

  . داردتآند بر اراده باطني و طریقي لت مياراده ظاهري دال

  .تواند اراده ظاهري تلقي شود مگر همراه با قرائن ديگر ت نميسكو

سكوت اعم از رضا است و عام بر خاص داللت  .سكوت هميشه نشانگر رضا نيست

  .دآن نمي
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  .اراده طرفين براي انشاي عقد بايد موافق باشد: توافق اراده ها

  اراده طرفين در چه موضوعاتي بايد موافق باشد؟ :سؤال

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر آه متعاملين بوسيله آن انشاء "  قانون مدني ١٩٤طبق ماده 

نمايند بايد موافق باشد به نحوي آه احد طرفين همان عقدي را قبول آند آه طرف  معامله مي

  ." معامله باطل خواهد بودر قصد انشاء او را داشته است و االديگ

  .برسند طرفين بايد به توافقبر اساس ماده مزبور در نوع عقد 

  .صرف توافق در نوع عقد براي تشكيل معامله آافي نيست

  .)م. ق٣٣٩ماده . ( با يكديگر موافق باشندنيز طرفين بايد در مورد معامله 

  . معامله به وجود بيايدمورد معامله بايد توافق حاصل شود تادر مصداق 

  .ت مهم يا غير مهم باشندمورد معامله داراي اوصافي مي باشد آه ممكن اس

  .به توافق برسندهم طرفين بايد در اوصاف مهم مورد معامله 

  

  :ايجاب و قبول

  .نامند ميايجاب و قبول را نام اراده طرفين 

پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به "  : قانون مدني ٣٣٩ماده 

  "شود ايجاب و قبول واقع مي

تميز ايجاب و قبول از . يجاب و قبولشود آه عبارت است از ا تشكيل ميهر عقد ازدو رآن 

  .خالل مذاآرات طرفين اهميت زيادي دارد

ايجاب غير از مذاآرات مقدماتي يا دعوت .ايجاب اولين پيشنهاد انجام معامله است: ايجاب

  . و تشخيص آن گاه دشوار استبودهبه معامله 

  .شود شته و توافق حاصل شده باشد عقد منعقد ميرا دااگر دو طرف قصد انشاي معامله 

  .تواند از آن عدول آند تا وقتي ايجاب مورد قبول قرار نگرفته باشد موجب مي

  .ايجاب وقتي الزام آور است آه مورد قبول قرار بگيرد

اگر موجب به نحو الزام آوري براي قبول مدت معين آرده باشد حق ندارد طي آن مدت از 

  .ل آندايجاب خود عدو

  .قبول وقتي موثر است آه ايجاب وجود داشته باشد

  مدت پايداري ايجاب چه هنگام است؟: سؤال

  .مدت معين شده است براي ايجاب -١        

  .ي مالك استدر صورت عدم تعيين مدت، معيار عرف -٢  :مدت پايداري ايجاب

 ت معين نكرده باشد و مهلت مد اگر موجب براي ايجاب خود -٣                                   

  . قبول فوري است،ي هم وجود نداشته باشدعرف                                          

  .رود  به شخص موجب است لذا با فوت يا حجر موجب از بين ميايجاب قائم
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محسوب  اگر قبول مشروط باشد خود يك ايجاب .پذيرش بي قيد و شرط ايجاب است: قبول

  .شود مي

  .ي ميان ايجاب و قبول رعايت شود تا معامله منعقد گرددبايد توالي عرف

  . ايجاب و قبول شرط صحت عقد استتوالي عرفي:  قانون مدني١٠٦٥ماده 

 ميان ايجاب و قبول شرط نيست مثل عقد يي توالي عرفيدر برخي از عقود بطور استثنا

  .وآالت و وصيت تمليكي

  ضرورت دارد ؟آيا تقدم ايجاب بر قبول : سؤال

  .تقدم ايجاب بر قبول شرط صحت عقد است  –نظر اول 

  .تقدم ايجاب بر قبول شرط نيست  –نظر دوم 

  .امكان تقدم قبول بر ايجاب وجود ندارد  –نظر سوم 

اال معامله منعقد  اگر قبول به لفظ قبول انشاء شود بايد پس از ايجاب باشد و :تذآر 

  .گردد نمي

  

تاريخ  لذا .گيرد آه توافق صورت مياست هنگامي : زمان عقد  يا زمان انعقاد معامله

  .شود انعقاد عقد زماني است آه قبول انجام مي

  

  :زمان انعقاد عقد در عقود مكاتبه اي 

  نظريه اعالن اراده  -١

 نظريه ارسال -٢

 عقد به هنگام تحقق قبول ايجاد ،وجه اشتراك نظريه اول و دوم آن آه در هر دو نظريه( 

  ).شود مي

  نظريه وصول -٣

 نظريه اطالع -٤

 عقد به هنگام آگاهي موجب از ،وجه اشترات نظريه سوم و چهارم آن آه در هر دو نظريه( 

  .)شود اد ميقبول ايج

 قانون مدني نظريه صدور قابل دفاع ٣٣٩رسد در حقوق ايران با استناد به ماده  به نظر مي

  .قبول استچون قبول پيش از ارسال قطعي نيست لذا ارسال م. است

  

شند همان مكان، محل وقوع عقد است اما اگر اگر طرفين در يك مجلس با: مكان عقد

 شده مالك انشاءد محلي آه آخرين جزء عقد يعني قبول نمكان ايجاب و قبول متفاوت باش

  .تعيين مكان عقد است
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  :فوايد تعيين مكان عقد

  ) قانون آيين دادرسي مدني١٣ماده ( تعيين دادگاه صالح  -١

 ) قانون مدني٩٦٨ماده ( تعيين قانون حاآم بر عقد  -٢

 

  :فوايد تعيين زمان عقد

  .تواند از ايجابش عدول آند قبل از وقوع عقد موجب مي -١

 .تعيين قانون حاآم بر عقد در صورت تغيير قانون -٢

 .تأثير يا عدم تأثير فوت يا حجر هر يك از طرفين بر عقد -٣

  

 .شود عامله توسط طرفين آن منعقد ميمعموال م :نمايندگي در انعقاد معامله

  آيا معامله بايد توسط خود طرفين منعقد شود؟: سؤال

اگر  . قانون مدني ممكن است معامله توسط نماينده منعقد شود١٩٨طبق ماده : پاسخ

. ( معامله توسط نماينده صورت گرفت اصل بر آن است آه نماينده براي خود معامله آرده است

  )ني قانون مد١٩٦ماده 

  

  

  مثل نمايندگي وآيل و حق العمل آار       قراردادي            

  مثل ولي قهري       قانوني         نمايندگي 

  صفيهمثل قيم و مدير ت       قضايي           

  

  آيا معامله با خود صحيح است ؟: سؤال

  .شدبا  اعتباري در اراده جهت انشاء معامله الزم است پاسخ مثبت مي چون تعدد :پاسخ

  . است به نمايندگي منعقد شده متوجه اصيلاثر معامله اي آه

  

اگر معلوم شود طرف معامله قصد نداشته معامله باطل : ضمانت اجراي فقدان قصد

  .است

 قانون مدني اگر آسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد ١٩٥طبق ماده 

  .سطه فقدان قصد باطل استآن معامله به وا

  . يا شوخي معتبر نيستام معامله در مقام تعارفانج

عيب اراده متفاوت از فقدان قصد است مثل معامله اآراهي آه در آن قصد وجود دارد هر 

  .چند اراده مكره معيوب است

  . قانون مدني مربوط به عيوب اراده است٢٠٩ تا ماده ١٩٩از ماده 
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 يا اآراه موجب نفوذ معامله رضاي حاصل در نتيجه اشتباه" : قانون مدني ١٩٩ماده 

  ."نيست

  

  عبارت است از تصور خالف واقع اشتباه: اشتباه

  دهد؟ آيا هر اشتباهي در معامله وضعيت حقوقي عقد را تحت تأثير قرار مي :سؤال

  .بسته به نوع اشتباه بايد قضاوت نمود :پاسخ

        

  اشتباه غير مهم آه بي اثر است               

  اشتباه موجب حق فسخ معامله       ر معاملهاقسام اشتباهات د

  اشتباه موجب عدم نفوذ معامله                

  اشتباه موجب بطالن معامله               

  :آند ل وارد مي نوع اشتباه در صحت معامله خلي دودر قواعد عموم

  ) قانون مدني٢٠٠ماده ( اشتباه در خود موضوع معامله  -١

 ) قانون مدني٢٠١ماده ( اشتباه در شخص طرف معامله  -٢

 

منظور از خود موضوع معامله جنس يا وصف اساسي : اشتباه در خود موضوع معامله

  .مورد معامله است

 قانون مدني بي اثر ٢٠٠ قانون مدني منظور از عدم نفوذ در ماده ٧٦٢ و ٣٥٣به قرينه ماده 

  .بودن عقد به دليل بطالن آن است

 عتيقه نيست آند و بعد معلوم شود خريداري اگر شخصي گلداني را به تصور عتيقه بودن

 موضوع معامله را تشكيل داده  خود،در اين مثال وصف اصلي مورد معامله. معامله باطل است

  .است

  

  :اشتباه در شخصيت طرف معامله

 صورتيشخصيت طرف معامله ممكن است علت عمده عقد باشد و اشتباه در چنين 

عقد نباشد معامله عمده  طرف معامله علت موجب خلل معامله است ولي اگر شخصيت

معموًال در عقود معوض شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نيست بر خالف . صحيح است

  .استعقد  آه شخصيت طرف علت عمده عقود رايگان

  .باشد اشتباه موثر در صحت معامله نيستناگر شخصيت طرف علت عمده عقد 

   قانون مدني چيست؟٢٠١ر ماده خلل وارده به معامله د منظور از: سؤال

رسد اشتباه در  نظر مي قانون مدني به ٧٢٦ بر اساس ساير مواد قانوني مثل ماده :پاسخ

همچنين . اگر شخصيت مزبور علت عمده عقد باشد موجب بطالن استشخصيت طرف 

  .تراضي استپيدايش گردد و مانع  مزبور موجب تخلف عقد از قصد مياشتباه 
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  يانباه در هويت جسماشت                 

  اشتباه در شخصيت طرف معامله

  اشتباه در اوصاف اساسي                 

  

       .اآراه يعني وادار آردن شخصي به انجام معامله بدون رضاي باطني :اآراه

  .  مجبور به انجام معامله شده استدر نتيجه تهديد شخصي است آه به فتح راء مكره 

  ضعيف            

  شديد       اقسام اآراه

  متوسط           

  .آند اگر اآراه ضعيف باشد در صحت معامله خللي وارد نمي -١

 . بطالن عقد استسبب موجب زوال قصد گشته و اگر اآراه بسيار شديد باشد -٢

وجود ندارد آه سبب هم رود ولي رضاي سالم  اگر اآراه متوسط باشد قصد از بين نمي -٣

 .گردد عدم نفوذ معامله مي

 معامله ، از رفع اآراه معامله را تنفيذ آند معامله صحيح گشته و در صورت رداگر مكره پس

  .باطل است

در معامله اآراهي شخص مكره ضرر ناشي از معامله را بر ضرر ناشي از اجراي تهديد 

  .دهد ترجيح مي

  

  :ق اآراهشرايط تحق

  ) قانون مدني ٢٠٨ و ٢٠٢ماده ( وقوع عمل تهديد آميز  -١

 ) قانون مدني٢٠٢ماده ( راده طرف معامله تأثير تهديد در ا -٢

 ) قانون مدني٢٠٧ماده ( نامشروع بودن تهديد  -٣

اند آه عليرغم اجبار به انجام آنها ولي صحيح و نافذند  عامالتي نامبرده شدهدر آتب فقهي م

  .مثل الزام محتكر به فروش آاالهايي آه احتكار آرده است

  .شود  آن واقع مينسبت بهاآراه مورد اآراه يعني آنچه آه 

  جان      

  مال  موارد اآراه

  آبرو      

  .تهديد نسبت به جان، مال يا آبروي طرف معامله موجب اآراه است

 يا  قانون مدني تهديد در نفس٢٠٤عالوه بر جان، مال و آبروي طرف معامله بر طبق ماده 

 .ام نزديك موجب اآراه استجان يا آبروي اقو
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ام نزديك او از قبيل عامله در نفس يا جان يا آبروي اقويد طرف متهد:"  قانون مدني٢٠٤ماده 

 درجه براي موثر يدر مورد اين ماده تشخيص نزديك.  و اوالد موجب اآراه است زوجه و آباءزوج و

  ."بودن اآراه بسته به نظر عرف است

  . نفس يا جان يك معني دارد٢٠٤در ماده 

  . مؤثر است باعث عدم نفوذ معامله مي گرددتهديد آساني آه در اراده معامله آنندهپس 

آند ولي هميشه چنين  معموًال در معامله اآراهي يك طرف معامله طرف ديگر را تهديد مي

  .نيست و ممكن است اآراه آننده شخصي غير از متعاملين باشد

اآراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص : "  قانون مدني٢٠٣ماده 

  ."از متعاملين واقع شودخارجي غير 

  عدم نفوذ معامله اآراهي به چه معني است ؟: سؤال

 قانون مدني امضاء معامله بعد از رفع اآراه موجب نفوذ معامله است ٢٠٩در ماده  :پاسخ

  .پس عدم نفوذ معامله اآراهي به معني خاص است

گيري در مورد  مالبته اگر مكره پيش از تصمي.  مكره استسرنوشت معامله اآراهي در دست

ور شود قيم در مورد رسد و اگر محج ا رد به وارث او ميمعامله فوت شود حق تنفيذ ي

  .نمايد سرنوشت معامله اتخاذ تصميم مي

  :رسد مورد حق تنفيذ يا رد معامله به ارث نميدو در 

  .مباشرت شخص مكره قيد تعهد قراردادي او باشد -١

 .معامله اآراهي غير معوض باشد -٢

  .گردد شود ولي با تنفيذ معامله صحيح مي  معامله را رد آند باطل مياگر مكره

  گردد يا از تاريخ تنفيذ؟ عقد موثر ميانعقاد اگر معامله تنفيذ شود از تاريخ : سؤال

 قانون مدني آه در خصوص معامالت فضولي است و مالك آن ٢٥٨ بر اساس ماده :پاسخ

  .رسد اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود ميقابل اعمال در معامالت اآراهي است به نظر 

  

  .اضطرار وضعيت شخصي است آه از درون تحت فشار باشد :معامله اضطراري

اگر آسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله آند مكره محسوب : " قانون مدني٢٠٦ماده 

  ."نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود

بوده و ضطراري آن است آه در هر دو معامله رضا معلول وجه اشتراك معامله اآراهي و ا

  .اراده سالم وجود ندارد

وجه افتراق معامله اآراهي و اضطراري آن است آه در معامله اآراهي فشار بيروني وجود 

  .دارد ولي در اضطرار فشار دروني است

ن علت تضمي .معامله اضطراري صحيح است و صحت آن به لحاظ حفظ منافع مضطر است

منافع مضطر با حكم به صحت معامله اضطراري آن است آه بيشترين ضرر را از عدم نفوذ 

  .آند معامله شخص مضطر تحمل مي
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اگر از اضطرار شخص در انجام معامله سوء استفاده شود معامله انجام شده غير نافذ 

  .است

ننده هر گاه شخصي آه تهديد شده است بداند آه تهديد آ:"  قانون مدني٢٠٥ماده 

تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون  نمي

  ."شود مشقت اآراه را از خود دفع آند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي

  
 قانون مدني آمده ٢١٣ تا ٢١٠مقررات مربوط به اهليت طرفين معامله از ماده  :اهليت

  .است

  .در لغت به معني صالحيت و شايستگي است      

  شايستگي براي دارا شدن حق            معني اهليت

   در اصطالح      

  شايستگي براي اجراي حق                

  .يابد فوت خاتمه ميزنده متولد شدن شروع و با  ع باتمي اهليت ت قانون مدن٩٥٦طبق ماده 

  .ليت اجراي حق يا استيفا است قانون مدني از اهليت همان اه٩٥٨منظور ماده 

  اهليت دارا شدن حق=اهليت وجوب=اهليت تملك=اهليت استحقاق=عمتاهليت ت

  اهليت اجراي حق= اهليت اعمال حق=اهليت اداء= اهليت تصرف =اهليت استيفا

هر جا در قانون اهليت بطور مطلق استعمال گشت يا اصطالح اهليت قانوني وارد شده 

  . قانون مدني٢١٠يفاء است مثل ماده  منظور اهليت استباشد

  چه آسي داراي اهليت استيفاء است؟: سؤال

  : قانون مدني شرايط داشتن اهليت استيفاء عبارتند از٢١١طبق ماده : پاسخ

  بلوغ -١

 عقل - ٢

 رشد -٣

ني است آه شخص  است و در اصطالح رسيدن به سبلوغ در لغت به معني رسيدن: بلوغ

  .ددبه لحاظ فيزيكي و جسماني آامل گر

 قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ١٢١٠طبق تبصره يك ماده 

  .نه سال تمام قمري است

     صغير  بالغ.     شود آسي آه بالغ نشده باشد صغير ناميده مي

                  مميز                  

  صغار

  غير مميز            

تفكيك صغير به مميز و غير  .ز قوه تميز و تشخيص داردصغير مميز بر خالف صغير غير ممي

  .شود  قانون مدني ديده مي١٢١٢مميز در ماده 

  .صغير مميز داراي قصد و اراده است ولي صغير غير مميز قصد ندارد
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شود آه به واسطه آن شخص رفتار و گفتار خود را تنظيم  ي گفته مييعقل به نيرو: عقل

  .آند مي

  جنون    عقل

  .حجر استموجب  قانون مدني به هر درجه آه باشد ١٢١١طبق ماده جنون 

  دائمي    

   جنون

  ادواري    

  .ر است بر خالف جنون ادواري آه دائمي نيستمنظور از جنون دائمي جنون مستم

شخصي آه اين شرط را  .رشد داشتن نيروي آافي براي اداره امور مالي است: رشد

  . استنقطه مقابل آن سفيهميده مي شود و داشته باشد رشيد نا

  

    سفيه     رشيد      سفه    رشد 

  

  .آورد رشيد آسي است آه عقل معاش دارد و از امور اقتصادي و مالي سر در مي

يدن به سن بلوغ به عنوان توان بعد از رس هيچكس را نمي:"  قانون مدني١٢١٠ماده 

  ."او ثابت شده باشدجنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون 

  .رسد رشيد هم هست مطابق با ماده مذآور شخصي آه به سن بلوغ مي

توان  اموال صغيري را آه بالغ شده است در صورتي مي:"  مقرر داشته١٢١٠ ماده ٢تبصره 

  ."به او داد آه رشد او ثابت شده باشد

يدن به سن بلوغ،  با خود ماده در تعارض است چون معلوم نيست با رس١٢١٠ ماده ٢تبصره 

  .شخص رشيد است يا مطابق با تبصره بايد رشد به اثبات رسد

طبق رأي وحدت رويه قضايي خود ماده ناظر به دخالت در تمام امور است جز در امور مالي 

 ماده ٢تبصره شوراي عالي قضايي وقت هم اظهار داشت  . ماده است٢آه مشمول تبصره 

عمًال هيچ آدام از نظرات اجرا  .د به شخص تسليم شودي است آه باي مربوط به اموال١٢١٠

  .شود نمي

  .رأي وحدت رويه و نظر شوراي عالي قضايي قابل انتقاد است

 سال تمام شمسي را ١٨سن ..... در عمل ادارات، بانكها، محاآم، دفاتر اسناد رسمي و 

انون راجع به برخي اين رويه را به ماده واحده ق. آنند مالك رشيد بودن شخص محسوب مي

 و ١٢٠٩رسد با وضع ماده  نمايند آه به نظر مي  مستند مي١٣١٣متعاملين مصوب سن رشد 

  .سخ شده و قابل استناد نيست، ماده واحده مزبور بطور ضمني ن قانون مدني١٢١٠

اگر شخص فاقد اهليت اقدام به معامله آند تكليف حكم وضعي معامله مزبور : سؤال

  چيست؟

  .دن قانون مدني چنين معامالتي باطل بوده و اثري ندار٢١٢ طبق ماده :پاسخ
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  . مقرر شده است آه معامالت محجورين نافذ نيست٢١٣ در ماده ٢١٢بالفاصله پس از ماده 

  .ار، مجانين و سفها هستند قانون مدني صغ١٢٠٧ بر اساس ماده محجورين

   نافذ نيست؟٢١٣  باطل است يا طبق ماده٢١٢ آيا معامله محجورين طبق ماده :سؤال

  :در پاسخ به اين سؤال چند نظر قابل طرح است

  . همان قانون است٢١٢ قانون مدني ناسخ ماده ٢١٣ماده  -١

 . خاص است٢١٣ عام و شامل تمام معامالت محجورين است و ماده ٢١٢ماده  -٢

 . منافاتي ندارد٢١٢ معني عام عدم نفوذ مورد نظر بوده آه با ماده ٢١٣در ماده  -٣

 حكم تمام معامالت را ٢١٣ قانون مدني ناظر به معامالت مضر است و ماده ٢١٢ماده  -٤

 .ه استدربيان آ

 ناظر بر معامالت ٢١٣ ناظر بر معامالت مستقل محجورين است و ماده ٢١٢ماده  -٥

 .محجورين با امكان لحوق اجازه ولي يا قيم ايشان است

 قانون مدني ١٢١٤ و ١٢١٣ و ١٢١٢براي روشن شدن تكليف معامالت محجورين به مواد 

  .آنيم رجوع مي

وال و حقوق اعمال و اقوال صغير تا حدي آه مربوط به ام :"  قانون مدني١٢١٢ماده طبق 

تواند تملك بالعوض آند مثل قبول هبه  لك صغير مميز ميمالي او باشد باطل و بالاثر است معذ

  ."و صلح بالعوض و حيازت مباحات

 ١٢١٢ذيل ماده در  قانون مدني همخواني دارد منتهي ٢١٢ با ماده ١٢١٢قسمت اول ماده 

  .يك استثناء ديده مي شود

شود و لذا  اني به نفع صغير صورت بگيرد هيچ زياني براي صغير تصور نمياگر تمليك مج

  .داند مثل قبول هبه قانونگذار در اين مورد اراده صغير مميز را معتبر مي

  .قصد نداردصغير مزبور  زيرا آًال باطل است معامالت صغير غير مميز

مجنون دائمي مطلقًا و مجنون ادواري در :"  مقرر داشته است  قانون مدني١٢١٣ماده 

تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم  حال جنون نمي

شروط بر آنكه نمايد نافذ است م ه مينون ادواري در حال افاقخود لكن اعمال حقوقي آه مج

  ."افاقه او مسلم باشد

مجنون فاقد قصد است و معامالت مجانين به اين دليل باطل بوده و قابل احياء نيست حتي 

  .اگر ولي يا قيم مجنون اجازه دهند

اي آرد و ما ندانيم در حال جنون بوده يا افاقه تكليف   اگر مجنون ادواري معامله: سوال

  چيست؟

اي را بايد   قانون مدني اصل بر جنون است و چنين معامله١٢١٣اده  به استناد ذيل م:پاسخ

  .باطل بدانيم
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معامالت و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ :"  مقرر داشته  قانون مدني١٢١٤ماده 

ده شده باشد يا بعد از انجام نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبًال دا

  ."عمل

  . با معامالت سفهي متفاوت استت سفيهمعامال

   به چه معني است؟١٢١٤ عدم نفوذ در ماده : سوال

 قانون مدني امكان تنفيذ معامله مطرح شده است پس منظور ١٢١٤طبق ذيل ماده : پاسخ

  .معني خاص عدم نفوذ است

  .تنفيذ ممكن است پس از انجام معامله صورت گيرد و يا قبًال اجازه صادر شده باشد

  . و صغير مميز در انجام تملكات بالعوض استجه تشابه سفيهو

  .سفيه داراي اراده است ولي رضاي او معتبر نيست مگر در تملكات بالعوض

تصرفات غير رشيد در امور مالي خود نافذ نيست ولي اگر سفيه در امور غير مالي خود 

  .دخالت آند صحيح است و نيازي به اجازه ولي يا قيم ندارد

مميز بر خالف سفيه اگر در امور غير مالي خود دخالت آند باز نيازمند اجازه ولي يا صغير 

انجام وجه اشتراك مجنون و صغير غير مميز در بطالن معامالت و تصرفاتي است آه . قيم است

  .تواند به محجور اجازه اشتغال دهد ي ولي يا قيم ميبسطبق قانون امور ح. دهند مي

اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به :" ن مدني قانو١٢١٧ماده مطابق 

  ."عهده ولي يا قيم آنان است بطوري آه در باب سوم از آتاب هشتم و مواد بعد مقرر است

  

شرط سوم از شرايط اساسي صحت معامالت مربوط به مورد معامله است  :مورد معامله

ون  قان٢١٦ تا ٢١٤از ماده  . شده است به بعد قانون مدني مقررات آن وارد٢١٤آه از ماده 

  .شود ه ميمدني مقررات مورد معامله مطالع

 مورد معامله بايد مال يا عملي باشد آه هر يك از متعاملين " قانون مدني٢١٤ماده طبق 

  ."آنند عهد تسليم يا ايفاي آنرا ميت

تومبيل مورد اي تعهد شده باشد آه اتومبيلي به ديگري تحويل شود اين ا اگر طي معامله

نموده باشد شود يا اگر پيمانكاري طي معامله تعهد ساخت يك ساختمان  معامله محسوب مي

  . ساختمان همان مورد معامله استاحداثعمل مورد تعهد يعني 

  .روند  هرچند به جاي هم به آار ميمورد معامله و موضوع معامله متفاوت از يكديگرند

  .انون مدني تعريف جامعي نيست ق٢١٤برخي معتقدند آه تعريف ماده 

  . قانون مدني آمده است٢١٦ و ٢١٥مورد معامله داراي شرايطي است آه در ماده 

  . مورد معامله بايد ماليت داشته باشد- ١

ماليت مفهومي نسبي دارد و بسته به زمان و مكان بايد در خصوص ماليت داشتن يك شئ 

آننده در تعيين ماليت مورد معامله مؤثر  اشخاص معامله  و مذهبحتي دين .اظهار نظر آرد

  .است
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  . مورد معامله بايد متضمن منفعت عقاليي باشد- ٢

نفعت داشتن م .باشد برخي معتقدند اين شرط اضافي است و راجع به شرط اول مي

عه ما با اينكه سيگار منفعت  مثًال در جام.ي متفاوت استعقاليي با داشتن منفعت عقالن

  .ه دليل داشتن منفعت عقاليي معامله آن بالاشكال استي ندارد ولي بعقالن

  . مورد معامله بايد داراي منفعت مشروع باشد-٣

منظور از منفعت مشروع منفعتي است آه منع نشده و خالف اخالق يا نظم عمومي 

  .نباشد

  .معامله اسلحه قاچاق باطل است زيرا منفعت اسلحه قاچاق مشروع نيست

  ) قانون مدني٢١٦ماده  . (بهم باشد مورد معامله نبايد م-٤

  

  معلوم    مبهم

  

  . معلوم بودن مورد معامله به آن است آه جنس، مقدار و آيفيت مورد معامله معلوم باشد

  .باشد معامله غرري و باطل استاگر مورد معامله مجهول 

  .....".مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد"  قانون مدني٣٤٢مادهطبق 

  .مورد عقد بيع را گويند و ثمن بهاي قراردادي آن استمبيع 

 در صورتي آه مبيع آلي يعني صادق بر افراد : مقرر شده است قانون مدني٣٥١ماده در 

  .بيع ذآر بشودمعديده باشد بيع وقتي صحيح است آه مقدار و جنس و وصف 

عامله بيان طبق اين ماده نيز سه عامل مقدار ، جنس و وصف براي معلوم شدن مورد م

  .شده است

 نيست رنج باشد مجهول است زيرا مقدار و وصف آن روشنباگر مورد معامله يك آيسه 

 مورد معامله معلوم بوده و معامله با ،زده آيلويي برنج طارمناولي اگر گفته شود يك آيسه پ

  .داشتن ساير شرايط صحيح است

شود و گاه با مشاهده   ذآر ميبراي معلوم شدن مورد معامله گاه مقدار، جنس و وصف آن

 مثًال اگر مورد معامله اين آتاب باشد با ديدن آن توسط طرف .گردد طرف معامله معلوم مي

شود همچنان آه اگر اين آتاب حاضر نبود با ذآر مقدار، جنس و  معلوم مي معامله براي او

  .وصف آن مي توان مورد معامله را معلوم نمود

  . عين معين باشد آه قابل اشاره است مثل اين آتاب مورد معامله ممكن است-١

  .آلي در معين باشد مثل پنج آيلو از برنجهاي داخل اين آيسه  مورد معامله ممكن است-٢

  . مورد معامله ممكن است آلي في الذمه باشد مثل صد آيلو برنج صدري-٣

 مقدار و جنس و توان با ذآر اگر مورد معامله عين معين باشد يا آلي در معين باشد مي

لي  در مورد سوم يعني آلي في وصف آن را براي طرف معامله معلوم آرد يا با مشاهده و
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 قانون ٣٥١ماده . ( الذمه امكان مشاهده وجود ندارد و بايد جنس و مقدار و وصف آن ذآر شود

  )مدني

  . مثل يك تن از اين نمونه چاي، مورد معامله معلوم شوده نمونهممكن است با ارائ

براي اين آه مالي آلي در معين معامله شود بايد مجموعه اموال معين مثل هم باشند مثل 

 در معينده عدد خودآار بيك آبي آه مثل هم هستند و يكي از اين ده عدد بصورت آلي 

  . شود معامله مي

  .توان بصورت آلي در معين مورد معامله را تعيين نمود اگر اموال متفاوت باشند نمي

توان به   اموال قيمي به صورت عين معين معامله مي شوند و اموال مثلي را ميمعموًال

  .صورت آلي در معين معامله نمود

  .اتومبيل صفر آيلومتر جزء اموال مثلي و اتومبيل آارآرده جزء اموال قيمي است

در  .مورد معامله بايد مبهم نباشد هر چند بطور استثنايي علم اجمالي پذيرفته شده است

آند  يكي از مواردي آه علم اجمالي آفايت مي .علم اجمالي مورد معامله آامًال  معلوم نيست

اگر ضامن بداند آه شخص مديون است براي صحت ضمان آفايت مي  .در عقد ضمان است

  .آند

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني آه ضمانت آنرا :"  قانون مدني٦٩٤ماده 

بدون اينكه بداند آن دين به اين اگر آسي ضامن دين شخص بشود ابرنمايد شرط نيست بن مي

  ." از چند دين بنحو ترديد باطل استچه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي

  . علم اجمالي در موارد منصوص قانوني مورد پذيرش است-

  .م اجمالي در تمام عقود مبتني بر مسامحه قابل پذيرش است عل-

  .داند قابل پذيرش است  در مواردي آه عرف آنرا آافي مي علم اجمالي-

   معين بودن مورد معامله-٥

  .معين بودن متفاوت از معلوم بودن است

  مردد    معين

  

اگر شخصي دو خانه داشته باشد و بگويد يكي از اين دو خانه را فروختم و خريدار هم قبول 

  .آند معامله باطل است زيرا مورد معامله مردد است

 ، ميليون تومانفروشم پنجاه و خانه را بخواهيد مياگر فروشنده بگويد هر آدام از اين د

  .معامله درست است

  .اگر مورد معامله آلي في الذمه يا آلي در معين باشد معين بودن مورد معامله الزم نيست

  موجود بودن مورد معامله-٦

شد بايد به هنگام عقد موجود باشد اگر مورد معامله به صورت عين معين يا آلي در معين با

  .اال عقد به دليل نداشتن موضوع باطل است و
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  . مورد معامله بايد مقدور التسليم باشد-٧

بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است ......... بيع چيزي آه :"  قانون مدني٣٤٨ماده 

  ."مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلم باشد

  . دست آوردن آن استهدف از خريد يك مال به

  .ت بايد انجام آن آار مقدور باشداگر مورد معامله تعهد به انجام آاري اس

ممكن است  .مقدور التسليم بودن از شرايط مورد معامله است نه از شرايط طرفين معامله

  .مال مقدور التسليم باشد ولي طرف معامله قدرت بر تسليم نداشته باشد

  .آند م آفايت ميقدرت بر تسلت دارد و لذا يتسليم طريق

  .مقدور التسليم بودن مورد معامله در زمان اجراي تعهد الزم است

  .استمورد معامله برخي معتقدند بازگشت مقدور التسليم بودن به ماليت داشتن 

  ) قانون مدني٣٤٨ماده . ( مورد معامله بايد قابل نقل و انتقال باشد-٨

صحيح به دليل غيرقابل نقل و انتقال بودن موقوفه را  قانون مدني بيع مال وقف ٣٤٩ماده 

  .داند نمي

  

 قانون مدني مشروعيت جهت معامله را از شرايط ١٩٠بند چهارم ماده  :جهت معامله

 مكرر قانون مدني به اين موضوع ٢١٨، و ٢١٨، ٢١٧مواد  .داند اساسي صحت معامالت مي

  . دارنداختصاص

 است آه معامله آننده با تشكيل عقد به دنبال آن جهت معامله اولين هدف غير مستقيمي

  .است

  .جهت انجام معامله با علت انجام معامله متفاوت است

  .مالك تشخيص جهت معامله اولين هدف غير مستقيم است نه اهداف ديگر

  .جهت معامله جنبه شخصي دارد بر خالف علت قراردادها

انگيزه او در چنين معامله اي جهت نامشروع يعني شخصي معامله اي انجام دهد آه 

آه وارد  گر اين مشود جهت نامشروع به خودي خود موجب بطالن عقد نمي .نامشروع است

  .قلمرو اراده مشترك طرفين عقد گردد

ست است رميوه فروش انگور بخرد به قصد درست آردن شراب معامله د از يك ياگر شخص

  . چنين صورتي معامله باطل استمگر اين آه فروشنده از نيت او آگاه باشد آه در

در معامله الزم نيست آه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح ": قانون مدني٢١٧ماده 

  ." اال معامله باطل استشده باشد بايد مشروع باشد و

د ولي اگر تصريح ند و الزم هم نيست تصريح شونجهت معامالت معموًال تصريح نمي شو

  .دند بايد مشروع باشنشده باش

 قانون مدني آن است آه جهت را در قلمرو اراده مشترك طرفين ٢١٧نقش تصريح در ماده 

  .آند وارد مي
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  . قانون مدني طريقت دارد٢١٧تصريح آردن در ماده 

در آتب فقهي هم تصريح موضوعيت ندارد بلكه اتفاق بر جهت نامشروع موجب بطالن عقد 

  .است

  . نامشروع سبب بطالن عقد استدر حقوق فرانسه نيز آگاهي طرف عقد از جهت

  .انگيزه هاي شخصي در سرنوشت معامالت موثر نيست

  

  :معامله به قصد فرار از دين

  . مكرر قانون مدني اختصاص به معامله به قصد فرار از دين دارد٢١٨ و ٢١٨ماده 

معامله به قصد فرار از دين يعني معامله اي آه هدف از انجام آن فرار از پرداخت بدهي 

  .تاس

ري انجام هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين بطور صو:"  قانون مدني٢١٨ماده 

  ."شده آن معامله باطل است

جود ندارد هر اي است آه قصد واقعي در انجام آن و معامله صوري معامله: معامله صوري

  .اي انجام گرفته است چند ظاهرًا، معامله

ه به قصد فرار از دين ني بودن آن است انون مدني صور ق٢١٨امله در ماده علت بطالن مع

  .واقع شدن آن

صوري هم نباشد و اي به قصد فرار از دين انجام دهد   بدهكار معاملهاگر شخص: سؤال

  تكليف معامله چيست؟

 اين مطلب را از ماده مدني چنين معامالتي غير نافذ بود ولي قانون ٢١٨پيش از اصالح ماده 

  .ان دريافتتو  فعلي نمي٢١٨

قابل رسد حكم ماده پيش از اصالح همچنان  به نظر مي پيشين ٢١٨ حذف ماده معليرغ

 قانون مدني در ٦٥اعمال است و مصاديق آن در مقررات ما بطور پراآنده آمده است مثل ماده 

  .باب وقف

از . آند در مقام سوء استفاده از حق خود است آسي آه معامله به قصد فرار از دين مي

. پس معامله به قصد فرار از دين ممنوع است. رفي سوء استفاده از حق ممنوع استط

اي را براي حفظ حقوق طلبكاران  تواند صحيح باشد و قانونگذار چنين معامله معامله ممنوع نمي

  .آند غير نافذ معرفي مي

قانون قانون مدني در اصطالحات اين قانون وارد شده است و بهتر بود در  مكرر ٢١٨ماده 

در اعمال اين ماده  موارد .شد زيرا مقررات آن شكلي است آيين دادرسي مدني پيش بيني مي

  .محاآم بسيار دشوار است

مديون قصد انجام معامله به قصد فرار از پرداخت ديون خود داشته باشد و طلبكار بتواند اگر 

نكته . وقيف آنداموال مديون تتواندبه ميزان طلب خود از  چنين امري را نزد دادگاه ثابت آند مي

  .جديد اين ماده در اخذ قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي است
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به دنبال اثر ايشان معامله خود في نفسه منظور متعاملين نيست بلكه  :در اثر معامالت

  . خريدار و فروشنده به دنبال انتقال مالكيت هستند، مثًال در بيع.معامله هستند

عقودي آه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم :"  قانون مدني٢١٩ه ماد

  ." اقاله يا به علت قانوني فسخ شودمقام آنها الزم االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين

  .آنند اآثر حقوقدانها از اين ماده اصل لزوم قراردادها را استفاده مي

مقام ايشان الزم است از مفاد آن داد يا قائم طرفين قرار برالزم االتباع بودن قرارداد يعني 

  .قرارداد هم شامل عقود الزم و هم عقود جايز استالزم االتباع بودن  .يت آنندعبت

 قانون ٢١٩چون اقاله و فسخ با علت قانوني اختصاص به عقود الزم دارند لذا موضوع ماده 

  .مدني عقود الزم است

  . لزوم قراردادهاستلتمقام بيان اصا قانون مدني در ٢١٩ماده 

  چه موضوعاتي بر اساس قرارداد بر طرفين و قائم مقام ايشان الزم االتباع است ؟: سؤال

طبق اين ماده طرفين از سه  . قانون مدني آمده است٢٢٠در ماده جواب اين سؤال : پاسخ

  :چيز بايد تبعيت آنند

  . آنچه در عقد تصريح شده است-١

  . عقد لوازم عرفي-٢

  . لوازم قانوني عقد-٣

 هر معامله آه : در مقام بيان اصل صحت مقرر داشته قانون مدني٢٢٣ماده  :اصل صحت

  .واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود

اگر معامله اي انجام شود و ترديد آنيم اين معامله صحيح است يا خير بايد اصل را بر صحت 

  .د آن نيازمند اقامه دليل استگذاشت و فسا

  . رعايت مصلحت جامعه و بناي عقالء استمزبورمبناي اصل 

  .شود اگر در اصل وقوع معامله شك داشته باشيم اصل صحت جاري نمي

اصل صحت مختص به عقود نيست بلكه در ايقاعات هم جاري است به همين دليل برخي 

  .استقانونگذار امله مراد  قانون مدني معني عام مع٢٢٣گفته اند در ماده 

  :ترديد در صحت عقد ممكن است ناشي از يكي از شك هاي زير باشد

  ترديد در شروط عوضين -١

 ترديد در شروط متعاقدين  -٢

 ترديد در شروط خود عقد -٣

شود  برخي معتقدند آه اگر در شروط عوضين و متعاقدين ترديد آنيم اصل صحت جاري نمي

در شروط دسته اخير هم اگر ترديد به . صحت را جاري آردتوان اصل  و فقط در شروط عقد مي

  .شود اصل وقوع عقد برگردد اصل صحت جاري نمي

  . اختالف نظر وجود دارداصل صحت قاعده بودن و قلمرو در خصوص اصل بودن يا
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گاهي عقود و معامالت در اختالف فيمابين طرفين نياز به تفسير پيدا :  قراردادها وتفسير

  .آند مي

  ."لفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيها:"  قانون مدني٢٢٤ه ماد

  .در تفسير قرارداد نبايد شرايط مندرج در قرارداد تغيير داده شود -

 .ر قرارداد بايد بر اساس مقصود طرفين قرارداد صورت گيردتفسي -

لفاظ  بايد ااگر الفاظ به آار گرفته شده را به دليل عدم احراز قصد نتوان معني آرد ناچار -

 .يه حمل نمودعقود را بر معاني عرف

لنامه به سند عادي بيع تفسير شود يا ممكن است در تفسير قراردادها عنوان قوبراي مثال 

  .ممكن است در تفسير قراردادها عنوان قرض به عاريه تفسير شود

  

  قراردادها يا خسارت حاصله از عدم اجراي تعهداتنقض 

 لذا نقض معرفي آردهون مدني اثر اصلي عقد را ايجاد تعهد  قان١٨٣چون قانونگذار در ماده 

  .داند عقد را به معني عدم اجراي تعهدات مي

ي نقض قراردادها الزام به جبران خسارت يا الزام به انجام تعهد معمولترين ضمانت اجرا

  .فسخ وجود داردحق است هر چند ضمانت اجراهاي ديگري نيز مثل 

 تعهد به انجام آاري بكند ولي تعهد خود را انجام ندهد  به موجب قراردادياگر شخص

  .تواند الزام او را به انجام تعهدش خواستار شود متعهدله مي

توان الزامش را از  مثًال فروشنده اي آه ملزم به انتقال سند است اگر اين آار را نكند مي

  .دادگاه خواستار شد

دني  قانون م٢٢٢ايفاء نكند طبق ماده ع تعهد انجام آاري باشد و متعهد آنرا واگر موض

تواند با اجازه دادگاه آار را   بخواهد و اگر الزام او ممكن نبود ميتواند الزام او را متعهدله مي

  .هاي آنرا از متعهد وصول آند هزينهانجام دهد و 

هاي اجراي تعهد را از  تواند خودسرانه موضوع تعهد را انجام داده و هزينه له نميمتعهد

  .متعهد خواستار شود

اگر طرف معامله عليرغم تعهد به ترك فعل آنرا  .مورد تعهد ممكن است يك ترك فعل باشد

سارت تواند از دادگاه تقاضاي رفع اثر از اقدامات متعهد نمايد و نيز خ ميمتعهدله انجام دهد 

  .به آندلوارده را مطا

  :اگر مورد تعهد انتقال يا تسليم مال باشد دو صورت دارد

  .مال مورد معامله عين معين است -١

 .مال مورد معامله عين معين نيست -٢

م به اگر بدهكار دين خود را ادا نكند با درخواست طلبكار اموال او توقيف شده و با صدور حك

  .شود  و طلب طلبكار پرداخت مي رسد فروش مي  بهده، اموال توقيف شنفع خواهان
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در صورتي آه طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد ضمانت اجراهاي مختلفي پيش روي 

  .متعهدله است يكي از آنها پرداخت خسارت به متعهدله است

براي اخذ خسارات از متعهد شرايطي الزم است آه در : شرايط الزم براي اخذ خسارت

  .آنيم  ميذيل مطالعه

  . زمان انجام تعهد سپري شده باشد- ١

  .در قرارداد تصريح شده است             

  .بطور متعارف معلوم است             

  .له استبه اختيار متعهد         زمان انجام تعهد

  .بالفاصله پس از انعقاد قرارداد است             

 هم وجود صريح نشده و عرفيتعهد در قرارداد تحالت چهارم صورتي است آه زمان انجام 

  .ندارد و زمان انجام تعهد به اختيار متعهدله نيز گذاشته نشده است

  . است و گاه شرط مورد تعهد استگاهي زمان انجام تعهد قيد مورد تعهد

قيد در وقت معلوم زمان انجام تعهد قناد به تحويل شيريني جهت پذيرايي از ميهمان ها 

مثال قبل نيست ت پولي در سر رسيد معين به مانند ن به پرداخيوداو است ولي تعهد متعهد 

  .مديون استتعهد چرا آه زمان انجام تعهد شرط 

پس اين دو به نحو وحدت مطلوب مراد  باشد ر زمان انجام تعهد قيد مورد تعهداگ -

  .استمتعهدله 

د مطلوب مراد د تعهد باشد پس اين دو به نحو تعداگر زمان انجام تعهد شرط مور -

 .استمتعهدله 

تعهد گرفت در حالي آه در توان خسارت عدم انجام  در حالت اول اگر قرارداد نقض شود مي

  .توان انجام اصل تعهد را نيز خواستار شد حالت دوم عالوه بر اخذ خسارت مي

امل براي اخذ خسارت بايد عدم انجام تعهد يا تأخير به دليل حوادث و عو - ٢

  .شدخارجي يا فعل متعهدله نبا

اگر متصدي حمل و نقل به دليل ريزش آوه و بسته شدن جاده نتواند به موقع آاال را به 

  .نيستخسارت دير رساندن آاال مقصد برساند مسؤول 

اگر متعهد به واسطه حادثه آه دفع آن خارج از : "  مقرر داشته قانون مدني٢٢٩ماده 

  ."كوم به تأديه خسارت نخواهد بودمححيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آيد 

اگر مكانيكي در مقابل مالك اتومبيل تعهد به تعمير آن در روز خاص نمايد ولي مالك به : مثال

  .تعميرگاه مراجعه نكند حق مطالبه خسارت ندارد زيرا عدم انجام تعهد مستند به فعل اوست

تكليفي به پرداخت خسارت ندارد  نتواند تعهد خود را انجام دهد اگر متعهد به دليل فعل ثالث

  .و خسارت بايد از سبب آن اخذ شود

  .افع مسؤوليت نيست اجراي تعهد قابل پيش بيني باشد راگر مانع
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 براي اخذ خسارت بايد ورود خسارت ناشي از عدم يا تأخير انجام تعهد ثابت -٣

  .شود

  ت عدم النفع قابل مطالبه است؟خسارآيا : سؤال

  .ين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيستقانون آيطبق : پاسخ

 براي اخذ خسارت بايد جبران خسارت بر حسب قرار طرفين يا به حكم عرف و -٤

  ) قانون مدني٢٢١ماده  ( .يا قانون الزم باشد

در صورتي آه در قرارداد مبلغي به عنوان خسارت گنجانده شود اصطالحًا به آن مبلغ وجه 

  .اثبات خسارت نيستشود و براي اخذ آن لزومي به  گفته ميالتزام 

 اگر در ضمن معامله شرط شده باشد آه در صورت تخلف متخلف : قانون مدني٢٣٠ماده 

آنچه آه ملزم تواند او را به بيشتر يا آمتر از  مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاآم نمي  

  .شده است محكوم آند

    

   اشخاص ثالثدر اثر عقود نسبت به

 در مقام بيان آن اصل است تحت ٢٣١اصل مهمي در حقوق قراردادها وجود دارد آه ماده 

  .عنوان اصل نسبي بودن قراردادها

معامالت و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام :"  قانون مدني٢٣١ماده طبق 

  ."١٩٦ا مؤثر است مگر در مورد ماده قانوني آنه

   . آمده است١٩٦ قانون مدني در ماده ٢٣١استثناي ماده 

  ثالث آيست؟: سؤال

  .ثالث آسي است آه نه طرف قرارداد است و نه قائم مقام طرف قرارداد: سخاپ

  شود شخصي آه در تمام حقوق و تكاليف جايگزين ديگري مي :عام           

  معني قائم مقام

 ه انتقال مال به او در مورد آن مال  آسي آه به واسط:خاص                                

  گردد جانشين ناقل مي                                        

  

اگر . يكسال اجاره دهد اثر عقد اجاره ميان او و مستأجر استاگر آسي خانه خود را  :مثال

شان پرداخت بها بايد به اي شوند و اجاره مي قائم مقام اواو  جر در خالل اجاره فوت شود ورثهمو

  .شود

  .گردد ريدار خانه قائم مقام موجر ميدر فرض فوق اگر موجر خانه را پس از مدتي بفروشد خ

قراردادها در : ستناد بودن قراردادها متفاوت استاصل نسبي بودن قراردادها با اصل قابل ا

  .هستندمقابل طرف قرارداد و اشخاص ثالث قابل استناد 

ممكن است در ضمن معامله آه شخص براي  :" ..... ني قانون مد١٩٦ماده طبق ذيل 

  ."عهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايدآند ت خود مي
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  . است بر اصل نسبي بودن قراردادها تعهد به نفع شخص ثالث١٩٦استثناي ماده 

  .آند تعهد به نفع ثالث براي او ايجاد حق ديني مي

ف تمليك به نفع شخص ثالث آه نياز به تعهد به نفع شخص ثالث نياز به قبول ندارد بر خال

  .قبول او دارد

اگر شما . ست من باشدآتاب شما را خريدم به شرط اين آه دفتر شما از آن دو :مثال

  .قبول آندآن را شود و بايد  به صرف انعقاد معامله دوست من مالك دفتر نميبپذيريد 

  .در خارج از حدود استثناء بايد به قواعد عمومي رجوع آرد

  موضوع شرط ضمن عقد              

  تعهد به نفع شخص ثالث

  ) قانون مدني٧٦٨ماده ( مورد عقد                

            

  موضوع شرط ضمن عقد                                                     

  تمليك به نفع شخص ثالث

  مورد عقد                

  

  :ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث

  جاب يا پيشنهادنظريه اي -١

 نظريه اداره مال غير -٢

 نظريه تعهد يك طرفي -٣

 نظريه جعل مستقيم حق -٤

 از متعهد دتوان انجام تعهد بخواهد و نيز ثالث ميتواند الزام متعهد را به  شخص ثالث مي

  .متخلف خسارت بگيرد

تكليف حق ثالث در صورت فسخ يا اقاله قراردادي آه در آن شرطي به نفع او شده : سؤال

  ت چيست؟اس

چون مبناي حق ثالث قرارداد است با از بين رفتن قرارداد حق ثالث هم از بين  :پاسخ

 چون طرفين  انحالل عقد تأثيري در حق ثالث ندارددر نظر دوم گفته شده است آه. رود مي

  .حق از بين بردن حقوق ديگران را ندارند

  

  ) قانون مدني٢٤٦ تا ٢٣٢ماده ( من عقد ضشروط 

  مطلق عهد               

  آنچه براي وجود مشروط الزم است ولي آافي نيست    معاني شرط

  توافق فرعي در ضمن عقد بر ايجاد اثر حقوقي                
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  . شروط به لحاظ انشاء و ايجاد استقالل ندارند-

  . اگر شروط بطور مستقل انشاء شوند خود عقدي مستقل خواهند بود-

  .ابع عقد است شرط از نظر وضعيت حقوقي ت-

  . مگر در موارد استثناييعقود ندارند بطالن شروط تأثيري در وضعيت حقوقي -

  . شرط از جهت لزوم و جواز به عقد مندرج در آن وابسته است-

   معني جايز بودن شرط ضمن عقد جايز چيست؟: سؤال

ه توان بهم زد ولي نظر صحيح آن است آ برخي معتقدند شرط را به تنهايي مي: پاسخ

  .رود توان فسخ آرد به تبع فسخ عقد، شرط هم از بين مي چون عقد را مي

  . شرايط اساسي صحت معامالت در شروط ضمن عقد الزم نيست رعايت شود-

  

  :نحوه انضمام شرط به عقد

  . به شرط ضمن عقد هنگام انشاي عقد تصريح شود-١

  . عقد بر اساس شرايط مورد توافق انشاء شود-٢

هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از " :ون مدني قان١١٢٨ماده 

معلوم شود آه طرف مذآور فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود عقد 

  ."قد متبانيًا بر آن واقع شده باشدخواه وصف مذآور در عقد تصريح شده يا ع

برخي آنرا بالاشكال .  عقد است راه حل اختالفي در خصوص انضمام شرط پس از انعقاد-٣

  .پذيرند دانند و گروهي آنرا نمي مي

  

   مشروط له               

  شرط دو طرف دارد

   مشروط عليه               

  

  . معموًال شرط آننده همان مشروط له است ولي همواره چنين نيست-

  .شد در فروض استثنايي شرط ممكن است هم به نفع و هم به ضرر هر دو طرف با-

  .تواند از شرط صرف نظر نمايد  مشروط له مي-

  

  . شوند آه هرآدام نيز اقسامي دارند  شروط به باطل و صحيح تقسيم مي:اقسام شروط

  :شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست" : قانون مدني٢٣٢ماده 

  . شرطي آه انجام آن غير مقدور باشد-١

  .د شرطي آه در آن نفع و فايده نباش-٢

  ." شرطي آه نامشروع باشد-٣
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  :شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطالن عقد است" : قانون مدني ٢٣٣ماده 

  . شرط خالف مقتضاي عقد-١

  ."جهل به آن موجب جهل به عوضين شود شرط مجهولي آه -٢

  مبطل عقد         

  شروط باطل

    غير مبطل         

  شرط صفت                         

  شرط نتيجه         .برد اقسام شروط صحيح را نام مي دني قانون م٢٣٤ماده 

  شرط فعل                         

  شروط باطل

 باشد يا به دي غير مقدور شرط غير مقدور اعم از شرطي است آه انجام آن به لحاظ ما-

  .لحاظ حقوقي 

  .آند  شرطي آه در آن نفع و فايده نباشد باطل است ولي عقد را باطل نمي-

  .ب مال ديگريا غير قانوني باطل است مثل شرط غصوع ي شرط نامشر-

  .شرط نامشروع به مانند شرط غير مقدور است -

  .تواند عقد را فسخ آند ه از باطل بودن شروط مذآور آگاه نباشد مي اگر مشروط ل-

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود آه حين " : قانون مدني٢٤٠ماده 

وده است آسي آه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد العقد ممتنع ب

  ."تناع مستند به فعل مشروط له باشدداشت مگر اينكه ام

  

  .شرط خالف مقتضاي عقد               

  اند شروط باطل مبطل دو دسته

  .شود ي آه موجب جهل به عوضين ميلشرط مجهو               

  

  مقتضاي ذات           

  قدمقتضاي ع

  مقتضاي اطالق           

  

دهد بر خالف مقتضاي اطالق عقد آه از عقد  مقتضاي ذات عقد، جوهره عقد را تشكيل مي

در عقد وآالت ايجاد سمت  .مثًال انتقال مالكيت مقتضاي ذات عقد بيع است .قابل تفكيك است

كيت منافع به  انتقال مالشود يا در عقد اجاره نمايندگي قراردادي مقتضاي ذات آن محسوب مي

  .گردد  مقتضاي ذات آن محسوب ميمستأجر
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اگر در معامله نسيه يا نقد بودن تصريح نشود اقتضاي اطالق عقد نقدي بودن است ولي 

  .شرط خالف هم اشكال ندارد

 قانون مدني شرط خالف مقتضاي ذات عقد ٢٣٣ منظور از اقتضاي عقد در بند يك ماده -

  .است

 موجب جهل به شود اما اگر شرط مجهول ن عقد نمي بطال في نفسه باعثمجهول شرط -

  .شود هر يك از عوضين شود نه تنها شرط باطل است آه موجب بطالن عقد هم مي

اگر شخصي به ديگري بگويد اين خانه را به پنجاه ميليون تومان از شما خريدم به : مثال

ه باطل است چون  معاملشرط اينكه تخفيف قابل توجهي بدهي و صاحب خانه هم آنرا بفروشد

 مگر اين آه ميزان تخفيف گردد  است و موجب جهل به ثمن معامله ميميزان تخفيف مجهول

  .در عرف معلوم باشد

  شروط صحيح

  : قانون مدني به سه دسته تقسيم شده اند٢٣٤ در ماده شروط صحيح

  آيفيت مورد معاملهبه  جعشرط را           

   شرط صفت- ١

  به آميت مورد معامله شرط راجع            

گويند مثل  اگر وصف مورد معامله در ضمن معامله شرط شود به آن شرط صفت مي:مثال

  .شود آاشان بودن براي فرش خريداري شده آه شرط صفت محسوب ميشرط 

 معلوم شود ولي در معامله شرط شود آه واره زمين با مشاهده براي خريداراگر يك ق:مثال

 هر چند بازگشت شرط به مقدار است ولي اين مقدار وصف مورد مساحت معين داشته باشد

  .شود معامله محسوب مي

اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد  " : قانون مدني٣٥٥ماده 

و بعد معلوم شود آه آمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر 

تواند آن را فسخ آند مگر اين آه در هر دو صورت طرفين  ميمعلوم شود آه بيشتر است بايع 

  ."سبه زياده يا نقصيه تراضي نمايندبه محا

تواند  در صورتي آه مورد معامله موصوف به صفتي آه شرط شده نباشد مشروط له مي

 قانون ٢٣٥ماده . ( شود عقد را فسخ آند و حق فسخ او خيار تخلف از شرط صفت ناميده مي

  )مدني

در عقد نكاح اگر صفتي در يكي از دو طرف شرط شود مشروط له در صورتي آه آن : لمثا

  .آند صفت موجود نباشد حق فسخ پيدا مي

  

ه است ولي اين تعريف انون مدني شرط نتيجه را تعريف آرد ق٢٣٤ماده  : شرط نتيجه- ٢

 اين نتايج و آثار  حال اگر.غرض از انعقاد معامالت رسيدن به نتايج و آثار آنهاست. روشن نيست

  .گويند ضمن عقدي شرط شود آنرا شرط نتيجه مي
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شرط نتيجه در صورتي آه حصول آن نتيجه موقوف به " : قانون مدني٢٣٦طبق ماده 

  ."شود نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميسبب خاصي نباشد آن 

 اي موقوف به سبب خاصي باشد آن نتيجه به م ماده آن است آه اگر حصول نتيجهمفهو

 مثًال نتيجه عقد نكاح با اشتراط در ضمن عقد ديگر حاصل .شود نفس اشتراط حاصل نمي

  .شود نمي

 نتيجه مورد نظر بدست نيايد مشروط له حق فسخ دارد مگر اين آه ،اگر عليرغم شرط آردن

  .وي از عدم حصول نتيجه آگاه باشد و با اين حال عقد مشروط را انشاء نمايد

  .ماند آه عقد اصلي وجود دارد باقي ميشرط نتيجه تا هنگامي 

  

  .قانون مدني آمده است٢٣٤تعريف شرط فعل در ماده :  شرط فعل-٣

  فعل مثبت             

  موضوع شرط فعل

  فعل منفي             

  .حقوقي باشدفعل موضوع شرط فعل ممكن است يك فعل مادي يا 

كن است موضوع فعل مم. اتومبيل به شرط تعمير آردن آنمثل خريد مادي شرط مثبت 

  .انجام عمل حقوقي باشد مثل خريد خانه به شرط اجاره دادن آن از سوي فروشنده به خريدار

اگر شرط فعلي در ضمن عقد درج شد و مشروط عليه از شرط تخلف آرد تكليف : سؤال

  چيست؟

روط عليه را به انجام شرط مرحله اول آن است آه مشروط له از دادگاه الزام مش :پاسخ

مرحله دوم آن است آه اگر الزام ممكن نگرديد مشروط له با اجازه دادگاه و به هزينه . خواهدب

مرحله سوم آن است آه الزام مشروط عليه به نتيجه . مشروط عليه فعل را به انجام برساند

تواند عقد را فسخ  نرسيده و امكان انجام فعل توسط ديگران ممكن نيست پس مشروط له مي

   ).٢٣٩ قانون مدني تا ماده ٢٣٧ ماده. ( آند

  .تواند به جاي فسخ عقد مطالبه خسارت آند مشروط له مي

 اخذ هزينه انجام آار توسط در قانون اجراي احكام مدني بدون انجام مورد تعهد امكان

  .له پيش بيني شده استمتعهد

ن مدني  قانو٢٤٣  تا٢٤١شرط فعل هستند در مواد شرط دادن رهن يا ضامن آه از اقسام 

  .اند پيش بيني شده

 قرض دهنده، ود به شرط رهن گذاشتن اتومبيل نزداگر مبلغي به شما قرض داده ش:مثال

اگر . يابد در صورتي آه اتومبيل پيش از رهن گذاشتن تلف شود مشروط له حق فسخ مي

تواند از مشروط  اتومبيل پيش از رهن تصادف آند و از ارزش آن آاسته شود مشروط له نمي

  . گذاشتن تفاوت قيمت را بخواهدعالوه بر رهن اتومبيل تصادفي گروعليه 
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فروشد به شرط اينكه خانه خريدار نزد فروشنده رهن   اتومبيل خود را مييشخص: مثال

 خانه در اثر زلزله از بين برود فروشنده حق فسخ ندارد زيرا ،اگر پس از رهن. گذاشته شود

  .شرط به انجام رسيده است

  . قانون مدني شرط دادن ضامن از سوي مديون مطرح شده است٢٤٣ در ماده

اگر وام . دهد به شرط اينكه وام گيرنده ضامن معرفي آند  به ديگري وام مييشخص: مثال

  .آند گيرنده ضامن معرفي نكند وام دهنده عقد را فسخ مي

  . قانون مدني ممكن است شرط فعل بر ثالث در ضمن عقد درج شود٢٣٤طبق ماده 

  شرط فعل بر ثالث با توجه به اصل نسبي بودن قرارداد چگونه ممكن است؟: سؤال

نمايد آه ثالث را راضي به  به نظر مي رسد چنين شرطي مشروط عليه را ملزم مي :پاسخ

اگر وي . ر از جمله تعهدات مشروط عليه استتعهد انجام فعل توسط غي .انجام فعل آند

تواند عقد را  هزينه انجام فعل را بپردازد و نهايتًا مشروط له مينتوانست ثالث را راضي آند بايد 

 .فسخ آند يا مطالبه خسارت نمايد

 

  ) قانون مدني٢٤٤ماده ( اسقاط شرط 

  .مشروط له حق دارد از شرطي آه به نفع او شده است صرف نظر نمايد

  .اسقاط شرط با اسقاط خيار تخلف از شرط متفاوت است

ط نتيجه محقق شده است و يا محقق نشده آه  نيست زيرا يا شريجه قابل اسقاطشرط نت

. شود حق فسخ معامله است شود و آنچه اسقاط مي مي خيار ايجاد ،در صورت عدم تحقق

  . و قابل اسقاط نيستبودهوضع شرط صفت نيز به مانند شرط نتيجه 

 حل شوداگر در ضمن معامله شرط فعل شده باشد و اين معامله به هر دليل من: سؤال

  تكليف چيست؟

پس از انحالل عقد مشروط عليه تكليفي به انجام شرط ندارد زيرا شرط فرعي از  :پاسخ

  .باشد عقد مي

اگر در ضمن عقدي شرط فعل شده باشد و مشروط عليه فعل را انجام داده و سپس عقد 

  )ني قانون مد٢٤٦ماده . ( فسخ شود مشروط له بايد اجرت آار مشروط عليه را بپردازد

  

  آن مال غير است يا معامالت فضوليدر معامالتي آه موضوع 

در  . معامله فضولي نسبت به مال غير استغير فضولي نيست وليهر معامله به مال 

  .معامله فضولي معامله آننده به مال غير هيچ سمت قانوني يا مجوزي ندارد

  معامل فضولي= شخص فضول 

  .د همان غير يا مالك استشو آسي آه نسبت به مال او معامله مي

  .شود آند اصيل ناميده مي آسي آه با فضول معامله مي

  .الزم نيست معامله فضولي تمليكي باشد بلكه ممكن است معامله فضولي عهدي باشد
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معامله به مال غير جز به عنوان واليت يا وصايت يا وآالت نافذ  " : قانون مدني٢٤٧ماده 

نًا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع نيست ولو اين آه صاحب مال باط

  ."شود  صورت معامله صحيح و نافذ ميمعامله آنرا اجازه نمود در اين

از جانب اصيل اراده سالم وجود داشته و او . سرنوشت معامله فضولي در دست مالك است

معامله را اصيل رقم   قانون مدني آه سرنوشت ٢٥٢ملتزم به معامله است مگر در مورد ماده 

  .زند مي

اگر تأخير موجب تضرر .  الزم نيست اجازه يا رد فوري باشد: قانون مدني٢٥٢ماده طبق 

  .تواند معامله را بهم بزند  ه ميطرف اصيل باشد مشارالي

  . فقط حق بهم زدن معامله را دارد٢٥٢ اصيل با شرايط ماده :نكته

گيري در مورد   يا پس از آگاهي و پيش از تصميماگر مالك پيش از آگاهي از معامله فضولي

مقتضي اتخاد او تصميم سرنوشت معامله فضولي فوت آند يا محجور شود ورثه يا قيم 

  .نمايند مي

آند آه فضول نسبت به مال غير معامله آرده و   قانون مدني فرضي را مطرح مي٢٥٤اده م

 طبق ماده مزبور صرف .شود نتقل مي مورد معامله به خود فضول م،پيش از رد يا تنفيذ عقد

  .ك فضول موجب نفوذ معامله نخواهد شدتمل

 با علم به معامله فضولي مورد معامله را به فضول منتقل آند رد ضمني  اگر مالك: نكته

  .تواند عقد مذآور را تنفيذ نمايد شود و فضول نمي محسوب مي

رد معامله را از آن ديگري  قانون مدني حالتي است آه فضول مال مو٢٥٥ فرض ماده -

داند ولي در واقع دچار اشتباه بوده يا به دليل اين آه مال از آن خود او بوده يا به دليل اين  مي

ماده  پس .ها معامل حق تنفيذ يا رد دارد در اين صورت. آه حق تصرف در مال غير داشته است

  . مدني مصداقي براي معامله فضولي نيست قانون٢٥٥

 قانون مدني آن است آه اگر معامل خود را فضول ٢٥٥ نفوذ در ماده  دليل عدم-

  .داد پنداشت ممكن بود آه چنين معامله را انجام نمي نمي

 آه آند مگر اين  اگر مالك معامله فضولي را تنفيذ آند براي اخذ عوض به اصيل مراجعه مي-

  ) قانون مدني٢٦٠ماده . (ه آندقبض عوض را نيز اجاز

اگر مالك معامله را تنفيذ آند ولي قبض عوض را توسط قانون مدني  ٢٦٠اده طبق مفهوم م

  .فضول نپذيرد حق رجوع به اصيل دارد

ما فقط معامله را اگر آسي آتاب شما را فروخته باشد و پول آنرا نيز گرفته باشد و ش: مثال

  . مراجعه آندتواند به فضول  را بايد از خريدار بگيريد و او هم ميتنفيذ آنيد بهاي آتاب

  .اجازه معامله به معني اجازه اخذ عوض توسط فضول نيست

  .اگر مالك براي اخذ عوض به فضول مراجعه آند بطور ضمني معامله را تنفيذ آرده است

  .تواند براي استرداد مالش اقدام آند اگر مالك معامله را رد آند مي

  ) قانون مدني٢٥٩ و ٢٦١اده م. ( شود له يد اصيل يد ضمان محسوب ميدر صورت رد معام
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مشتري اعم از اينكه مطلع باشد آه معامله فضولي است يا خير پس از رد معامله حق دارد 

  . چون مصداقي از دارا شدن بالجهت استعوضي را آه به فضول پرداخته پس بگيرد

  

ر فضول بايد عوض مورد معامله را به مشتري برگرداند و ددر صورت رد معامله توسط مالك 

  ) قانون مدني٢٦٢ماده . ( صورت تلف بايد مثل يا قيمت آنرا رد آند

  .در صورت موجود بودن عين مال اصيل، فضول تكليفي به دادن مثل يا قيمت آن مال ندارد

  .تواند به فضول رجوع آند  مي٢٦٣اگر از رد معامله فضولي اصيل متضرر شود طبق ماده 

  .ز فضولي بودن معامله آگاه نباشدبراي اخذ خسارت از فضول، اصيل بايد ا

اگر مورد معامله فضولي مورد استفاده مشتري قرار نگرفته و پس از رد معامله مالك از او 

بابت منافعي آه استيفا نشده مبالغي اخذ آرده باشد در صورت عدم اگاهي مشتري از 

ع استفاده آرده تواند به فضول مراجعه آند ولي اگر مشتري از مناف فضولي بودن معامله مي

  .باشد حق رجوع به فضول را ندارد

  گرداند؟  ميامله فضولي آنرا از چه زماني نافذتنفيذ مع: سؤال

  .پاسخ به اين سؤال در منافع مورد معامله موثر است

  . مالك ناقل است و تنفيذ مالك نسبت به گذشته اثر نداردتنفيذ : نظريه نقل- ١

  .مي گرددآن وذ معامله از حين انعقاد اجازه مالك موجب نف : نظريه آشف- ٢

   حقيقي             

  آشف

  حكمي            

شود ولي چون  طبق نظريه آشف حقيقي اجازه نسبت به عقد از روز انعقاد موثر واقع مي

 براي رفع اين اشكال نظريه .شرط پس از مشروط آمده اين ديدگاه با اشكال مواجه است

آشف نظريه  ٢٥٨رسد قانون مدني در ماده   نظر ميبه .آشف حكمي بيان شده است

 قانونگذار آشف حقيقي را پذيرفته بود فقط جمله ٢٥٨اگر در ماده  .حكمي را پذيرفته است

  .آرد انتهايي ماده را وضع مي

  

  )تنفيذ (شرايط اجازه

  ) قانون مدني٢٥٠ماده (  اجازه نبايد مسبوق به رد باشد -١

  .داشته باشد اجازه دهنده بايد اهليت -٢

 قانون ٢٤٩ماده . (  سكوت مالك آافي نيست و بايد اراده ظاهري وجود داشته باشد-٣

  )مدني

شود به لفظ يا  اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي" : قانون مدني٢٤٨ماده 

  . "علي آه داللت بر امضاء عقد نمايدف
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 آيلو ٥٠نباشد مثل فروش ممكن است بخشي از يك معامله فضولي و بخش ديگر فضولي 

برنج آه نيمي از آن متعلق به ديگري است بدون اجازه او آه نسبت به سهم مالك صحيح و 

  ) قانون مدني٢٥٦ماده . ( نسبت به سهم ديگري غير نافذ است

ن صورتي مشتري در چني. ممكن است بخشي از معامله تنفيذ و بخشي از آن رد شود

  .نامند خيار مشتري را خيار تبعض صفقه مي. دفسخ آن را تواند قسمت صحيح مي

  

  شرايط رد

  . رد نبايد مسبوق به تنفيذ باشد-١

  . رد آننده بايد اهليت قانوني داشته باشد-٢

  ) قانون مدني٢٥١ماده . ( اراده ظاهري همراه باشد رد معامله بايد با -٣

  

ل فقط يك ممكن است نسبت به يك ما :متعدد بر مال غيرفضولي انجام معامالت 

 مثل اين آه .شده باشد و نيز ممكن است چند معامله شده باشدانجام معامله فضولي 

آسي آتاب شما را بطور فضولي فروخته و خريدار آنرا به ديگري بخشيده و گيرنده معامله 

  .هر سه معامله فضولي است. سوم نموده است

  .شوند  با تنفيذ معامله اول معامالت دوم و سوم نافذ مي-١

  .شوند  با تنفيذ معامله سوم معامالت اول و دوم باطل مي-٢

  .دشو وم نافذ و معامله اول باطل مي با تنفيذ معامله دوم معامله س-٣

  . قانون مدني اين فروض را پيش بيني آرده است٢٥٧ماده 

مال چند معامله آرده باشد هر آدام را مالك تنفيذ آند بقيه باطل يك اگر فضول نسبت به 

  .شوند مي

  

  سقوط تعهدات

تعهد به طرق اين .  قانون مدني عقد به عنوان منبع تعهد معرفي شد١٨٣در تعريف ماده 

 مطالعه ي به بعد قانون مدن٢٦٤سقوط تعهدات از ماده  اسباب .درو مختلفي از بين مي

  .شود مي

ر در اسباب مذآو .برد  قانون مدني اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام مي٢٦٤ماده 

 جنبه حصري ندارد و ممكن است تعهد به طرق ديگري از بين برود مثل اينكه معامله ٢٦٤ماده 

  .منبع تعهد فسخ شود

  

ترين سبب سقوط تعهد است مثل پرداخت مبلغي  وفاي به عهد شايع : وفاي به عهد- ١

  . آه شخص مديون است

  .ماند  نميوفاي به عهد وسيله اجراي تعهد است و پس از اجرا تعهدي باقي
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  .شود  قانون مدني مطالعه مي٢٨٢ تا ٢٦٥وفاي به عهد از ماده مقررات 

هر آس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين  " :قانون مدني٢٥٦ماده 

  ."تواند استرداد آند ن چيز باشد مياگر آسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آ

در بخش اول  . آه بخش دوم آن مبتني بر بخش اول است داراي دو بخش است٢٥٦ماده 

دهد پس اگر مديون نباشد  اگر آسي مال به ديگري بدهد ظاهر آن است آه رايگان نمي

  .تواند پس بگيرد مي

واند آنرا پس ت   داده ميبرخي معتقدند همين مقدار آه شخص ثابت آند مالي به ديگري

 بخواهد پس ندهد بايد مديونيت دهنده را ثابت آند و دريافت آرده اگرمال را بگيرد و آسي آه 

 تفاوت دو ديدگاه . قانون مدني در مقام وضع اماره مديونيت است٢٦٥برخي ديگر معتقدند ماده 

  .در بار اثبات دعوي است

  .رها در رويه قضايي مورد استناد قرار گرفته استنون مدني باقا ٢٦٥ماده 

ند آه ماده فقط داللت بر رايگان نبودن دادن مالي به ا  گفته٢٦٥در تفسير سوم از ماده 

در اين  .آيد آه بار اثبات دعوي به عهده چه آسي است  ولي از اين ماده بر نميداردديگري 

ديدگاه عدم تبرع الزمه با وجود دين ندارد مثًال ممكن است دهنده مال قصد قرض دادن داشته 

مثل قرض با اصل عدم منتفي است وجود دين نيز با ثانيًا اگر وجود ساير روابط حقوقي . باشد

به معني وجود اين امر ثالثًا اگر ظاهر بر عدم اشتباه دهنده باشد . اصل  برائت سازگار نيست

. شود ميمنتفی ا اصل برائت  ب مديونيتشددين نيست و ساير روابط اگر با اصل عدم منتفي با

 ٣٥ متعلق به او دانست هر چند اين نتيجه با مواد ثبوت تصرف قبلي دهنده مال را بايدبا رابعًا 

  . و نيز ترجيح استصحاب بر اماره يد فعلي گيرنده قابل مناقشه است٣٧و 

  

  ايفاي تعهدات طبيعي

له قانونًا حق مطالبه  متعهددر مورد تعهداتي آه براي" : قانون مدني٢٦٦طبق ماده 

  ."عوي استرداد او مسموع نخواهد بودا ايفا نمايد دباشد اگر متعهد به ميل خود آنر نمي

شود آه مشمول مرور زمان شده باشد ولي  اغلب براي تعهدات طبيعي مثال ديني زده مي

اين مثال پسنديده نيست زيرا مقررات مرور زمان از قانون آيين دادرسي مدني حذف شده و نيز 

  .آند مرور زمان دين را غير قابل مطالبه نمي

صادر آرده در مورد دعوي آن موردي آه دادگاه قرار سقوط دعوي را پرداخت دين در : مثال

  .پرداخت دين طبيعي است و لذا قابل استرداد نيستمصداقي از است 

آيا تعهدات طبيعي بايد قبًال قانونًا قابل مطالبه باشند يا از ابتدا ممكن است تعهدي : سؤال

  بصورت غير قابل مطالبه به وجود آيد؟

 برخي ايجاد تعهد طبيعي را از .خورد به اين سؤال اختالف به چشم ميدر پاسخ : پاسخ

نامند آه به هر حال موجد حق است و عده   و آنرا دين وجداني يا اخالقي ميپذيرند ابتدا مي
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اي به سؤال مذآور پاسخ منفي داده معتقدند دين يا تعهد بايد در عالم حقوق شكل بگيرد و 

  .خارج شودبعد به داليلي از اين قلمرو 

  

 

  .معموًال خود مديون يا متعهد اقدام به انجام تعهد يا وفاي به عهد مي آند: ايفا آننده

  وفاي به عهد آند؟از جانب مديون آيا ممكن است شخص ثالث : سؤال

  .در پاسخ بايد بين تعهدات تفاوت قائل شد

  .تعهداتي آه بايد توسط متعهد انجام گيرند         

  تعهدات

  .ندعهداتي آه قائم به شخصيت متعهد نيستت         

  .وفاي به عهد از جانب شخص ثالث در تعهدات نوع دوم امكان پذير است

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از " : قانون مدني٢٦٧ماده طبق 

د آند اگر با اذن باش ليكن آسي آه دين ديگري را ادا ميطرف مديون اجازه نداشته باشد و

  ."دارداال حق رجوع ن حق مراجعه به او دارد و

در جايي آه تعهد قائم به شخص متعهد است و يا مباشرت متعهد قيد تعهدات است ماده 

  . قانون مدني حاآم است٢٦٨

انجام فعلي در صورتي آه مباشرت شخص متعهد شرط "  قانون مدني ٢٦٨ماده طبق 

  ." رضايت متعهدله ممكن نيست مگر باشده باشد به وسيله ديگري

  دارد؟ را آيا ثالث پس از وفاي به عهد حق رجوع به مديون اصلي : سؤال

داشته باشد حق در پرداخت اگر ثالث اذن .  دو فرض مطرح شده است٢٦٧در ماده  :پاسخ

  .رجوع دارد ولي اگر ثالث بدون اذن و اجازه دين را بپردازد حق رجوع نخواهد داشت

آند  ود دارد آه ثالث بدون اذن دين را پرداخته و به مديون رجوع ميمواردي بطور استثناء وج

  .مثل موردي آه ثالث در پرداخت دين ذينفع باشد

 حق رجوع به مديون را دارد هر چند اذن در پرداخت گردد، ثالث قائم مقام دائن اگر با پرداخت

  .وجود نداشته باشد

  .دهد مالك باشد ا آه ميوفاي به عهد وقتي صحيح است آه وفا آننده مالي ر

هد چيزي را آه عوفاء به عهد وقتي محقق مي شود آه مت" : قانون مدني٢٦٩ماده 

  ."اشد و شخصًا هم اهليت داشته باشددهد مالك و يا مأذون از طرف مالك ب مي

  چرا وفاآننده بايد اهليت داشته باشد؟: سؤال

دهد و براي  يعني انتقال مي" د ده مي" ور از  منظ٢٦٩برخي معتقدند آه در ماده : پاسخ

گويند الزمه تصرف در اموال ولو تصرف مادي  عده اي ديگر مي. انتقال دادن نياز به اهليت است

  .داشتن اهليت است
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تواند به عذر اين آه   در مقام وفاي به عهد به ديگري بدهد آيا ميياگر آسي مال :سؤال

  خت نداشته آنرا مسترد آند؟مال پرداختي از آن ديگران بوده و اذن در پردا

   قانون مدني٢٧٠ماده : پاسخ

  . ماده مذآور براي استرداد مال بايد سه چيز ثابت شودمطابق

  . مال از آن غير است-١

  . مال با مجوز قانوني در يد او بوده است-٢

  . اذن در تأديه نداشته است-٣

مالك مال مسترد آند نه به اگر آسي از مال ديگري وفاي به عهد آند گيرنده بايد آنرا به 

  .دهنده آن مگر اين آه دهنده ثابت آند آه مال غير با مجوز در تصرف او بوده است

مال ديگران نداشته است تا بتواند مال را پس محل وفا آننده بايد ثابت آند اذن در تأديه از 

  . بگيرد

  :شخصي آه دين به او پرداخت مي شود

داشتن اهليت متعهدله شرط صحت . گيرد تعهدله صورت مي معموًال تأديه دين در وجه م-١

  .اي است چنين تأديه

  .شود له موجب برائت ميتأديه به وآيل متعهد -٢

  .له صورت بگيردد تأديه ممكن است به نماينده قانوني متعه-٣

  . ممكن است مديون با پرداخت به مقامات صالحه قانوني بري شود-٤

شود مگر اين آه متعهد  ذآور صورت گيرد باعث برائت نمياگر پرداخت به غير از اشخاص م

  .به اين تأديه رضايت دهد

دين بايد به شخص دائن يا به آسي آه از طرف او وآالت دارد " : قانون مدني٢٧١ماده 

  ."ه آسي آه قانونًا حق قبض را داردتأديه گردد يا ب

 وقتي صحيح است  فوقتأديه به غير اشخاص مذآور در ماده" : قانون مدني ٢٧٢ماده 

  . "آه داين راضي شود

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع آند متعهد به وسيله تصرف " : قانون مدني ٢٧٣ماده 

شود و از تاريخ اين اقدام مسؤول خسارتي آه ممكن  دادن آن به حاآم يا قائم مقام او بري مي

  ."موضوع حق وارد آيد نخواهد بوداست به 

ديه در وجه او معتبر له اهليت قبض نداشته باشد تأاگر متعهد" :ني قانون مد٢٧٤ماده 

  ."نخواهد بود

له براي انجام عمل حقوقي ضرورت ندارد بلكه براي اين آه تصرف در اين ماده اهليت متعهد

  . اهليت استدآند ولو تصرف مادي باشد نيازمن در اموال مي

  

  .شود الذمه مي يل متعهدله داده و بري متعهد مورد تعهد را تحومعموًال شخص :مورد تأديه

  تواند با دالر وفاي به عهد آند؟  اگر آسي ريال بدهكار باشد مي:سؤال
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آنچه به جاي مورد تعهد قرار مي گيرد چه به لحاظ ارزش بيشتر يا آمتر يا برابر با : پاسخ

 ٢٧٥ماده . ( له آن ممكن نيست مگر با رضاي متعهدمورد تعهد باشد امكان وفاي به عهد با

  )قانون مدني

  .صورت پذيرد انجام تعهد بايد با همان چيزي آه مورد تعهد است -

ل با تعدادي سكه  مهريه زوجه مقداري پول نوشته شود آه معاد،سند نكاحدر اگر : مثال

  .شود الذمه مي پول است و با پرداخت آن زوجه بريوج باشد مورد تعهد ز

يد مالي باشد آه مديون حق تصرف درآن را داشته با مالي آه مديون پرداخت مي آند -

  .باشد

تواند مالي را آه از طرف حاآم ممنوع  مديون نمي:"  مقرر داشته  قانون مدني٢٧٦ماده 

  ."هد تأديه نمايداز تصرف در آن شده است در مقام وفاء به ع

  .له قرار دهدوع تعهد را يكجا در اختيار متعهدمتعهد بايد موض -

ز موضوع له را مجبور به قبول قسمتي اتواند متعهد متعهد نمي" :نون مدني قا٢٧٧ماده 

  ."ون مهلت عادله يا قرار اقساط دهدواند نظر به وضعيت مديت تعهد نمايد ولي حاآم مي

معموًال پرداخت يكجاي مهريه براي زوج مقدور نيست و دادگاه قرار اقساط صادر : مثال

  .آند  را پرداخت ميآند و زوج به تدريج مهريه زوجه مي

 نه وضع شود وضع مديون است  آنچه موجب دادن مهلت يا قرار اقساط مي٢٧٧در ماده 

  .دائن

اگر آسي بدهي نقدي داشته باشد و با نظر دادگاه آنرا بطور اقساط بپردازد ارزش مجموع 

  .دش ست آه بايد بطور نقد پرداخت ميمبالغ پرداختي آمتر از مبلغي ا

  ) قانون مدني٢٧٨ماده ( ين معين تسليم ع         

  موضوع تعهد

  ) قانون مدني٢٧٩ماده ( تحويل مال آلي          

اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش "  قانون مدني٢٧٨ماده طبق 

شود اگر چه آسر و تقصان داشته  در وضعيتي آه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي

 آسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در باشد مشروط بر اين آه

 است ولي اگر متعهد با انقضاي دين و مطالبه تأخير در مواردي آه در اين قانون تصريح شده

 مربوط به تسليم نموده باشد مسؤول هر آسر و نقصان خواهد بود اگر چه آسر و نقصان

  ."تقصير شخص متعهد نباشد

تومبيلي را براي يك هفته عاريه آرده باشيد بايد سر يك هفته آنرا پس اگر شما ا: مثال

دهيد ولي اگر اين آار را نكنيد و عليرغم مطالبه مالك آن را تحويل ندهيد ضامن خواهيد بود 

  .اعم از اينكه تعدي و تفريط آرده يا نكرده باشيد
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اشد متعهد مجبور  نبوده و آلي بياگر موضوع تعهد عين شخص" : قانون مدني٢٧٩ماده 

تواند  از فرد اعالي آن ايفا آند ليكن از فردي هم آه عرفًا معيوب محسوب است نمينيست آه 

  ."بدهد

 متعهد به تحويل مقداري برنج طارم باشد مكلف به تحويل برنج درجه يك ياگر شخص:مثال

بري عمولي و منيست ولي برنج درجه سه هم نبايد تحويل دهد بلكه با تحويل برنج درجه دو 

  .خواهد شد

  مكان تعيين شده در قرارداد             

  رجوع به عرف و عادت             

      ل انجام تعهدمح

  محل وقوع عقد             

  محل وقوع مال             

  

  هزينه هاي تأديه به عهده آيست؟: سؤال

ر اين آه  ت مگمخارج تأديه به عهده مديون اس"  قانون مدني مقرر داشته ٢٨١ماده  :پاسخ

  ."شرط خالف شده باشد

ديون متعدده داشته باشد تشخيص اين آه اگر آسي به يك نفر " : قانون مدني٢٨٢ماده 

  ."باشد ت آدام دين است با مديون ميتأديه از باب

  

در اصطالح به . آزاد آردن و باز آردن استاقاله در لغت به معني :  اقاله يا تفاسخ- ٢

  .ق طرفين آن استمعني بهم زدن عقد با تواف

 تراضي آن را اقاله و تفاسخ توانند به بعد از معامله طرفين مي" : قانون مدني٢٨٣ماده 

  ."آنند

گاهي اقاله باعث  .برد تعهد را از بين مي بين رفتن عقد است و غير مستقيم اقاله باعث از

 .ي به آن نيستاقاله اختصاص به عقود الزم دارد و در عقود جايز نياز .شود ايجاد تعهد مي

  برخي عقود غير قابل اقاله هستند مثل عقد نكاح و وقف و ضمان

  

  .صرف رضايت طرفين آافي نيست بلكه نياز به اراده باطني و ظاهري استبراي اقاله آردن 

زدن ت بر بهم  لفظ يا فعلي واقع مي شود آه داللاقاله به هر" : قانون مدني٢٨٤ماده 

  ."معامله آند

ست ولي ترديد در عقد چنين عمل حقوقي ايقاع ني. ه اختالف نظر وجود دارددر ماهيت اقال

  .عقيده مشهور آن است آه اقاله را بايد عقد به معني عام به حساب آورد .بودن آن است

  ) قانون مدني٢٨٥ماده . ( اقاله ممكن است نسبت به آل عقد يا قسمتي از آن واقع شود
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اگر مورد عقد تلف شده باشد پس  .ورد عقد الزم نيستبراي اقاله آردن عقد موجود بودن م

  ) قانون مدني٢٨٦ماده . ( شود ل آن و در صورت قيمي بودن قيمت آن مسترد مياز اقاله مث

  .مانع اقاله نيست آه تلف هر دو عوض مانع اقاله نيستنه تنها تلف يكي از عوضين 

  له بايد مسترد شود؟اگر مال تلف شده قيمي باشد قيمت چه زماني با اقا: سؤال

  قيمت زمان اقاله :پاسخ

  .اگر مال ناقص شود پس از اقاله عالوه بر رد مال مزبور بايد تفاوت قيمت هم داده شود

  .گردد آه قبل از عقد مالك بوده است مي، مورد معامله به مالكيت آسي بربا اقاله يك عقد

   اگر مورد عقد انجام عملي باشد تكليف چيست؟ : سؤال

اگر مورد عقد انجام عملي باشد و هنوز انجام نگرفته باشد پس از اقاله الزم نيست : پاسخ

  .انجام شود و اگر انجام شده باشد بايد اجرت المثل آن پرداخت شود

با .  زمان اقاله مورد معامله داراي منافعي باشد تاممكن است در خالل زمان انعقاد عقد

 قانون مدني بين منافع متصل و ٢٨٧در ماده  .شوداقاله عقد بايد تكليف منافع هم روشن 

منافع منفصل مال خريدار و منافع پس از اقاله به فروشنده تعلق  .منفصل تفكيك شده است

  .مي گيرد

ممكن است شخصي آه مورد معامله را با عقد به دست آورده در آن تصرفاتي نمايد آه 

 افزايش ني وي پس از اقاله مستحق قانون مد٢٨٨طبق ماده . موجب افزايش قيمت آن گردد

  .قيمت خواهد بود

   آيا در اقاله امكان شرط آاستي يا زيادتي وجود دارد؟: سؤال

  .طي خالف مقتضاي اقاله استوچنين شر: پاسخ

  

تعريف اصطالحي ابراء در ماده  . استابراء در لغت به معني زودن و پاك آردن آمده:  ابراء-٣

  . قانون مدني آمده است٢٨٩

  . ابراء اسقاط دين يا حق ديني توسط دائن است-

  .شود  ابراء يك ايقاع محسوب مي-

  .يازمند اراده باطني و ظاهري استابراء ن -

 ٢٩٠ماده ( .آند بايد اهليت داشته باشد ه چون در امور مالي خود دخالت مي ابراء آنند-

  )قانون مدني

  . ابراء يك عمل حقوقي يك طرفي و مجاني است-

  .ء معوض در واقع تبديل تعهد است ابرا-

   آيا در ابراء مي توان شرط عوض نمود؟ : سؤال

گويند آنچه  برخي معتقدند آوردن شرط در ابراء خالف مقتضاي آن است و برخي مي: پاسخ

گيرد شرط است نه ابراء و لذا ماهيت ابراء همچنان  آه از جانب متعهد مورد قبول قرار مي

  . ماندبصورت يك ايقاع باقي مي
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 قانون ٢٨٩ برخي با استناد به ماده :راء اآراهي نيز اختالف وجود دارد اب وضعيت در خصوص

گويند عدم نفوذ حكم استثنايي و مختص به عقود است  مدني اختيار را رآن ابراء دانسته و مي

د و دانن  اي ابراء اآراهي را غير نافذ ميپس ابراء اآراهي باطل است ولي در نقطه مقابل عده

و به همان دليل آه اآراه موجب عدم شمرده  تقليد از قانون مدني فرانسه آوردن لفظ اختيار را

  .دانند براء ميموجب عدم نفوذ ارا شود در ابراء نيز اآراه  نفوذ عقد مي

معلق به نظر مي رسد ابراء  .مشابه بحث ابراء اآراهي در ابراء معلق مطرح شده است

  .وصيت عهدي استاشكال ندارد و مثال آن 

  :شرايط مورد ابراء

شود بلكه  اسقاط حق عيني ابراء محسوب نمي.  موضوع ابراء بايد دين و آلي باشد-

  .گردداعراض محسوب مي 

آه موجود نيست صورت بگيرد ابراء بت به ديني  اگر ابراء نس. موضوع ابراء بايد موجود باشد-

  .استو باطل يجب الم م

  .رفته باشدد باشد و متعلق حق ديگران قرار نگ موضوع ابراء بايد آزا-

  

 ي آه مديون بوده و فوت شدهدر قانون مدني امكان ابراء شخص: ابراء ذمه ميت از دين

  .بيني شده است پيش

  ."از دين صحيح است ميت ابراء ذمه :"  مقرر داشته  قانون مدني٢٩١ماده 

صحيح از دين راء ذمه محجور هم اگر ابراء ذمه ميت از دين صحيح باشد به طريق اولي اب

  .است

  ؟ آن صحيح باشد آيا شخصي آه فوت شد ذمه دارد آه ابراء : سؤال

منظور از ذمه ميت همان شخصيت . در ابراء ذمه ميت مجاز به آار رفته است :پاسخ

  .حقوقي ترآه است

   آيا ابراء در حكم وفاي به عهد است؟ : سؤال

 ابراء در حكم ،دانند اما در مقررات ضمان به عهد ميبرخي ابراء را در حكم وفاي : پاسخ

  .وفاي به عهد از سوي ضامن شناخته نشده است

  .ابراء دين با ابراء دعوي مربوط به آن دين متفاوت است

  . طلب به مديون فرق مي آندبا هبهابراء 

بت  ولي واهب بايد نسآند يت ميدرابراء علم اجمالي ابراء آننده نسبت به طلب خود آفا

  .به علم داشته باشدبه عين موهو

  . قانون مدني هيچ يك جاي ديگري را نمي گيرد٨٠٦ و ٢٨٩ماده 
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 از آن نام برده شده ١٧٨اعراض در قانون مدني عنوان خاصي ندارد و تنها در ماده : اعراض

  .است

  .اعراض عبارت است از اسقاط حق عيني توسط صاحب حق -

  . آن به مانند ابراء استاعراض يك ايقاع است و شرايط -

  .، آن مال جزء مباحات مي شود با اعراض از يك مال-

  .اعراض از اسباب سقوط تعهدات نيست هر چند در برخي فروض موجب سقوط تعهد شود -

  

  . تعهد سابقيتبديل تعهد عبارت است از ايجاد تعهد جديد به جايگزين:  تبديل تعهد-٤

  .است و هم موجب ايجاد تعهد جديد استتبديل تعهد هم باعث سقوط تعهد  -

  . است يتبديل تعهد داراي ماهيت قرارداد -

  .تبعي استتبديل تعهد يك قرارداد  -

  .تبديل تعهد يك عمل حقوقي رضايي است -

  :تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود" : قانون مدني٢٩٢ماده 

هد جديدي آه قائم مقام آن مي ه به تبديل تعهد اصلي به تع وقتي آه متعهد و متعهدل-١

عهد اصلي بري مي تشود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به 

  .شود

  .له قبول آند آه دين متعهد را ادا آندوقتي آه شخص ثالث با رضايت متعهد -٢

  ."تعهد را به آسي ديگر منتقل نمايدالذمه م  وقتي آه متعهدله ما في-٣

  تبديل تعهد از طريق تبديل دين           

  مديونتبديل تعهد از طريق تبديل        اقسام تبديل تعهد

  دائنتبديل تعهد از طريق تبديل              

  . قانون مدني بيش از تبديل تعهد به انتقال دين داللت مي آند٢٩٢ ماده ٢بند 

  .لت مي آند دالطلب قانون مدني بيش از تبديل تعهد به انتقال ٢٩٢ ماده ٣بند 

  .تبديل تعهد از طريق تبديل دين ممكن است از طريق تبديل موضوع دين يا سبب دين باشد

اگر تبديل تعهد از طريق تبديل مديون صورت بگيرد مشروط بر آن آه با اذن مديون باشد به 

چنين . دهد آه پس از پرداخت به مديون رجوع آند ثالث آه جايگزين مديون شده حق مي

  .ايفاي دين از جانب شخص ثالث متفاوت استوضعي با 

ين وثيقه به تعهد جديد رود وثيقه داشته باشد ا عهدي آه با تبديل تعهد از بين مياگر ت

  .شود و از بين مي رود منتقل نمي

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق " : قانون مدني ٢٩٣ماده 

  ."له آن را صراحتًا شرط آرده باشندمنخواهد گرفت مگر اين آه طرفين معا

  .شرط بقاي تضمينات در تبديل تعهد شرطي خالف مقتضاي اطالق تبديل تعهد است
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  :شرايط تبديل تعهد

   وجود تعهد سابق-١

   پيدايش تعهد جديد-٢

   تفاوت دو تعهد در يكي از ارآان-٣

  

ند تا ميزان آمترين آن تهاتر به معني تساقط دو دين آه دو شخص به يكديگر دار:  تهاتر-٥

  .دو است

وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به " : قانون مدني٢٩٤ماده 

 ." است تهاتر حاصل مي شود مقرر ذيلمواديكديگر به طريقي آه در 

  

  قهري           

  قراردادي           

  اقسام تهاتر

  قضايي           

  ايقاعي           

  .ري بودن تهاتر آن است آه بدون اراده آردن طرفين واقع مي شودمنظور از قه

  :براي اين آه تهاتر اتفاق بيافتد شرايطي الزم است 

  ) قانون مدني ٢٩٦ماده . (  موضوع دو تعهد بايد از يك جنس باشد-١

  ) قانون مدني ٢٩٦ماده . (  زمان تأديه يا وفاي به عهد بايد يكسان باشد-٢

  ) قانون مدني ٢٩٦ماده . (  باشدمحل دين بايد يك  مكان تأديه دو-٣

  . هر دو دين بايد آزاد باشند-٤

 اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و در مقابل حقوق ثابته" : قانون مدني٢٩٩ماده 

بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و 

 تأديه مال يف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر ازمديون بعد از اين توق

  ."توقيف شده امتناع آند

  . هر دو دين بايد آلي باشند-٥

  .دن هر دو دين بايد مسلم باش-٦

  .براي تهاتر شدن بين دو دين برابري آنها الزم نيست

  .الزم نيست براي تهاتر سبب دو دين يكي باشد

ست قراردادي باشد و منظور آن است آه شرايط تهاتر با قرارداد فراهم آمده تهاتر ممكن ا

  . قانون مدني پيش بيني شده است٢٩٨است مثل مصداقي آه در ماده 

  .تهاتر قضايي به تهاتري گفته مي شود آه شرايط آنرا دادگاه فراهم آورده است
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ده يكي از دو طرف فراهم با اراتهاتر ايقاعي به تهاتري گفته مي شود آه شرايط تهاتر 

  .شود مي

  .رود ون آن دو برابر يكديگر از بين مي دي،اقسام تهاتر بدون نياز به اراده طرفين در تمام 

  .برخي از ديون بطور استثناء قابل تهاتر نيستند مثل نفقه يا مزد آارگر يا ديون دولت

چند در ذيل مبحث  قانون مدني بيشتر متناسب با مقررات عقد ضمان است هر ٢٩٧ماده 

  .تهاتر آمده است

  .آسي آه در مقابل او ضمانت مي شود= طلبكار = مضمون له 

  .آسي آه از او ضمانت مي شود= بدهكار = مضمون عنه 

  .گيرد  آسي آه دين مديون را به عهده مي=شخص ثالث = ضامن 

  

 طريق مالكيت  تعهد او از ذمه دارد بشوداگر آسي مالك آنچه در:  مالكيت مافي الذمه-٦

  ) قانون مدني ٣٠٠ماده . ( مافي الذمه از بين مي رود

  قهري         

  ارادي        منشأ مالكيت ما في الذمه

  ترآيبي               

  .ما في الذمه ممكن است يك تعهد آلي يا عين خارجي باشدمورد مالكيت 

  .الذمه در حكم وفاي به عهد است مالكيت ما في

  .الذمه از بين برود حق دارد به مضمون عنه رجوع آند ريق مالكيت ما فيتعهد ضامن از طاگر 

  .ت شمرده شده انده يا مرور زمان نيز از اسباب سقوط تعهداتلف مورد تعهد يا فسخ معامل

ارداد به وجود آمده بود منتفي شود و تعهدي آه به موجب قر فسخ موجب انحالل عقد مي

  .شود مانند اقاله مي

 وي به استرداد آن مال از بين تعهددي و تفريط در دست امين تلف شود  تعاگر مال بدون

  .رود مي

گردد نه  با ايراد خوانده ميبه نظر مي رسد مرور زمان موجب غير قابل مطالبه شدن تعهد 

  .سقوط تعهد


